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Αθήνα – 27 Νοεμβρίου 2019 – Ο ΟΠΑΠ (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην 

Ελλάδα, ανακοινώνει τις Οικονομικές Επιδόσεις της, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  ΣΥΝΟΨΗ 
 

(Ποσά σε εκ. ευρώ) Q3 2019 Q3 2018 Δ 9M 2019 9M 2018 Δ 

Μικτές εισπράξεις από 
παιχνίδια 1 

1.081,9 1.045,2 3,5% 3.213,6 3.156,5 1,8% 

Καθαρά έσοδα προ 
εισφορών (GGR)  

393,6 368,9 6,7% 1.173,2 1.106,3 6,0% 

Αποδόσεις σε νικητές - 
Payout (%) 1 

70,3% 69,6%   70,1% 69,4%   

Καθαρά έσοδα από 
παιχνίδια (NGR)2 

265,1 247,6 7,1% 790,7 743,0 6,4% 

Μικτό Κέρδος από 
παιχνίδια 3 

154,7 145,6 6,3% 463,1 433,6 6,8% 

Λειτουργικά έξοδα 62,2 65,6 (5,2%) 200,6 212,6 (5,7%) 

EBITDA 101,6 87,2 16,5% 300,3 244,6 22,8% 

Περιθώριο EBITDA 25,8% 23,6%   25,6% 22,1%   

Καθαρά κέρδη 48,8 39,2 24,5% 140,6 105,2 33,6% 

Περιθώριο Καθαρών κερδών 12,4% 10,6%   12,0% 9,5%   

Κέρδη ανά μετοχή (σε €) 0,1527 0,1232 23,9% 0,4421 0,3310 33,6% 

1 χωρίς VLTs 

2 GGR- εισφορά επί του GGR 

3 NGR- προμήθειες πρακτόρων-λοιπές προμήθειες σχετιζόμενες με το NGR 

 Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) εννεαμήνου 2019 αυξημένα κατά 6,0% στα €1.173,2εκ. (εννεάμηνο 
2018: €1.106,3εκ.). Τα καθαρά έσοδα ενισχύθηκαν για 9ο συναπτό τρίμηνο σε ετήσια βάση, διαμορφώνοντας 
τα έσοδα του γ’ τριμήνου 2019 στα €393,6εκ (γ’ τρίμηνο 2018: €368,9εκ), αυξημένα κατά 6,7% σε σχέση με 
την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ως αποτέλεσμα της ισχυρής συνεισφοράς των VLTs, της αυξημένης επίδοσης 
των αριθμολαχείων και των Σκρατς & Λαχείων που επανήλθαν σε θετική τροχιά. 

 Το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) αυξήθηκε στο εννεάμηνο 2019 κατά 6,8% και διαμορφώθηκε σε €463,1εκ. 
(εννεάμηνο 2018: €433,6εκ.). Το γ’ τρίμηνο 2019 το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) ανήλθε σε €154,7εκ. (γ’ 
τρίμηνο 2018: €145,6εκ.) υψηλότερο κατά 6,3% σε ετήσια βάση, σημειώνοντας ανάλογη αύξηση σε σχέση με 
τον ρυθμό μεταβολής των εσόδων. 

 Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το εννεάμηνο 2019 αυξήθηκαν κατά 22,8% στα 
€300,3εκ. (εννεάμηνο 2018: €244,6εκ.), ή αύξηση 19,5% σε επαναλαμβανόμενη βάση μη 
συμπεριλαμβανομένων έκτακτων μη επαναλαμβανόμενων κονδυλίων που σχετίζονται κυρίως με την 
αντιστροφή επίδικων προβλέψεων στο α’ τρίμηνο. Τα EBITDA γ’ τριμήνου 2019 ανήλθαν σε €101,6εκ. (γ’ 
τρίμηνο 2018: €87,2εκ.) ενισχυμένα κατά 16,5%, ως αποτέλεσμα της αυξημένης συνεισφοράς των εσόδων 
και της περαιτέρω αποτελεσματικής διαχείρισης των εξόδων.  

 Λειτουργικά έξοδα εννεαμήνου 2019 στα €200,6εκ. μειωμένα κατά 5,7% σε ετήσια βάση. Το γ’ τρίμηνο 2019 
τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 5,2% στα €62,2εκ. (γ’ τρίμηνο 2018: €65,6εκ.) εναρμονισμένα με την 
τάση του εννεαμήνου και παρά τη σημαντική ανάπτυξη των λειτουργικών δραστηριοτήτων. 

 Τα καθαρά κέρδη το εννεάμηνο 2019 αυξήθηκαν κατά 33,6% στα €140,6εκ. (εννεάμηνο 2018: €105,2εκ.) ή 
αυξημένα κατά 28,5% σε επαναλαμβανόμενη βάση.Το γ’ τρίμηνο 2019 τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 
24,5% στα €48,8εκ. (γ’ τρίμηνο 2018: €39,2εκ.). 

 Ισχυρή ταμειακή θέση με καθαρό δανεισμό στα €484,6εκ. και δείκτης Καθαρός Δανεισμός/ LTM EBITDA στο 
1.2x. 

 20.932 VLTs στην Ελλάδα και 6.616 SSBTs στην Ελλάδα και Κύπρο εγκατεστημένα στις 30.09.2019. Ο 
στόχος της εγκατάστασης του συνόλου των VLTs μέχρι το τέλος του 2019 αναμένεται να επιτευχθεί. 

 Διανομή έκτακτου μερίσματος εντός του α’ τριμήνου 2020 το οποίο θα ανέρχεται κατ’ ελάχιστο στα καθαρά 
κέρδη χρήσης  2019 της εταιρείας (αναλυτικά σελ.8). 
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Καθαρά 
έσοδα προ 
εισφορών 
(GGR) 

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) 
στο ενεάμηνο 2019 αυξήθηκαν κατά 
6,0% στα €1.173,2εκ. έναντι €1.106,3εκ. 
στο εννεάμηνο 2018.Το GGR στο γ’ 
τρίμηνο 2019 ενισχύθηκε κατά 6,7% σε 
ετήσια βάση στα €393,6εκ. ως 
αποτέλεσμα της ισχυρής επίδοσης των 
αριθμολαχείων, της αυξημένης 
συνεισφοράς των VLTs και της 
ανάκαμψης των Σκρατς & Λαχείων. 

