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Αθήνα – 1 Απριλίου 2020 – Ο ΟΠΑΠ (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην 

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

Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  ΣΥΝΟΨΗ 
 

(Ποσά σε εκ. ευρώ) Q4 2019 Q4 2018 Δ FY 2019 FY 2018 Δ 

Μικτές εισπράξεις από 
παιχνίδια 1 

1.254,7 1.234,4 1,6% 4.468,3 4.390,9 1,8% 

Καθαρά έσοδα προ εισφορών 
(GGR)  

446,7 440,7 1,4% 1.619,9 1.547,0 4,7% 

Αποδόσεις σε νικητές - 
Payout (%) 1 

71,2% 69,8%   70,4% 69,5%   

Καθαρά έσοδα από παιχνίδια 
(NGR) 2 

295,5 296,9 -0,5% 1.086,2 1.039,9 4,4% 

Μικτό Κέρδος από παιχνίδια 3 165,6 168,4 -1,6% 622,1 598,2 4,0% 

Λειτουργικά έξοδα 74,9 72,6 3,2% 268,9 281,4 (4,4%) 

EBITDA 112,3 109,1 3,0% 412,6 353,7 16,7% 

Περιθώριο EBITDA 25,1% 24,8%   25,5% 22,9%   

Καθαρά κέρδη 61,8 38,1 62,1% 202,4 143,3 41,2% 

Περιθώριο Καθαρών κερδών 13,8% 8,7%   12,5% 9,3%   

Κέρδη ανά μετοχή (σε €) 0,1924 0,1201 60,2% 0,6356 0,4511 40,9% 
1 χωρίς VLTs 
2 GGR- εισφορά επί του GGR 
3 NGR- προμήθειες πρακτόρων-λοιπές προμήθειες σχετιζόμενες με το NGR 

 Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) χρήσης 2019 αυξημένα κατά 4,7% στα €1.619,9εκ. (FY 2018: 

€1.547,0εκ.). Τα καθαρά έσοδα ενισχύθηκαν για ένα ακόμα τρίμηνο, οδηγώντας τα έσοδα του δ’ τριμήνου 

2019 στα €446,7εκ (δ’ τρίμηνο 2018: €440,7εκ), αυξημένα κατά 1,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 

πέρυσι, ως αποτέλεσμα της ισχυρής συνεισφοράς των VLTs και της επίδοσης του αθλητικού στοιχηματισμού. 

 Το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) αυξήθηκε κατά 4,0% στα €622,1εκ. (FY 2018: €598,2εκ.). Το δ’ τρίμηνο 2019 

το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) μειώθηκε κατά 1,6%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, στα 

€165,6εκ. (δ’ τρίμηνο 2018: €168,4εκ.), λόγω της αυξημένης συνεισφοράς της Ελληνικά Λαχεία στην εισφορά 

επί των καθαρών εσόδων των παιχνιδιών της, λόγω της αυξημένης επιβάρυνσης της Ελληνικά Λαχεία 

προκειμένου να καταβληθεί η ελάχιστη ετήσια συμβατικά οριζόμενη εισφορά (€50εκ.) επί των καθαρών 

εσόδων. 

 Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2019 αυξήθηκαν κατά 16,7% στα 

€412,6εκ. (FY 2018: €353,7εκ.), ή αύξηση 14,8% σε επαναλαμβανόμενη βάση μη συμπεριλαμβανομένων 

έκτακτων μη επαναλαμβανόμενων κονδυλίων. Τα EBITDA δ’ τριμήνου 2019 ανήλθαν σε €112,3εκ. (δ’ τρίμηνο 

2018: €109,1εκ.) ενισχυμένα κατά 3,0% (ή αυξημένα κατά 0,7% σε επαναλαμβανόμενη βάση), λόγω της 

αύξηση των εσόδων και της σημαντική συμβολής του Stoiximan.  

 Λειτουργικά έξοδα χρήσης 2019 στα €268,9εκ. μειωμένα κατά 4,4% σε ετήσια βάση. Το δ’ τρίμηνο 2019 τα 

λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 3,2% στα €74,9εκ. (δ’ τρίμηνο 2018: €72,6εκ.) ως αποτέλεσμα του 

αυξημένου κόστους μισθοδοσίας και λοιπών έκτακτων μη επαναλαμβανόμενων κονδυλίων ύψους €7εκ. 

 Τα καθαρά κέρδη χρήσης 2019 αυξήθηκαν κατά 41,2% στα €202,4εκ. (FY 2018: €143,3εκ.) ή αυξημένα κατά 

27,9% σε επαναλαμβανόμενη βάση. Το δ’ τρίμηνο 2019 τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 62,1% στα 

€61,8εκ. (δ’ τρίμηνο 2018: €38,1εκ.), ενισχυμένα από την αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας και τη μείωση 

του πραγματικού φορολογικού συντελεστή. 

 Ισχυρή ταμειακή θέση με καθαρό δανεισμό στα €408,6εκ. και δείκτη Καθαρού Δανεισμού/ EBITDA στο 1.0x. 

 Επιτυχής ολοκλήρωση της εγκατάστασης των 25.000 VLTs στην Ελλάδα τον Δεκέμβριου του 2019. 6.869 

SSBTs στην Ελλάδα και Κύπρο εγκατεστημένα στις 31.12.2019.  

 Η απόφαση για το μέρισμα της χρήσης του 2019 είναι υπό εξέταση δεδομένης της συνεχιζόμενης επίπτωσης 

του κορωνοΐού. Η Ετήσια Γενική Συνέλευση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στις 25 Ιουνίου 2020. 

 Αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοΐού και της αναστολής λειτουργίας των 

καταστημάτων της εταιρείας, λαμβάνοντας σχετικές αποφάσεις περιορισμού της επίδρασης. 
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Καθαρά 
έσοδα προ 
εισφορών 
(GGR) 

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) 
στη χρήση 2019 αυξήθηκαν κατά 4,7% 
στα €1.619,9εκ. έναντι €1.547,0εκ. το 
2018. Το GGR στο δ’ τρίμηνο 2019 
ενισχύθηκε κατά 1,4% σε ετήσια βάση 
στα €446,7εκ. ως αποτέλεσμα της 
συνεχώς αυξανόμενης συνεισφοράς 
των VLTs και της υψηλότερης επίδοσης 
του αθλητικού στοιχηματισμού σε σχέση 
με πέρυσι. 

 
Μικτό Κέρδος 
από 
παιχνίδια1  

Το μικτό κέρδος από παιχνίδια τη χρήση 
2019 ανήλθε στα €622,1εκ. έναντι 
€598,2εκ. το 2018, αυξημένο κατά 4,0% 
σε ετήσια βάση, ακολουθώντας την τάση 
του GGR. Το μικτό κέρδος του δ’ 
τριμήνου 2019 μειώθηκε κατά 1,6% σε 
ετήσια βάση στα €165,6εκ, κυρίως λόγω 
της αυξημένης επιβάρυνσης της 
Ελληνικά Λαχεία προκειμένου να 
καταβληθεί η ελάχιστη ετήσια συμβατικά 
οριζόμενη εισφορά (€50εκ.) επί των 
καθαρών εσόδων. 
 

 

EBITDA Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων 
και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν 
στη χρήση 2019 κατά 16,7% στα 
€412,6εκ. έναντι €353,7εκ. το 2018, ή 
υψηλότερα κατά 14,8% σε 
επαναλαμβανόμενη βάση, μη 
συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα μη 
επαναλαμβανόμενα έσοδα ύψους 
€6,6εκ. στο 2019. Η αποτελεσματική 
διαχείριση κόστους σε συνδυασμό με 
την σημαντική συνεισφορά του 
Stoiximan, οδήγησαν σε υψηλότερα 
EBITDA στο δ’ τρίμηνο 2019 κατά 3,0% 
στα €112,3εκ. έναντι των €109,1εκ. στο 
δ’ τρίμηνο 2018, ή βελτιωμένα κατά 
0,7% σε επαναλαμβανόμενη βάση. 

 
* Μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα κονδύλια: 
Q4‘19: €4,7εκ. έσοδα από την 9μηνη συνεισφορά του 
Stoiximan και €2,2εκ. λοιπά έξοδα - FY’19: €6,6εκ. λοιπά 
έσοδα 

Καθαρά 
κέρδη 

Τα καθαρά κέρδη στη χρήση 2019 
ανήλθαν σε €202,4εκ., αυξημένα κατά 
41,2% έναντι €143,3εκ. το 2018, ή 
αυξημένα κατά 27,9% σε 
επαναλαμβανόμενη βάση. Στο δ’ 
τρίμηνο 2019 τα καθαρά κέρδη ανήλθαν 
στα €61,8εκ. σημειώνοντας αύξηση 
κατά 62,1% σε ετήσια βάση, ενισχυμένα 
επίσης από τη μείωση του φορολογικού 
συντελεστή του 2019 που εφαρμόστηκε 
αναδρομικά στο δ’ τρίμηνο 2019. Σε 
επαναλαμβανόμενη βάση, τα καθαρά 
κέρδη του δ’ τριμήνου 2019 αυξήθηκαν 
κατά 27,1%. 
 
 

Δημοσιευμένα Μεγέθη 

 
Επαναλαμβανόμενα Μεγέθη 

* Μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα έξοδα ύψους €8,9εκ. στο 
Q4‘19, €3,3εκ στο FY‘19 και €17,5εκ. στο Q4‘18 & FY‘18 

   

 

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

Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) ανά παιχνίδι 

(Ποσά σε χιλ. ευρώ) Q4 2019 Q4 2018 Δ% FY 2019 FY 2018 Δ% 

Αριθμολαχεία 201.845 218.865 (7,8) 778.558 779.944 (0,2) 

% επί του συνόλου 45,2 49,7 - 48,1 50,4 - 

Αθλητικός Στοιχηματισμός 112.461 106.394  5,7  396.203 406.244 (2,5) 

% επί του συνόλου 25,2 24,1 - 24,5 26,3 - 

VLTs 84.976 68.435  24,2  297.658 208.659  42,7  

% επί του συνόλου 19,0 15,5 - 18,4 13,5 - 

Σκρατς & Λαχεία 47.391 46.993  0,8  147.478 152.168 (3,1) 

% επί του συνόλου 10,6 10,7 - 9,1 9,8 - 

Σύνολο καθαρών εσόδων 
προ εισφορών 

446.674 440.687  1,4  1.619.896 1.547.015  4,7  

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

«Το τέταρτο τρίμηνο του 2019 ολοκληρώθηκε ένα ακόμη επιτυχημένο έτος για τον ΟΠΑΠ, με 
σημαντική ανάπτυξη εσόδων και κερδοφορίας, σε σχέση με το 2018. Είναι εμφανές ότι ο 
μετασχηματισμός του ΟΠΑΠ, που πραγματοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια, συνεχίζει να αποδίδει 
θετικά αποτελέσματα. Κατά το τέταρτο τρίμηνο, στο οποίο σημειώνεται υψηλή εποχιακή 
δραστηριότητα, οι επιδόσεις μας επωφελήθηκαν από τις ισχυρές δραστηριότητες του 
Δεκεμβρίου, ιδιαίτερα στα παιγνιομηχανήματα (VLTs) και τον αθλητικό στοιχηματισμό. Επίσης, 
το 2019 ήταν η χρονιά κατά την οποία η δραστηριότητα του αθλητικού στοιχηματισμού επέστρεψε 
στην ανάπτυξη, χάριν σε σειρά νέων ψηφιακών χαρακτηριστικών και επιπλέον προϊοντικών 
βελτιώσεων. Ακόμη, η περίοδος αυτή ήταν η ισχυρότερη μέχρι σήμερα για τις νέες διαδικτυακές 
δραστηριότητες του ΟΠΑΠ, που σημείωσαν ρεκόρ ενεργών πελατών. Επίσης, η επένδυση μας 
στη Stoiximan συνεχίζει να ωφελείται από την εντυπωσιακή ανάπτυξη σε όλες τις κύριες περιοχές 
δραστηριοποίησης της εταιρείας. 

