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Α. Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 
(σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 2 του Ν. 3556/2007) 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΠΑΠ Α.Ε., μητρικής εταιρείας (η «Εταιρεία»): 

1. Kamil Ziegler, Πρόεδρος, 

2. Damian Cope, Διευθύνων Σύμβουλος, 

3. Michal Houst, Μέλος του Δ.Σ. και Επικεφαλής Οικονομικής Διεύθυνσης 

βεβαιώνουμε και δηλώνουμε, εξ όσων γνωρίζουμε, ότι: 

α) Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) του Ομίλου της 

ΟΠΑΠ A.E. (ο «Όμιλος») για την περίοδο από 01.01.2016 έως την 30.06.2016, οι οποίες 

καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα 

στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και την κατάσταση συνολικού 

εισοδήματος του εκδότη καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση 

εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 

του Ν. 3556/30.4.2007 και των κατ’ εξουσιοδότηση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

β) Η εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες 

που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν. 3556/30.4.2007 και των κατ΄ 

εξουσιοδότηση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2016 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Το Μέλος του Δ.Σ. & Επικεφαλής 

Οικονομικής Διεύθυνσης 

 

 

 

Kamil Ziegler Damian Cope Michal Houst 
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Β. Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

περιόδου από 1.1.2016 έως 30.6.2016 

(σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007 καθώς και τις αποφάσεις της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς - Απ. 8/754/14.04.2016 άρθρο 4 και Απ. 1/434/2007 άρθρο 3) 

Η παρούσα εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΠΑΠ Α.Ε. (η «Εταιρεία» ή «Μητρική 

Εταιρεία») αφορά στην χρονική περίοδο του α’ εξαμήνου της τρέχουσας χρήσης 2016. Η έκθεση 

συντάχθηκε σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 5 του N. 3556/2007 και τις επ’ αυτού 

εκδοθείσες αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά τα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου εταιρειών ΟΠΑΠ 

Α.Ε. (ο «Όμιλος») για το α’ εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης 2016 καθώς επίσης και τα σημαντικά 

γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην περίοδο αυτή και η επίδρασή τους στις Συνοπτικές Ενδιάμεσες 

Οικονομικές Καταστάσεις. Επίσης περιγράφονται οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που οι 

εταιρείες του Ομίλου ενδέχεται να αντιμετωπίσουν στο β’ εξάμηνο της χρήσης 2016 και τέλος 

παρατίθενται οι σημαντικές συναλλαγές του Ομίλου και της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με 

αυτούς μερών. 

 

1. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις περιόδου αναφοράς 

Οικονομικές επιδόσεις 

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου αναλύονται κατωτέρω: 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 01.01 - 
30.06.2016 

01.01 - 
30.06.2015 

Δ % 

Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) 678.780 697.073 (2,6%) 

Εισφορά επί των καθαρών εσόδων και λοιπές εισφορές 225.591 204.106 10,5%  

Καθαρά έσοδα από παιχνίδια (NGR) 279.287 310.192 (10,0%) 

Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 161.451 186.400 (13,4%) 

Κέρδη προ Φόρων  126.267 156.631 (19,4%) 

Κέρδη μετά Φόρων  86.759 110.760 (21,7%) 

Καθαρή αύξηση/(μείωση) ταμειακών ροών   

Εισροή από λειτουργικές δραστηριότητες 86.030 74.277 15,8%  

Εκροή από επενδυτικές δραστηριότητες (41.352) (14.287) 189,4%  

Εκροή από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (55.786) (139.693) (60,1%) 
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Τα βασικά οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας αναλύονται κατωτέρω: 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 01.01 - 
30.06.2016 

01.01 - 
30.06.2015 

Δ % 

Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) 563.844 581.266 (3,0%) 

Εισφορά επί των καθαρών εσόδων και λοιπές εισφορές 197.024 173.555 13,5%  

Καθαρά έσοδα από παιχνίδια (NGR) 222.709 255.033 (12,7%) 

Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 146.159 169.220 (13,6%) 

Κέρδη προ Φόρων  129.020 154.066 (16,3%) 

Κέρδη μετά Φόρων  91.159 109.985 (17,1%) 

Καθαρή αύξηση/(μείωση) ταμειακών ροών   

Εισροή από λειτουργικές δραστηριότητες 76.704 58.611 30,9%  

Εισροή/(Εκροή) από επενδυτικές δραστηριότητες (42.326) 36.251 (216,8%) 

Εκροή από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (75.786) (144.675) (47,6%) 

 

 

 

2. Σημαντικά γεγονότα κατά το α’ εξάμηνο 2016 και η επίδρασή τους στις 

συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 

 

Ειδικό Τέλος Παιγνίων ανά στήλη 

Δυνάμει του Ν. 4387/2016, ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 12.05.2016 

(Α’ 85) καταργήθηκε το ειδικό τέλος του άρθρου 12 του Ν. 4346/2015 στα παίγνια της ΟΠΑΠ ΑΕ από την 

ημερομηνία που τέθηκε σε ισχύ (1.1.2016). 

 

Αύξηση συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στο μικτό κέρδος (GGR) 

Σύμφωνα με το άρθρο 56 του πολυνομοσχεδίου που ψηφίστηκε στις 22.05.2016 από την Ελληνική 

Βουλή, η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στο μικτό κέρδος (GGR) από τυχερά παίγνια αυξάνεται 

από 30% σε 35% με αναδρομική ισχύ από 01.01.2016. Ο νόμος αυτός δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως και τέθηκε σε ισχύ στις 27.05.2016. 

Η επίδραση στα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας έχει ως ακολούθως: 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων 
(EBITDA) 

(28.146) 

Κέρδη προ φόρων (28.146) 

Κέρδη μετά φόρων (19.984) 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (19.984) 

 

  



6 

 

ΟΠΑΠ Α.Ε. – Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2016 
 

 

Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. | Λ. Αθηνών 112, 104 42 Αθήνα, Ελλάδα, Τηλ.: +30 (210) 5798800 

ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε.  

Στις 18.01.2016 ξεκίνησε η εμπορική λειτουργία της θυγατρικής ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε., η οποία, μεταξύ 

άλλων, αναλαμβάνει την οργάνωση και διεξαγωγή ιπποδρομιών στην Ελλάδα, τη διοργάνωση και 

διεξαγωγή αμοιβαίων στοιχημάτων σε σχέση με τις ελληνικές διεξαγόμενες ιπποδρομίες και τη 

διοργάνωση και διεξαγωγή πρόσθετου αμοιβαίου στοιχήματος επί ιπποδρομιών (sweepstake). 

 

16η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

Η δέκατη έκτη (16η) Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΠΑΠ Α.Ε. έλαβε χώρα την 

Δευτέρα 25.04.2016 στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας, ενέκρινε την προταθείσα από το Διοικητικό 

Συμβούλιο διανομή (διάθεση) κερδών και αποφάσισε την καταβολή συνολικού μερίσματος 0,40 ευρώ 

ανά μετοχή, προ παρακράτησης φόρου, για την εταιρική χρήση έτους 2015. Καθώς είχε ήδη διανεμηθεί 

στους μετόχους προμέρισμα ύψους 0,17 ευρώ ανά μετοχή, το υπόλοιπο μερίσματος για τη χρήση 2015 

ανερχόταν στα 0,23 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι 

εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Πέμπτη 05.05.2016 (ημερομηνία 

προσδιορισμού - record date).  

 

10η  Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

Η δέκατη (10η) Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΠΑΠ Α.Ε. έλαβε χώρα την Τρίτη 

21.06.2016 στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας, ενέκρινε την αλλαγή της έδρας της Εταιρείας από το 

Περιστέρι Αττικής στο δήμο Αθηναίων. Επιπλέον, ενέκρινε την αύξηση του αριθμού των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από δώδεκα (12) σε δεκατρία (13) και εξέλεξε τον κ. Ντάμιαν 

Κόουπ (Damian Cope) ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Τέλος, ενέκρινε τη 

διανομή (διάθεση) μέρους των κερδών παρελθουσών χρήσεων και αποφάσισε την καταβολή 

συνολικού μερίσματος 0,57 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι 

εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Παρασκευή 24.06.2016 

(ημερομηνία προσδιορισμού - record date).  
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Έκδοση Νέων Ομολογιακών Δανείων 

Η Εταιρεία στις 20.04.2016 υπέγραψε σύμβαση με την Τράπεζα Eurobank για την έκδοση Κοινού 

Ομολογιακού Δανείου, σύμφωνα με το Νόμο 3156/2003, ανώτατου ποσού € 100.000 χιλ. για διάστημα 

πέντε ετών (λήξη Απρίλιος 2021). 

Η Εταιρεία στις 16.06.2016 υπέγραψε σύμβαση με την Τράπεζα Πειραιώς για την έκδοση Ομολογιακού 

Δανείου ανώτατου ποσού € 75.000 χιλ. για διάστημα δώδεκα μηνών (λήξη Ιούνιος 2017) με δυνατότητα 

επέκτασης για ένα και ένα επιπλέον έτος. Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την πρόθεση να τηρήσει τους 

όρους που απαιτούνται για την επέκταση του δανείου για ένα επιπλέον έτος (λήξη Ιούνιος 2018). 

 

Ανανέωση Ομολογιακού Δανείου 

Στις 05.02.2016 η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. ήρθε σε συμφωνία με την ΑLPHA BANK για την ανανέωση του 

Ανακυκλούμενου Ομολογιακού Δανείου,  το οποίο είχε αρχικά υπογραφεί στις 30.04.2015, για ποσό 

έως € 50.000 χιλ. και για περίοδο τριών ετών (λήξη Φεβρουάριος 2019). Την 01.03.2016, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. προέβη σε εξόφληση του υπολοίπου του δανείου, € 30.000 χιλ., ενώ στις 01.03.2016 και 

29.06.2016 εκταμιεύτηκε ποσό ύψους € 50.000 χιλ.. 

 

3. Περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων για το β’ 

εξάμηνο 2016 

 

Στη συνέχεια παραθέτουμε τους κυριότερους κινδύνους και τις αβεβαιότητες στις οποίες ενδεχομένως 

να εκτεθεί ο Όμιλος. 

 

Κίνδυνος από τις επιπτώσεις της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας στην Ελληνική οικονομία  

Οι εξελίξεις κατά την διάρκεια του 2015 και οι συζητήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σχετικά με την 

επανεξέταση των όρων του προγράμματος χρηματοδότησης της Ελλάδας, διατηρούν το 

μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στη χώρα ασταθές. Στις 29.06.2015, η Ελληνική 

Κυβέρνηση επέβαλε ελέγχους κεφαλαίων και κήρυξε τραπεζική αργία που διήρκησε μέχρι τις 

19.07.2015, γεγονότα που έχουν επηρεάσει σημαντικά τη συμπεριφορά των καταναλωτών και την 

αγοραστική τους δύναμη. 

Επιπλέον, εντός του τρίτου τριμήνου του 2015, οι διαπραγματεύσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας για την 

κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της ελληνικής οικονομίας ολοκληρώθηκαν στη βάση των όσων 

ανακοινώθηκαν στη Σύνοδο Κορυφής της 12.07.2015, με την επίτευξη συμφωνίας για τη χορήγηση νέας 

οικονομικής βοήθειας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης. Η σχετική συμφωνία με τον Ευρωπαϊκό 

Μηχανισμό Στήριξης, που υπογράφηκε στις 19.08.2015, μεταξύ των άλλων προβλέπει την κάλυψη των 

χρηματοδοτικών αναγκών της χώρας για το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής για το 
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χρονικό διάστημα των ετών 2015 έως 2018, υπό την προϋπόθεση υλοποίησης οικονομικών 

μεταρρυθμίσεων οι οποίες θα δημιουργήσουν τις συνθήκες οικονομικής σταθερότητας και βιώσιμης 

ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. 

Η επιστροφή στην οικονομική σταθερότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ενέργειες και τις 

αποφάσεις θεσμικών οργάνων στη χώρα και στο εξωτερικό, καθώς επίσης και από την αξιολόγηση της 

Ελληνικής οικονομίας από τους διεθνείς πιστωτές στα πλαίσια του ως άνω προγράμματος. 

Τυχόν επιπλέον αρνητικές εξελίξεις στην οικονομία θα επηρέαζαν την ομαλή λειτουργία της, ωστόσο η 

Διοίκηση προσαρμόζεται διαρκώς στις καταστάσεις και διασφαλίζει ότι πραγματοποιούνται όλες οι 

απαραίτητες ενέργειες για να διατηρήσει ανεπηρέαστες τις δραστηριότητές της.  

 

Αλλαγές στις κανονιστικές απαιτήσεις 

Οι εξελίξεις στο κανονιστικό πλαίσιο της Ελλάδας δημιουργούν νέες κανονιστικές προκλήσεις για τον 

Όμιλο. Τυχόν αλλαγές στο κανονιστικό περιβάλλον ενδέχεται να έχουν σημαντική επίδραση, είτε μέσω 

περιορισμού των στοιχηματικών δραστηριοτήτων, είτε μέσω αλλαγής του κόστους συμμόρφωσης. 

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. συμμορφώνεται διαρκώς με τα κανονιστικά πρότυπα, κατανοώντας και αντιμετωπίζοντας 

τις αλλαγές στις κανονιστικές απαιτήσεις με αποτελεσματικό τρόπο. Ταυτόχρονα, νέοι κανονισμοί, οι 

οποίοι καθιστούν οικονομικά μη βιώσιμη τη λειτουργία των παιχνιδιών, μπορούν να περιορίσουν την 

ικανότητα της Εταιρείας για περαιτέρω ανάπτυξη. Επιπλέον, περιορισμοί στη διαφήμιση μπορούν να 

μειώσουν την ικανότητά μας στην προσέγγιση νέων πελατών και να επηρεάσουν αρνητικά τους 

στρατηγικούς μας στόχους, οι οποίοι περιλαμβάνουν την επικέντρωση στη διαρκή αύξηση της αξίας. 