 
Μικτό Κέρδος 
από 
παιχνίδια1  

Το μικτό κέρδος από παιχνίδια το 
εννεάμηνο 2019 διαμορφώθηκε στα 
€463,1εκ. έναντι €433,6εκ. το εννεάμηνο 
2018, αυξημένο κατά 6,8% σε ετήσια 
βάση, σημειώνοντας αντίστοιχη αύξηση 
με το GGR. Το μικτό κέρδος του γ’ 
τριμήνου 2019 αυξήθηκε κατά 6,3% και 
ανήλθε στα €154,7εκ. έναντι €145,6εκ. 
το γ’ τρίμηνο 2018. 

 

EBITDA Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων 
και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν 
στο εννεάμηνο 2019 κατά 22,8% στα 
€300,3εκ. έναντι €244,6εκ. το εννεάμηνο 
του 2018, ή υψηλότερα κατά 19,5% σε 
επαναλαμβανόμενη βάση, μη 
συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα μη 
επαναλαμβανόμενα κονδύλια ύψους 
€7,9εκ. σχετιζόμενα με επίδικες 
προβλέψεις στο α’ τρίμηνο 2019 και με 
έξοδα για το πρόγραμμα εθελούσιας 
εξόδου στο β’ τρίμηνο 2019. Ο 
αποτελεσματική διαχείριση κόστους σε 
συνδυασμό με την σημαντική μείωση 
των εξόδων πληροφορικής, οδήγησαν 
σε υψηλότερα EBITDA στο γ’ τρίμηνο 
2019 κατά 16,5% τα οποία ανήλθαν στα 
€101,6εκ. έναντι των €87,2εκ. στο γ’ 
τρίμηνο 2018. 

 
* Μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα έσοδα ύψους €7,9εκ. στο 
εννεάμηνο 2019 

   
Καθαρά 
κέρδη 

Τα καθαρά κέρδη στο εννεάμηνο 2019 
ανήλθαν σε €140,6εκ., αυξημένα κατά 
33,6% έναντι €105,2εκ. της αντίστοιχης 
περιόδου πέρυσι, ή αυξημένα κατά 
28,5% σε επαναλαμβανόμενη βάση. 
Στο γ’ τρίμηνο 2019 τα καθαρά κέρδη 
ανήλθαν στα €48,8εκ. σημειώνοντας 
αύξηση κατά 24,5% έναντι των €39,2εκ 
το γ’ τρίμηνο 2018, ενισχυμένα 
πρόσθετα από την θετική συμβολή των 
αποτελεσμάτων του Ομίλου Stoiximan. 

 
* Μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα έσοδα ύψους €5,4εκ. στο 
εννεάμηνο 2019 

   
 

 
 
 
 
                                                 
1 GGR - εισφορά επί του GGR – προμήθειες πρακτόρων - λοιπές προμήθειες σχετιζόμενες με το NGR 
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 2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) ανά παιχνίδι 

(Ποσά σε χιλ. ευρώ) Q3 2019 Q3 2018 Δ% 9M 2019 9M 2018 Δ% 

Αριθμολαχεία 197.365 189.579  4,1  576.713 561.079  2,8  

% επί του συνόλου 50,1 51,4 - 49,2 50,7 - 

Αθλητικός 
Στοιχηματισμός 

91.887 97.460 (5,7) 283.741 299.850 (5,4) 

% επί του συνόλου 23,3 26,4 - 24,2 27,1 - 

VLTs 72.794 50.819 43,2  212.682 140.223  51,7  

% επί του συνόλου 18,5 13,8 - 18,1 12,7 - 

Σκρατς & Λαχεία 31.584 31.013  1,8  100.087 105.176 (4,8) 

% επί του συνόλου 8,0 8,4 - 8,5 9,5 - 

Σύνολο καθαρών εσόδων 
προ εισφορών 

393.630 368.871  6,7  1.173.222 1.106.328  6,0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δήλωση του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΠΑΠ, κου Damian Cope, για τα οικονομικά 
αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου 2019: 

«Τα οικονομικά αποτελέσματα μας για το τρίτο τρίμηνο αναδεικνύουν περαιτέρω την ανάπτυξη 
που επιτυγχάνει η ομάδα του ΟΠΑΠ, χάριν των επενδύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί και της 
σκληρής δουλειάς των τελευταίων ετών. Καθώς τα έσοδα και η κερδοφορία αναπτύσσονται 
ικανοποιητικά συγκριτικά με το 2018, πιστεύω ότι ο ΟΠΑΠ συνεχίζει να επωφελείται από τον εν 
εξελίξει μετασχηματισμό του.   

Κατά το τρίτο τρίμηνο, παρατηρήθηκαν παρόμοιες τάσεις με αυτές του πρώτου εξαμήνου του 2019, 
με ισχυρά αποτελέσματα στα αριθμολαχεία, δυναμικές επιδόσεις στην δραστηριότητα των 
παιγνιομηχανημάτων (VLTs) και συνεχή βελτίωση των επιδόσεων του αθλητικού στοιχηματισμού. 
Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις με τους πελάτες, συνεχίζεται η αύξηση της βάσης ενεργών πελατών ανά 
μήνα στη διαδικτυακή δραστηριότητά μας, τα VLTs και τις νέες υπηρεσίες Tora.  

Βρισκόμαστε, πλέον, λίγες εβδομάδες πριν το 2020, το έτος κορύφωσης για την υλοποίηση του 
Οράματος 2020, όπως είχε παρουσιαστεί αρχικά. Έως τότε, θα εστιάσουμε στην επίτευξη των 
στόχων μας για το υπόλοιπο του 2019. Στο πλαίσιο αυτό, είμαστε αισιόδοξοι ότι θα υλοποιήσουμε 
με επιτυχία τους στόχους μας για το σύνολο του έτους». 
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Αριθμολαχεία Τα καθαρά έσοδα προ 
εισφορών από αριθμολαχεία 
αυξήθηκαν κατά 2,8% στα 
€576,7εκ. το εννεάμηνο 2019 
έναντι €561,1εκ. στο 
εννεάμηνο 2018. Τα 
αριθμολαχεία αυξήθηκαν κατά 
4,1% το γ’ τρίμηνο 2019 σε 
ετήσια βάση στα €197,4εκ., ως 
αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης 
θετικής επίδρασης των νέων 
παικτικών επιλογών στο KINO 
και της βελτιωμένης επίδοσης 
του Τζόκερ. 