Είναι ξεκάθαρο ότι ο αντίκτυπος της πανδημίας του ιού COVID-19 έχει ιδιαίτερα αρνητική 
επίδραση στις δραστηριότητες μας τις τελευταίες εβδομάδες, με το κλείσιμο των καταστημάτων 
μας στην Ελλάδα και την Κύπρο τον Μάρτιο, να οδηγεί στην εξάλειψη περίπου του 99% των 
εσόδων μας από παίγνια. Ως εταιρεία, ανταποκριθήκαμε γρήγορα, ώστε να προστατεύσουμε 
τους εργαζόμενους και τους πράκτορες μας, προχωρώντας σε σειρά ενεργειών περιορισμού των 
επιπτώσεων και διαφυλάσσοντας την οικονομική θέση της εταιρείας συνολικά. Επίσης, 
διασφαλίσαμε ότι παρέχουμε επιπλέον στήριξη προς τους κοινωνικούς εταίρους που το έχουν 
ανάγκη, συμπεριλαμβανομένων των Ελληνικών και Κυπριακών ιατρικών και υγειονομικών 
υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, ο ΟΠΑΠ έχει ήδη παραδώσει σημαντικά έργα υποδομών, στο πλαίσιο 
της ανακαίνισης των δυο μεγαλύτερων παιδιατρικών νοσοκομείων της Ελλάδας, 
συμπεριλαμβανομένης μιας υπερσύγχρονης μονάδας λοιμωδών νοσημάτων. Αυτή επιτρέπει στο 
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να αντιμετωπίσει και κρούσματα κορωναϊού, σε περίπτωση 
που χρειαστεί. Συνολικά, διαθέτουμε έναν υγιή ισολογισμό, με ισχυρή ταμειακή βάση, και είμαι 
πεπεισμένος ότι ο ΟΠΑΠ θα επανέλθει σε δυναμική τροχιά, μόλις τελειώσει αυτή η ατυχής 
περίοδος.  

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω κάθε μέλος της ομάδας του ΟΠΑΠ – εργαζόμενους, πράκτορες 
και συνεργάτες – για την πολύτιμη συνεισφορά τους στις επιτυχίες του 2019. Θα ήθελα, επίσης, 
να ευχηθώ σε αυτούς και τις οικογένειές τους, να είναι όλοι υγιείς και ασφαλείς σε αυτή τη δύσκολη 
περίοδο». 
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Αριθμολαχεία Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών 
από αριθμολαχεία διατηρήθηκαν 
σχεδόν σταθερά στα €778,6εκ. 
το 2019 έναντι €779,9εκ. το 2018 
παραμένοντας ο ισχυρότερος 
τομέας συνεισφοράς στα καθαρά 
έσοδα προ εισφορών της 
εταιρείας. Τα αριθμολαχεία 
μειώθηκαν κατά 7,8% το δ’ 
τρίμηνο 2019 σε ετήσια βάση στα 
€201,8εκ., λόγω της 
χαμηλότερης επίδοσης των νέων 
παικτικών επιλογών στο KINO  
και των μη ευνοϊκών jackpot στο 
Τζόκερ. 

 

   
Αθλητικός 
στοιχηματισμός 

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών 
των παιχνιδιών αθλητικού 
στοιχηματισμού ανήλθαν το 2019 
σε €396,2εκ. έναντι €406,2εκ. το 
2018, μειωμένα κατά 2,5% σε 
ετήσια βάση ως αποτέλεσμα της 
απουσίας σημαντικών αθλητικών 
γεγονότων και της επαναφοράς 
της απόδοσης των Virtuals σε 
χαμηλότερα επίπεδα. Το δ’ 
τρίμηνο 2019 το GGR του 
αθλητικού στοιχηματισμού 
διαμορφώθηκε σε €112,4εκ. 
έναντι €106,4εκ. στο δ’ τρίμηνο 
2018 σημειώνοντας αύξηση κατά 
5,7% ως αποτέλεσμα της 
βελτιωμένης επίδοσης του 
παιχνιδιού Πάμε Στοίχημα. 

 

   
VLTs Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών 

από τα VLTs σημείωσαν 
περαιτέρω άνοδο και 
διαμορφώθηκαν σε €297,7εκ. το 
2019 έναντι €208,7εκ. το 2018, 
αυξημένα κατά 42,7%. Τα 
καθαρά έσοδα προ εισφορών 
από τα VLTs στο δ’ τρίμηνο 2019 
ανήλθαν στο υψηλότερο έως 
τώρα επίπεδο των €85,0εκ., ενώ 
η εγκατάσταση των 25.000 VLTs 
ολοκληρώθηκε επιτυχώς τον 
Δεκέμβριο 2019 όπως είχε 
προγραμματιστεί. 

 

   
Σκρατς & 
Λαχεία 

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών 
από Σκρατς & Λαχεία το 2019 
διαμορφώθηκαν στα €147,5εκ. 
έναντι €152,2εκ. το 2018 
μειωμένα κατά 3,1% κυρίως 
λόγω της χαμηλότερης επίδοσης 
του Σκρατς. Τα καθαρά έσοδα 
προ εισφορών το δ’ τρίμηνο 2019 
διαμορφώθηκαν σε €47,4εκ. 
έναντι €47,0εκ του αντίστοιχου 
τριμήνου πέρυσι, βελτιωμένα 
κατά 0,8%. 
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Έξοδα σχετιζόμενα με τα έσοδα από παιχνίδια  

