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Αθήνα – 22 Νοεμβρίου 2016 – Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών 

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

Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) για την τρίμηνη και εννεάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2016. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.  ΣΥΝΟΨΗ 
 

(Ποσά σε εκ. ευρώ) 
γ' τρίμηνο 

2016 
γ' τρίμηνο 

2015 
% Δ 

εννεάμηνο 
2016 

εννεάμηνο 
2015 

% Δ 

Μικτές εισπράξεις 
από παιχνίδια 

975,3 900,8  8,3  3.044,1 3.061,6 (0,6) 

Καθαρά έσοδα προ 
εισφορών (GGR) 

319,2 300,9  6,1  998,0 998,0  0,0  

Αποδόσεις σε 
νικητές - Payout (%) 

67,3% 66,6%   67,2% 67,4%   

Καθαρά έσοδα από 
παιχνίδια  

131,7 136.2 (3,3) 410,9 446,4 (7,9) 

EBITDA 62,3 87,1 (28,4) 223,8 273,5 (18,2) 

Περιθώριο EBITDA 
(GGR) 

19,5% 28,9%   22,4% 27,4%   

Καθαρά κέρδη 29,3 49,1 (40,3) 115,1 159,1 (27,6) 

Περιθώριο Καθαρών 
κερδών (GGR) 

9,2% 16,3%   11,5% 15,9%   

Κέρδη ανά μετοχή   0,0920 0,1540 (40,3) 0,3613 0,4986 (27,5) 

 
 
 
 

 

 Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) γ΄ τριμήνου 2016 αυξημένα κατά 6,1% στα €319,2εκ. (γ΄ 

τρίμηνο 2015: €300,9εκ.) λόγω της ισχυρής επίδοσης των αριθμολαχείων και της Ελληνικά Λαχεία.  

 

 Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) στα €62,3εκ. (εννεάμηνο 2016: €223,8εκ.) 

έναντι €87,1εκ. στο γ΄ τρίμηνο 2015 (εννεάμηνο 2015: €273,5εκ.), μειωμένα κατά 28,4% κυρίως λόγω 

της αναδρομικής αύξησης της εισφοράς επί των καθαρών εσόδων σε 35% από 1
η
 Ιανουαρίου. Μη 

συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της εισφοράς επί των καθαρών εσόδων, τα προσαρμοσμένα 

EBITDA εννεαμήνου 2016 μειώθηκαν κατά 3,0% σε σχέση με πέρυσι, επιβαρυμένα και από έκτακτα 

κόστη ύψους €6,4εκ. στο γ΄ τρίμηνο, τα οποία σχετίζονται κυρίως με την διαιτησία για τα VLTs.   

 Καθαρά κέρδη γ΄ τριμήνου 2016 €29,3εκ. (γ΄ τρίμηνο 2015: €49,1εκ.) μειωμένα κατά 40,3%. Τα 
καθαρά κέρδη εννεαμήνου 2016 ανήλθαν σε €115,1εκ. (εννεάμηνο 2015: €159,1εκ.), μειωμένα κατά 
27,6%, ενώ μετά την προσαρμογή για την αύξηση της εισφοράς επί των καθαρών εσόδων, τα καθαρά 
κέρδη γ’ τριμήνου 2016 διαμορφώθηκαν σε €38,7εκ. μειωμένα κατά 21,2% έναντι της αντίστοιχης 
περιόδου πέρυσι. 

 Ισχυρή ταμειακή θέση στα €186,7εκ. 
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Καθαρά 
έσοδα προ 
εισφορών 
(GGR) 

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) 
το εννεάμηνο του 2016 παρέμειναν στα 
€998,0εκ. Τα καθαρά έσοδα προ 
εισφορών το γ΄ τρίμηνο 2016 αυξήθηκαν 
κατά 6,1% στα €319,2εκ. συγκριτικά με 
€300,9εκ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, 
ως απόρροια των αυξημένων εσόδων 
των αριθμολαχείων και των Ελληνικών 
Λαχείων, τα οποία αντισταθμίστηκαν 
μερικώς από την μείωση των εσόδων του 
αθλητικού στοιχηματισμού. 
  

 
Καθαρά 
έσοδα από 
παιχνίδια  
 

Τα καθαρά έσοδα από παιχνίδια 
μειώθηκαν κατά 7,9% στα €410,9εκ. 
έναντι €446,4εκ. το εννεάμηνο του 2015, 
λόγω της σημαντικής αύξησης κατά 5 
ποσοστιαίες μονάδες της εισφοράς επί 
των καθαρών εσόδων στο 35% από την 
1

η
 Ιανουαρίου. Μετά την προσαρμογή για 

την ως άνω αύξηση, τα καθαρά έσοδα 
από παιχνίδια γ΄ τριμήνου 2016 
αυξήθηκαν κατά 6,4% σε σχέση με 
πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 
μεγαλύτερη από αυτή των καθαρών 
εσόδων προ εισφορών. 