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δηλώνει πρόθυμη να συνεργαστεί ενεργά και να συζητήσει με τις αρμόδιες αρχές, τους 

νομοθέτες και κάθε ενδιαφερόμενο, να παρακολουθεί διαρκώς το μεταβαλλόμενο κανονιστικό και 

νομικό περιβάλλον και μέσα από τις κατάλληλες διαδικασίες και ελέγχους, να επιτευχθεί ένας 

ορθολογικός και ισορροπημένος κανονισμός παιγνίων. 

 

Κίνδυνος μεταβολής φορολογικής νομοθεσίας 

Ο Όμιλος εκτίθεται στον κίνδυνο αλλαγής του υπάρχοντος φορολογικού καθεστώτος παιγνίων ή των 

συντελεστών φορολόγησης παιγνίων, η οποία μπορεί να επιφέρει απρόσμενη αύξηση του κόστους και 

να επηρεάσει αρνητικά τους στρατηγικούς μας στόχους για αειφόρα έσοδα και πρόσθετες επενδύσεις. 

Ο Όμιλος επιδιώκει να ανταποκριθεί άμεσα σε κάθε πιθανή αλλαγή φορολογίας, μέσω της διατήρησης 

των απαιτούμενων για φορολογικό σχεδιασμό πόρων και αναπτύσσοντας σχέδια εκτάκτου ανάγκης, 

έτσι ώστε να εφαρμοστούν οι απαραίτητες δράσεις μείωσης των κινδύνων και ελαχιστοποίησης των 

συνολικών επιπτώσεων. 
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Κίνδυνος αγοράς 

Ο κίνδυνος αγοράς δημιουργείται από το ενδεχόμενο οι αλλαγές στις τιμές της αγοράς, όπως σε 

συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια να επηρεάσουν τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας 

ή την αξία των χρηματοοικονομικών μέσων που κατέχουν. Η διαχείριση του κινδύνου της αγοράς 

συνίσταται στην προσπάθεια του Ομίλου και της Εταιρείας να ελέγχουν την έκθεσή τους σε αποδεκτά 

όρια. 

 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και την Κύπρο και δεν έχει συνάψει συμφωνίες με 

προμηθευτές σε άλλο νόμισμα πέραν του ευρώ. Τα κέρδη του Ομίλου προέρχονται από τα τυχερά 

παιχνίδια που πραγματοποιούνται σε ευρώ, οι εταιρικές συναλλαγές και οι εταιρικές δαπάνες 

εκφράζονται και πραγματοποιούνται σε ευρώ και ως εκ τούτου η Εταιρεία και ο Όμιλος δε βρίσκεται σε 

ουσιαστικό συναλλαγματικό κίνδυνο. Συν τοις άλλοις το μεγαλύτερο ποσοστό της βάσης του κόστους 

του Ομίλου, είναι είτε ανάλογη με τα έσοδα (δηλαδή κέρδη στους νικητές, προμήθεια πρακτόρων) είτε 

με συναλλαγές με εγχώριες εταιρείες (πχ. πληροφορικής, μάρκετινγκ). 

 

Διαχείριση κεφαλαίου 

Ο πρωταρχικός στόχος του Ομίλου και της Εταιρείας σχετικά με την διαχείριση του κεφαλαίου είναι η 

διασφάλιση και διατήρηση ισχυρής πιστοληπτικής ικανότητας και υγιών κεφαλαιακών δεικτών με 

σκοπό την υποστήριξη των επιχειρηματικών σχεδίων και την μεγιστοποίηση της αξίας προς όφελος των 

μετόχων. 

Ο Όμιλος διαχειρίζεται την κεφαλαιακή διάρθρωση και πραγματοποιεί τις αναγκαίες προσαρμογές 

προκειμένου να εναρμονίζεται με τις αλλαγές στο επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον στο οποίο 

λειτουργεί και επιχειρεί. Για τη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης, ο Όμιλος έχει τη 

δυνατότητα να προσαρμόσει το μέρισμα που καταβάλλεται στους μετόχους, να επιστρέψει κεφάλαιο 

στους μετόχους ή να εκδώσει νέες μετοχές. 

 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Η έκθεση του Ομίλου στον πιστωτικό κίνδυνο επέρχεται, κατά κύριο λόγο, από τις επισφαλείς 

απαιτήσεις των πρακτόρων καθώς επίσης και από οφειλές πρακτόρων στις οποίες έχουν γίνει 

διακανονισμοί. Η κύρια πολιτική διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου είναι η καθιέρωση πιστωτικών 

ορίων ανά πράκτορα. Επιπλέον, ο Όμιλος προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για να περιορίσει την 

έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Επίσης, είναι εκτεθειμένος σε 

πιστωτικό κίνδυνο σε σχέση με τους φορείς, με τους οποίους έχει κατατεθειμένα κεφάλαια ή με τους 

οποίους έχει συμβατικές σχέσεις. Διαχειρίζεται τον πιστωτικό κίνδυνο που απορρέει από τους 

πράκτορες με διάφορους τρόπους. Κάθε πράκτορας υποχρεούται να παράσχει χρηματική εγγύηση προς 
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διασφάλιση των απαιτήσεων της Εταιρείας. Οι εν λόγω καταθέσεις συγκεντρώνονται και είναι στη 

διάθεσή του Ομίλου σε περίπτωση μη πληρωμής οφειλής από τους πράκτορες. Επιπροσθέτως έχει 

θεσπιστεί ανώτατο ποσό που μπορεί να οφείλει κάθε πράκτορας ανά λογιστική περίοδο. Στην 

περίπτωση που τα οφειλόμενα ποσά ανά πράκτορα υπερβαίνουν το αντίστοιχο όριο ανά λογιστική 

περίοδο, οι τερματικές μηχανές των πρακτόρων κλείνουν αυτόματα και δε δέχονται στοιχήματα.  

 

Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο Όμιλος διατηρεί τον κίνδυνο ρευστότητας σε χαμηλά επίπεδα μέσω της διαχείρισης της απόδοσης 

των κερδών των νικητών και μέσω του σωστού σχεδιασμού του κάθε παιχνιδιού. Με εξαίρεση τα 

παιχνίδια προκαθορισμένης απόδοσης που βασίζονται σε αθλητικά γεγονότα, τα υπόλοιπα παιχνίδια 

έχουν θεωρητική απόδοση κερδών (που σχετίζεται με τα κέρδη που διανέμονται στους νικητές) και 

βασίζονται στην απόδοση που έχει βγει βάσει μαθηματικών υπολογισμών. Καθώς η θεωρητική 

απόδοση κερδών των νικητών υπολογίζεται από ένα μεγάλο αριθμό κληρώσεων, ενδεχομένως να 

προκύψουν αποκλίσεις στα αριθμολαχεία σε μικρό χρονικό διάστημα. Για παράδειγμα το ΚΙΝΟ είναι 

παιχνίδι σταθερών αποδόσεων που απονέμει στους νικητές περίπου το 69,5% των ακαθάριστων 

εισπράξεων, με απόκλιση της τάξης του 1%. Επίσης, διαχειρίζεται τον κίνδυνο ρευστότητας 

περιορίζοντας το μέγεθος των κερδών των νικητών. Για παράδειγμα το ΚΙΝΟ έχει μέγιστο έπαθλο της 

τάξης του ενός εκατομμυρίου ευρώ. Αντίστοιχα κέρδη ανά στήλη ορίζονται για το παιχνίδι ΠΑΜΕ 

ΣΤΟΙΧΗΜΑ, παιχνίδι προκαθορισμένης απόδοσης του οποίου τα κέρδη καθορίζονται από τη σωστή 

πρόβλεψη των αποτελεσμάτων των αθλητικών ή άλλων γεγονότων που από τη φύση τους 

προσφέρονται για στοιχηματισμό. Για το παιχνίδι ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ εφαρμόζεται ολοκληρωμένη 

μεθοδολογία διαχείρισης του κινδύνου σε διάφορα στάδια του κύκλου των αθλητικών στοιχημάτων, 

θέτοντας διαφορετικά όρια στοιχηματισμού ανά άθλημα, ανά πρωτάθλημα και ανά παιχνίδι 

αντιμετωπίζοντας το κάθε γεγονός με διαφορετικό τρόπο. Ανά πάσα στιγμή μπορούν να εντοπιστούν τα 

στοιχήματα που έχουν παιχτεί, που έχουν ληφθεί και που έχουν γίνει αποδεκτά ή όχι. Επιπλέον η 

ομάδα που εκδίδει τις αποδόσεις μπορεί να παρακολουθεί κάθε στοίχημα μεγάλου χρηματικού ποσού 

και να διαπραγματευτεί με τον παίκτη ούτως ώστε το ποσό στοιχηματισμού να είναι εντός των ορίων 

έγκρισης. Τέλος, χρησιμοποιείται λογισμικό για να εντοπίσει σε πραγματικό χρόνο τα στοιχήματα που 

είναι ύποπτα καθώς επίσης και περιπτώσεις στημένων στοιχημάτων ή πιθανές ευκαιρίες κερδοσκοπίας.  

 

Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των 

επιτοκίων 

Ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος σε κίνδυνο επιτοκίου κυρίως λόγω του δανεισμού του. Οι υφιστάμενες 

δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας την 30.06.2016 ανέρχονται σε € 345.923 χιλ. και € 

295.923 χιλ., αντίστοιχα. Ο Όμιλος ακολουθεί όλες εξελίξεις της αγοράς σε σχέση με το περιβάλλον 
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διαμόρφωσης επιτοκίων και πράττει ανάλογα. Κατά την 30.06.2016, ο Όμιλος δεν έχει εκκρεμείς 

συναλλαγές αντιστάθμισης κινδύνου επιτοκίου. 

 

Κίνδυνος ασφάλειας 

Η αξιοπιστία και η διαφάνεια σε σχέση με την λειτουργία των παιχνιδιών του Ομίλου διασφαλίζονται 

με διάφορα μέτρα ασφαλείας τα οποία είναι σχεδιασμένα να προστατεύουν τα δεδομένα των 

πληροφοριακών μας συστημάτων από τυχόν παραβιάσεις ασφαλείας όπως ανάκτηση και παράνομη 

αποθήκευση δεδομένων καθώς επίσης και τυχαία ή σκόπιμη καταστροφή δεδομένων. Τα μέτρα 

ασφαλείας καλύπτουν το σύστημα επεξεργασίας δεδομένων, τις εφαρμογές του λογισμικού μας, την 

ακεραιότητα και την διαθεσιμότητα των δεδομένων και την λειτουργία του online δικτύου. 

 

4. Παράθεση σημαντικών συναλλαγών της Εταιρείας με συνδεδεμένα προς 

αυτή μέρη 

 
Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται το σύνολο των συναλλαγών της Εταιρείας και του Ομίλου με 

τα συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24: 

 

Συναλλαγές Εταιρείας με συνδεδεμένες εταιρείες (απαλειφόμενες για σκοπούς ενοποίησης) 

Εταιρεία Έξοδα Έσοδα Υποχρεώσεις Απαιτήσεις 

  (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. 3.720  25  2.399  21.512  

ΟΠΑΠ SPORTS LTD  -   501   -   1  

ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ LTD  -   15.729   -   8.039  

ΟΠΑΠ INVESTMENT LTD  -    -    -   802  

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.  -   2.906  9  2.413  

ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε.  -   227   -   173  

 

Συναλλαγές των εταιρειών του Ομίλου με τις συνδεδεμένες εταιρείες με αυτές  

(μη απαλειφόμενες για σκοπούς ενοποίησης) 

  Έξοδα Έσοδα 
Αγορές 
παγίων 

Υποχρεώσεις Απαιτήσεις 

  (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

Συνδεδεμένες εταιρείες 4.004 - 7 617 - 
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Συναλλαγές και υπόλοιπα με μέλη του Δ.Σ. και Διευθυντικά Στελέχη 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Κατηγορία Περιγραφή 01.01-30.06.2016 01.01-30.06.2016 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ 

Μισθοί 3.744 2.937 

Λοιπές αποζημιώσεις & παροχές 135 99 

Κόστος Κοινωνικής Ασφάλισης 325 190 

Σύνολο   4.204 3.226 

 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Κατηγορία Περιγραφή 01.01-30.06.2016 01.01-30.06.2016 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Μισθοί 361 160 

Σύνολο   361 160 

 
 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Υποχρεώσεις από αμοιβές Δ.Σ. και μισθοδοσία 30.06.2016 30.06.2016 

Μέλη Δ.Σ. και Διευθυντικά Στελέχη 402 339 

Σύνολο 402 339 
 

 

Από τις ανωτέρω συναλλαγές, οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με τις θυγατρικές εταιρείες έχουν 

απαλειφθεί από τα ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου.  

 

 

5. Στρατηγική της Εταιρείας και προοπτικές του Ομίλου για το β’ εξάμηνο 

2016 

Επιχειρηματική Στρατηγική:  

Μακροπρόθεσμες στρατηγικές προτεραιότητες 

 

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει ως στόχο να καθιερωθεί ως «παγκοσμίου κλάσης εταιρεία τυχερών παιγνίων και 

ψυχαγωγίας». Μέσω της ανάπτυξης ολοκληρωμένων προϊόντων και ενός σύγχρονου και αφοσιωμένου 

δικτύου πωλήσεων, η Εταιρεία θα είναι σε θέση να συγκρίνεται με τους ανταγωνιστές της. Η πρόθεση 

είναι, όχι μόνο να διατηρήσει τη θέση ενός ισχυρού παίκτη στον ευρωπαϊκό κλάδο των τυχερών 

παιχνιδιών, αλλά παράλληλα να προωθήσει και να επενδύσει στο εμπορικό σήμα, με τις 

μακροπρόθεσμες στρατηγικές προτεραιότητες να διαμορφώνονται ως εξής:  
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Ενίσχυση των Σχέσεων με τους Πελάτες 

Βασική προτεραιότητα της Εταιρείας είναι η κατανόηση και η συνεχής προσήλωση στις ανάγκες των 

πελατών της, θέτοντας ταυτόχρονα και τον κύριο στρατηγικό προσανατολισμό των εργασιών της. Στο 

πλαίσιο επίτευξης αυτής της προσπάθειας βρίσκεται η ενδυνάμωση των σχέσεων με τους πελάτες με 

κύριο γνώμονα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών μέσω νέων τεχνολογιών και αναβάθμισης 

συστημάτων. Ταυτόχρονα, η Εταιρεία εστιάζει την προσοχή της στη βαθύτερη κατανόηση και 

ικανοποίηση των πελατών.  