(Ποσά σε χιλ. ευρώ) Q4 2019 Q4 2018 % Δ FY 2019 FY 2018 % Δ 

Προμήθειες πρακτόρων 108.439 109.810 (1,2) 387.341 381.090 1,6  

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

21.426 18.752  14,3  76.738 60.692  26,4  

Σύνολο 129.865 128.562  1,0  464.079 441.782  5,0  

% επί των καθαρών εσόδων 
προ εισφορών (GGR) 

 29,1   29,2     28,6   28,6    

 
 

Έξοδα 
σχετιζόμενα 
με τα έσοδα 
από 
παιχνίδια 

Τα έξοδα σχετιζόμενα με τα 
έσοδα από παιχνίδια στη 
χρήση 2019 ανήλθαν σε 
€464,1εκ. έναντι €441,8εκ. το 
2018. Στο δ’ τρίμηνο τα έξοδα 
σχετιζόμενα με τα έσοδα από 
παιχνίδια διαμορφώθηκαν σε 
€129,9εκ. έναντι €128,6εκ. το 
δ’ τρίμηνο του 2018, αυξημένα 
κατά 1,0% σε ετήσια βάση. 

 
 

Έξοδα μισθοδοσίας  

(Ποσά σε χιλ. ευρώ) Q4 2019 Q4 2018 % Δ FY 2019 FY 2018 % Δ 

Μισθοί και ημερομίσθια 14.922 14.483  3,0  60.603 59.983 1,0  

Ασφαλιστικές εισφορές 3.633 3.317  9,5  13.390 12.328  8,6  

Κόστος παροχών 
αποχώρησης 

853 553  54,4  5.184 710  630,6  

Λοιπά έξοδα προσωπικού 805 800  0,7  3.129 3.032 3,2  

Σύνολο 20.212 19.152  5,5  82.306 76.052 8,2  

% επί των καθαρών εσόδων 
προ εισφορών (GGR) 

 4,5   4,3     5,1   4,9    

 
 

Έξοδα 
μισθοδοσίας 

Τα έξοδα μισθοδοσίας το 2019 
ανήλθαν σε €82,3εκ. έναντι 
€76,1εκ. το 2018, σημειώνοντας 
αύξηση κατά 8,2% σε ετήσια 
βάση επιβαρυμένα επίσης κατά  
€2,8εκ. σχετιζόμενα με ένα 
μικρής κλίμακας προγράμματος 
εθελουσίας εξόδου το β’ τρίμηνο 
2019. Στο δ’ τρίμηνο 2019, τα 
έξοδα μισθοδοσίας αυξήθηκαν με 
μειωμένο ρυθμό κατά 5,5% σε 
ετήσια βάση.  

 
 

Έξοδα προβολής και διαφήμισης  

(Ποσά σε χιλ. ευρώ) Q4 2019 Q4 2018 % Δ FY 2019 FY 2018 % Δ 

Δωρεές & χορηγίες 4.999 6.860 (27,1) 19.255 22.385 (14,0) 

Διαφήμιση 11.700 12.732 (8,1) 41.684 41.609 0,2  

Σύνολο 16.699 19.592 (14,8) 60.939 63.994 (4,8) 
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Έξοδα 
προβολής 
και 
διαφήμισης 

Τα έξοδα προβολής και διαφήμισης 
μειώθηκαν κατά 4,8% και ανήλθαν 
στα €60,9εκ. το 2019 έναντι των 
€63,9εκ. το 2018 επιδεικνύοντας για 
ακόμη ένα έτος αποδοτική διαχείριση 
κόστους παρά την υλοποίηση 
διαφόρων νέων έργων εντός του 
2019. Τα έξοδα προβολής και 
διαφήμισης στο δ’ τρίμηνο 2019 
διαμορφώθηκαν σε €16,7εκ. έναντι 
€19,6εκ. το δ’ τρίμηνο 2018 μειωμένα 
κατά 14,8% σε ετήσια βάση. 

 

 

Λοιπά λειτουργικά έξοδα 

(Ποσά σε χιλ. ευρώ) Q4 2019 Q4 2018 % Δ FY 2019 FY 2018 % Δ 

Κόστος παροχών 
πληροφορικής 

5.325 5.415 (1,7) 20.919 38.309 (45,4) 

Αμοιβές 
οργανισμών κοινής 
ωφέλειας και 
τηλεπικοινωνίας 

3.828 4.207 (9,0) 14.398 14.749 (2,4) 

Ενοίκια 725 2.919 (75,2) 2.142 10.628 (79,8) 

Ανάλωση 
αποθεμάτων 

1.275 1.599 (20,3) 5.509 5.464 0,8  

Λοιπά έξοδα 26.845 19.729 36,1  82.701 72.204 14,5  

Σύνολο 37.997 33.869 12,2 125.669 141.354 (11,1) 

 
 
 
 
 

Λοιπά 
λειτουργικά 
έξοδα 

Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα το 2019 
μειώθηκαν κατά  11,1% σε ετήσια 
βάση στα €125,5εκ. έναντι 
€141,4εκ. το 2018 κυρίως λόγω της 
μείωσης των εξόδων τεχνολογίας. 
Στο δ’ τρίμηνο 2019 τα λοιπά 
λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 
12,2% και ανήλθαν σε €38,0εκ. 
κυρίως λόγω της επιβάρυνσης από 
μη επαναλαμβανόμενες προβλέψεις 
ποσού ύψους €7εκ. στο δ’ τρίμηνο 
του 2019. 

 

 

Ταμειακές ροές 

(Ποσά σε χιλ. ευρώ) FY 2019 FY 2018 Δ% 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες 

279.330 253.110  10,4  

Ταμειακές ροές από επενδυτικές 
δραστηριότητες 

(49.030) (109.447)  -  

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες 

 221.519  (198.442)  -  
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Ταμειακές ροές 
από 
λειτουργικές 
δραστηριότητες 

Οι ταμειακές εισροές από 
λειτουργικές δραστηριότητες 
το 2019 διαμορφώθηκαν σε 
€279,3εκ έναντι €253,1εκ. το 
2018, λόγω αυξημένης 
λειτουργικής κερδοφορίας. 