 

   
Αθλητικός 
στοιχηματισμός 

Τα καθαρά έσοδα προ 
εισφορών των παιχνιδιών 
αθλητικού στοιχηματισμού 
ανήλθαν στο εννεάμηνο 2019 
σε €283,7εκ. έναντι €299,9εκ. 
το εννεάμηνο του 2018, 
μειωμένα κατά 5,4% σε ετήσια 
βάση. Το γ’ τρίμηνο 2019 το 
GGR του αθλητικού 
στοιχηματισμού διαμορφώθηκε 
σε €91,9εκ. έναντι €97,5εκ. στο 
γ’ τρίμηνο 2018 σημειώνοντας 
πτώση κατά 5,7% ως 
αποτέλεσμα της απουσίας 
εσόδων από το Παγκόσμιο 
Κύπελο Ιουλίου 2018 στο Πάμε 
Στοίχημα και της χαμηλότερης 
επίδοσης των Virtuals. 

 

   
VLTs Τα καθαρά έσοδα προ 

εισφορών από τα VLTs 
συνέχισαν την ισχυρά ανοδική 
τους πορεία και 
διαμορφώθηκαν στο 
εννεάμηνο 2019 σε €212,7εκ. 
έναντι €140,2εκ. στο 
εννεάμηνο του 2018, αυξημένα 
κατά 51,7%. Τα καθαρά έσοδα 
προ εισφορών από τα VLTs 
στο γ’ τρίμηνο 2019 ανήλθαν 
στο υψηλότερο έως τώρα 
επίπεδο των €72,8εκ., ενώ 
20.932 VLTs ήταν 
εγκατεστημένα στο δίκτυο. 

 

   
Σκρατς & 
Λαχεία 

Τα καθαρά έσοδα προ 
εισφορών από Σκρατς & 
Λαχεία στο εννεάμηνο 2019 
διαμορφώθηκαν στα €100,1εκ. 
έναντι €105,2εκ. στο 
εννεάμηνο 2018 μειωμένα κατά 
4,8%. Τα καθαρά έσοδα προ 
εισφορών το γ’ τρίμηνο 2019 
διαμορφώθηκαν σε €31,6εκ. 
έναντι €31,0εκ του αντίστοιχου 
τριμήνου πέρυσι, βελτιωμένα 
κατά 1,8%, επανερχόμενα σε 
θετική πορεία. 

 

 
 



                                                                                                            Δελτίο Τύπου                           
Οικονομικές Επιδόσεις γ΄ τριμήνου 2019 

 

Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης για  

το εννεάμηνο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2019                                                                                                                            5 

 

Έξοδα σχετιζόμενα με τα έσοδα από παιχνίδια  

(Ποσά σε χιλ. ευρώ) Q3 2019 Q3 2018 % Δ 9M 2019 9M 2018 % Δ 

Προμήθειες πρακτόρων 93.572 90.290  3,6  278.902 271.280  2,8  

Λοιπές προμήθειες σχετικές με τα 
καθαρά έσοδα από παιχνίδια 
(NGR) 

16.829 11.691  43,9  48.738 38.093  27,9  

Σύνολο 110.401 101.982  8,3  327.640 309.373  5,9  

% επί των καθαρών εσόδων προ 
εισφορών (GGR) 

28,0 27,6    27,9   28,0    

 
 

Έξοδα 
σχετιζόμενα 
με τα έσοδα 
από 
παιχνίδια 

Τα έξοδα σχετιζόμενα με τα 
έσοδα από παιχνίδια στο 
εννεάμηνο 2019 ανήλθαν σε 
€327,6εκ. έναντι €309,4εκ. στο 
εννεάμηνο 2018. Στο γ’ τρίμηνο 
τα έξοδα σχετιζόμενα με τα 
έσοδα από παιχνίδια 
διαμορφώθηκαν σε €110,4εκ. 
έναντι €102,0εκ. το γ’ τρίμηνο του 
2018, αυξημένα κατά 8,3% σε 
ετήσια βάση.  

 

Έξοδα μισθοδοσίας  

(Ποσά σε χιλ. ευρώ) Q3 2019 Q3 2018 % Δ 9M 2019 9M 2018 % Δ 

Μισθοί και ημερομίσθια 15.590 15.088  3,3  45.681 45.500 0,4  

Ασφαλιστικές εισφορές 2.812 2.572  9,3  9.757 9.010 8,3  

Κόστος παροχών αποχώρησης 466 41  1.032,3  4.331 157 2.659,7  

Λοιπά έξοδα προσωπικού 807 832 (3,0) 2.324 2.232 4,1  

Σύνολο 19.675 18.534  6,2  62.093 56.900 9,1  

% επί των καθαρών εσόδων 
προ εισφορών (GGR) 

5,0 5,0   5,3  5,1    

 
 

Έξοδα 
μισθοδοσίας 

Τα έξοδα μισθοδοσίας το 
εννεάημνο 2019 ανήλθαν σε 
€62,1εκ. έναντι €56,9εκ. το 
εννεάμηνο 2018, σημειώνοντας 
αύξηση κατά 9,1% σε ετήσια 
βάση. Μετά την ολοκλήρωση του 
προγράμματος εθελούσιας 
εξόδου στο β’ τρίμηνο 2019, τα 
έξοδα μισθοδοσίας αυξήθηκαν με 
μειωμένο ρυθμό στο γ’ τρίμηνο 
2019 κατά 6,2% σε ετήσια βάση.  
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Έξοδα προβολής και διαφήμισης  

(Ποσά σε χιλ. ευρώ) Q3 2019 Q3 2018 % Δ 9M 2019 9M 2018 % Δ 

Δωρεές & χορηγίες 3.999 3.367  18,8  14.256 15.525 (8,2) 

Διαφήμιση 8.864 6.630  33,7  29.984 28.877  3,8  

Σύνολο 12.863 9.996  28,7  44.240 44.402 (0,4) 

 
  

Έξοδα 
προβολής 
και 
διαφήμισης 

Τα έξοδα προβολής και διαφήμισης 
στο γ’ τρίμηνο 2019 ανήλθαν στα 
εκτιμόμενα επίπεδα των €12,9εκ. 
έναντι των €10,0εκ. στο γ’ τρίμηνο  
2018. Ωστόσο, τα έξοδα προβολής 
και διαφήμισης στο εννεάμηνο 
μειώθηκαν κατά 0,4% σε €44,2εκ. 
έναντι €44,4εκ. στο εννεάμηνο του 
2018 παραμένοντας εντός των 
στόχων της εταιρείας.   

