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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 εξαμηνιαία οικονομική 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