 

Επένδυση στο Δίκτυό μας   

Αναμφισβήτητα, αποτελεί το πιο κρίσιμο μέρος της δραστηριότητας της ΟΠΑΠ Α.Ε.. Η Εταιρεία είναι 

προσηλωμένη στο να επενδύσει σε οποιαδήποτε σχετική δραστηριότητα, προκειμένου να ενισχυθεί και 

παράλληλα να μεγιστοποιήσει τις δυνατότητες του δικτύου της. Για το σκοπό αυτό, πρόθεση της είναι 

να αναπτύξει μια πρότυπη, ενιαία, υψηλής αισθητικής εμπειρία των πελατών εντός των πρακτορείων, η 

οποία σε συνδυασμό με λειτουργικές βελτιώσεις, θα ενισχύσει την αποδοτικότητα των πρακτορείων. 

 

Δημιουργία ενός Παγκοσμίου Κλάσης Χαρτοφυλακίου Προϊόντων και Υπηρεσιών 

Η προσφορά ενός ευρέος φάσματος ελκυστικών και πρωτοπόρων παιχνιδιών και υπηρεσιών στο 

σύνολο του δικτύου πωλήσεων, με κατευθυντήριες γραμμές τόσο την αξιολόγηση των πελατών όσο και 

τις διεθνείς αγορές, αποτελεί επίσης σημαντικό στόχο της Εταιρείας. Για το σκοπό αυτό, η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα 

δημιουργήσει μια ειδική ομάδα ανάπτυξης δραστηριοτήτων με έμφαση στην επιτάχυνση της ενίσχυσης 

των υφιστάμενων προϊόντων, την αύξηση της συχνότητας των πελατών και του κύκλου εργασιών τους 

και την εξέλιξη νέων ελκυστικών προϊόντων. 

  

Ανάπτυξη των Ανθρώπων μας 

Ιδιαίτερη σπουδαιότητα για εμάς έχει επίσης η προσέλκυση, διατήρηση και ανάπτυξη μιας 

διαφοροποιημένης ομάδας εργαζομένων και πρακτόρων υψηλής απόδοσης, εξειδικευμένων και 

αφοσιωμένων  στην επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων. Κατά συνέπεια, η ενίσχυση της ομαδικής 

εργασίας, η επένδυση στην ανάπτυξη ταλέντων και η αναγνώριση ομάδων υψηλής απόδοσης θα 

βελτιώσει τη συνεργασία μεταξύ των ατόμων και θα αυξήσει το κίνητρο όλων των εργαζομένων. 

 

Αξιοποιώντας τις Νέες Τεχνολογίες 

Ο μετασχηματισμός του ρόλου της τεχνολογίας εντός της Εταιρείας στοχεύει στο να επιταχύνει, να 

καινοτομήσει και να δημιουργήσει νέα προϊόντα και υπηρεσίες, τόσο για τους πελάτες μας όσο και για 

τους ανθρώπους μας. Η εστίαση σε νέες τεχνολογικά υπηρεσίες και η ανάπτυξη κορυφαίας ψηφιακής 

εμπειρίας gaming μέσω της πρόσληψης νέων και ταλαντούχων προγραμματιστών θα συμβάλει στην 
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περαιτέρω βελτίωση της κατανόησης των πελατών μας, θα δημιουργήσει νέες ιδέες και θα αποτελέσει 

οδηγό της κουλτούρας εντός της εταιρείας.  

 

Μεγιστοποίηση της Ισχύος της Επωνυμίας 

Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε την υψηλή αναγνωρισιμότητα της επωνυμίας της ΟΠΑΠ Α.Ε., 

μεγιστοποιώντας την ιδιότητά της ως μία από τις πιο γνωστές επωνυμίες στην Ελλάδα και την Κύπρο. 

 

Δέσμευση προς την Κοινωνία μας 

Τηρώντας τη δέσμευση μας στην κοινωνική συνεισφορά, η Εταιρεία θα ενισχύσει τη συνεχιζόμενη 

επένδυσή της στις δραστηριότητες της Κοινωνικής Υπευθυνότητας. Οι βασικοί πυλώνες τους οποίους η 

Εταιρεία έχει δεσμευτεί να υποστηρίξει είναι ο Αθλητισμός, η Υγεία, η Απασχόληση και το Υπεύθυνο 

Παιχνίδι. Αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών θα είναι να αναδείξει περαιτέρω τη σημαντική συνεισφορά 

της Εταιρείας στην κοινωνία και τη συνεχή δέσμευσή της για προσφορά. 

 

 

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2016 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

 

 

 

Kamil Ziegler  
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Γ. Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 
 

Οι συνημμένες Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2016 εγκρίθηκαν από 

το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. στις 30 Αυγούστου 2016 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την 

ανάρτησή τους στη διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας www.opap.gr καθώς και στο διαδικτυακό τόπο 

του Χ.Α. όπου και θα παραμείνουν στη διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστημα 

τουλάχιστον πέντε ετών από την ημερομηνία της συντάξεως και δημοσιοποίησής τους. 

Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν 

από τις Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις στοχεύουν στο να παράσχουν στον 

αναγνώστη μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση, την οικονομική θέση και τα συνολικά 

έσοδα του Ομίλου και της Εταιρείας, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής 

θέσης και των αποτελεσμάτων των χρηματοοικονομικών επιδόσεων και των ταμειακών ροών της 

Εταιρείας και του Ομίλου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

http://www.opap.gr/
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Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή 

 

Προς τους Μετόχους της 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ A.E.  

Εισαγωγή 

Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική Ατομική και Ενοποιημένη Κατάσταση 

Χρηματοοικονομικής Θέσης της ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ A.E. (η «Εταιρεία») της 30 Ιουνίου 2016 και τις σχετικές συνοπτικές 

Ατομικές και Ενοποιημένες Καταστάσεις Συνολικού Εισοδήματος, Μεταβολών Ιδίων 

Κεφαλαίων και Ταμειακών Ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ημερομηνία, 

καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξάμηνης 

οικονομικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007.  Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την 

ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα με το 

Δ.Λ.Π. 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά».  Δική μας ευθύνη είναι να 

εκφράσουμε συμπέρασμα επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. 

Εύρος Επισκόπησης 

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 

«Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον 

ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας».  Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων, κυρίως προς 

πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην 

εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης.  Το εύρος της επισκόπησης 

είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα της Ελεγκτικής και συνεπώς δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη 

διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα 

μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο.  Κατά συνέπεια, δεν εκφράζουμε γνώμη 

ελέγχου. 

  



  

 

 

 

 

Συμπέρασμα 

Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε το οποίο θα 

μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 

«Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά». 

Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων 

Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών 

στοιχείων της προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 εξάμηνης οικονομικής 

έκθεσης με τη συνημμένη ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 

 

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2016 

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ 

ΑΜ ΣΟΕΛ 114 

 

 

 

 

Νικόλαος Βουνισέας, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

ΑΜ ΣΟΕΛ 18701 
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18 
1. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 

Της 30 Ιουνίου 2016 και της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
 

 

  
  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Σημ. 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2016 31.12.2015 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Κυκλοφορούν ενεργητικό           

Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα  9.1 290.587 301.695 189.708 231.115 

Αποθέματα    2.356 4.166 712 280 

Απαιτήσεις  9.2 50.476 55.234 20.312 23.391 

Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού   28.673  28.817  12.871  17.630  

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού   372.093 389.913 223.603 272.416 

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό           

Ασώματες ακινητοποιήσεις  9.3 1.233.862 1.222.987 1.050.190 1.063.227 

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία  9.4 58.879 56.238 34.976 32.861 

Επενδύσεις σε ακίνητα   1.335 1.398 1.335 1.398 

Υπεραξία   14.183 14.183 - - 

Επενδύσεις σε θυγατρικές 9.5 - - 189.604 147.604 

Επενδύσεις σε συγγενείς   11.525 11.225 - - 

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις από πελάτες   51 112 51 112 

Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού   3.416 2.962 23.442 24.912 

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση   8.667  9.815   -    -   

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού   1.331.918 1.318.920 1.299.597 1.270.114 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   1.704.011 1.708.833 1.523.201 1.542.530 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις           

Δάνεια 9.6 93.673 32.097 93.673 2.097 

Εμπορικές υποχρεώσεις   103.769 127.091 46.285 52.562 

Φόροι  9.7 105.819 129.942 98.498 119.724 

Λοιπές υποχρεώσεις 9.8 57.083  35.853  24.398  23.441  

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων   360.343 324.984 262.855 197.824 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις           

Δάνεια 9.6 252.250 115.000 202.250 115.000 

Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση   - - 5.256 3.493 

Προγράμματα παροχών προσωπικού    1.131 1.036 1.012 932 

Προβλέψεις 9.9 48.488 59.061 47.071 57.591 

Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις    6.258  5.926  5.306  5.409  

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων   308.127 181.022 260.895 182.425 



19 

 

ΟΠΑΠ Α.Ε. – Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2016 
 

 

Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. | Λ. Αθηνών 112, 104 42 Αθήνα, Ελλάδα, Τηλ.: +30 (210) 5798800 

Ίδια κεφάλαια            

Μετοχικό κεφάλαιο    95.700 95.700 95.700 95.700 

Αποθεματικά  9.10 32.199 48.773 31.900 48.474 

Ίδιες μετοχές   (2.719) (2.719) (2.719) (2.719) 

Κέρδη εις νέον 9.10 868.413 1.020.068 874.569 1.020.827 

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους 
της Εταιρείας 

  993.593 1.161.822 999.450 1.162.282 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές   41.948  41.005   -    -   

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων    1.035.541 1.202.827 999.450 1.162.282 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   1.704.011 1.708.833 1.523.201 1.542.530 

 

 
 

Οι συνημμένες σημειώσεις στις σελίδες από 25 έως 42 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα 
των Συνοπτικών Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων 
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2. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 
2.1. Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος  

Της 30 Ιουνίου 2016 και της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή 

 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ πλην των κερδών ανά μετοχή) 

 

ΟΜΙΛΟΣ 

  2016 2015 

Σημ. 
01.01-

30.06.2016 
01.04-

30.06.2016 
01.01-

30.06.2015 
01.04-

30.06.2015 

Μικτές εισπράξεις από παιχνίδια   2.068.836 1.021.647 2.160.730 1.042.533 

Η Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος για τις ανωτέρω Μικτές εισπράξεις από παιχνίδια είναι η ακόλουθη: 

Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR)   678.780 338.069 697.073 340.812 

Εισφορά επί των καθαρών εσόδων και λοιπές 
εισφορές 

9.11 (225.591) (126.393) (204.106) (99.609) 

Προμήθειες πρακτόρων   (173.902) (86.194) (182.774) (88.707) 

Καθαρά έσοδα από παιχνίδια (NGR)   279.287 125.482 310.192 152.496 

Άλλα λειτουργικά έσοδα 9.12 55.050 31.295 68.550 42.203 

Λειτουργικά έξοδα           

Κόστος μισθοδοσίας 9.13 (27.855) (14.468) (21.221) (10.906) 

Έξοδα προβολής και διαφήμισης 9.14 (32.575) (16.674) (42.889) (21.974) 

Άλλα λειτουργικά έξοδα 9.15 (112.456) (57.147) (128.232) (68.591) 

Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων 
(EBITDA) 

  161.451 68.488 186.400 93.228 

Αποσβέσεις   (29.261) (14.444) (29.255) (14.541) 

Λειτουργικό αποτέλεσμα   132.190 54.044 157.144 78.687 

Χρηματοοικονομικά έσοδα  9.16 929 648 1.062 489 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 9.16 (7.151) (4.505) (2.164) (1.683) 

Λοιπά χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα)   300 150 589 (50) 

Κέρδη προ φόρων   126.267 50.338 156.631 77.444 

Φόρος εισοδήματος 9.17 (39.508) (16.852) (45.871) (25.341) 

Κέρδη μετά φόρων   86.759 33.485 110.760 52.103 

Μέτοχοι της Εταιρείας   85.816 32.988 109.928 51.876 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές   943 497 832 227 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά φόρων   86.759 33.485 110.760 52.103 

Μέτοχοι της Εταιρείας   85.816 32.988 109.928 51.876 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές   943 497 832 227 

Βασικά και απομειωμένα κέρδη (μετά 
φόρων) ανά μετοχή σε € 

  0,2694 0,1035 0,3446 0,1626 

 

 
 

Οι συνημμένες σημειώσεις στις σελίδες από 25 έως 42 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα 
των Συνοπτικών Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων. 
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2.2. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της ΟΠΑΠ Α.Ε. 
Της 30 Ιουνίου 2016 και της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή 

 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ πλην των κερδών ανά μετοχή) 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  2016 2015 

Σημ. 
01.01-

30.06.2016 
01.04-

30.06.2016 
01.01-

30.06.2015 
01.04-

30.06.2015 

Μικτές εισπράξεις από παιχνίδια   1.736.627 854.215 1.832.563 878.345 

Η Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος για τις ανωτέρω Μικτές εισπράξεις από παιχνίδια είναι η ακόλουθη: 

Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR)   563.844 280.135 581.266 282.878 

Εισφορά επί των καθαρών εσόδων και λοιπές 
εισφορές 

9.11 (197.024) (111.982) (173.555) (84.249) 

Προμήθειες πρακτόρων   (144.111) (71.255) (152.678) (73.708) 

Καθαρά έσοδα από παιχνίδια (NGR)   222.709 96.898 255.033 124.921 

Άλλα λειτουργικά έσοδα 9.12 22.559 14.627 21.078 13.704 

Λειτουργικά έξοδα   

Κόστος μισθοδοσίας 9.13 (24.427) (12.544) (19.053) (9.887) 

Έξοδα προβολής και διαφήμισης 9.14 (24.910) (12.946) (32.197) (15.489) 

Άλλα λειτουργικά έξοδα 9.15 (49.772) (25.650) (55.641) (27.062) 

Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων 
(EBITDA) 

  146.159 60.384 169.220 86.188 

Αποσβέσεις   (18.443) (8.899) (19.951) (9.993) 