 

  
Ταμειακές ροές 
από 
επενδυτικές 
δραστηριότητες 

Οι ταμειακές ροές από 
επενδυτικές δραστηριότητες 
το 2019 διαμορφώθηκαν σε 
εκροές ύψους €49,0εκ. λόγω 
της απόκτησης επιπρόσθετου 
ποσοστού συμμετοχής 16,5% 
στην Ελληνικά Λαχεία σε 
συνδυασμό με επενδύσεις 
που σχετίζονται κυρίως με την 
τεχνολογία και τις υποδομές 
του δικτύου καταστημάτων. 

  
Ταμειακές ροές 
από 
χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες 

Οι ταμειακές ροές από 
χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες το 2019 
ανήλθαν σε εισροές €221,5εκ. 
προερχόμενες κυρίως από 
πρόσθετο δανεισμό. 

 
  



                                                                                                                              Δελτίο Τύπου 
              ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2019   
 

Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα  

χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2019                                                                                                                          8 

 

 

3.  ΚΥΡΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 
 
Επιπτώσεις του κορωνοΐού 

Παρακαλούμε να ανατρέξετε στην σχετική ανακοίνωση της εταιρείας  

https://investors.opap.gr/el-GR/results-and-news/news/regulatory-announcements/2020/01042020b 

 

Μερίσματα 

 Μέρισμα χρήσης 2019 – Η σχετική απόφαση και πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας στην 

Ετήσια Γενική Συνέλευση για το μέρισμα της χρήσης του 2019, είναι υπό εξέταση δεδομένης της 

συνεχιζόμενης επίπτωσης του κορωνοΐού. 

 Έκτακτο μέρισμα – Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία έχει ήδη καταβάλει έκτακτο μέρισμα ύψους €1,00 ανά 

μετοχή, στις 10 Φεβρουαρίου 2020.  

Δικαίωμα επανεπένδυσης μερίσματος 

Κατά την διανομή του έκτακτου μερίσματος τον Φεβρουάριο του 2020, το ποσοστό του συνολικού μετοχικού 

κεφαλαίου που συμμετείχε στο πρόγραμμα επανεπένδυσης μερίσματος με έκδοση νέων κοινών μετοχών ανήλθε 

στο 48,2%, με αποτέλεσμα να εκδοθούν περίπου 13εκ. νέες κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου. Ο 

σημερινός συνολικός αριθμός μετοχών ανέρχεται σε 334.707.816.  

 

Προπληρωμή ομολογιών 

Την 23η Μαρτίου 2020, η εταιρεία προπλήρωσε το ομολογιακό δάνειο ύψους €200εκ., που είχε εκδώσει και 

διαθέσει μέσω δημόσιας προσφοράς (το οποίο είχε καταληκτική ημερομηνία τον Μάρτιο του 2022), στην 

ονομαστική του αξία συν τους δεδουλευμένους τόκους της έκτης εκτοκιστικής περιόδου.    

 

Οικονομικό Ημερολόγιο του 2020 και Ετήσια Γενική Συνέλευση 

1η Απριλίου – Ανακοίνωση αποτελεσμάτων χρήσης 2019 

2η Απριλίου – Τηλεδιάσκεψη αναλυτών κι επενδυτών για τα αποτελέσματα του 2019 

25η Ιουνίου – Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 

    Οι ημερομηνίες που σχετίζονται με την πιθανή πληρωμή μερίσματος θα καθοριστούν από την Ετήσια 

Τακτική Γενική Συνέλευση και θα ανακοινωθούν το αργότερο με την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης. 

10η Ιουνίου – Ανακοίνωση αποτελεσμάτων α’ τριμήνου 2020 

9η Σεπτεμβρίου – Ανακοίνωση αποτελεσμάτων β’ τριμήνου 2020 / εξαμήνου 2020 

25η Νοεμβρίου – Ανακοίνωση αποτελεσμάτων γ’ τριμήνου / εννεαμήνου 2020 

 

 

 

 

 

  

https://investors.opap.gr/el-GR/results-and-news/news/regulatory-announcements/2020/01042020b
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

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

 

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

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

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  

1. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2019 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία 
αυτή 

2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων της της 31 Δεκεμβρίου 2019 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή 
 2.1. Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων  
 2.2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων της ΟΠΑΠ Α.Ε.  
3. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της 31 Δεκεμβρίου 2019 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή 
 3.1. Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος  
 3.2. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της ΟΠΑΠ Α.Ε.  
4. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της 31 Δεκεμβρίου 2019 και της χρήσης που έληξε την 

ημερομηνία αυτή 
 4.1. Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων  
 4.2. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της ΟΠΑΠ Α.Ε. 
5. Κατάσταση Ταμειακών της 31 Δεκεμβρίου 2019 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή 

Πρόσκληση Τηλεδιάσκεψης 

για τα οικονομικά αποτελέσματα έτους 2019 
 

Πέμπτη, 2 Απριλίου, 2020 
 

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

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων δ’ τριμήνου 2019, 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/4Q19 or https://87399.themediaframe.eu/links/opap4Q19.html 
 
Σε περίπτωση προβλημάτων στη διασύνδεση παρακαλώ επικοινωνήστε: + 30 210 9460803. 
 