 
* Προσαρμοσμένα για την αύξηση της εισφοράς επί των καθαρών 
εσόδων 

 
EBITDA Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων 

και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν σε 
€223,8εκ. το εννεάμηνο του 2016 έναντι 
€273,5εκ. το εννεάμηνο του 2015, 
μειωμένα κατά 18,2% έναντι της 
περσινής χρονιάς. Προσαρμοσμένο για 
την αύξηση της εισφοράς επί των 
καθαρών εσόδων τα EBITDA 
εννεαμήνου 2016 διαμορφώθηκε σε 
€265,1εκ. σημειώνοντας πτώση της 
τάξης του 3,0% έναντι της περσινής 
αντίστοιχης περιόδου. Τα EBITDA γ΄ 
τριμήνου 2016 μειώθηκε σε €62,3εκ. 
έναντι €87,1εκ. πέρυσι, σημειώνοντας 
πτώση κατά 28,4%, επιβαρυμένο 
πρόσθετα και από έκτακτα έξοδα ύψους 
€6,4εκ. στο γ΄ τρίμηνο 2016, τα οποία 
σχετίζονται κυρίως με την διαιτησία για τα 
VLTs. 

 
* Προσαρμοσμένα για την αύξηση της εισφοράς επί των καθαρών 
εσόδων 

   
Καθαρά 
κέρδη 

Τα καθαρά κέρδη εννεαμήνου 2016 
διαμορφώθηκαν σε €115,1εκ., μειωμένα 
κατά 27,6% έναντι €159,1εκ. το 
εννεάμηνο του 2015. Τα 
προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη γ΄ 
τριμήνου 2016 ανήλθαν σε €38,7εκ. 
χαμηλότερα κατά 21,2%. Το γ΄ τρίμηνο 
του 2016 τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 
€29,3εκ. συγκριτικά με €49,1εκ. το γ΄ 
τρίμηνο του 2015. 

 
 * Προσαρμοσμένα για την αύξηση της εισφοράς επί των καθαρών 
εσόδων 
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 2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 
 

(Ποσά σε χιλ. ευρώ) 
γ' τρίμηνο 

2016 
γ' τρίμηνο 

2015 
% Δ 

εννεάμηνο 
2016 

εννεάμηνο 
2015 

% Δ 

Αθλητικός 
Στοιχηματισμός 

92.542 95.022 (2,6) 289.273 307.431 (5,9) 

% επί του συνόλου 29,0 31,6 - 29,0 30,8 - 

Αριθμολαχεία 190.742 176.656  8,0  599.040 579.840  3,3  

% επί του συνόλου 59,8 58,7 - 60,0 58,1 - 

Σκρατς & Λαχεία 35.947 29.217  23,0  109.698 110.697 (0,9) 

% επί του συνόλου 11,3 9,7 - 11,0 11,1 - 

Σύνολο καθαρών εσόδων 
προ εισφορών 

319.231 300.895  6,1  998.011 997.968  0,0  

 
 
 
Αθλητικός 
στοιχηματισμός 

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών των 
παιχνιδιών αθλητικού στοιχηματισμού 
ανήλθαν σε €289,3εκ. το εννεάμηνο του 
2016 έναντι €307,4εκ. το εννεάμηνο του 
2015 μειωμένα κατά 5,9%. Το γ΄ τρίμηνο του 
2016 τα καθαρά έσοδα προ εισφορών των 
παιχνιδιών αθλητικού στοιχηματισμού 
διαμορφώθηκαν σε €92,5εκ. έναντι €95,0εκ. 
το γ΄ τρίμηνο 2015, μειωμένα κατά 2,6%. 

 
   

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα γ΄ τριμήνου 2016, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ κ. 
Damian Cope αναφέρει:  

«Παρά τις συνεχιζόμενες προκλήσεις στο μακροοικονομικό περιβάλλον, ο ΟΠΑΠ κατέγραψε 
ισχυρά αποτελέσματα κατά το γ’  τρίμηνο του 2016, σημειώνοντας αύξηση σε ετήσια βάση τόσο 
σε επίπεδο κύκλου εργασιών όσο και σε επίπεδο καθαρών εσόδων προ εισφορών. Τα 
συγκεκριμένα μεγέθη ευνοούνται από την σύγκριση με το αδύναμο, λόγω της εισαγωγής των 
κεφαλαιακών ελέγχων, αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. Ωστόσο σημειώθηκε παράλληλα και 
σημαντική βελτίωση των επιδόσεων των κυριότερων παιχνιδιών μας. 
 
Σημειωτέον, η κερδοφορία μας επηρεάστηκε σημαντικά από την αύξηση της εισφοράς επί των 
καθαρών εσόδων σε 35%, συντελεστής αισθητά υψηλότερος σε σχέση με τον μέσο όρο των 
Ευρωπαϊκών αγορών. 
 