Λειτουργικό αποτέλεσμα   127.716 51.486 149.269 76.195 

Χρηματοοικονομικά έσοδα  9.16 516 378 530 232 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 9.16 (5.315) (3.700) (1.373) (1.173) 

Λοιπά χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα)   6.103 6.103 5.640 5.640 

Κέρδη προ φόρων   129.020 54.266 154.066 80.894 

Φόρος εισοδήματος 9.17 (37.861) (15.937) (44.082) (24.727) 

Κέρδη μετά φόρων   91.159 38.329 109.985 56.167 

Μέτοχοι της Εταιρείας   91.159 38.329 109.985 56.167 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά φόρων   91.159 38.329 109.985 56.167 

Μέτοχοι της Εταιρείας   91.159 38.329 109.985 56.167 

Βασικά και απομειωμένα κέρδη (μετά 
φόρων) ανά μετοχή σε € 

  0,2861 0,1203 0,3448 0,1761 

 

 
 

Οι συνημμένες σημειώσεις στις σελίδες από 25 έως 42 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα 
των Συνοπτικών Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων. 
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3. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
  

3.1. Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων  
Της 30 Ιουνίου 2016 και της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή 

 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

ΟΜΙΛΟΣ 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεματικά 
Ίδιες 

μετοχές 
Κέρδη εις 

νέον 

Μη 
ελέγχουσες 
συμμετοχές 

Σύνολο Ιδίων 
κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2015 95.700 48.474 - 1.023.525 67.365 1.235.064 

Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα 
περιόδου 01.01-30.06.2015 

- - - 109.928 832 110.760 

Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού - 299 - (299) - - 

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου 
θυγατρικής εταιρείας 

- - - - (21.452) (21.452) 

Μερίσματα πληρωθέντα - - - (159.500) (3.560) (163.060) 

Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου 2015 95.700 48.773 - 973.654 43.185 1.161.312 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2016 95.700 48.773 (2.719) 1.020.068 41.005 1.202.827 

Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα 
περιόδου 01.01-30.06.2016 

- - - 85.816 943 86.759 

Αποθεματικά - (16.574) - 16.574 - - 

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 
θυγατρικής εταιρείας 

- - - (55) - (55) 

Παροχές σε μετοχές - - - 884 - 884 

Μερίσματα πληρωθέντα - - - (254.873) - (254.873) 

Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου 2016 95.700 32.199 (2.719) 868.413 41.948 1.035.541 

 

3.2. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της ΟΠΑΠ Α.Ε. 
Της 30 Ιουνίου 2016 και της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή 

 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεματικά 
Ίδιες 

μετοχές 
Κέρδη εις νέον 

Σύνολο Ιδίων 
κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2015 95.700 48.474 - 1.022.488 1.166.661 

Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα περιόδου 
01.01-30.06.2015 

- - - 109.985 109.985 

Μερίσματα πληρωθέντα - - - (159.500) (159.500) 

Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου 2015 95.700 48.474 - 972.972 1.117.146 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2016 95.700 48.474 (2.719) 1.020.827 1.162.282 

Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα περιόδου 
01.01-30.06.2016 

- - - 91.159 91.159 

Αποθεματικά - (16.574) - 16.574 - 

Παροχές σε μετοχές - - - 884 884 

Μερίσματα πληρωθέντα - - - (254.875) (254.875) 

Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου 2016 95.700 31.900 (2.719) 874.569 999.450 

 

Οι συνημμένες σημειώσεις στις σελίδες από 25 έως 42 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα 

των Συνοπτικών Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων. 
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4. Κατάσταση Ταμειακών Ροών 
Της 30 Ιουνίου 2016 και της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή 

 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

    ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  Σημ. 
01.01-

30.06.2016 
01.01-

30.06.2015 
01.01-

30.06.2016 
01.01-

30.06.2015 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Κέρδη προ φόρων   126.267 156.631 129.020 154.066 

Προσαρμογή για:           

Αποσβέσεις   29.261 29.255 18.443 19.951 

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 9.16 6.221 1.100 (1.305) (4.800) 

Προγράμματα παροχών προσωπικού    1.022 125 998 110 

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 9.2 130 134 - - 

Άλλες προβλέψεις   (7.166) (484) (7.063) (437) 

Συναλλαγματικές διαφορές 9.16 2 2 1 2 

Κέρδη από συγγενείς   (300) (589) - - 

Αποτελέσματα από επενδυτικές δραστηριότητες   (576) 7 (578) 29 

Άλλα μη ταμειακά στοιχεία   - - 1.464 - 

Σύνολο   154.861 186.182 140.979 168.921 

Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης           

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων   1.810 566 (432) - 

Μείωση απαιτήσεων   4.382 51.427 7.895 48.513 

Μείωση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)   (5.950) (68.087) (9.559) (63.504) 

Μείωση φόρων πληρωθέντων   (59.971) (76.883) (57.248) (77.605) 

Σύνολο   95.131 93.204 81.635 76.325 

Τόκοι έξοδα πληρωθέντα   (6.666) (1.574) (4.931) (840) 

Φόροι εισοδήματος πληρωθέντες   (2.435) (17.353) - (16.874) 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες 

  86.030 74.277 76.704 58.611 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Είσπραξη από πώληση ενσώματων και ασώματων 
παγίων στοιχείων 

  583 30 583 5 

Επιπλέον αντίτιμο για την εξαγορά θυγατρικής   - (223) - - 

(Αύξηση) / μείωση μετοχικού κεφαλαίου 
θυγατρικής 

  - - (42.000) 34.500 

Πληρωμή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου   (55) - - - 

Αγορές ασώματων ακινητοποιήσεων 9.3 (33.536) (9.044) (957) (972) 

Αγορές ενσώματων ακινητοποιήσεων 9.4 (9.187) (6.191) (6.506) (3.491) 

Μερίσματα από θυγατρικές   - - 6.103 5.640 

Τόκοι έσοδα εισπραχθέντα   842 1.141 452 569 

Ταμειακές ροές από επενδυτικές 
δραστηριότητες 

  (41.352) (14.287) (42.326) 36.251 
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Εισπράξεις από δάνεια 9.6 228.923 104.999 178.923 75.000 

Πληρωμές δόσεων δανείων 9.6 (30.097) - (97) - 

Πληρωμές τόκων χρηματοδοτικών μισθώσεων   - (1) - - 

Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών 
μισθώσεων 

  - (4) - - 

Μερίσματα πληρωθέντα   (254.612) (244.687) (254.612) (219.675) 

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες 

  (55.786) (139.693) (75.786) (144.675) 

Καθαρή μείωση διαθεσίμων και ταμειακών 
ισοδύναμων 

  (11.108) (79.703) (41.407) (49.812) 

Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα έναρξης 
περιόδου 

9.1 301.695 297.418 231.115 198.455 

Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα τέλους 
περιόδου 

9.1 290.587 217.716 189.708 148.643 

 
 
 

Οι συνημμένες σημειώσεις στις σελίδες από 25 έως 42 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα 
των Συνοπτικών Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων 
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Δ. Σημειώσεις επί των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών 
καταστάσεων 

5. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία και τον Όμιλο 
H ΟΠΑΠ Α.Ε. (η “Εταιρεία” ή “μητρική εταιρεία”) ιδρύθηκε το 1958 ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, 

ανασυστάθηκε σε ανώνυμη εταιρεία το 1999 με έδρα την Ελλάδα και η τήρηση των λογιστικών βιβλίων ως 

ανώνυμης εταιρείας ξεκίνησε το 2000. Έδρα της Εταιρείας, η οποία αποτελεί και το βασικό τόπο 

διεξαγωγής των εργασιών της, είναι η Λεωφόρος Αθηνών 112, 104 42 Αθήνα, Ελλάδα. Οι μετοχές της 

ΟΠΑΠ Α.Ε. είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

Ο Όμιλος, πέραν της μητρικής εταιρείας, περιλαμβάνει και τις εταιρείες στις οποίες ο ΟΠΑΠ Α.Ε., είτε 

άμεσα είτε έμμεσα, ασκεί έλεγχο. 

Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30.06.2016 

(συμπεριλαμβανομένων και των συγκριτικών στοιχείων της περιόδου που έληξε την 30.06.2015 και της 

χρήσεως που έληξε την 31.12.2015) εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 30.08.2016. 

 

6. Πλαίσιο κατάρτισης των συνοπτικών ενδιάμεσων 
οικονομικών καταστάσεων 
Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό 

Πρότυπο (Δ.Λ.Π) 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά». 

Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που 

απαιτούνται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και γι’ αυτό το λόγο η ανάγνωσή τους θα πρέπει να 

γίνεται σε συνδυασμό με τις δημοσιευμένες ελεγμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που 

έληξε την 31.12.2015, οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στην διεύθυνση 

www.opap.gr. 

Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού 

κόστους και την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern). 

Η σύνταξη των Συνοπτικών Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιμήσεων. Επίσης, απαιτεί την 

κρίση της Διοίκησης κατά την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών του Ομίλου. 

Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί εφαρμόζοντας τις ίδιες λογιστικές 

αρχές που είχαν εφαρμοστεί στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε στις 

31.12.2015, λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές σε Πρότυπα και Διερμηνείες που ισχύουν από την 

01.01.2016.  

Τα ποσά των Συνοπτικών Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων απεικονίζονται σε χιλιάδες ευρώ, εκτός 

αν ρητά αναφέρεται διαφορετικά. 

http://www.opap.gr/
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Τα ποσά που εμπεριέχονται σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις έχουν στρογγυλοποιηθεί σε χιλιάδες 

ευρώ. Διαφορές που τυχόν παρουσιάζονται μεταξύ των ποσών στις οικονομικές καταστάσεις και των 

αντίστοιχων ποσών στις σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Όπου ήταν αναγκαίο, τα συγκριτικά στοιχεία έχουν αναταξινομηθεί για να συμφωνούν με τυχόν αλλαγές 

στην παρουσίαση των στοιχείων της παρούσας περιόδου. 

 

6.1. Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και παραδοχές 

Η σύνταξη της χρηματοοικονομικής αναφοράς σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί από τη Διοίκηση τη 

διενέργεια κρίσεων, εκτιμήσεων και παραδοχών οι οποίες επηρεάζουν τα ποσά του ενεργητικού και των 

υποχρεώσεων, όπως επίσης και τις γνωστοποιήσεις για ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την 

ημερομηνία της χρηματοοικονομικής αναφοράς καθώς και τα παρουσιαζόμενα ποσά εσόδων και δαπανών 

κατά τη διάρκεια της παρουσιαζόμενης περιόδου. Τα πραγματικά συνολικά έσοδα μπορεί να διαφέρουν 

από αυτές τις εκτιμήσεις. 

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις αναθεωρούνται και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και άλλες 

παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένων και των εκτιμήσεων για μελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται 

εύλογα σύμφωνα με τις περιστάσεις. 

 

Εύλογη αξία χρηματοοικονομικών μέσων 

Η Διοίκηση χρησιμοποιεί τεχνικές αποτίμησης της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων όπου 

δεν είναι διαθέσιμες τιμές από ενεργό αγορά. Για την εφαρμογή των τεχνικών αποτίμησης, η Διοίκηση 

χρησιμοποιεί εκτιμήσεις και παραδοχές οι οποίες είναι όσο το δυνατό πιο πιθανά, συνεπείς με τις 

υπάρχουσες πληροφορίες όπου οι συμμετέχοντες θα χρησιμοποιούσαν ώστε να αποτιμήσουν ένα 

χρηματοοικονομικό μέσο. Όπου οι πληροφορίες αυτές δεν υπάρχουν, η Διοίκηση χρησιμοποιεί τις 

καλύτερες δυνατές εκτιμήσεις για τις παραδοχές οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν. Οι εκτιμήσεις αυτές είναι 

πιθανό να διαφέρουν από τις πραγματικές τιμές κατά την ημερομηνία κλεισίματος των οικονομικών 

καταστάσεων. 

 

6.2. Εποχικότητα 

Σύμφωνα με τα Διεθνή Χρηματοοικονομικά Πρότυπα, οι δραστηριότητες της Εταιρείας δεν επηρεάζονται 

από εποχικούς ή κυκλικούς παράγοντες, εκτός από εκείνες που αφορούν στο ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ για το 

οποίο οι πωλήσεις αυξάνονται όταν πρόκειται για σημαντικά αθλητικά γεγονότα, όπως το ευρωπαϊκό ή 

παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. 
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7. Δομή του Ομίλου 
Δεν υπήρχαν μεταβολές στην δομή του Ομίλου κατά την περίοδο που έληξε την 30.06.2016.  

 

8. Λειτουργικοί τομείς 
Ένας τομέας είναι ένα διακριτό στοιχείο του Ομίλου, το οποίο αναφέρεται είτε στην παροχή προϊόντων και 

υπηρεσιών (επιχειρηματικός τομέας) ή στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών σε διαφορετικό οικονομικό 

περιβάλλον (γεωγραφικός τομέας), ο οποίος υπόκειται σε ξεχωριστούς κινδύνους και αποδόσεις σε σχέση 

με άλλους τομείς. Η Διοίκηση της Εταιρείας αναγνωρίζει τους επιχειρηματικούς τομείς ως πρωτεύοντες 

τομείς παρουσίασης και παρουσιάζει διακεκριμένα τα έσοδα και αποτελέσματα από κάθε παιχνίδι. Οι 

αναφορές σχετικά με τα αποτελέσματα ανά παιχνίδι αποτελούν και τη βάση για τη λήψη αποφάσεων από 

τα πρόσωπα που ασκούν τη Διοίκηση του Ομίλου, με κύριους τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 

της ΟΠΑΠ Α.Ε.. 