 

Λοιπά λειτουργικά έξοδα 

(Ποσά σε χιλ. 
ευρώ) 

Q3 2019 Q3 2018 % Δ 9M 2019 9M 2018 % Δ 

Κόστος παροχών 
πληροφορικής 

7.303 11.545 (36,7) 22.168 36.741 (39,7) 

Αμοιβές 
οργανισμών 
κοινής ωφέλειας 
και 
τηλεπικοινωνίας 

3.642 3.924 (7,2) 10.571 10.542 0,3  

Ενοίκια 415 2.525 (83,6) 1.417 7.709 (81,6) 

Ανάλωση 
αποθεμάτων 

1.395 1.086 28,4  4.234 3.866 9,5  

Λοιπά έξοδα 16.860 17.952 (6,1) 55.856 52.475 6,4  

Σύνολο 29.616 37.031 (20,0) 94.246 111.332 (15,3) 

 
 

Λοιπά 
λειτουργικά 
έξοδα 

Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα στο 
εννεάμηνο 2019 μειώθηκαν κατά  
15,3% σε ετήσια βάση στα €94,2εκ. 
έναντι €111,3εκ. την αντίστοιχη 
περίοδο πέρυσι. Στο γ’ τρίμηνο 2019 
τα λοιπά λειτουργικά έξοδα 
διαμορφώθηκαν σε €29,6εκ. 
μειωμένα κατά 20,0% σε ετήσια βάση, 
κυρίως ως αποτέλεσμα του 
μειωμένου κόστους πληροφορικής 
κατά 36,7% σε ετήσια βάση, 
απόρροια της επιτυχημένης 
ολοκλήρωσης του τεχνολογικού 
μετασχηματισμού. 

 

 
  



                                                                                                            Δελτίο Τύπου                           
Οικονομικές Επιδόσεις γ΄ τριμήνου 2019 

 

Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης για  

το εννεάμηνο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2019                                                                                                                            7 

 

 

Ταμειακές ροές 

(Ποσά σε χιλ. ευρώ) 9M 2019 9M 2018 Δ% 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες 

200.956 156.304  28,6  

Ταμειακές ροές από επενδυτικές 
δραστηριότητες 

(40.495) (52.499) -  

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες 

(175.819) (160.528) - 

 
 

Ταμειακές ροές 
από 
λειτουργικές 
δραστηριότητες 

Οι ταμειακές εισροές από 
λειτουργικές δραστηριότητες 
στο εννεάμηνο 2019 
διαμορφώθηκαν σε €200,9εκ 
έναντι €156,3εκ. το εννεάμηνο 
του 2018, λόγω αυξημένης 
λειτουργικής κερδοφορίας. 

 

  
Ταμειακές ροές 
από 
επενδυτικές 
δραστηριότητες 

Οι ταμειακές ροές από 
επενδυτικές δραστηριότητες το 
εννεάμηνο του 2019 
διαμορφώθηκαν σε εκροές 
ύψους €40,5εκ. λόγω της 
απόκτησης επιπρόσθετου 
ποσοστού συμμετοχής 16,5% 
στην Ελληνικά Λαχεία σε 
συνδυασμό με επενδύσεις που 
σχετίζονται κυρίως με την 
τεχνολογία και τις υποδομές του 
δικτύου. 

  
Ταμειακές ροές 
από 
χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες 

Οι ταμειακές ροές από 
χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
το εννεάμηνο 2019 ανήλθαν σε 
εκροές €175,8εκ. κυρίως λόγω 
της πληρωμής μερίσματος. 
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3.  ΚΥΡΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 
 
VLTs – Πρόγραμμα υλοποίησης 

Στο τέλος του εννεαμήνου 2019, ο ΟΠΑΠ είχε εγκατεστημένα συνολικά 20.932 VLTs σε 369 καταστήματα Play 
Gaming Halls και 2.022 πρακτορεία ΟΠΑΠ. 
 
Προαιρετική δημόσια πρόταση 

Στις 31.10.2019, η Εταιρεία ενημερώθηκε επισήμως για τα αποτελέσματα της Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης 
της SAZKA Group a.s.. Κατά της διάρκεια της περιόδου αποδοχής, ήτοι από 01.10.2019 έως 29.10.2019, 
προσφέρθηκαν συνολικά 23.323.179 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 7,25% του συνολικού 
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, περιλαμβανομένων των ίδιων μετοχών της Εταιρείας.  
Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής η Sazka Group κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, 128.593.179 μετοχές, οι οποίες 
αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 39,98% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, 
περιλαμβανομένων των ίδιων μετοχών της Εταιρείας, ή περίπου 40,21% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού 
κεφαλαίου της Εταιρείας, εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία. 
 
Συγχώνευση της ΟΠΑΠ Α.Ε. με τις 100% θυγατρικές Ιπποδρομίες Α.Ε. & ΟΠΑΠ Παροχής Υπηρεσιών 

Η Εταιρία, στο πλαίσιο της γενικής αναδιοργάνωσης του Ομίλου ΟΠΑΠ, αποφάσισε στις 11.11.2019 την έναρξη 
των διαδικασιών συγχώνευσης με δύο από τις θυγατρικές της, Ιπποδρομίες Α.Ε. και ΟΠΑΠ Παροχής Υπηρεσιών 
Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 έως 21 και 30 έως 38 του Ν. 4601/2019, σε συνδυασμό με το άρθρο 
54 του Ν. 4172 / 2013. Η ημερομηνία μετασχηματισμού έχει οριστεί ως η 30η Σεπτεμβρίου 2019. Οι 
προαναφερθείσες συγχωνεύσεις αναμένεται να έχουν ως αποτέλεσμα οικονομίες κλίμακας και απλοποίηση της 
δομής του Ομίλου. 
 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

Στις 13 Δεκεμβρίου 2019 θα διεξαχθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την λήψη απόφασης επί της προτεινόμενης 
επέκτασης του σκοπού της εταιρείας και της αντίστοιχης τροποποίησης του Καταστατικού, την ανακοίνωση της 
εκλογής νέων μελών διοικητικού συμβουλίου και τον ορισμό ενός ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους διοικητικού 
συμβουλίου. 
Η Διοίκηση της Εταιρίας ενθαρρύνει το διάλογο με τους επενδυτές και προσκαλεί τους μετόχους να συμμετάσχουν 
στη Γενική Συνέλευση. 
 
Stoiximan 

Στις 04.11.2019, η Εταιρεία ενημερώθηκε για την έγκριση της ειδοποίησης συγκέντρωσης αναφορικά με την 
επένδυση της ΟΠΑΠ στην Stoiximan από την Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΑ) (EA/ 01.11.2019). Η συναλλαγή τελεί 
πρόσθετα υπό την έγκριση της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού της Κύπρου και των αρμοδίων αρχών 
ρύθμισης της αγοράς τυχερών παιγνίων. Με τη λήψη των ως άνω εγκρίσεων και την ολοκλήρωση της συναλλαγής, 
η Εταιρεία θα αποκτήσει τον από κοινού, με δύο μετόχους της TCB Holdings Ltd (TCB), έλεγχο των δραστηριοτήτων 
της GML Interactive Ltd (GML), 100% θυγατρικής της TCB. 
 