Στο άμεσο μέλλον, παρότι δεν αναμένεται κάποια σημαντική βελτίωση στο οικονομικό 
περιβάλλον, παραμένουμε προσηλωμένοι στην υλοποίηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων 
μας που περιλαμβάνει το Όραμα 2020, έχοντας ήδη επιδείξει σημαντική πρόοδο τους 
τελευταίους μήνες. Ταυτόχρονα, είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που μπορούμε να 
επανεκκινήσουμε μετά από μεγάλο διάστημα το έργο των VLTs. Αυτό, σε συνδυασμό με τις 
υπόλοιπες πρωτοβουλίες μας, καθιστούν το 2017 έτος σκληρής δουλειάς και σημαντικών 
αλλαγών, οι οποίες θα αποτελέσουν τα θεμέλια για επικερδή και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη 
προς όφελος όλων των εμπλεκόμενων μερών». 
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Αριθμολαχεία Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών από 
αριθμολαχεία αυξήθηκαν κατά 3,3% στα 
€599,0εκ. το εννεάμηνο 2016 έναντι 
€579,8εκ. το εννεάμηνο του 2015. Το γ΄ 
τρίμηνο του 2016 τα καθαρά έσοδα προ 
εισφορών από αριθμολαχεία αυξήθηκαν κατά 
8,0% στα €190,7εκ. σε σύγκριση με 
€176,7εκ. το γ΄ τρίμηνο του 2015, κυρίως 
λόγω της συνεχιζόμενης θετικής επίδρασης 
του εμπλουτισμού του KINO, η οποία 
μερικώς αντισταθμίστηκε από την απουσία 
ευνοϊκών επαναλαμβανόμενων jackpots 
στο ΤΖΟΚΕΡ. 

 

   
Σκρατς & 
Λαχεία 

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών από 
Σκρατς & Λαχεία ανήλθαν σε €109,7εκ. το 
εννεάμηνο του 2016 έναντι €110,7εκ. το 
εννεάμηνο του 2015. Τα καθαρά έσοδα προ 
εισφορών από Σκρατς & Λαχεία το γ΄ 
τρίμηνο του 2016 αυξήθηκαν κατά 23,0% στα 
€35,9εκ. συγκριτικά με €29,2εκ. το γ΄ τρίμηνο 
του 2015, με σημαντική αύξηση να 
καταγράφεται τόσο στα Λαχεία όσο και στο 
Σκρατς.  

 
 
 
 
 

Έξοδα μισθοδοσίας γ΄ τριμήνου και εννεαμήνου 2016 και 2015 

(Ποσά σε χιλ. ευρώ) 
γ' τρίμηνο 

2016 
γ' τρίμηνο 

2015 
% Δ 

εννεάμηνο 
2016 

εννεάμηνο 
2015 

% Δ 

Μισθοί και ημερομίσθια 12.275 9.493  29,3  33.862 27.434  23,4  

Ασφαλιστικές εισφορές 1.750 1.653  5,9  5.447 4.465  22,0  

Παροχές σε μετοχές 442 - - 1.326 - - 

Λοιπά έξοδα προσωπικού 125 193 (35,3) 669 545  22,8  

Πρόβλεψη αποζημίωσης 
προσωπικού λόγω 
συνταξιοδότησης 

110 55  100,3  247 171  44,7  

Κόστος παροχών 
αποχώρησης 

- 161 - 1.006 161 523.8 

Σύνολο 14.702 11.555  27,2  42.558 32.776  29,8  

% επί των καθαρών 
εσόδων προ εισφορών 

4,6 3,8   4,3 3,3   

 

 
Έξοδα 
μισθοδοσίας 

Τα έξοδα μισθοδοσίας του εννεάμηνο του 2016 
διαμορφώθηκαν σε €42,6εκ. συγκριτικά με 
€32,8εκ. το εννεάμηνο του 2015 σημειώνοντας 
αύξηση της τάξης του 29,8%. Το γ΄ τρίμηνο 
2016 τα έξοδα μισθοδοσίας αυξήθηκαν κατά 
27,2% και ανήλθαν σε €14,7εκ. συγκριτικά με 
€11,6εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι, λόγω της 
αύξησης του στελεχιακού δυναμικού της 
εταιρείας. 
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Έξοδα προβολής και διαφήμισης  γ΄ τριμήνου και εννεαμήνου 2016 και 2015 

(Ποσά σε χιλ. ευρώ) 
γ' τρίμηνο 

2016 
γ' τρίμηνο 

2015 
% Δ 

εννεάμηνο 
2016 

εννεάμηνο 
2015 

% Δ 

Δωρεές & χορηγίες 3.766 3.920 (3,9) 16.483 28.251 (41,7) 