Της 30 Ιουνίου 2016 και της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή 

 

ΟΜΙΛΟΣ  01.01-30.06.2016 Αριθμολαχεία 
Παιχνίδια 

Στοιχηματισμού 
Σκρατς και 

Λαχεία 
Λοιπά Σύνολο 

Καθαρά έσοδα προ εισφορών 408.298 196.731 73.752 - 678.780 

Εισφορά επί των καθαρών εσόδων και 
λοιπές εισφορές 

(136.685) (66.714) (22.192) - (225.591) 

Προμήθειες πρακτόρων (103.154) (51.654) (19.094) - (173.902) 

Καθαρά έσοδα από παιχνίδια 168.459 78.363 32.465 - 279.287 

Άλλα λειτουργικά έσοδα 8.282 4.363 50 42.356 55.050 

Λειτουργικά έξοδα (68.838) (40.352) (16.131) (47.565) (172.886) 

Αποσβέσεις (12.302) (7.492) (7.827) (1.640) (29.261) 

Λειτουργικό αποτέλεσμα 95.600 34.882 8.556 (6.848) 132.190 

 

ΟΜΙΛΟΣ  01.01-30.06.2015 Αριθμολαχεία 
Παιχνίδια 

Στοιχηματισμού 
Σκρατς και 

Λαχεία 
Λοιπά Σύνολο 

Καθαρά έσοδα προ εισφορών 403.184 212.408 81.480 - 697.073 

Εισφορά επί των καθαρών εσόδων και 
λοιπές εισφορές 

(116.815) (62.847) (24.444) - (204.106) 

Προμήθειες πρακτόρων (101.406) (60.269) (21.099) - (182.774) 

Καθαρά έσοδα από παιχνίδια 184.963 89.292 35.938 - 310.192 

Άλλα λειτουργικά έσοδα 7.510 4.237 181 56.621 68.550 

Λειτουργικά έξοδα (70.140) (37.732) (20.937) (63.534) (192.342) 

Αποσβέσεις (12.804) (7.208) (7.978) (1.265) (29.255) 

Λειτουργικό αποτέλεσμα 109.529 48.588 7.204 (8.177) 157.144 

 

Δεν υπάρχουν συναλλαγές πώλησης μεταξύ των επιχειρηματικών τομέων. Τα λοιπά στοιχεία σχετίζονται 

με Εταιρείες των οποίων η δραστηριότητα δεν σχετίζεται με παιχνίδια. 
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9. Ανάλυση κονδυλίων επί των οικονομικών καταστάσεων 
 

9.1. Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 

Τα διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα αναλύονται ως εξής: 

  
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

30.06.2016 31.12.2015 30.06.2016 31.12.2015 

Ταμείο 4.293 2.253 2.067 1.416 

Τραπεζικοί λογ/μοί (καταθ. όψεως, 
ταμιευτηρίου κλπ) 

198.835 219.673 158.391 168.849 

Προθεσμιακές καταθέσεις 87.460 79.769 29.250 60.850 

Σύνολο 290.587 301.695 189.708 231.115 

 

Στις καταθέσεις όψεως περιλαμβάνονται δεσμευμένες καταθέσεις ποσού € 954 (χρήση 2015: € 950) που 

αναλύονται ως εξής: για την ΟΠΑΠ Α.Ε. € 145, ΟΠΑΠ SPORTS LTD € 303 και PAYZONE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. € 506. 

Σημαντικό μέρος των διαθεσίμων και ταμειακών ισοδυνάμων του Ομίλου και της Εταιρείας έχει κατατεθεί 

σε ξένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Οι καταθέσεις που διατηρεί η Εταιρεία σε ελληνικά πιστωτικά 

ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, όπως 

αυτοί θεσπίσθηκαν με την ΠΝΠ 65/28.06.2015 και εφαρμόζονται βάσει των σχετικών υπουργικών 

αποφάσεων. 

 

9.2. Απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις, τόσο της Εταιρείας όσο και του Ομίλου, δεν παρουσιάζουν σημαντική διαφοροποίηση σε 

σχέση με την 31.12.2015. Η Διοίκηση θεωρεί ότι ο βασικός πιστωτικός κίνδυνος του Ομίλου προέρχεται 

από επισφαλείς απαιτήσεις από πράκτορες. Για την κάλυψη αυτού του κινδύνου, η Εταιρεία κατά την 

30.06.2016 διατηρεί σταθερό το ποσό της πρόβλεψης που είχε σχηματισθεί μέχρι την 31.12.2015,  το 

οποίο ανέρχεται σε € 35.751, θεωρώντας ότι είναι επαρκές. Σε επίπεδο Ομίλου, η πρόβλεψη για 

επισφαλείς απαιτήσεις ανέρχεται σε € 36.481, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με την 31.12.2015 κατά € 

130, λόγω της πρόσθετης πρόβλεψης που σχηματίσθηκε από την PAYZONE A.E.. 
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9.3. Ασώματες ακινητοποιήσεις 

Σε επίπεδο Ομίλου οι ασώματες ακινητοποιήσεις ανήλθαν το α΄ εξάμηνο 2016 σε € 1.233.862, ενώ τη 

χρήση 2015 σε € 1.222.987. Οι προσθήκες διαμορφώθηκαν το α΄ εξάμηνο 2016 και τη χρήση 2015 σε € 

33.536 και € 11.672, αντίστοιχα. Η επιβάρυνση των αποσβέσεων διαμορφώθηκε το α΄ εξάμηνο 2016 και τη 

χρήση 2015 σε € 22.660 και € 43.664, αντίστοιχα. 

 

Οι προσθήκες του α’ εξαμήνου 2016 αφορούν κυρίως το υπολειπόμενο κόστος αγοράς του 20-ετούς 

δικαιώματος αποκλειστικής διοργάνωσης και διεξαγωγής αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος 

ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων που απορρέει από τη σύμβαση παραχώρησης (€ 32.401). 

 

Σε επίπεδο Εταιρείας οι ασώματες ακινητοποιήσεις ανήλθαν το α΄ εξάμηνο 2016 σε € 1.050.190, ενώ τη 

χρήση 2015 σε € 1.063.227. Οι προσθήκες διαμορφώθηκαν το α΄ εξάμηνο 2016 και τη χρήση 2015 σε € 957 

και € 2.934, αντίστοιχα. Η επιβάρυνση των αποσβέσεων διαμορφώθηκε το α΄ εξάμηνο 2016 και τη χρήση 

2015 σε € 13.994 και € 27.276, αντίστοιχα. 

 

9.4. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 

Σε επίπεδο Ομίλου τα Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία ανήλθαν το α΄ εξάμηνο 2016 σε € 

58.879 ενώ την χρήση 2015 σε € 56.238. Οι προσθήκες διαμορφώθηκαν το α΄ εξάμηνο 2016 και τη χρήση 

2015 σε € 9.187 και € 27.977, αντίστοιχα. Η επιβάρυνση των αποσβέσεων διαμορφώθηκε το α΄ εξάμηνο 

2016 και τη χρήση 2015 σε € 6.538 και € 15.746, αντίστοιχα. 

 

Σε επίπεδο Εταιρείας τα Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία ανήλθαν το α΄ εξάμηνο 2016 σε 

€ 34.976 ενώ την χρήση 2015 σε € 32.861. Οι προσθήκες διαμορφώθηκαν το α΄ εξάμηνο 2016 και τη χρήση 

2015 σε € 6.506 και € 18.385, αντίστοιχα. Η επιβάρυνση των αποσβέσεων διαμορφώθηκε το α΄ εξάμηνο 

2016 και τη χρήση 2015 σε € 4.386 και € 12.577, αντίστοιχα. 
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9.5. Επενδύσεις σε θυγατρικές 

Οι θυγατρικές της Εταιρείας που περιλαμβάνονται στις Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 

της είναι οι εξής: 

Ενοποιημένη θυγατρική Μερίδιο 
Αξία 

κτήσεως  
Χώρα 

εγκατάστασης 
Κύρια δραστηριότητα 

Μέθοδος 
ενοποίησης 

ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ LTD 100% 1.704 Κύπρος Αριθμολαχεία Ολική ενοποίηση 

ΟΠΑΠ INTERNATIONAL  
LTD 

100% 11.499 Κύπρος 
Εταιρεία Συμ/χών-

Υπηρεσίες 
Ολική ενοποίηση 

ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. 

100% 25.000 Ελλάδα 
Αθλητικά γεγονότα-
Προβολή-Υπηρεσίες 

Ολική ενοποίηση 

ΟΠΑΠ SPORTS LTD 100% 16.900 Κύπρος Εταιρεία Στοιχημάτων Ολική ενοποίηση 

ΟΠΑΠ INVESTMENT LTD 100% 141.750 Κύπρος Τυχερά παιχνίδια Ολική ενοποίηση 

ΣΥΝΟΛΟ   196.854       

ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ   (7.250)       

ΑΞΙΑ 30.06.2016   189.604       

 

 

Η ημερομηνία αναφοράς των Συνοπτικών Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων των θυγατρικών 

εταιρειών οι οποίες ενοποιήθηκαν, δεν διαφέρει από την ημερομηνία αναφοράς της μητρικής εταιρείας. 

Στις Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της ΟΠΑΠ Α.Ε. οι επενδύσεις της Εταιρείας σε 

θυγατρικές εμφανίζονται με την αξία κτήσης μειωμένη με τις διενεργηθείσες απομειώσεις. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επενδύσεις της ΟΠΑΠ Α.Ε. στην OPAP INVESTMENT LTD και την ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. την 30.06.2016 εμφανίζονται αυξημένες κατά ποσό € 37.000 και € 5.000, αντίστοιχα, σε 

σχέση με την 31.12.2015 λόγω των κάτωθι: 

α) στις 05.01.2016 έγινε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΟΠΑΠ INVESTMENT LTD ποσού € 37.000 

προκειμένου με τη σειρά της να συμμετάσχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού € 17.020 της 

ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε. στην οποία συμμετέχει με ποσοστό 100%, και 

β) στις 15.03.2016 έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Α.Ε. ποσού € 5.000. 
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9.6. Δάνεια 

Τα δάνεια αναλύονται ως εξής: 

  
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

30.06.2016 31.12.2015 30.06.2016 31.12.2015 

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων 
δανείων και βραχυπρόθεσμα δάνεια 

93.673 32.097 93.673 2.097 

Μακροπρόθεσμα δάνεια 252.250 115.000 202.250 115.000 

Σύνολο 345.923 147.097 295.923 117.097 

 

Η Εταιρεία στις 20.04.2016 υπέγραψε σύμβαση με την Τράπεζα Eurobank για την έκδοση Κοινού 

Ομολογιακού Δανείου, σύμφωνα με το Νόμο 3156/2003, ανώτατου ποσού € 100.000 για διάστημα πέντε 

ετών (λήξη Απρίλιος 2021). 

Η Εταιρεία στις 16.06.2016 υπέγραψε σύμβαση με την Τράπεζα Πειραιώς για την έκδοση Ομολογιακού 

Δανείου ανώτατου ποσού € 75.000 για διάστημα δώδεκα μηνών (λήξη Ιούνιος 2017) με δυνατότητα 

επέκτασης για ένα και ένα επιπλέον έτος. Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την πρόθεση να τηρήσει τους 

όρους που απαιτούνται για την επέκταση του δανείου για ένα επιπλέον έτος (λήξη Ιούνιος 2018). 

Στις 05.02.2016, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. ήρθε σε συμφωνία με την ΑLPHA BANK για την ανανέωση του 

Ανακυκλούμενου Ομολογιακού Δανείου για ποσό έως € 50.000 και για περίοδο τριών ετών (λήξη 

Φεβρουάριος 2019). Την 01.03.2016, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. προέβη σε εξόφληση του υπολοίπου του 

δανείου που υπήρχε την 31.12.2015, ποσού € 30.000, ενώ στις 01.03.2016 και 29.06.2016 εκταμιεύτηκε 

ποσό ύψους € 50.000.  

Στις δανειακές συμβάσεις δεν περιλαμβάνονται ενεχυριάσεις σε στοιχεία του ενεργητικού της Εταιρείας και 

του Ομίλου. 

 

9.7. Φόροι 

Οι φόροι αναλύονται ως εξής: 

  
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

30.06.2016 31.12.2015 30.06.2016 31.12.2015 

Υποχρεώσεις φόρου εισοδήματος 51.816 16.807 46.732 10.712 

Εισφορά επί των καθαρών εσόδων 35.957 106.263 31.434 100.765 

Λοιποί φόροι (παρακρατούμενοι, ΦΠΑ) 18.046 6.872 20.333 8.247 

Σύνολο 105.819 129.942 98.498 119.724 

 

Το οφειλόμενο ποσό προς το Ελληνικό Δημόσιο την 30.06.2016 που αφορά την εισφορά επί των καθαρών 

εσόδων παρουσιάζει σημαντική μείωση λόγω της υποχρέωσης καταβολής μηνιαίως και όχι τριμηνιαίως, 

όπως ίσχυε κατά την 31.12.2015.  
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9.8. Λοιπές υποχρεώσεις 

Στις λοιπές υποχρεώσεις του Ομίλου στις 30.06.2016 περιλαμβάνεται οφειλή προς το ΤΑΙΠΕΔ ποσού € 

20.251, βάσει της σύμβασης παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος διοργάνωσης και διεξαγωγής 

αμοιβαίου στοιχήματος επί ιπποδρομιών στην Ελλάδα για περίοδο είκοσι ετών. 

 

9.9. Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις αναλύονται ως εξής: 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Υπόλοιπο την 31.12.2015 59.061 57.591 

Προβλέψεις χρήσης 1.722 1.722 

Αναστροφή προβλέψεων (8.300) (8.247) 

Χρησιμοποιηθείσα πρόβλεψη (3.994) (3.994) 

Υπόλοιπο την 30.06.2016 48.488 47.071 

 

Το ποσό των € 48.489 αφορά κυρίως προβλέψεις για κάλυψη αποζημιώσεων από αγωγές (διαφόρων 

τρίτων, πρακτόρων και προσωπικού της Εταιρείας) κατά της ΟΠΑΠ Α.Ε., ύψους € 35.515 καθώς και 

σωρευτική πρόβλεψη φορολογικών διαφορών € 1.300 της ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.. Η πρόβλεψη 

θεωρείται επαρκής από τη Διοίκηση. 

 

9.10. Αποθεματικά 

Στα κέρδη εις νέον της Εταιρείας και του Ομίλου περιλαμβάνονται αφορολόγητα κέρδη ποσού € 16.574, τα 

οποία, εάν διανεμηθούν, θα υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος στον τρέχον φορολογικό συντελεστή 

μείον 10% το οποίο έχει ήδη παρακρατηθεί. Το ποσό αυτό αφορά έσοδα από μερίσματα μέχρι και την 

31.12.2013. 