2020 Διανομή Έκτακτου Μερίσματος 

Η Εταιρεία, συνεπής με τη δέσμευσή της για ανταποδοτικές αποδόσεις προς τους μετόχους της, προτίθεται υπό 
την αίρεση έγκρισης του Δ.Σ., να καταβάλει έκτακτο μέρισμα το α 'τρίμηνο του 2020, το οποίο θα αντιστοιχεί 
κατ’ ελάχιστον στα καθαρά κέρδη της εταιρείας για την χρήση του 2019 και δεν θα προβεί στη διανομή 

προμερίσματος για αυτή τη χρήση. 
Οι δικαιούχου μέτοχοι του έκτακτου μερίσματος αναμένεται να αποκομίσουν πρόσθετο όφελος από την επικείμενη 
μείωση του φορολογικού συντελεστή μερισμάτων (η οποία υπόκεινται σε σχετική κοινοβουλευτική έγκριση) στο 5% 
από την 1η Ιανουαρίου 2020. 
Η έκτακτη πληρωμή μερίσματος θα χρηματοδοτηθεί από υφιστάμενα ταμειακά διαθέσιμα καθώς και από πρόσθετο 
εξωτερικό δανεισμό. 
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

ΟΠΑΠ Α.Ε. – Λεωφόρος Αθηνών 112, 104 42 Αθήνα 

 

Νίκος Πολυμενάκος – Διευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων – Τηλ.: 210 5798929 - polymenakos@opap.gr 

Γιώργος Βιτωράκης – Διευθυντής Στρατηγικής Ανάλυσης & Ανάπτυξης – Τηλ.: 210 5798976 - vitorakis@opap.gr 

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  

1. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της 30 Σεπτεμβρίου 2019 και της εννιάμηνης περιόδου που έληξε την 
ημερομηνία αυτή 

2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων της 30 Σεπτεμβρίου 2018 και της εννιάμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία 
αυτή 

 2.1. Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων  
 2.2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων της ΟΠΑΠ Α.Ε.  
3. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της 30 Σεπτεμβρίου 2018 και της εννιάμηνης περιόδου που έληξε την 

ημερομηνία αυτή 
 3.1. Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος  
 3.2. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της ΟΠΑΠ Α.Ε.  
4. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της 30 Σεπτεμβρίου 2018 και της εννιάμηνης περιόδου που έληξε 

την ημερομηνία αυτή 
 4.1. Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων  
 4.2. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της ΟΠΑΠ Α.Ε. 
5. Κατάσταση Ταμειακών Ροών της 30 Σεπτεμβρίου 2018 και της εννιάμηνης περιόδου που έληξε την 

ημερομηνία αυτή 
  

Πρόσκληση Τηλεδιάσκεψης 

για τις οικονομικές επιδόσεις εννιαμήνου 2019 
 

Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου, 2019 
 

4:00 μ.μ. (Αθήνα) / 2:00 μ.μ. (Λονδίνο) / 09:00 π.μ. (Νέα Υόρκη) 
 

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων εννιαμήνου 2018, θα βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο της 
εταιρείας, μία (1) ώρα πριν την έναρξη της τηλεδιάσκεψης. 

 

 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ: 
Συμμετέχοντες από Μεγάλη Βρετανία +44 (0) 800 368 1063 
Συμμετέχοντες από Ελλάδα +30 211 180 2000  
Συμμετέχοντες από ΗΠΑ + 1 516 447 5632 
Συμμετέχοντες από υπόλοιπες χώρες +44 (0) 203 0595 872 
 
Live Webcast:  
Η τηλεδιάσκεψη θα μεταδοθεί και μέσω live webcast στο ακόλουθο link: 
www.opap.gr/Q319 or http://themediaframe.eu/links/opapQ319.html 
 
Σε περίπτωση προβλημάτων στη διασύνδεση παρακαλώ επικοινωνήστε: + 30 210 9460803. 
 
 

mailto:polymenakos@opap.gr
mailto:vitorakis@opap.gr
http://themediaframe.eu/links/opapQ319.html
http://themediaframe.eu/links/opapQ319.html
http://themediaframe.eu/links/opapQ319.html
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1. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 
Της 30 Σεπτεμβρίου 2019 και της εννιάμηνης περιόδου που έληξε την 

ημερομηνία αυτή 
 

 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)  

  
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

30.09.2019 31.12.2018* 30.09.2019 31.12.2018* 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία           

Ασώματες ακινητοποιήσεις  1.073.877 1.122.920 937.614 972.679 

Ενσώματες ακινητοποιήσεις  100.339 111.467 80.759 88.421 

Δικαίωμα χρήσης 64.969 - 33.103 - 

Επενδύσεις σε ακίνητα 1.732 903 1.732 903 

Υπεραξία 34.275 34.275 - - 

Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες - - 283.725 270.725 

Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες 52.470 50.089 - - 

Μακροπρόθεσμες εμπορικές απαιτήσεις 2 2 2 2 

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 46.476 47.151 39.704 35.646 

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 16.008  17.359   -    -   

Μακροπρόθεσμες επενδύσεις 6.630 - - - 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 1.396.779 1.384.165 1.376.638 1.368.376 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία         

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 167.238 182.596 97.471 101.563 

Αποθέματα  19.229 10.662 1.278 1.053 

Εμπορικές απαιτήσεις  115.944 140.186 40.657 45.405 

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 47.283 44.000 26.308 28.597 

Βραχυπρόθεσμες επενδύσεις 3.270 8.858 - - 

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 352.965 386.302 165.714 176.618 

Σύνολο Ενεργητικού 1.749.744 1.770.468 1.542.352 1.544.994 
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ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

30.09.2019 31.12.2018* 30.09.2019 31.12.2018* 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ίδια κεφάλαια           

Μετοχικό κεφάλαιο  96.487 95.700 96.487 95.700 

Αποθεματικό υπέρ το άρτιο 24.294 - 24.294 - 

Αποθεματικά  30.350 32.212 29.094 30.955 

Ίδιες μετοχές (14.497) (14.497) (14.497) (14.497) 

Κέρδη εις νέο 554.634  609.339  556.856  605.071  

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν σε μετόχους 
της Εταιρείας 

691.267 722.754 692.233 717.229 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 18.523 36.782 - - 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 709.790 759.536 692.233 717.229 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις         