Διαφήμιση 8.842 4.917  79,8  28.699 23.475  22,3  

Σύνολο 12.608 8.837  42,7  45.183 51.726 (12,7) 

 
 
Έξοδα 
προβολής 
και 
διαφήμισης 

Το εννεάμηνο του 2016 τα έξοδα προβολής και 
διαφήμισης μειώθηκαν σε €45,2εκ. σε σύγκριση 
με €51,7εκ. το εννεάμηνο του 2015 μειωμένα 
κατά 12,7% έναντι της περσινής χρονιάς, 
αντανακλώντας τις συνεχιζόμενες προσπάθειες 
της διοίκησης για εξορθολογισμό του κόστους. Τα 
έξοδα προβολής και διαφήμισης το γ΄ τρίμηνο 
2016 αυξήθηκαν κατά 42,7% και ανήλθαν σε 
€12,6εκ. ως αποτέλεσμα των ασυνήθιστα 
χαμηλών αναγκών για διαφημιστικές δαπάνες 
κατά την περίοδο της τραπεζικής αργίας πέρυσι. 

 
 
 
 

Λοιπά λειτουργικά έξοδα γ΄ τριμήνου και εννεαμήνου 2016 και 2015 

(Ποσά σε χιλ. 
ευρώ) 

γ' τρίμηνο 
2016 

γ' τρίμηνο 
2015 

% Δ 
εννεάμηνο 

2016 
εννεάμηνο 

2015 
% Δ 

Κόστος 
παροχών 
πληροφορικής 

16.372 12.866  27,3  44.826 40.756  10,0  

Αμοιβές 
οργανισμών 
κοινής ωφέλειας 
και 
τηλεπικοινωνίας 

3.871 2.585  49,8  10.496 8.296  26,5  

Ενοίκια 2.096 1.552  35,0  6.555 4.144  58,2  

Ανάλωση 
αποθεμάτων  

24.372 27.931 (12,7) 70.805 84.780 (16,5) 

Λοιπά  19.835 9.282  113,7  46.320 44.472  4,2  

Σύνολο 66.546 54.216  22,7  179.002 182.448 (1,9) 

 
 
Λοιπά 
λειτουργικά 
έξοδα 

Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα το εννεάμηνο του 
2016 μειώθηκαν κατά 1,9% σε σχέση με πέρυσι 
και διαμορφώθηκαν σε €179,0εκ. ενώ 
διαμορφώθηκαν σε €66,5εκ. το γ΄ τρίμηνο του 
2016 σημειώνοντας αύξηση κατά 22,7% έναντι 
του περσινού τριμήνου, επιβαρυμένα επίσης  από 
έκτακτα κόστη ύψους €6,4εκ. τα οποία 
σχετίζονται κυρίως με την διαιτησία για τα VLTs.  
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Ταμειακές ροές γ' τριμήνου και εννεαμήνου 2016 και 2015 

(Ποσά σε χιλ. ευρώ) εννεάμηνο 2016 εννεάμηνο 2015 % Δ 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες 

53.183 135.199 (60,7%) 

Ταμειακές ροές από επενδυτικές 
δραστηριότητες 

-113.049 -20.355 455,4% 

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες 

-55.177 -185.857 (70,3%) 

 
 
Ταμειακές ροές 
από 
λειτουργικές 
δραστηριότητες 

Οι ταμειακές εισροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες ανήλθαν το εννεάμηνο του 
2016 σε €53,2εκ. έναντι €135,2εκ. το 
εννεάμηνο του 2015 ως αποτέλεσμα των 
υψηλότερων εκροών για πληρωμή φόρων. 

 

 

  
Ταμειακές ροές 
από 
επενδυτικές 
δραστηριότητες 

Οι ταμειακές ροές από επενδυτικές 
δραστηριότητες διαμορφώθηκαν στο 
εννεάμηνο του 2016 σε εκροές €113,0εκ. 
κυρίως λόγω βραχυπρόθεσμης επένδυσης 
σταθερού εισοδήματος η οποία έχει πλήρως 
αποπληρωθεί εντός του δ΄ τριμήνου. 

  
Ταμειακές ροές 
από 
χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες 

Οι ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες το εννεάμηνο του 2016 
ανήλθαν σε εκροές ύψους €55,2εκ., 
απόρροια της πληρωμής μερισμάτων ύψους 
€254,6εκ. την περίοδο αυτή, οι οποίες 
αντισταθμίστηκαν μερικώς από νέες 
δανειοδοτήσεις ύψους €206,3εκ. 