 

9.11. Εισφορά επί των καθαρών εσόδων και λοιπές εισφορές 

Σύμφωνα με το Ν. 4389/2016, επιβάλλεται από 01.01.2016 εισφορά με συντελεστή 35% επί των καθαρών 

εσόδων της ΟΠΑΠ Α.Ε., (έσοδα από παίγνια μείον κέρδη νικητών παικτών, σύμφωνα με τα ελληνικά 

λογιστικά πρότυπα), έναντι 30% που ίσχυε από 01.01.2013, σύμφωνα με το Ν. 4093/2012. 

Επιπλέον, βάσει του Νόμου περί Στοιχημάτων του 2012 της Κυπριακής Δημοκρατίας, καταβάλλεται φόρος 

στοιχήματος ίσος με 13% επί των καθαρών αποδοχών από στοίχημα από την OPAP SPORTS LTD. 

Τέλος, βάσει της διακρατικής συμφωνίας Ελλάδας και Κυπριακής Δημοκρατίας, ορίζεται το ποσό που 

αποδίδεται ως εισφορά στην Κυπριακή Δημοκρατία από την OPAP ΚΥΠΡΟΥ LTD. 
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9.12. Άλλα λειτουργικά έσοδα 

Τα άλλα λειτουργικά έσοδα αναλύονται ως εξής: 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Για την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2016 2015 2016 2015 

Πωλήσεις PAYZONE Α.Ε. 44.276 54.916 - - 

Αμοιβές διοικητικής υποστήριξης - - 13.189 12.446 

Λοιπά έσοδα 10.774 13.634 9.370 8.632 

Σύνολο 55.050 68.550 22.559 21.078 

 

9.13. Κόστος μισθοδοσίας 

Το κόστος μισθοδοσίας αναλύεται ως εξής: 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Για την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2016 2015 2016 2015 

Μισθοί και ημερομίσθια 21.587 17.941 19.018 16.161 

Ασφαλιστικές εισφορές 3.696 2.812 3.221 2.502 

Παροχές σε μετοχές 884 - 884 - 

Λοιπά έξοδα προσωπικού 545 352 398 281 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω 
συνταξιοδότησης 

138 116 114 110 

Κόστος παροχών αποχώρησης 1.006 - 791 - 

Σύνολο 27.855 21.221 24.427 19.053 

 

Ο αριθμός του μόνιμου καθώς και μερικής απασχόλησης προσωπικού της Εταιρείας στις 30.06.2016 και 

30.06.2015 είναι 799 και 718, αντίστοιχα, ενώ του Ομίλου στις 30.06.2016 και 30.06.2015 είναι 950 και 

837, αντίστοιχα. 

 

9.14. Έξοδα προβολής και διαφήμισης 

Τα έξοδα προβολής και διαφήμισης αναλύονται ως εξής: 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Για την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2016 2015 2016 2015 

Δωρεές και Χορηγίες 12.718 24.331 8.222 19.400 

Έξοδα διαφήμισης 19.857 18.558 16.688 12.797 

Σύνολο 32.575 42.889 24.910 32.197 
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9.15. Άλλα λειτουργικά έξοδα  

Τα άλλα λειτουργικά έξοδα αναλύονται ως εξής: 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Για την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2016 2015 2016 2015 

Κόστος παρόχων πληροφορικής 28.454 27.890 24.394 24.455 

Αμοιβές οργανισμών κοινής ωφέλειας και 
τηλεπικοινωνίες 

6.624 5.711 5.500 5.084 

Ενοίκια 4.459 2.592 2.971 2.327 

Ανάλωση αποθεμάτων 46.433 56.849 865 - 

Λοιπά έξοδα 26.485 35.190 16.043 23.774 

Σύνολο 112.456 128.232 49.772 55.641 

 

9.16. Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα έσοδα / (έξοδα) 

Τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα αναλύονται ως εξής: 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Για την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2016 2015 2016 2015 

Τόκοι και έξοδα ομολογιακών δανείων (6.607)  (1.691)  (5.280)  (1.334)  

Άλλα χρηματοοικονομικά έξοδα (533)  (468)  (27)  (33)  

Κόστος κεφαλαίου συνταξιοδοτικών 
προγραμμάτων 

(11)  (6)  (8)  (6)  

Σύνολο εξόδων  (7.151)  (2.164)  (5.315)  (1.373)  

Εισόδημα από τόκους   

Τόκοι καταθέσεων 890  974  488  463  

Δάνεια προσωπικού 2  3  2  3  

Άλλα χρηματοοικονομικά έσοδα 37  62  25  41  

Αναστροφή τόκων προεξόφλησης 
προηγούμενης χρήσης 

 -   23   -   23  

Σύνολο εσόδων 929 1.062 516 530 

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (6.223) (1.102) (4.799) (843) 

Οι τόκοι και έξοδα ομολογιακών δανείων τόσο για την Εταιρεία όσο και για τον Όμιλο, εμφανίζουν μεγάλη 

διαφοροποίηση στο α’ εξάμηνο 2016 έναντι του α’ εξαμήνου 2015 λόγω της έκδοσης νέων ομολογιακών 

δανείων (Σημείωση 9.6). 
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9.17. Φόρος εισοδήματος 

Ο φόρος εισοδήματος αναλύεται ως εξής: 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Για την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2016 2015 2016 2015 

Τρέχων φόρος εισοδήματος (38.360) (46.443) (36.098) (43.847) 

Αναβαλλόμενος φόρος (1.149) 572 (1.763) (235) 

Σύνολο φόρου εισοδήματος (39.508) (45.871) (37.861) (44.082) 

Πραγματικός φορολογικός συντελεστής 31,3% 29,3% 29,3% 28,6% 

 

Ο πληρωτέος φόρος εισοδήματος για τις εγχώριες δραστηριότητες υπολογίστηκε με τον οικείο 

φορολογικό συντελεστή 29%. Η μεταβολή που παρατηρείται στον πραγματικό φορολογικό συντελεστή του 

Ομίλου οφείλεται σε πιο συντηρητική προσέγγιση που ακολουθήθηκε κατά τον υπολογισμό του 

αναβαλλόμενου φόρου του Ομίλου. 

 

9.18. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Ως συνδεδεμένες εταιρείες, πέραν των εταιρειών του Ομίλου, νοούνται οι επιχειρήσεις στις οποίες 

συμμετέχει με μεγάλο ποσοστό η μητρική εταιρεία, οι επιχειρήσεις που ανήκουν στους μεγάλους 

μετόχους, οι επιχειρήσεις τις οποίες ελέγχουν τα μέλη του Δ.Σ. και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας 

καθώς και τα κοντινά μέλη της οικογένειας αυτών. 

Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της α’ εξάμηνης περιόδου 2016 και 2015 και 

τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας στη λήξη των εν λόγω 

χρήσεων που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με συνδεδεμένα μέρη, όπως ορίζονται από το ΔΛΠ 24, 

καθώς και τα συγκριτικά τους μεγέθη, έχουν ως εξής: 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Έσοδα - Πωλήσεις 
01.01-

30.06.2016 
01.01-

30.06.2015 
01.01-

30.06.2016 
01.01-

30.06.2015 

Θυγατρικές - - 19.388 18.305 

Σύνολο - - 19.388 18.305 

 

 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Έξοδα - Αγορές 
01.01-

30.06.2016 
01.01-

30.06.2015 
01.01-

30.06.2016 
01.01-

30.06.2015 

Θυγατρικές - - 3.720 5.196 

Λοιπές συνδεδεμένες 4.012 3.503 1.413 3.115 

Σύνολο 4.012 3.503 5.133 8.312 

 



36 

 

ΟΠΑΠ Α.Ε. – Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2016 
 

 

Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. | Λ. Αθηνών 112, 104 42 Αθήνα, Ελλάδα, Τηλ.: +30 (210) 5798800 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Απαιτήσεις 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2016 31.12.2015 

Θυγατρικές - - 32.940 38.711 

Σύνολο - - 32.940 38.711 

 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Υποχρεώσεις 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2016 31.12.2015 

Θυγατρικές - - 2.408 907 

Λοιπές συνδεδεμένες 617 1.074 77 824 

Σύνολο 617 1.074 2.485 1.731 

 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Αμοιβές Δ.Σ. και μισθοδοσία 
01.01-

30.06.2016 
01.01-

30.06.2015 
01.01-

30.06.2016 
01.01-

30.06.2015 

Μέλη Δ.Σ. και Διευθυντικά Στελέχη 4.565 3.848 3.386 2.983 

Σύνολο 4.565 3.848 3.386 2.983 

 

Οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. και η μισθοδοσία των Διευθυντών του Ομίλου, αναλύονται σε: 

α) αμοιβές των μελών Δ.Σ. του Ομίλου οι οποίες ανέρχονται σε € 361 για το α’ εξάμηνο 2016 και € 376 για 

το α’ εξάμηνο 2015 και 

β) αμοιβές των Διευθυντών του Ομίλου οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των € 4.204 για το α’ εξάμηνο 2016 

και € 3.472 για το α’ εξάμηνο 2015. 

 

Οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. και η μισθοδοσία των Διευθυντών της Εταιρείας, αναλύονται σε: 

α) αμοιβές των μελών Δ.Σ. της Εταιρείας οι οποίες ανέρχονται σε € 160 για το α’ εξάμηνο 2016 και 

 € 160 για το α’ εξάμηνο 2015 και 

β) αμοιβές των Διευθυντών της Εταιρείας οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των € 3.226 για το α’ εξάμηνο 

2016 και € 2.823 για το α’ εξάμηνο 2015. 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Υποχρεώσεις από αμοιβές Δ.Σ. και 
μισθοδοσία 

30.06.2016 31.12.2015 30.06.2016 31.12.2015 

Μέλη Δ.Σ. και Διευθυντικά Στελέχη 402 215 339 183 

Σύνολο 402 215 339 183 

 

Τα υπόλοιπα τέλους περιόδου από αμοιβές Δ.Σ. και μισθοδοσία αφορούν σε: 

α) υποχρεώσεις από μισθούς και λοιπές παροχές Διευθυντών του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε € 402 για το 

α’ εξάμηνο 2016 και € 215 για τη χρήση 2015 και 

β) υποχρεώσεις από μισθούς και λοιπές παροχές Διευθυντών της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε € 339 για 

το α’ εξάμηνο 2016 και € 183 για τη χρήση 2015. 
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Από τις ανωτέρω συναλλαγές, οι συναλλαγές και τα   υπόλοιπα με τις θυγατρικές εταιρείες έχουν 

απαλειφθεί από τα ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου. 

 

9.19. Λοιπές γνωστοποιήσεις 

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Επίδικες υποθέσεις: 

Εκτιμήσεις σχετικά με τις υποθέσεις που αφορούν δικαστικές απαιτήσεις τρίτων έναντι της ΟΠΑΠ Α.Ε., για 

τις οποίες πιθανολογείται αρνητική έκβαση, έχει σχηματισθεί σχετική πρόβλεψη για την Εταιρεία ύψους € 

35.515 και για τον Όμιλο € 35.632, ενώ το συνολικό ύψος των απαιτήσεων αυτών ανέρχεται για την 

Εταιρεία στο ποσό των € 44.972 και για τον Όμιλο σε € 45.162.  

 

Αυτή η συνολική σωρευτική πρόβλεψη έως 30.06.2016 αναλύεται ως εξής: 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  30.06.2016 31.12.2015 30.06.2016 31.12.2015 

Εργατικές υποθέσεις 20.644 18.785 20.527 18.615 

Αγωγές ιδιωτών 14.988 26.525 14.988 26.525 

Σύνολο πρόβλεψης 35.632 45.310 35.515 45.140 
 

 

Επίσης, έχουν κατατεθεί αγωγές τρίτων κατά της Εταιρείας με απαιτήσεις ύψους € 224.691 την 

30.06.2016. Το ενδεχόμενο αρνητικής έκβασης για την Εταιρεία δεν είναι πιθανό και για το λόγο αυτό δεν 

έχει διενεργηθεί σχετική πρόβλεψη. Το αντίστοιχο ποσό για τον Όμιλο είναι € 230.167. 

Πέραν των ανωτέρω, δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρείας και του Ομίλου, 

καθώς επίσης και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική 

επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας και των θυγατρικών της.  

 

Μερίσματα 

Η δέκατη έκτη (16η) Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΠΑΠ Α.Ε. έλαβε χώρα την 

Δευτέρα 25.04.2016 στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας, ενέκρινε την προταθείσα από το Διοικητικό 

Συμβούλιο διανομή (διάθεση) κερδών και αποφάσισε την καταβολή συνολικού μερίσματος 0,40 ευρώ ανά 

μετοχή, προ παρακράτησης φόρου, για την εταιρική χρήση έτους 2015. Καθώς είχε ήδη διανεμηθεί στους 

μετόχους προμέρισμα ύψους 0,17 ευρώ ανά μετοχή, το υπόλοιπο μερίσματος για τη χρήση 2015 

ανερχόταν στα 0,23 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι 

στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Πέμπτη 05.05.2016 (ημερομηνία προσδιορισμού - 

record date).  
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Η δέκατη (10η) Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΠΑΠ Α.Ε. έλαβε χώρα την Τρίτη 21.06.2016 

στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας, ενέκρινε την αλλαγή της έδρας της Εταιρείας από το Περιστέρι 

Αττικής στο δήμο Αθηναίων. Επιπλέον, ενέκρινε την αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρείας από δώδεκα (12) σε δεκατρία (13) και εξέλεξε τον κ. Ντάμιαν Κόουπ (Damian 

Cope) ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Τέλος, ενέκρινε τη διανομή (διάθεση) 

μέρους των κερδών παρελθουσών χρήσεων και αποφάσισε την καταβολή συνολικού μερίσματος 0,57 

ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του 

Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Παρασκευή 24.06.2016 (ημερομηνία προσδιορισμού - record date). 

 

9.20. Διαχείριση κινδύνων από τις μακροοικονομικές εξελίξεις 

Κίνδυνος από τις επιπτώσεις της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας στην Ελληνική οικονομία  

Οι εξελίξεις κατά την διάρκεια του 2015 και οι συζητήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σχετικά με την 

επανεξέταση των όρων του προγράμματος χρηματοδότησης της Ελλάδας, διατηρούν το μακροοικονομικό 

και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στη χώρα ασταθές. Στις 29.06.2015, η Ελληνική Κυβέρνηση επέβαλε 

ελέγχους κεφαλαίων και κήρυξε τραπεζική αργία που διήρκησε μέχρι τις 19.07.2015, γεγονότα που έχουν 

επηρεάσει σημαντικά τη συμπεριφορά των καταναλωτών και την αγοραστική τους δύναμη. 