 

mailto:polymenakos@opap.gr
mailto:vitorakis@opap.gr
https://87399.themediaframe.eu/links/opap4Q19.html
https://87399.themediaframe.eu/links/opap4Q19.html
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1. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης  

Της 31 Δεκεμβρίου 2019 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

  
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

31.12.2019 31.12.2018* 31.12.2019 31.12.2018* 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία 

          

Ασώματες ακινητοποιήσεις  1.065.733 1.122.920 933.089 972.679 

Ενσώματες ακινητοποιήσεις  98.308 111.467 95.138 88.421 

Δικαίωμα χρήσης 64.036 - 32.627 - 

Επενδύσεις σε ακίνητα 1.703 903 1.703 903 

Υπεραξία 30.275 34.275 - - 

Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες - - 362.987 270.725 

Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες 54.158 50.089 - - 

Μακροπρόθεσμες εμπορικές 
απαιτήσεις 

1.467 2 - 2 

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία 

27.855 47.151 29.290 44.709 

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 19.894 17.359 - - 

Μακροπρόθεσμες επενδύσεις 6.630 600 - - 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 
περιουσιακών στοιχείων 

1.370.059 1.384.765 1.454.835 1.377.439 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία         

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 633.815 181.996 450.297 101.563 

Αποθέματα  6.962 10.662 2.745 1.053 

Εμπορικές απαιτήσεις  161.158 140.186 70.905 45.405 

Απαιτήσεις από φόρο εισοδήματος 4.436 - 4.429 - 

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία 

60.204 46.879 33.259 22.413 

Βραχυπρόθεσμες επενδύσεις 3.285 8.858 - - 

Σύνολο κυκλοφορούντων 
περιουσιακών στοιχείων 

869.860 388.581 561.636 170.434 

Σύνολο Ενεργητικού 2.239.918 1.773.347 2.016.471 1.547.873 
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ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

31.12.2019 31.12.2018* 31.12.2019 31.12.2018* 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ίδια κεφάλαια           

Μετοχικό κεφάλαιο  96.487 95.700 96.487 95.700 

Αποθεματικό υπέρ το άρτιο 24.294 - 24.294 - 

Αποθεματικά  31.522 32.212 30.266 30.955 

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

Κέρδη εις νέο 615.982 609.339 620.030 605.071 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων που 
αναλογούν σε μετόχους της Εταιρείας 

753.788 722.754 756.579 717.229 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 18.104 36.782 - - 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 771.892 759.536 756.579 717.229 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις         

Δανειακές υποχρεώσεις 1.045.580 650.260 995.301 601.351 

Υποχρεώσεις μισθώσεων 57.649 - 27.663 - 

Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση 23.528 15.462 21.015 12.701 

Προγράμματα παροχών προσωπικού  2.989 4.807 2.570 4.409 

Προβλέψεις 8.517 27.015 8.515 26.893 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  3.361 2.236 2.524 1.271 

Σύνολο μακροπρόθεσμων 
υποχρεώσεων 

1.141.624 699.779 1.057.588 646.625 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις         

Δανειακές υποχρεώσεις 6.784 191 20.004 20.011 

Υποχρεώσεις μισθώσεων 7.130 - 5.157 - 

Προγράμματα παροχών προσωπικού  3.578 - 3.578 - 

Εμπορικές υποχρεώσεις 184.054 177.459 76.867 65.168 

Υποχρεώσεις από φόρο εισοδήματος 1.755 12.785 - 9.571 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 123.101 123.597 96.697 89.270 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων 
υποχρεώσεων 

326.403 314.031 202.304 184.019 

Σύνολο υποχρεώσεων 1.468.027 1.013.811 1.259.892 830.644 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και 
Υποχρεώσεων 

2.239.918 1.773.347 2.016.471 1.547.873 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ο Όμιλος έχει εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 16 χρησιμοποιώντας τη μέθοδο τροποποιημένης αναδρομικής προσέγγισης. Σύμφωνα με την 

προσέγγιση αυτή, η συγκριτική πληροφορία δεν επαναδιατυπώνεται. 
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2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων 

Της 31 Δεκεμβρίου 2019 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή 
 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

  

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

01.01-
31.12.2019 

01.01-
31.12.2018* 

01.01-
31.12.2019 

01.01-
31.12.2018* 

Μικτές εισπράξεις από παιχνίδια 4.468.280 4.390.861 3.722.199 3.644.812 

Η Κατάσταση Αποτελεσμάτων έχει ως ακολούθως: 

Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) 1.619.896 1.547.015 1.369.923 1.294.097 

Εισφορά επί των καθαρών εσόδων και λοιπές 
εισφορές 

(533.718) (507.080) (464.716) (442.800) 

Καθαρά έσοδα από παιχνίδια (NGR) 1.086.178 1.039.935 905.207 851.297 

Προμήθειες πρακτόρων (387.341) (381.090) (319.878) (312.796) 

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

(76.738) (60.692) (61.641) (44.141) 

Λοιπά λειτουργικά έσοδα 149.361 128.788 64.754 41.768 

Λοιπά λειτουργικά κόστη (98.437) (91.940) (8.049) - 

Κέρδη από συγγενείς εταιρείες 8.470 89 - - 

  681.493 635.089 580.394 536.128 

Λειτουργικά έξοδα (268.914) (281.400) (215.362) (247.186) 

Κόστος μισθοδοσίας (82.306) (76.052) (67.974) (63.471) 

Έξοδα προβολής και διαφήμισης (60.939) (63.994) (46.350) (46.507) 

Άλλα λειτουργικά έξοδα (118.541) (138.364) (96.770) (135.458) 

Ζημίες από απομείωση χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων 

(7.128) (2.990) (4.269) (1.751) 

Κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και 
απομειώσεων (EBITDA) 

412.579 353.689 365.032 288.942 

Αποσβέσεις και απομειώσεις (116.315) (114.308) (79.717) (71.149) 

Λειτουργικό αποτέλεσμα 296.264 239.381 285.314 217.793 

Χρηματοοικονομικά έσοδα  3.108 2.887 1.276 1.091 

Χρηματοοικονομικά έξοδα (30.190) (26.368) (25.776) (23.711) 

Έσοδα από μερίσματα - - 7.500 4.836 

Κέρδη προ φόρων 269.181 215.900 268.315 200.008 

Φόρος εισοδήματος (67.083) (70.599) (62.702) (64.818) 

Κέρδη μετά φόρων 202.098 145.301 205.612 135.190 

Κατανεμόμενα σε:   

Μετόχους της Εταιρείας 202.381 143.312 205.612 135.190 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (283) 1.988 - - 