 
 
 

3.  ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 
 
 
Επανεκκίνηση του έργου των VLTs 

Στις 02.11.2016, η Εταιρεία ανακοίνωσε ότι, ως αποτέλεσμα της εισαγωγής νέου Κανονισμού Διεξαγωγής 
Τυχερών Παιγνίων μέσω Παιγνιομηχανημάτων (VLTs) από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων 
(απόφαση υπ' αριθμ. 225/2/25.10.2016 που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Αρ. Φύλλου 3528, 
τεύχος 2ο την 01/11/2016), υπάρχουν όλες οι κατάλληλες συνθήκες που επιτρέπουν την επανεκκίνηση του 
σχεδιασμού για τη λειτουργία των VLTs στην Ελλάδα. 
Ο νέος κανονισμός που αποφασίστηκε από την ΕΕΕΠ καθιερώνει ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο, που 
εξασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον και τα δημόσια έσοδα και ταυτόχρονα επιτρέπει την οικονομική βιωσιμότητα 
της επιχειρηματικής δραστηριότητας των VLTs για την Εταιρεία και τους συνεργάτες της. 
Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τα παιγνιομηχανήματα εκμεταλλεύεται πλήρως τις δυνατότητες της πλέον 
σύγχρονης τεχνολογίας παιγνίων και αξιοποιεί με ολοκληρωμένο τρόπο όλα τα διαθέσιμα περιοριστικά μέτρα για 
την προστασία των παικτών, βάσει διεθνών βέλτιστων πρακτικών για το υπεύθυνο παιχνίδι. 
 

Ο ΟΠΑΠ σε συμφωνία με την INSPIRED για Virtual προϊόντα 

Στις 28.09.2016 η Εταιρεία ανακοίνωσε την επιλογή της Inspired για την εισαγωγή νέων virtual προϊόντων 
αθλητικού στοιχηματισμού, τα οποία θα προσφέρονται μέσω του δικτύου των πρακτορείων του και διαδικτυακά. 
Η διάθεση των νέων καινοτόμων και πρωτοποριακών παιχνιδιών της Inspired εντάσσεται στο πλαίσιο της 
στρατηγικής προτεραιότητας του ΟΠΑΠ για την δημιουργία χαρτοφυλακίου προϊόντων και υπηρεσιών 
παγκοσμίου επιπέδου και του Οράματος 2020 της εταιρείας. Η εισαγωγή τους αναμένεται το α’ τρίμηνο του 2017.  
 
Αγορά ιδίων μετοχών 

Σε συνέχεια της από 20.04.2015 απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 
Εταιρείας για την υλοποίηση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, η Εταιρεία προέβη από τις 02.11.2016 έως 
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και τις  09.11.2016 σε αγορά 158.999 ιδίων μετοχών συνολικής αξίας κτήσης € 1,3εκ. Συνολικά από την έγκριση 
της Γενικής Συνέλευσης η εταιρεία έχει αποκτήσει και κατέχει συνολικά 565.541 ίδιες μετοχές. 
 
Ίδρυση της Tora Wallet ΑΕ 

Τον Σεπτέμβριο του 2016 ο ΟΠΑΠ διαμέσου της 100% θυγατρικής του εταιρείας «OPAP INVESTMENT 
LIMITED» ίδρυσε την εταιρεία “Tora Wallet Α.Ε.”  η οποία βρίσκεται σε τελικό στάδιο αδειοδότησης από την 
Τράπεζα της Ελλάδος ως Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος, σύμφωνα με τα όσα ορίζει  η κείμενη σχετική 
νομοθεσία και το σχετικό κείμενο ρυθμιστικό πλαίσιο, καθώς και το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο. Άμεσος στόχος 
είναι η παροχή μέσω του δικτύου πρακτορείων ΟΠΑΠ, μιας σειράς χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, όπως οι 
πληρωμές λογαριασμών, μικροεμβάσματα, ηλεκτρονικό πορτοφόλι, κάρτα πληρωμών, κ.α... 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

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

 

Νίκος Πολυμενάκος - Προϊστάμενος Δ/νσης Σχέσεων με Μετόχους – Τηλ.: 210 5798929 - polymenakos@opap.gr 

Γιώργος Βιτωράκης - Επικεφαλής Επιχειρησιακής Ανάλυσης           - Τηλ.: 210 5798976 - vitorakis@opap.gr 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  

 

1. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της 30 Σεπτεμβρίου 2016 και της τριμηνιαίας περιόδου που έληξε 

την ημερομηνία αυτή 

2. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της 30 Σεπτεμβρίου 2016 και της τριμηνιαίας περιόδου που έληξε την 

ημερομηνία αυτή 

3. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της 30 Σεπτεμβρίου 2016 και της τριμηνιαίας περιόδου που έληξε 
την ημερομηνία αυτή 

4. Κατάσταση Ταμειακών Ροών της 30 Σεπτεμβρίου 2016 και της τριμηνιαίας περιόδου που έληξε την 
ημερομηνία αυτή 

  

Πρόσκληση Τηλεδιάσκεψης 

για τις οικονομικές επιδόσεις εννεαμήνου 2016 

Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου, 2016 
 

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

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων α’ εξαμήνου 2016, θα βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο της 
εταιρείας, μία (1) ώρα πριν την έναρξη της τηλεδιάσκεψης. 