Δανειακές υποχρεώσεις 651.544 650.260 596.349 601.351 

Υποχρεώσεις μισθώσεων 57.922 - 27.580 - 

Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση 22.382 15.462 19.746 12.701 

Προγράμματα παροχών προσωπικού  2.659 4.807 2.167 4.409 

Προβλέψεις 10.016 28.273 8.641 26.893 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  14.797 12.021 11.814 9.300 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 759.320 710.823 666.297 654.654 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις         

Δανειακές υποχρεώσεις 280 191 20.000 20.011 

Υποχρεώσεις μισθώσεων 7.312 - 5.371 - 

Προγράμματα παροχών προσωπικού  3.260 - 3.260 - 

Εμπορικές υποχρεώσεις 135.670 177.459 44.355 65.168 

Υποχρεώσεις από φόρο εισοδήματος 27.305 8.648 27.533 6.691 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 106.806 113.811 83.303 81.241 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 280.634 300.109 183.822 173.111 

Σύνολο υποχρεώσεων 1.039.954 1.010.931 850.119 827.765 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 1.749.744 1.770.468 1.542.352 1.544.994 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Ο Όμιλος έχει εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 16 χρησιμοποιώντας τη μέθοδο τροποποιημένης αναδρομικής προσέγγισης. Σύμφωνα με 
την προσέγγιση αυτή, η συγκριτική πληροφορία δεν επαναδιατυπώνεται. 
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2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων 
2.1. Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων 

 
Της 30 Σεπτεμβρίου 2019 και της εννιάμηνης περιόδου που έληξε την 

ημερομηνία αυτή 
  

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ πλην των κερδών ανά μετοχή) 

ΟΜΙΛΟΣ 

2019 2018 

01.01-
30.09.2019 

01.07-
30.09.2019 

01.01-
30.09.2018* 

01.07-
30.09.2018* 

Μικτές εισπράξεις από παιχνίδια 3.213.615 1.081.938 3.156.479 1.045.220 

Η Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος έχει ως ακολούθως: 

Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) 1.173.222 393.630 1.106.328 368.871 

Εισφορά επί των καθαρών εσόδων και λοιπές εισφορές (382.501) (128.505) (363.310) (121.312) 

Καθαρά έσοδα από παιχνίδια (NGR) 790.721 265.125 743.019 247.559 

Προμήθειες πρακτόρων (278.902) (93.572) (271.280) (90.290) 

Λοιπές προμήθειες σχετικές με τα Καθαρά έσοδα από 
παιχνίδια (NGR) 

(48.738) (16.829) (38.093) (11.691) 

Λοιπά λειτουργικά έσοδα 104.441 32.102 88.968 29.210 

Λοιπά λειτουργικά κόστη (66.682) (23.073) (65.380) (22.051) 

  500.840 163.753 457.233 152.737 

Λειτουργικά έξοδα (200.580) (62.154) (212.634) (65.561) 

Κόστος μισθοδοσίας (62.093) (19.675) (56.900) (18.534) 

Έξοδα προβολής και διαφήμισης (44.240) (12.863) (44.402) (9.996) 

Άλλα λειτουργικά έξοδα (94.246) (29.616) (111.332) (37.031) 

Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 300.261 101.599 244.598 87.175 

Αποσβέσεις (85.356) (28.626) (70.718) (24.328) 

Λειτουργικό αποτέλεσμα 214.905 72.972 173.881 62.847 

Χρηματοοικονομικά έσοδα  2.217 642 1.472 347 

Χρηματοοικονομικά έξοδα (20.939) (7.195) (19.988) (6.459) 

Κέρδη από συγγενείς εταιρείες 4.683 1.901 - - 

Κέρδη προ φόρων 200.866 68.321 155.365 56.735 

Φόρος εισοδήματος (60.161) (19.362) (49.590) (17.228) 

Κέρδη μετά φόρων 140.705 48.959 105.775 39.507 

Κατανεμόμενα σε:   

Μετόχους της Εταιρείας 140.566 48.770 105.185 39.158 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 139 190 591 349 

Κέρδη μετά φόρων 140.705 48.959 105.775 39.507 

Βασικά και απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή σε € 0,4432 0,1538 0,3310 0,1232 

 
 
 
 
 
 
 

* Ο Όμιλος έχει εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 16 χρησιμοποιώντας τη μέθοδο τροποποιημένης αναδρομικής προσέγγισης. Σύμφωνα με 
την προσέγγιση αυτή, η συγκριτική πληροφορία δεν επαναδιατυπώνεται. 
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2.2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων της ΟΠΑΠ Α.Ε. 
 

Της 30 Σεπτεμβρίου 2019 και της εννιάμηνης περιόδου που έληξε την 
ημερομηνία αυτή 

  
(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ πλην των κερδών ανά μετοχή) 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

2019 2018 

01.01-
30.09.2019 

01.07-
30.09.2019 

01.01-
30.09.2018* 

01.07-
30.09.2018* 

Μικτές εισπράξεις από παιχνίδια 2.693.001 912.800 2.636.457 883.942 

Η Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος έχει ως ακολούθως: 

Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) 998.595 337.058 929.038 314.400 

Εισφορά επί των καθαρών εσόδων και λοιπές εισφορές (339.035) (114.411) (318.356) (107.569) 

Καθαρά έσοδα από παιχνίδια (NGR) 659.560 222.647 610.683 206.831 

Προμήθειες πρακτόρων (232.721) (78.647) (224.758) (75.863) 

Λοιπές προμήθειες σχετικές με τα Καθαρά έσοδα από 
παιχνίδια (NGR) 

(38.042) (13.279) (26.701) (8.353) 

Λοιπά λειτουργικά έσοδα 43.855 9.938 27.409 8.925 

  432.651 140.658 386.633 131.541 

Λειτουργικά έξοδα (153.537) (49.137) (166.576) (52.827) 

Κόστος μισθοδοσίας (51.389) (16.184) (46.823) (15.250) 

Έξοδα προβολής και διαφήμισης (34.336) (9.667) (32.248) (7.908) 

Άλλα λειτουργικά έξοδα (67.812) (23.286) (87.505) (29.669) 

Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 279.114 91.521 220.058 78.714 

Αποσβέσεις (64.480) (21.702) (51.584) (17.890) 

Λειτουργικό αποτέλεσμα 214.634 69.819 168.474 60.824 

Χρηματοοικονομικά έσοδα  860 164 633 131 

Χρηματοοικονομικά έξοδα (18.166) (6.117) (17.775) (5.694) 