Κέρδη μετά φόρων 202.098 145.301 205.612 135.190 

Βασικά και απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή σε € 0,6356 0,4511 0,6457 0,4256 
 

* Ο Όμιλος έχει εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 16 χρησιμοποιώντας τη μέθοδο τροποποιημένης αναδρομικής προσέγγισης. Σύμφωνα με την 

προσέγγιση αυτή, η συγκριτική πληροφορία δεν επαναδιατυπώνεται. 
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3. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 
Της 31 Δεκεμβρίου 2019 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή 

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

  

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

01.01-
31.12.2019 

01.01-
31.12.2018* 

01.01-
31.12.2019 

01.01-
31.12.2018* 

Κέρδη χρήσης 202.098 145.301 205.612 135.190 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα – στοιχεία που δε θα ταξινομηθούν μεταγενέστερα στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων 

Αναλογιστικά κέρδη / (ζημίες) (221) (101) (218) (127) 

Φόρος εισοδήματος που αναλογεί 53 25 52 32 

Σύνολο στοιχείων που δε θα ταξινομηθούν 
μεταγενέστερα στην κατάσταση αποτελεσμάτων 

(168) (77) (166) (96) 

Ζημίες από αποτίμηση παραγώγων για 
αντιστάθμιση κινδύνου 

(1.253) (1.057) (1.253) (1.057) 

Φόρος εισοδήματος που αναλογεί 301 264 301 264 

Σύνολο στοιχείων που ενδέχεται να 
ταξινομηθούν μεταγενέστερα στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων 

(952) (793) (952) (793) 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά φόρων (1.120) (870) (1.118) (889) 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά 
φόρων 

200.978 144.431 204.495 134.301 

Κατανεμόμενα σε:   

Μετόχους της Εταιρείας 201.258 142.439 204.495 134.301 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (280) 1.992 - - 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά 
φόρων 

200.978 144.431 204.495 134.301 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

* Ο Όμιλος έχει εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 16 χρησιμοποιώντας τη μέθοδο τροποποιημένης αναδρομικής προσέγγισης. Σύμφωνα με την 

προσέγγιση αυτή, η συγκριτική πληροφορία δεν επαναδιατυπώνεται. 
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4. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων  
4.1. Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων  

Της 31 Δεκεμβρίου 2019 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)  

 Αποδιδόμενα στους μετόχους της Εταιρείας   

ΟΜΙΛΟΣ 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεματικό 
υπέρ το άρτιο 

Αποθεματικά 
Ίδιες 

μετοχές 
Κέρδη εις 

νέο 
Σύνολο 

Μη ελέγχουσες 
συμμετοχές 

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2018* 95.700 - 32.882 (9.039) 595.168 714.711 44.752 759.463 
Κέρδη χρήσης - - - - 143.312 143.312 1.988 145.301 
Λοιπά συνολικά εισοδήματα/(ζημίες) - - (793) - (80) (873) 4 (870) 
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα - - (793) - 143.232 142.439 1.992 144.431 
Συναλλαγές με τους Μετόχους της Εταιρείας 
Αγορά ιδίων μετοχών (Σημ. 21) - - - (5.458) - (5.458) - (5.458) 
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών 
εταιρειών 

- - - - (301) (301) (69) (370) 
Επιστροφή κεφαλαίου θυγατρικής εταιρείας - - - - - - (6.261) (6.261) 
Λοιπές κινήσεις - - - - (1.539) (1.539) - (1.539) 
Αποθεματικά θυγατρικών εταιρειών  - - 122 - (122) - - - 
Μερίσματα - - - - (127.098) (127.098) (3.632) (130.730) 
Συνολικές συναλλαγές με τους Μετόχους της Εταιρείας - - 122 (5.458) (129.060) (134.396) (9.961) (144.357) 
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2018 95.700 - 32.212 (14.497) 609.340 722.754 36.782 759.536 
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2019* 95.700 - 32.212 (14.497) 609.340 722.754 36.782 759.536 
Κέρδη χρήσης - - - - 202.381 202.381 (283) 202.098 
Λοιπά συνολικά εισοδήματα/(ζημίες) - - (952) - (171) (1.123) 3 (1.120) 
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα - - (952) - 202.210 201.258 (280) 200.978 
Συναλλαγές με τους Μετόχους της Εταιρείας 
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (Σημ. 19) 787 24.294 -   - 25.081 - 25.081 
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου - - - - (97) (97) - (97) 
Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού (Σημ. 20) - - 262 - (262) - - - 
Μερίσματα (Σημ. 29 & 22) - - - - (190.302) (190.302) (3.304) (193.607) 
Συνολικές συναλλαγές με τους Μετόχους της Εταιρείας 787 24.294 262 - (190.661) (165.318) (3.304) (168.623) 
Μεταβολές του ποσοστού συμμετοχής 
Απόκτηση μεριδίου μη ελέγχουσας συμμετοχής σε 
θυγατρική (Σημ. 22) 

- - - - (4.906) (4.906) (15.094) (20.000) 

Συνολικές μεταβολές του ποσοστού συμμετοχής - - - - (4.906) (4.906) (15.094) (20.000) 
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2019 96.487 24.294 31.522 (14.497) 615.983 753.788 18.104 771.892 

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

Της 31 Δεκεμβρίου 2019 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή 
 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεματικό 
υπέρ το άρτιο 

Αποθεματικά 
Ίδιες 

μετοχές 
Κέρδη εις 

νέο 
Σύνολο Ιδίων 
κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 
2018* 

95.700 - 31.748 (9.039) 598.614 717.023 

Κέρδη χρήσης - - - - 135.190 135.190 

Λοιπά συνολικά 
εισοδήματα/(ζημίες) 

- - (793) - (96) (889) 

Συγκεντρωτικά συνολικά 
εισοδήματα 

- - (793) - 135.094 134.301 

Αγορά ιδίων μετοχών  - - - (5.458) - (5.458) 

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

Μερίσματα - - - - (127.098) (127.098) 

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 
2018 

95.700 - 30.955 (14.497) 605.071 717.229 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 
2019* 

95.700 - 30.955 (14.497) 605.071 717.229 

Κέρδη χρήσης - - - - 205.612 205.612 

Λοιπά συνολικά 
εισοδήματα/(ζημίες) 

- - (952) - (166) (1.118) 

Συγκεντρωτικά συνολικά 
εισοδήματα 

- - (952) - 205.447 204.495 

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 787 24.294 - - - 25.081 

Απορρόφηση ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. 