 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ: 
Συμμετέχοντες από Μεγάλη Βρετανία +44 (0) 800 368 1063 
Συμμετέχοντες από Ελλάδα +30 211 180 2000  
Συμμετέχοντες από ΗΠΑ + 1 516 447 5632 
Συμμετέχοντες από υπόλοιπες χώρες +44 (0) 203 0595 872 
 
Live Webcast:  
Η τηλεδιάσκεψη θα μεταδοθεί και μέσω live webcast στο ακόλουθο link: 
www.opap.gr/9M16 or http://themediaframe.eu/links/opap16Q3.html 
 
Σε περίπτωση προβλημάτων στη διασύνδεση παρακαλώ επικοινωνήστε: + 30 210 9460803. 
 
 

mailto:polymenakos@opap.gr
mailto:vitorakis@opap.gr
http://www.opap.gr/9M16
http://themediaframe.eu/links/opap16Q3.html
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1. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 
Της 30 Σεπτεμβρίου 2016 και της εννιάμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

  
  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Σημ. 30.09.2016 31.12.2015 30.09.2016 31.12.2015 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Κυκλοφορούν ενεργητικό           

Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα    186.652 301.695 69.845 231.115 

Αποθέματα    2.854 4.166 1.569 280 

Απαιτήσεις    57.575 55.234 25.702 23.391 

Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού   112.131  28.817  12.199  17.630  

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού   359.212 389.913 109.315 272.416 

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό           

Ασώματες ακινητοποιήσεις    1.230.592 1.222.987 1.050.931 1.063.227 

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια 
στοιχεία  

  59.486 56.238 36.123 32.861 

Επενδύσεις σε ακίνητα   1.315 1.398 1.315 1.398 

Υπεραξία   14.183 14.183 - - 

Επενδύσεις σε θυγατρικές   - - 292.604 147.604 

Επενδύσεις σε συγγενείς   11.675 11.225 - - 

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις από πελάτες   51 112 51 112 

Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος 
ενεργητικού 

  3.035 2.962 22.356 24.912 

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση   10.121  9.815   -    -   

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού   1.330.459 1.318.920 1.403.380 1.270.114 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   1.689.671 1.708.833 1.512.695 1.542.530 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις           

Δάνεια 5.1 90.679 32.097 90.679 2.097 

Εμπορικές υποχρεώσεις   111.762 127.091 52.883 52.562 

Φόροι    54.382 129.942 48.815 119.724 

Λοιπές υποχρεώσεις   65.448  35.853  28.796  23.441  

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων   322.272 324.984 221.173 197.824 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις           

Δάνεια 5.1 262.750 115.000 210.250 115.000 

Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση   - - 3.972 3.493 

Προγράμματα παροχών προσωπικού    1.206 1.036 1.072 932 

Προβλέψεις   37.676 59.061 36.301 57.591 

Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις    6.482  5.926  5.242  5.409  

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων   308.113 181.022 256.838 182.425 

Ίδια κεφάλαια            

Μετοχικό κεφάλαιο    95.700 95.700 95.700 95.700 

Αποθεματικά    32.199 48.773 31.900 48.474 

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

Κέρδη εις νέον   898.011 1.020.068 909.803 1.020.827 
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Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους 
μετόχους της Εταιρείας 

  1.023.192 1.161.822 1.034.684 1.162.282 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές   36.093  41.005   -    -   

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων    1.059.285 1.202.827 1.034.684 1.162.282 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   1.689.671 1.708.833 1.512.695 1.542.530 

 

 

2. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 

2.1 Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 
Της 30 Σεπτεμβρίου 2016 και της εννιάμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή 

 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ πλην των κερδών ανά μετοχή) 

 

ΟΜΙΛΟΣ 

  2016 2015 

Σημ. 
01.01-

30.09.2016 
01.07-

30.09.2016 
01.01-

30.09.2015 
01.07-

30.09.2015 

Μικτές εισπράξεις από παιχνίδια   3.044.091 975.255 3.061.575 900.845 

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

Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR)   998.011 319.231 997.967 300.895 

Εισφορά επί των καθαρών εσόδων και λοιπές 
εισφορές 

  (331.524) (105.934) (292.573) (88.467) 

Προμήθειες πρακτόρων   (255.539) (81.637) (259.021) (76.247) 

Καθαρά έσοδα από παιχνίδια (NGR)   410.947 131.660 446.373 136.181 

Άλλα λειτουργικά έσοδα   79.589 24.539 94.035 25.485 

Λειτουργικά έξοδα           

Κόστος μισθοδοσίας 5.2 (42.558) (14.702) (32.776) (11.555) 

Έξοδα προβολής και διαφήμισης 5.3 (45.183) (12.608) (51.726) (8.837) 