Επιπλέον, εντός του τρίτου τριμήνου του 2015, οι διαπραγματεύσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας για την 

κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της ελληνικής οικονομίας ολοκληρώθηκαν στη βάση των όσων 

ανακοινώθηκαν στη Σύνοδο Κορυφής της 12.07.2015, με την επίτευξη συμφωνίας για τη χορήγηση νέας 

οικονομικής βοήθειας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης. Η σχετική συμφωνία με τον Ευρωπαϊκό 

Μηχανισμό Στήριξης, που υπογράφηκε στις 19.08.2015, μεταξύ των άλλων προβλέπει την κάλυψη των 

χρηματοδοτικών αναγκών της χώρας για το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής για το 

χρονικό διάστημα των ετών 2015 έως 2018, υπό την προϋπόθεση υλοποίησης οικονομικών 

μεταρρυθμίσεων οι οποίες θα δημιουργήσουν τις συνθήκες οικονομικής σταθερότητας και βιώσιμης 

ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. 

Η επιστροφή στην οικονομική σταθερότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ενέργειες και τις 

αποφάσεις θεσμικών οργάνων στη χώρα και στο εξωτερικό, καθώς επίσης και από την αξιολόγηση της 

Ελληνικής οικονομίας από τους διεθνείς πιστωτές στα πλαίσια του ως άνω προγράμματος. 

Τυχόν επιπλέον αρνητικές εξελίξεις στην οικονομία θα επηρέαζαν την ομαλή λειτουργία της, ωστόσο η 

Διοίκηση προσαρμόζεται διαρκώς στις καταστάσεις και διασφαλίζει ότι πραγματοποιούνται όλες οι 

απαραίτητες ενέργειες για να διατηρήσει ανεπηρέαστες τις δραστηριότητές της.  
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Αλλαγές στις κανονιστικές απαιτήσεις 

Οι εξελίξεις στο κανονιστικό πλαίσιο της Ελλάδας δημιουργούν νέες κανονιστικές προκλήσεις για τον 

Όμιλο. Τυχόν αλλαγές στο κανονιστικό περιβάλλον ενδέχεται να έχουν σημαντική επίδραση, είτε μέσω 

περιορισμού των στοιχηματικών δραστηριοτήτων, είτε μέσω αλλαγής του κόστους συμμόρφωσης. 

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. συμμορφώνεται διαρκώς με τα κανονιστικά πρότυπα, κατανοώντας και αντιμετωπίζοντας τις 

αλλαγές στις κανονιστικές απαιτήσεις με αποτελεσματικό τρόπο. Ταυτόχρονα, νέοι κανονισμοί, οι οποίοι 

καθιστούν οικονομικά μη βιώσιμη τη λειτουργία των παιχνιδιών, μπορούν να περιορίσουν την ικανότητα 

της Εταιρείας για περαιτέρω ανάπτυξη. Επιπλέον, περιορισμοί στη διαφήμιση μπορούν να μειώσουν την 

ικανότητά μας στην προσέγγιση νέων πελατών και να επηρεάσουν αρνητικά τους στρατηγικούς μας 

στόχους, οι οποίοι περιλαμβάνουν την επικέντρωση στη διαρκή αύξηση της αξίας. 

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δηλώνει πρόθυμη να συνεργαστεί ενεργά και να συζητήσει με τις αρμόδιες αρχές, τους 

νομοθέτες και κάθε ενδιαφερόμενο, να παρακολουθεί διαρκώς το μεταβαλλόμενο κανονιστικό και νομικό 

περιβάλλον και μέσα από τις κατάλληλες διαδικασίες και ελέγχους, να επιτευχθεί ένας ορθολογικός και 

ισορροπημένος κανονισμός παιγνίων. 

 

Κίνδυνος μεταβολής φορολογικής νομοθεσίας 

Ο Όμιλος εκτίθεται στον κίνδυνο αλλαγής του υπάρχοντος φορολογικού καθεστώτος παιγνίων ή των 

συντελεστών φορολόγησης παιγνίων, η οποία μπορεί να επιφέρει απρόσμενη αύξηση του κόστους και να 

επηρεάσει αρνητικά τους στρατηγικούς μας στόχους για αειφόρα έσοδα και πρόσθετες επενδύσεις. Ο 

Όμιλος επιδιώκει να ανταποκριθεί άμεσα σε κάθε πιθανή αλλαγή φορολογίας, μέσω της διατήρησης των 

απαιτούμενων για φορολογικό σχεδιασμό πόρων και αναπτύσσοντας σχέδια εκτάκτου ανάγκης, έτσι ώστε 

να εφαρμοστούν οι απαραίτητες δράσεις μείωσης των κινδύνων και ελαχιστοποίησης των συνολικών 

επιπτώσεων. 

 

Κίνδυνος αγοράς 

Ο κίνδυνος αγοράς δημιουργείται από το ενδεχόμενο οι αλλαγές στις τιμές της αγοράς, όπως σε 

συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια να επηρεάσουν τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας ή 

την αξία των χρηματοοικονομικών μέσων που κατέχουν. Η διαχείριση του κινδύνου της αγοράς συνίσταται 

στην προσπάθεια του Ομίλου και της Εταιρείας να ελέγχουν την έκθεσή τους σε αποδεκτά όρια. 

 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και την Κύπρο και δεν έχει συνάψει συμφωνίες με προμηθευτές 

σε άλλο νόμισμα πέραν του ευρώ. Τα κέρδη του Ομίλου προέρχονται από τα τυχερά παιχνίδια που 

πραγματοποιούνται σε ευρώ, οι εταιρικές συναλλαγές και οι εταιρικές δαπάνες εκφράζονται και 

πραγματοποιούνται σε ευρώ και ως εκ τούτου η Εταιρεία και ο Όμιλος δε βρίσκεται σε ουσιαστικό 

συναλλαγματικό κίνδυνο. Συν τοις άλλοις το μεγαλύτερο ποσοστό της βάσης του κόστους του Ομίλου, 
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είναι είτε ανάλογη με τα έσοδα (δηλαδή κέρδη στους νικητές, προμήθεια πρακτόρων) είτε με συναλλαγές 

με εγχώριες εταιρείες (πχ. πληροφορικής, μάρκετινγκ). 

 

Διαχείριση κεφαλαίου 

Ο πρωταρχικός στόχος του Ομίλου και της Εταιρείας σχετικά με την διαχείριση του κεφαλαίου είναι η 

διασφάλιση και διατήρηση ισχυρής πιστοληπτικής ικανότητας και υγιών κεφαλαιακών δεικτών με σκοπό 

την υποστήριξη των επιχειρηματικών σχεδίων και την μεγιστοποίηση της αξίας προς όφελος των μετόχων. 

Ο Όμιλος διαχειρίζεται την κεφαλαιακή διάρθρωση και πραγματοποιεί τις αναγκαίες προσαρμογές 

προκειμένου να εναρμονίζεται με τις αλλαγές στο επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον στο οποίο 

λειτουργεί και επιχειρεί. Για τη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης, ο Όμιλος έχει τη 

δυνατότητα να προσαρμόσει το μέρισμα που καταβάλλεται στους μετόχους, να επιστρέψει κεφάλαιο 

στους μετόχους ή να εκδώσει νέες μετοχές. 

 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Η έκθεση του Ομίλου στον πιστωτικό κίνδυνο επέρχεται, κατά κύριο λόγο, από τις επισφαλείς απαιτήσεις 

των πρακτόρων καθώς επίσης και από οφειλές πρακτόρων στις οποίες έχουν γίνει διακανονισμοί. Η κύρια 

πολιτική διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου είναι η καθιέρωση πιστωτικών ορίων ανά πράκτορα. 

Επιπλέον, ο Όμιλος προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για να περιορίσει την έκθεση σε πιστωτικό 

κίνδυνο προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Επίσης, είναι εκτεθειμένος σε πιστωτικό κίνδυνο σε σχέση 

με τους φορείς, με τους οποίους έχει κατατεθειμένα κεφάλαια ή με τους οποίους έχει συμβατικές σχέσεις. 

Διαχειρίζεται τον πιστωτικό κίνδυνο που απορρέει από τους πράκτορες με διάφορους τρόπους. Κάθε 

πράκτορας υποχρεούται να παράσχει χρηματική εγγύηση προς διασφάλιση των απαιτήσεων της 

Εταιρείας. Οι εν λόγω καταθέσεις συγκεντρώνονται και είναι στη διάθεσή του Ομίλου σε περίπτωση μη 

πληρωμής οφειλής από τους πράκτορες. Επιπροσθέτως έχει θεσπιστεί ανώτατο ποσό που μπορεί να 

οφείλει κάθε πράκτορας ανά λογιστική περίοδο. Στην περίπτωση που τα οφειλόμενα ποσά ανά πράκτορα 

υπερβαίνουν το αντίστοιχο όριο ανά λογιστική περίοδο, οι τερματικές μηχανές των πρακτόρων κλείνουν 

αυτόματα και δε δέχονται στοιχήματα. 

 

Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο Όμιλος διατηρεί τον κίνδυνο ρευστότητας σε χαμηλά επίπεδα μέσω της διαχείρισης της απόδοσης των 

κερδών των νικητών και μέσω του σωστού σχεδιασμού του κάθε παιχνιδιού. Με εξαίρεση τα παιχνίδια 

προκαθορισμένης απόδοσης που βασίζονται σε αθλητικά γεγονότα, τα υπόλοιπα παιχνίδια έχουν 

θεωρητική απόδοση κερδών (που σχετίζεται με τα κέρδη που διανέμονται στους νικητές) και βασίζονται 

στην απόδοση που έχει βγει βάσει μαθηματικών υπολογισμών. Καθώς η θεωρητική απόδοση κερδών των 

νικητών υπολογίζεται από ένα μεγάλο αριθμό κληρώσεων, ενδεχομένως να προκύψουν αποκλίσεις στα 

αριθμολαχεία σε μικρό χρονικό διάστημα. Για παράδειγμα το ΚΙΝΟ είναι παιχνίδι σταθερών αποδόσεων 
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που απονέμει στους νικητές περίπου το 69,5% των ακαθάριστων εισπράξεων, με απόκλιση της τάξης του 

1%. Επίσης, διαχειρίζεται τον κίνδυνο ρευστότητας περιορίζοντας το μέγεθος των κερδών των νικητών. Για 

παράδειγμα το ΚΙΝΟ έχει μέγιστο έπαθλο της τάξης του ενός εκατομμυρίου ευρώ. Αντίστοιχα κέρδη ανά 

στήλη ορίζονται για το παιχνίδι ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, παιχνίδι προκαθορισμένης απόδοσης του οποίου τα 

κέρδη καθορίζονται από τη σωστή πρόβλεψη των αποτελεσμάτων των αθλητικών ή άλλων γεγονότων που 

από τη φύση τους προσφέρονται για στοιχηματισμό. Για το παιχνίδι ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ εφαρμόζεται 

ολοκληρωμένη μεθοδολογία διαχείρισης του κινδύνου σε διάφορα στάδια του κύκλου των αθλητικών 

στοιχημάτων, θέτοντας διαφορετικά όρια στοιχηματισμού ανά άθλημα, ανά πρωτάθλημα και ανά παιχνίδι 

αντιμετωπίζοντας το κάθε γεγονός με διαφορετικό τρόπο. Ανά πάσα στιγμή μπορούν να εντοπιστούν τα 

στοιχήματα που έχουν παιχτεί, που έχουν ληφθεί και που έχουν γίνει αποδεκτά ή όχι. Επιπλέον η ομάδα 

που εκδίδει τις αποδόσεις μπορεί να παρακολουθεί κάθε στοίχημα μεγάλου χρηματικού ποσού και να 

διαπραγματευτεί με τον παίκτη ούτως ώστε το ποσό στοιχηματισμού να είναι εντός των ορίων έγκρισης. 

Τέλος, χρησιμοποιείται λογισμικό για να εντοπίσει σε πραγματικό χρόνο τα στοιχήματα που είναι ύποπτα 

καθώς επίσης και περιπτώσεις στημένων στοιχημάτων ή πιθανές ευκαιρίες κερδοσκοπίας.  

 

Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων 

Ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος σε κίνδυνο επιτοκίου κυρίως λόγω του δανεισμού του. Οι υφιστάμενες 

δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας την 30.06.2016 ανέρχονται σε € 345.923 και € 

295.923, αντίστοιχα. Ο Όμιλος ακολουθεί όλες εξελίξεις της αγοράς σε σχέση με το περιβάλλον 

διαμόρφωσης επιτοκίων και πράττει ανάλογα. Κατά την 30.06.2016, ο Όμιλος δεν έχει εκκρεμείς 

συναλλαγές αντιστάθμισης κινδύνου επιτοκίου. 

 

Κίνδυνος ασφάλειας 

Η αξιοπιστία και η διαφάνεια σε σχέση με την λειτουργία των παιχνιδιών του Ομίλου διασφαλίζονται με 

διάφορα μέτρα ασφαλείας τα οποία είναι σχεδιασμένα να προστατεύουν τα δεδομένα των 

πληροφοριακών μας συστημάτων από τυχόν παραβιάσεις ασφαλείας όπως ανάκτηση και παράνομη 

αποθήκευση δεδομένων καθώς επίσης και τυχαία ή σκόπιμη καταστροφή δεδομένων. Τα μέτρα 

ασφαλείας καλύπτουν το σύστημα επεξεργασίας δεδομένων, τις εφαρμογές του λογισμικού μας, την 

ακεραιότητα και την διαθεσιμότητα των δεδομένων και την λειτουργία του online δικτύου. 
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9.21. Μεταγενέστερα γεγονότα 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. – Αύξηση & μείωση μετοχικού κεφαλαίου 

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού της 

κεφαλαίου κατά € 19.995 με κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών υπέρ το άρτιο και ταυτόχρονα 

αποφάσισε την ισόποση μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου με επιστροφή του ποσού στους μετόχους.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  
 
 
 
 
 
 
 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ο Επικεφαλής Οικονομικής 
Διεύθυνσης και Μέλος του Δ.Σ. 