Λοιπά χρηματοοικονομικά έσοδα 1.500 - 4.836 4.000 

Κέρδη προ φόρων 198.827 63.866 156.169 59.262 

Φόρος εισοδήματος (56.732) (18.374) (46.617) (16.246) 

Κέρδη μετά φόρων 142.096 45.492 109.551 43.016 

Κατανεμόμενα σε:   

Μετόχους της Εταιρείας 142.096 45.492 109.551 43.016 

Κέρδη μετά φόρων 142.096 45.492 109.551 43.016 

Βασικά και απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή σε € 0,4480 0,1434 0,3447 0,1353 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Ο Όμιλος έχει εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 16 χρησιμοποιώντας τη μέθοδο τροποποιημένης αναδρομικής προσέγγισης. Σύμφωνα με 
την προσέγγιση αυτή, η συγκριτική πληροφορία δεν επαναδιατυπώνεται. 
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3. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 
3.1. Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 

 
Της 30 Σεπτεμβρίου 2019 και της εννιάμηνης περιόδου που έληξε την 

ημερομηνία αυτή 
 

 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

ΟΜΙΛΟΣ 

2019 2018 

01.01-
30.09.2019 

01.07-
30.09.2019 

01.01-
30.09.2018* 

01.07-
30.09.2018* 

Κέρδη περιόδου 140.705 48.959 105.775 39.507 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα – στοιχεία που ενδέχεται να ταξινομηθούν μεταγενέστερα στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων 

Ζημίες από αποτίμηση παραγώγων για αντιστάθμιση 
κινδύνου 

(2.482) (484) 108 582 

Φόρος εισοδήματος που αναλογεί 621 121 (31) (169) 

Σύνολο στοιχείων που ενδέχεται να ταξινομηθούν 
μεταγενέστερα στην κατάσταση αποτελεσμάτων 

(1.862) (363) 77 413 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά φόρων (1.862) (363) 77 413 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά φόρων 138.843 48.596 105.852 39.920 

Κατανεμόμενα σε:   

Μετόχους της Εταιρείας 138.704 48.406 105.261 39.571 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 139 190 591 349 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά φόρων 138.843 48.596 105.852 39.920 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Ο Όμιλος έχει εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 16 χρησιμοποιώντας τη μέθοδο τροποποιημένης αναδρομικής προσέγγισης. Σύμφωνα με 
την προσέγγιση αυτή, η συγκριτική πληροφορία δεν επαναδιατυπώνεται. 
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3.2. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της ΟΠΑΠ Α.Ε. 
 

Της 30 Σεπτεμβρίου 2019 και της εννιάμηνης περιόδου που έληξε την 
ημερομηνία αυτή 

 
 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

2019 2018 

01.01-
30.09.2019 

01.07-
30.09.2019 

01.01-
30.09.2018* 

01.07-
30.09.2018* 

Κέρδη περιόδου 142.096 45.492 109.551 43.016 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα – στοιχεία που ενδέχεται να ταξινομηθούν μεταγενέστερα στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων 

Ζημίες από αποτίμηση παραγώγων για αντιστάθμιση 
κινδύνου 

(2.482) (484) 108 582 

Φόρος εισοδήματος που αναλογεί 621 121 (31) (169) 

Σύνολο στοιχείων που ενδέχεται να ταξινομηθούν 
μεταγενέστερα στην κατάσταση αποτελεσμάτων 

(1.862) (363) 77 413 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά φόρων (1.862) (363) 77 413 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά φόρων 140.234 45.129 109.628 43.429 

Κατανεμόμενα σε:   

Μετόχους της Εταιρείας 140.234 45.129 109.628 43.429 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά φόρων 140.234 45.129 109.628 43.429 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Ο Όμιλος έχει εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 16 χρησιμοποιώντας τη μέθοδο τροποποιημένης αναδρομικής προσέγγισης. Σύμφωνα με 
την προσέγγιση αυτή, η συγκριτική πληροφορία δεν επαναδιατυπώνεται. 
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4. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
4.1. Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

Της 30 Σεπτεμβρίου 2019 και της εννιάμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή 

  (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

 Αποδιδόμενα στους μετόχους της Εταιρείας   

ΟΜΙΛΟΣ 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεματικό 
υπέρ το άρτιο 

Αποθεματικά 
Ίδιες 

μετοχές 
Κέρδη εις 

νέο 
Σύνολο 

Μη ελέγχουσες 
συμμετοχές 

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2018* 95.700 - 32.882 (9.039) 595.168 714.711 44.752 759.463 

Κέρδη περιόδου 01.01-30.09.2018 - - - - 105.185 105.185 591 105.775 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα περιόδου 01.01-30.09.2018 - - 77 - - 77 - 77 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα περιόδου 01.01-
30.09.2018 

- - 77 - 105.185 105.261 591 105.852 

Συναλλαγές με τους Μετόχους της Εταιρείας 

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών - - - - (261) (261) (69) (330) 

Επιστροφή κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών - - - - - - (6.261) (6.261) 

Λοιπές κινήσεις - - - - (1.539) (1.539) - (1.539) 

Μερίσματα - - - - (95.345) (95.345) (3.632) (98.977) 

Συνολικές συναλλαγές με τους Μετόχους της Εταιρείας - - - - (97.145) (97.145) (9.961) (107.106) 

Υπόλοιπο την 30 Σεπτεμβρίου 2018 95.700 - 32.959 (9.039) 603.207 722.827 35.381 758.208 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2019* 95.700 - 32.212 (14.497) 609.340 722.754 36.782 759.536 

Κέρδη περιόδου 01.01-30.09.2019 - - - - 140.566 140.566 139 140.705 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα περιόδου 01.01-30.09.2019 - - (1.862) - - (1.862) - (1.862) 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα περιόδου 01.01-
30.09.2019 

- - (1.862) - 140.566 138.704 139 138.843 

Συναλλαγές με τους Μετόχους της Εταιρείας 

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 787 24.294 -   - 25.081 - 25.081 

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου - - - - (64) (64) - (64) 

Μερίσματα - - - - (190.302) (190.302) (3.304) (193.607) 

Συνολικές συναλλαγές με τους Μετόχους της Εταιρείας 787 24.294 - - (190.366) (165.285) (3.304) (168.590) 

Μεταβολές του ποσοστού συμμετοχής   

Απόκτηση μεριδίου μη ελέγχουσας συμμετοχής σε θυγατρικής -   - - (4.906) (4.906) (15.094) (20.000) 

Συνολικές μεταβολές του ποσοστού συμμετοχής -   - - (4.906) (4.906) (15.094) (20.000) 