Άλλα λειτουργικά έξοδα 5.4 (179.002) (66.546) (182.448) (54.216) 

Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων 
(EBITDA) 

  223.795 62.344 273.458 87.059 

Αποσβέσεις   (43.578) (14.317) (44.264) (15.009) 

Λειτουργικό αποτέλεσμα   180.217 48.027 229.194 72.050 

Χρηματοοικονομικά έσοδα    2.536 1.608 1.223 161 

Χρηματοοικονομικά έξοδα   (11.896) (4.745) (3.739) (1.575) 

Λοιπά χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα)   450 150 884 295 

Κέρδη προ φόρων   171.307 45.040 227.563 70.931 

Φόρος εισοδήματος   (54.428) (14.920) (66.807) (20.936) 

Κέρδη μετά φόρων   116.879 30.120 160.756 49.995 

Μέτοχοι της Εταιρείας   115.120 29.304 159.051 49.123 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές   1.759 816 1.705 873 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά φόρων   116.879 30.120 160.756 49.995 

Μέτοχοι της Εταιρείας   115.120 29.304 159.051 49.123 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές   1.759 816 1.705 873 

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

  0,3613 0,0920 0,4987 0,1540 
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2.2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της ΟΠΑΠ Α.Ε. 

Της 30 Σεπτεμβρίου 2016 και της εννιάμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή 

 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ πλην των κερδών ανά μετοχή) 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  2016 2015 

Σημ. 
01.01-

30.09.2016 
01.07-

30.09.2016 
01.01-

30.09.2015 
01.07-

30.09.2015 

Μικτές εισπράξεις από παιχνίδια   2.552.071 815.443 2.602.055 769.491 

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

Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR)   827.947 264.103 835.569 254.303 

Εισφορά επί των καθαρών εσόδων και λοιπές 
εισφορές 

  (289.448) (92.424) (249.643) (76.088) 

Προμήθειες πρακτόρων   (211.380) (67.269) (216.919) (64.241) 

Καθαρά έσοδα από παιχνίδια (NGR)   327.118 104.409 369.006 113.974 

Άλλα λειτουργικά έσοδα   29.352 6.793 29.960 8.882 

Λειτουργικά έξοδα   

Κόστος μισθοδοσίας 5.2 (37.366) (12.940) (29.426) (10.373) 

Έξοδα προβολής και διαφήμισης 5.3 (34.558) (9.647) (39.916) (7.720) 

Άλλα λειτουργικά έξοδα 5.4 (80.322) (30.550) (83.037) (27.396) 

Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων 
(EBITDA) 

  204.224 58.066 246.588 77.368 

Αποσβέσεις   (27.489) (9.046) (29.936) (9.985) 

Λειτουργικό αποτέλεσμα   176.735 49.019 216.652 67.383 

Χρηματοοικονομικά έσοδα    637 121 594 64 

Χρηματοοικονομικά έξοδα   (9.085) (3.771) (2.386) (1.014) 

Λοιπά χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα)   9.103 3.000 5.640 - 

Κέρδη προ φόρων   177.389 48.369 220.500 66.434 

Φόρος εισοδήματος   (51.438) (13.577) (64.926) (20.845) 

Κέρδη μετά φόρων   125.952 34.792 155.574 45.589 

Μέτοχοι της Εταιρείας   125.952 34.792 155.574 45.589 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά φόρων   125.952 34.792 155.574 45.589 

Μέτοχοι της Εταιρείας   125.952 34.792 155.574 45.589 

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

  0,3953 0,1092 0,4878 0,1430 
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3. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
  

3.1. Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων  
Της 30 Σεπτεμβρίου 2016 και της εννιάμηνης 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 01.01-30.09.2015 

- - - 159.051 1.705 160.756 

Αγορά ιδίων μετοχών - - (2.719) - - (2.719) 

Αποθεματικά θυγατρικών 
εταιρειών 

- 299 - (299) - - 

Απόκτηση δικαιωμάτων 
μειοψηφίας θυγατρικών εταιρειών 

- - - (655) (294) (950) 

Έξοδα αύξησης μετοχικού 
κεφαλαίου θυγατρικής εταιρείας 

- - - (479) (236) (715) 

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου 
θυγατρικών εταιρειών 

- - - - (21.452) (21.452) 

Μερίσματα πληρωθέντα  - - - (213.661) (3.560) (217.221) 

Υπόλοιπο την 30 Σεπτεμβρίου 
2015 

95.700 48.773 (2.719) 967.481 43.527 1.152.763 

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

Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα 
περιόδου 01.01-30.09.2016 

- - - 115.120 1.759 116.879 

Αποθεματικά - (16.574) - 16.574 - - 

Έξοδα αύξησης μετοχικού 
κεφαλαίου θυγατρικής εταιρείας 

- - - (202) (73) (275) 

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου 
θυγατρικής εταιρείας 

- - - - (6.598) (6.598) 