- - - - 86 86 

Σχηματισμός τακτικού 
αποθεματικού 

- - 262 - (262) - 

Έξοδα αύξησης μετοχικού 
κεφαλαίου 

- - - - (9) (9) 

Μερίσματα (Σημ. 29) - - - - (190.302) (190.302) 

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 
2019 

96.487 24.294 30.266 (14.497) 620.030 756.579 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

* Ο Όμιλος έχει εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 16 χρησιμοποιώντας τη μέθοδο τροποποιημένης αναδρομικής προσέγγισης. Σύμφωνα με την 
προσέγγιση αυτή, η συγκριτική πληροφορία δεν επαναδιατυπώνεται. 
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5. Κατάσταση Ταμειακών Ροών 
Της 31 Δεκεμβρίου 2019 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή 

 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)  
  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  
01.01-

31.12.2019 
01.01-

31.12.2018* 
01.01-

31.12.2019 
01.01-

31.12.2018* 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Κέρδη προ φόρων 269.181 215.900 268.315 200.008 

Προσαρμογή για:         

Αποσβέσεις 107.666 96.767 79.717 71.149 

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 27.054 23.449 16.987 17.772 

Προγράμματα παροχών προσωπικού  1.649 1.573 1.594 1.501 

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 2.299 2.990 2.024 1.751 

Διαγραφή εμπορικών απαιτήσεων 1.132 - 1.068 - 

Άλλες προβλέψεις (16.079) (1.823) (16.082) (1.789) 

Πρόβλεψη απαξίωσης αποθεμάτων 1.160 - 1.160 - 

Απομείωση αξίας ασώματων ακινητοποιήσεων & υπεραξίας 8.650 17.541 - - 

Συναλλαγματικές διαφορές 29 32 12 13 

Ζημία απομείωσης συμμετοχής σε θυγατρική εταιρεία - - 8.336 27.202 

Απομείωση λοιπών κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 4.712 - 2.245 - 

Κέρδη από συγγενείς εταιρείες (8.470) (89) - - 

(Κέρδη)/ζημίες από επενδυτικές δραστηριότητες 25 (34) (2) (34) 

Άλλα μη ταμειακά στοιχεία 69 - 2.755 2.755 

Σύνολο 399.077 356.307 368.129 320.327 

Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης         

(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων 2.540 (2.742) 8.199 875 

(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων (34.162) (19.513) (18.412) 4.039 

Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 12.936 (17.107) 2.677 (37.281) 

Αύξηση φόρων εισοδήματος 2.162 14.394 2.261 15.648 

Σύνολο 382.552 331.338 362.854 303.608 

Τόκοι έξοδα πληρωθέντα (24.273) (26.555) (21.754) (23.813) 

Φόροι εισοδήματος πληρωθέντες (78.949) (51.674) (69.966) (43.724) 

Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες 279.330 253.110 271.133 236.071 

Είσπραξη από πώληση ενσώματων και ασώματων 
ακινητοποιήσεων 

61 55 41 53 

Επιπλέον αντίτιμο για την εξαγορά συγγενούς & θυγατρικής 
εταιρείας 

(22.000) (48.000) - - 

Εισπράξεις από δάνεια σε τρίτους 3.956 5.106 651 3.382 

Εισπράξεις από δάνεια σε θυγατρικές εταιρείες - - 6.000 700 

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών - - (123.000) (15.982) 

Δάνεια χορηγηθέντα σε τρίτους (2.191) (16.290) - - 

Δάνεια χορηγηθέντα σε εταιρείες του Ομίλου - - (6.100) (750) 

Αύξηση ταμειακών διαθεσίμων λόγω απορρόφησης της ΟΠΑΠ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. 

- - 3.268 - 

Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων (25.482) (30.154) (18.206) (28.263) 

Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων (9.297) (21.968) (8.144) (15.551) 

Μερίσματα εισπραχθέντα 4.400 - 1.500 4.836 

Τόκοι εισπραχθέντες 1.978 1.935 1.026 740 

Καθαρή μεταβολή σε βραχυπρόθεσμες & μακροπρόθεσμες 
επενδύσεις 

(456) (131) - - 

Καθαρές ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες (49.030) (109.447) (142.964) (50.835) 
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  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  
01.01-

31.12.2019 
01.01-

31.12.2018* 
01.01-

31.12.2019 
01.01-

31.12.2018* 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Εισπράξεις από χορηγούμενα και εκδοθέντα δάνεια 451.600 260.180 450.000 270.000 

Πληρωμές δανείων (50.098) (290.752) (56.048) (290.661) 

Έξοδα έκδοσης δανείων (1.765) (1.750) (1.765) (1.425) 

Αγορά ιδίων μετοχών - (5.458) - (5.458) 

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (97) (370) (9) - 

Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών - (6.261) - - 

Πληρωμές υποχρεώσεων μισθώσεων (9.681) - (6.478) - 

Μερίσματα πληρωθέντα (168.440) (130.731) (165.136) (127.099) 

Φόρος μερισμάτων προηγούμενων χρήσεων - (23.300) - (23.300) 

Καθαρές ταμειακές εισροές/(εκροές) από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες 

221.519 (198.442) 220.565 (177.943) 

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

451.819 (54.779) 348.734 7.293 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 181.996 236.775 101.563 94.270 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου 633.815 181.996 450.297 101.563 

 

 

 
 