 
 

Ο Διευθυντής Λογιστικής 
και Ενοποίησης 

 
Kamil Ziegler Damian Cope Michal Houst Πέτρος Ξαρχάκος 
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Ε. Στοιχεία και πληροφορίες α’ εξαμήνου 2016 

 

Διεύθυνση διαδικτύου: www.opap.gr Αρμόδια Εποπτική Αρχή: Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

30 Αυγούστου 2016 Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Kamil Ziegler, Σπυρίδων Φωκάς, Pavel Horak, Michal Houst, Damian Cope,

Νόμιμος ελεγκτής/Ελεγκτική εταιρεία: Νικόλαος Βουνισέας (ΑΜ ΣΟΕΛ 18701) Xρήστος Κοπελούζος, Γεώργιος Μελισανίδης, Marco Sala, Pavel Saroch, 

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε (ΑΜ ΣΟΕΛ 114) Konstantin Yanakov, Rudolf Jurcik, Δημητράκης Ποταμίτης, Igor Rusek.

Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Με σύμφωνη γνώμη

30.06.2016 31.12.2015 30.06.2016 31.12.2015 01.01-30.06.2016 01.01-30.06.2015 01.04-30.06.2016 01.04-30.06.2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) 678.780 697.073 338.069 340.812

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 58.879 56.238 34.976 32.861 Καθαρά έσοδα από παιχνίδια (NGR) 279.287 310.192 125.482 152.496

Επενδύσεις σε ακίνητα 1.335 1.398 1.335 1.398 Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1.233.862 1.222.987 1.050.190 1.063.227 και επενδυτικών αποτελεσμάτων 132.190 157.144 54.044 78.687

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 37.842 38.297 213.096 172.628 Κέρδη προ φόρων 126.267 156.631 50.338 77.444

Αποθέματα 2.356 4.166 712 280 Κέρδη μετά από φόρους (Α) 86.759 110.760 33.485 52.103

Απαιτήσεις από πελάτες 50.476 55.234 20.312 23.391   -Μέτοχοι της Εταιρείας 85.816 109.928 32.988 51.876

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 319.261 330.512 202.579 248.745   -Μη ελέγχουσες συμμετοχές 943 832 497 227

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.704.011 1.708.833 1.523.201 1.542.530 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) - - - -

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό κεφάλαιο 95.700 95.700 95.700 95.700 86.759 110.760 33.485 52.103

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 897.893 1.066.122 903.750 1.066.582   -Μέτοχοι της Εταιρείας 85.816 109.928 32.988 51.876

993.593 1.161.822 999.450 1.162.282   -Μη ελέγχουσες συμμετοχές 943 832 497 227

Κέρδη μετά φόρων ανά μετοχή - βασικά και απομειωμένα (σε €) 0,2694 0,3446 0,1035 0,1626

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β) 41.948 41.005 - - Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 1.035.541 1.202.827 999.450 1.162.282 αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 161.451 186.400 68.488 93.228

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 55.877 66.022 58.645 67.425

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρέωσεις 252.250 115.000 202.250 115.000 01.01-30.06.2016 01.01-30.06.2015 01.04-30.06.2016 01.04-30.06.2015

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρέωσεις 93.673 32.097 93.673 2.097 Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) 563.844 581.266 280.135 282.878

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 266.670 292.887 169.182 195.727 Καθαρά έσοδα από παιχνίδια (NGR) 222.709 255.033 96.898 124.921

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 668.470 506.006 523.751 380.248 Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 1.704.011 1.708.833 1.523.201 1.542.530 και επενδυτικών αποτελεσμάτων 127.716 149.269 51.486 76.195

Κέρδη προ φόρων 129.020 154.066 54.266 80.894

Κέρδη μετά από φόρους (Α) 91.159 109.985 38.329 56.167

  -Μέτοχοι της Εταιρείας 91.159 109.985 38.329 56.167

30.06.2016 30.06.2015 30.06.2016 30.06.2015   -Μη ελέγχουσες συμμετοχές - - - -

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) - - - -

(01.01.2016 και 01.01.2015 αντίστοιχα) 1.202.827 1.235.064 1.162.282 1.166.661

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 86.759 110.760 91.159 109.985 91.159 109.985 38.329 56.167

Διανεμηθέντα μερίσματα (254.873) (163.060) (254.875) (159.500)   -Μέτοχοι της Εταιρείας 91.159 109.985 38.329 56.167

Παροχές σε μετοχές 884 - 884 -   -Μη ελέγχουσες συμμετοχές - - - -

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής εταιρείας (55) - - - Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) 0,2861 0,3448 0,1203 0,1761

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής εταιρείας - (21.452) - - Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυ-

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου τικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 146.159 169.220 60.384 86.188

(30.06.2016 και 30.06.2015 αντίστοιχα) 1.035.541 1.161.312 999.450 1.117.146

01.01-30.06.2016 01.01-30.06.2015 01.01-30.06.2016 01.01-30.06.2015

126.267 156.631 129.020 154.066

29.261 29.255 18.443 19.951

6.221 1.100 (1.305) (4.800)

1.022 125 998 110

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 130 134 - -

Άλλες προβλέψεις (7.166) (484) (7.063) (437)

Συναλλαγματικές διαφορές 2 2 1 2

Ζημίες / (κέρδη) από συγγενείς (300) (589) - -

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές)

επενδυτικής δραστηριότητας (576) 7 (578) 29

Άλλα μη ταμειακά στοιχεία - - 1.464 -

Πλέον / (μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 

κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις

λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 1.810 566 (432) - ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 4.382 51.427 7.895 48.513

Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (5.950) (68.087) (9.559) (63.504) Εισροές - 19.388

Αύξηση / (μείωση) πληρωθέντων φόρων (59.971) (76.883) (57.248) (77.605) Εκροές 4.012 5.133

Μείον: Απαιτήσεις - 32.940

Τόκοι έξοδα (6.666) (1.574) (4.931) (840) Υποχρεώσεις 617 2.485

Φόροι εισοδήματος πληρωθέντες (2.435) (17.353) - (16.874) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης 4.565 3.386

Σύνολο εισροών από λειτουργικές Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης 402 339

δραστηριότητες (α) 86.030 74.277 76.704 58.611

Επενδυτικές δραστηριότητες

Είσπραξη από πώληση παγίων 583 30 583 5

Επιπλέον αντίτιμο για την εξαγορά θυγατρικής - (223) - -

(Αύξηση) / μείωση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής - - (42.000) 34.500

Πληρωμή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου (55) - - -

Αγορές ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων (42.722) (15.235) (7.463) (4.463)

Μερίσματα από θυγατρικές - - 6.103 5.640

Τόκοι έσοδα 842 1.141 452 569

Σύνολο εκροών από επενδυτικές

δραστηριότητες (β) (41.352) (14.287) (42.326) 36.251

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από δάνεια 228.923 104.999 178.923 75.000

Πληρωμές δόσεων δανείων (30.097) - (97) -
Πληρωμές τόκων χρηματοδοτικών μισθώσεων - (1) - -
Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων - (4) - -

Μερίσματα πληρωθέντα (254.612) (244.687) (254.612) (219.675)

Σύνολο εκροών από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες (γ) (55.786) (139.693) (75.786) (144.675)

Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα

και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) (11.108) (79.703) (41.407) (49.812)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 301.695 297.418 231.115 198.455

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 290.587 217.716 189.708 148.643

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα

Κέρδη προ φόρων

Αποσβέσεις

 ΟΜΙΛΟΣ

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 

ΟΜΙΛΟΣ

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 

μετά από φόρους (Α)+(Β)

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

μετά από φόρους (Α)+(Β)

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους της 

Εταιρείας (α)

Λ. Αθηνών 112, 104 42 Αθήνα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Σύμφωνα με την απόφαση 4/507/28.4.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΟΠΑΠ Α.Ε. και του Ομίλου των επιχειρήσεών της. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν 

προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Ημερομηνία έγκρισης της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης:

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3823201000

Προγράμματα παροχών στο προσωπικό

ΟΠΑΠ Α.Ε.

 ΟΜΙΛΟΣ

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ πλην των κερδών ανά μετοχή)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ A.E.

Λειτουργικές δραστηριότητες

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46329/06/Β/00/15

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

Πλέον / (μείον) προσαρμογές για:

 ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

1. Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις έχει διενεργηθεί σωρευτική πρόβλεψη φορολογικών διαφορών ποσού
€ 1.300 χιλ. για τον Όμιλο.
2. Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου και της Εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.
3α. Σύμφωνα με επιστολή του Νομικού τμήματος, σχετικά με τις υποθέσεις που αφορούν δικαστικές απαιτήσεις τρίτων για τις
οποίες πιθανολογείται αρνητική έκβαση, θα απαιτηθούν ποσά ύψους € 35.515 χιλ. για την Εταιρεία και € 35.632 χιλ. για τον Όμιλο
για τη διεκπεραίωσή τους ενώ το συνολικό ύψος των απαιτήσεων αυτών ανέρχεται στο ποσό των € 44.972 χιλ. για την Εταιρεία
και € 45.162 χιλ. για τον Όμιλο.
3β. Οι συνολικές σωρευτικά προβλέψεις αναλύονται ως εξής:
i) για επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές στο ποσό των € 35.515 χιλ. για την Εταιρεία και € 35.632 χιλ. για τον Όμιλο,
ii) για φορολογικές διαφορές στο ποσό των € 1.300 χιλ. για τον Όμιλο και
iii) για αποζημιώσεις αποχώρησης προσωπικού σε € 1.012 χιλ. για την Εταιρεία και € 1.131 χιλ. για τον Όμιλο.
3γ. Επίσης, σύμφωνα με επιστολή της Νομικής Υπηρεσίας, έχουν κατατεθεί αγωγές τρίτων με απαιτήσεις € 224.691 χιλ. κατά της
Εταιρείας και € 230.167 χιλ. του Ομίλου για τις οποίες ωστόσο, δεν είναι πιθανό το ενδεχόμενο αρνητικής έκβασης και για το λόγο
αυτό δεν έχουν διενεργηθεί σχετικές προβλέψεις.
4. Ο αριθμός του μόνιμου καθώς και μερικής απασχόλησης προσωπικού της ΟΠΑΠ Α.Ε. την 30.06.2016 και 30.06.2015 ανέρχεται
σε 799 και 718 αντίστοιχα (950 και 837 αντίστοιχα του Ομίλου).
5. Τα ποσά των εισροών, εκροών, απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Ομίλου με συνδεδεμένα μέρη όπως
ορίζονται από το ΔΛΠ 24, αναλύονται ως εξής:

Από τις ανωτέρω συναλλαγές, οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με τις θυγατρικές εταιρείες έχουν απαλειφθεί από τα
ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου.
6. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 95.700.000 ευρώ, το οποίο διαιρείται σε 319.000.000 ονομαστικές μετοχές
με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 ευρώ.
7α. Δεν υπάρχει αλλαγή στη μέθοδο ενοποίησης σε σύγκριση με τη χρήση που έληξε στις 31.12.2015.
7β. Δεν υπήρχαν μεταβολές στην δομή του Ομίλου κατά την περίοδο που έληξε την 30.06.2016.
8. Δεν έχουν επέλθει αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές, εκτιμήσεις ή διόρθωση λογιστικού λάθους στις Συνοπτικές
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) του Ομίλου της ΟΠΑΠ Α.Ε.
9. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της
31.12.2015.
10. Οι επενδύσεις για αγορές παγίων στοιχείων της Εταιρείας για την περίοδο από 01.01-30.06.2016 ανήλθαν σε € 7.463 χιλ. (€

42.722 χιλ. του Ομίλου).
11. Δεν έχει επέλθει διακοπή εκμετάλλευσης κλάδου ή εταιρείας του Ομίλου.
12. Τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες ευρώ όπως και στην εξαμηνιαίαοικονομική έκθεση.
13. Τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
14. Η δέκατη έκτη (16η) Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΠΑΠ Α.Ε. έλαβε χώρα την Δευτέρα 25.04.2016
στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας, ενέκρινε την προταθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο διανομή (διάθεση) κερδών και
αποφάσισε την καταβολή συνολικού μερίσματος 0,40 ευρώ ανά μετοχή, προ παρακράτησης φόρου, για την εταιρική χρήση
έτους 2015. Καθώς είχε ήδη διανεμηθεί στους μετόχους προμέρισμα ύψους 0,17 ευρώ ανά μετοχή, το υπόλοιπο μερίσματος
για τη χρήση 2015 ανερχόταν στα 0,23 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι
στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Πέμπτη 05.05.2016 (ημερομηνία προσδιορισμού - record date).
Η δέκατη (10η) Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΠΑΠ Α.Ε. έλαβε χώρα την Τρίτη 21.06.2016 στα γραφεία και
έδρα της Εταιρείας, ενέκρινε την αλλαγή της έδρας της Εταιρείας από το Περιστέρι Αττικής στο δήμο Αθηναίων. Επιπλέον,
ενέκρινε την αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από δώδεκα (12) σε δεκατρία (13) και

εξέλεξε τον κ. Ντάμιαν Κόουπ (Damian Cope) ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Τέλος, ενέκρινε τη
διανομή (διάθεση) μέρους των κερδών παρελθουσών χρήσεων και αποφάσισε την καταβολή συνολικού μερίσματος 0,57
ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων
Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Παρασκευή 24.06.2016 (ημερομηνία προσδιορισμού - record date).
15. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. με την από 30.08.2016 συνεδρίασή του, ενέκρινε την εξαμηνιαία οικονομική
έκθεση 2016.

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2016

Ο Διευθυντής Λογιστικής 
και Ενοποίησης

Πέτρος Ξαρχάκος
Α.Δ.Τ. ΑΚ 161998

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

Kamil Ziegler
Αρ. Διαβ. 40412133

Το Μέλος του Δ.Σ και 
Επικεφαλής Οικονομικής             

Διεύθυνσης 

Michal Houst
Αρ. Διαβ. 39893691

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Damian Cope
Αρ. Διαβ. 801407564