Παροχές σε μετοχές - - - 1.326 - 1.326 

Μερίσματα πληρωθέντα - - - (254.875) - (254.875) 

Υπόλοιπο την 30 Σεπτεμβρίου 
2016 

95.700 32.199 (2.719) 898.011 36.093 1.059.284 
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3.2. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της ΟΠΑΠ Α.Ε. 
Της 30 Σεπτεμβρίου 2016 και της εννιάμηνης 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 01.01-30.09.2015 

- - - 155.574 155.574 

Αγορά ιδίων μετοχών - - (2.719) - (2.719) 

Μερίσματα από θυγατρικές - 6.769 - (6.769) - 

Μερίσματα πληρωθέντα - - - (213.661) (213.661) 

Υπόλοιπο την 30 Σεπτεμβρίου 2015 95.700 55.243 (2.719) 957.632 1.105.856 

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

Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα 
περιόδου 01.01-30.09.2016 

- - - 125.952 125.952 

Αποθεματικά - (16.574) - 16.574 - 

Παροχές σε μετοχές - - - 1.326 1.326 

Μερίσματα πληρωθέντα - - - (254.875) (254.875) 

Υπόλοιπο την 30 Σεπτεμβρίου 2016 95.700 31.900 (2.719) 909.803 1.034.685 
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4. Κατάσταση Ταμειακών Ροών 
Της 30 Σεπτεμβρίου 2016 και της εννιάμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή 

 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  
01.01-

30.09.2016 
01.01-

30.09.2015 
01.01-

30.09.2016 
01.01-

30.09.2015 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Κέρδη προ φόρων 171.307 227.563 177.389 220.500 

Προσαρμογή για:         

Αποσβέσεις 43.578 44.264 27.489 29.936 

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 9.309 2.513 (704) (3.851) 

Προγράμματα παροχών προσωπικού  1.535 181 1.496 164 

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 161 182 - - 

Άλλες προβλέψεις (6.721) (2.394) (6.619) (2.211) 

Συναλλαγματικές διαφορές 51 3 50 3 

Κέρδη από συγγενείς (450) (884) - - 

Αποτελέσματα από επενδυτικές δραστηριότητες (728) 196 (670) 28 

Άλλα μη ταμειακά στοιχεία - - 2.168 1.267 

Σύνολο 218.042 271.622 200.600 245.835 

Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης         

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 1.312 636 (1.290) - 

Μείωση απαιτήσεων (4.465) 37.714 3.599 43.494 

Μείωση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (20.836) (74.630) (10.510) (67.383) 

Μείωση φόρων πληρωθέντων (70.744) (35.327) (67.879) (29.811) 

Σύνολο 123.309 200.016 124.520 192.135 

Τόκοι έξοδα πληρωθέντα (10.680) (3.142) (8.005) (1.846) 

Φόροι εισοδήματος πληρωθέντες (59.445) (61.676) (53.900) (58.310) 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 53.183 135.199 62.615 131.979 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Είσπραξη από πώληση ενσώματων και ασώματων 
παγίων στοιχείων 

680 35 677 10 

Επιπλέον αντίτιμο για την εξαγορά θυγατρικής (695) (1.090) - - 

Δάνειο σε τρίτους (80.000) - - - 

(Αύξηση) / μείωση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής - - (145.000) 34.500 

Αγορά ιδίων μετοχών - (2.719) - (2.719) 

Αγορές ασώματων ακινητοποιήσεων (21.192) (9.789) (8.797) (3.978) 

Αγορές ενσώματων ακινητοποιήσεων (12.915) (7.794) (9.583) (1.712) 

Μερίσματα από θυγατρικές - - 9.103 5.640 

Τόκοι έσοδα εισπραχθέντα 1.074 1.001 520 317 

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (113.049) (20.355) (153.081) 32.058 



                                                                                                                                 Δελτίο Τύπου 
Οικονομικές Επιδόσεις Εννεαμήνου 2016  

 

Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης για 
το εννεάμηνο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2016                                                                                                                14 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Εισπράξεις από δάνεια 236.429 113.601 183.929 83.602 

Πληρωμές δόσεων δανείων (30.097) - (97) - 

Πληρωμές τόκων χρηματοδοτικών μισθώσεων - (1) - - 

Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων - (4) - - 

Πληρωμή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου (275) (715) - - 

Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής (6.598) (21.452) - - 

Μερίσματα πληρωθέντα (254.636) (277.286) (254.636) (273.726) 

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες 

(55.177) (185.857) (70.804) (190.124) 

Καθαρή μείωση διαθεσίμων και ταμειακών 
ισοδύναμων 

(115.043) (71.014) (161.270) (26.087) 

Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα έναρξης 
περιόδου 

301.695 297.418 231.115 198.455 

Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα τέλους 
περιόδου 

186.652 226.405 69.845 172.368 

 