Υπόλοιπο την 30 Σεπτεμβρίου 2019 96.487 24.294 30.350 (14.497) 554.634 691.267 18.523 709.790 

* Ο Όμιλος έχει εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 16 χρησιμοποιώντας τη μέθοδο τροποποιημένης αναδρομικής προσέγγισης. Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, η συγκριτική πληροφορία δεν 
επαναδιατυπώνεται.
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4.2. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της ΟΠΑΠ Α.Ε. 
Της 30 Σεπτεμβρίου 2019 και της εννιάμηνης περιόδου που έληξε την 

ημερομηνία αυτή 
 

 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεματικό 
υπέρ το άρτιο 

Αποθεματικά 
Ίδιες 

μετοχές 
Κέρδη εις 

νέο 

Σύνολο 
Ιδίων 

κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2018* 95.700 - 31.748 (9.039) 598.614 717.023 

Κέρδη περιόδου 01.01-30.09.2018 - - - - 109.551 109.551 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα περιόδου 
01.01-30.09.2018 

- - 77 - - 77 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα 
περιόδου 01.01-30.09.2018 

- - 77 - 109.551 109.628 

Λοιπές κινήσεις - - - - (1.539) (1.539) 

Μερίσματα - - - - (95.345) (95.345) 

Υπόλοιπο την 30 Σεπτεμβρίου 2018 95.700 - 31.825 (9.039) 611.281 729.767 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2019* 95.700 - 30.955 (14.497) 605.071 717.229 

Κέρδη περιόδου 01.01-30.09.2019 - - - - 142.096 142.096 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα περιόδου 
01.01-30.09.2019 

- - (1.862) - - (1.862) 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα 
περιόδου 01.01-30.09.2019 

- - (1.862) - 142.096 140.234 

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 787 24.294 - - - 25.081 

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου - - - - (9) (9) 

Μερίσματα - - - - (190.302) (190.302) 

Υπόλοιπο την 30 Σεπτεμβρίου 2019 96.487 24.294 29.094 (14.497) 556.856 692.233 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Ο Όμιλος έχει εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 16 χρησιμοποιώντας τη μέθοδο τροποποιημένης αναδρομικής προσέγγισης. Σύμφωνα με 
την προσέγγιση αυτή, η συγκριτική πληροφορία δεν επαναδιατυπώνεται. 
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5. Κατάσταση Ταμειακών Ροών 
Της 30 Σεπτεμβρίου 2019 και της εννιάμηνης περιόδου που έληξε την 

ημερομηνία αυτή 
   

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  
01.01-

30.09.2019 
01.01-

30.09.2018* 
01.01-

30.09.2019 
01.01-

30.09.2018* 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Κέρδη προ φόρων 200.866 155.365 198.827 156.169 

Προσαρμογή για:         

Αποσβέσεις 85.356 70.718 64.480 51.584 

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 18.688 18.471 15.799 12.296 

Προγράμματα παροχών προσωπικού  1.257 1.209 1.158 1.110 

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 4.314 2.348 1.690 1.460 

Άλλες προβλέψεις (15.887) 451 (15.886) 472 

Συναλλαγματικές διαφορές 33 45 8 9 

Κέρδη από συγγενείς (4.683) - - - 

Κέρδη από επενδυτικές δραστηριότητες 26 - (2) - 

Άλλα μη ταμειακά στοιχεία 139 - 2.088 2.066 

Σύνολο 290.109 248.607 268.162 225.166 

Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης         

(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων (8.567) (2.806) (225) 90 

Μείωση απαιτήσεων 18.466 28.102 3.987 12.843 

Μείωση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (46.978) (85.758) (19.124) (55.855) 

Αύξηση / (μείωση) φόρων εισοδήματος 196 12.166 273 12.300 

Σύνολο 253.225 200.311 253.072 194.545 

Τόκοι έξοδα πληρωθέντα (19.574) (22.168) (17.764) (20.167) 

Φόροι εισοδήματος πληρωθέντες (32.695) (21.840) (28.370) (18.388) 

Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες 200.956 156.304 206.938 155.990 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Είσπραξη από πώληση ενσώματων και ασώματων 
ακινητοποιήσεων 

57 30 38 18 

Επιπλέον αντίτιμο για την εξαγορά συγγενούς & θυγατρικής 
εταιρείας 

(22.000) - - - 

Εισπράξεις από δάνεια σε τρίτους 3.046 3.665 436 3.282 

Εισπράξεις από δάνεια σε θυγατρικές εταιρείες - - 100 - 

(Αύξηση) / μείωση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών - - (13.000) 14.018 

Δάνεια χορηγηθέντα σε τρίτους (1.739) (16.000) - - 

Δάνεια χορηγηθέντα σε εταιρείες του Ομίλου - - (6.100) (50) 

Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων (14.631) (25.591) (13.539) (24.992) 

Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων (5.601) (16.125) (5.039) (10.169) 

Μερίσματα εισπραχθέντα - - 1.500 4.836 

Τόκοι εισπραχθέντες 1.415 1.522 737 571 

Καθαρή μεταβολή σε βραχυπρόθεσμες & μακροπρόθεσμες 
επενδύσεις 

(1.042) - - - 

Καθαρές ταμειακές εισροές/(εκροές) από επενδυτικές 
δραστηριότητες 

(40.495) (52.499) (34.867) (12.487) 
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  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  
01.01-

30.09.2019 
01.01-

30.09.2018* 
01.01-

30.09.2019 
01.01-

30.09.2018* 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Εισπράξεις από χορηγούμενα και εκδοθέντα δάνεια 100 260.433 - 249.862 

Πληρωμές δανείων (79) (290.805) (6.052) (290.671) 

Έξοδα έκδοσης δανείων - (1.250) - (1.250) 

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών (64) (330) (9) - 

Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών - (6.261) - - 

Πληρωμές υποχρεώσεων μισθώσεων (7.366) - (4.997) - 

Μερίσματα πληρωθέντα (168.410) (122.315) (165.106) (118.684) 

Καθαρές ταμειακές εκροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες 

(175.819) (160.528) (176.163) (160.743) 

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα περιόδου 

(15.358) (56.723) (4.092) (17.240) 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 182.596 246.102 101.563 94.270 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου 167.238 189.379 97.471 77.031 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Ο Όμιλος έχει εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 16 χρησιμοποιώντας τη μέθοδο τροποποιημένης αναδρομικής προσέγγισης. Σύμφωνα με 
την προσέγγιση αυτή, η συγκριτική πληροφορία δεν επαναδιατυπώνεται. 


