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Αθήνα – 10 Ιουνίου 2020 – Ο ΟΠΑΠ (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην 

Ελλάδα, ανακοινώνει τις ενοποιημένες οικονομικές επιδόσεις της, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) για την τρίμηνη περίοδο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  ΣΥΝΟΨΗ 
 

(Ποσά σε εκ. ευρώ) Q1 2020 Q1 2019 Δ 

Μικτές εισπράξεις από παιχνίδια 1 885,1 1.082,8 (18,3%) 

Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR)  328,3 396,0 (17,1%) 

Αποδόσεις σε νικητές - Payout (%) 1 70,4% 69,8%   

Καθαρά έσοδα από παιχνίδια (NGR) 2 217,4 266,8 (18,5%) 

Μικτό Κέρδος από παιχνίδια 3 122,3 153,9 (20,5%) 

Λειτουργικά έξοδα 57,7 61,9 (6,9%) 

EBITDA 86,4 113,0 (23,6%) 

Περιθώριο EBITDA 26,3% 28,5%   

Καθαρά κέρδη 35,5 57,2 (37,8%) 

Περιθώριο Καθαρών κερδών 10,8% 14,4%   

Κέρδη ανά μετοχή (σε €) 0,1112 0,1803 (38,3%) 

1 χωρίς VLTs 

2 GGR- εισφορά επί του GGR 

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

 

 

 Ενισχυμένα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) σε επαναλαμβανόμενη βάση (+1,7% σε σχέση με την 
αντίστοιχη περίοδο πέρυσι) μέχρι πριν την ημερομηνία αναστολής λειτουργίας των καταστημάτων ΟΠΑΠ και 
ΟΠΑΠ PLAY στις 13 Μαρτίου. Ο εν λόγω περιορισμός από τις 14 Μαρτίου λόγω του κορωνοιού, οδήγησε σε 
μειωμένα καθαρά έσοδα προ εισφορών 1ου τριμήνου κατά 17,1% στα €328,3εκ. 

 Το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) μειώθηκε κατά 20,5% στα €122,3εκ. (α’ τρίμηνο 2019: €153,9εκ.) ως 
αποτέλεσμα της μείωσης των εσόδων, ενώ σε επαναλαμβανόμενη βάση μέχρι και την 13η Μαρτίου παρέμεινε 
σε θετικά επίπεδα.  

 Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το α’ τρίμηνο 2020 μειώθηκαν κατά 23,6% στα 
€86,4εκ. (α’ τρίμηνο 2019: €113,0εκ.) 

 Λειτουργικά έξοδα α’ τριμήνου 2020 στα €57,7εκ. μειωμένα κατά 6,9% σε ετήσια βάση ως αποτέλεσμα 
σημαντικών ενεργειών εξοικονόμησης κόστους. 

 Τα καθαρά κέρδη το α’ τρίμηνο 2020 μειώθηκαν κατά 37,8% στα €35,5εκ. (α’ τρίμηνο 2019: €57,2εκ.). 

 Ισχυρή ταμειακή θέση με καθαρό δανεισμό στα €555,6εκ. και δείκτης Καθαρός Δανεισμός/LTM EBITDA στο 
1,4x. 

 Πρόταση προς την επερχόμενη Τ.Γ.Σ. στις 25 Ιουνίου για διανομή μερίσματος χρήσης 2019 €0,30 ανά μετοχή, 
επιπρόσθετα του έκτακτου μερίσματος €1,00 ανά μετοχή που διανεμήθηκε τον Φεβρουάριο 2020. 

 Ισχυρή απόδοση του Stoiximan η οποία συνδυάστηκε με την ενίσχυση του ρυθμού αύξησης της διαδικτυακής 
λειτουργίας του ΟΠΑΠ κατά την διάρκεια των περιοριστικών μέτρων. 

 Σταδιακά σημάδια ανάκαμψης κατόπιν της μερική άρσης των περιοριστικών μέτρων στις 11 Μαΐου. 
Επανέναρξη δημοφιλών πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου και επαναλειτουργία των καταστημάτων PLAY στις 
8 Ιουνίου. 
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[Business/Internal Use] 

 
Καθαρά 
έσοδα προ 
εισφορών 
(GGR) 

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) 
στο α’ τρίμηνο 2020 μειώθηκαν κατά 
17,1% στα €328,3εκ. ως αποτέλεσμα 
των περιοριστικών μέτρων που 
επεβλήθησαν λόγω κορωνοϊού στις 14 
Μαρτίου. Η επίδοση μέχρι τις 13 
Μαρτίου παρέμεινε σε θετικά επίπεδα σε 
ετήσια βάση λόγω της ενίσχυσης των 
εσόδων των VLTs και της αύξησης του 
αθλητικού στοιχηματισμού. Η 
συνεισφορά των εσόδων από τις 
διαδικτυακές δραστηριότητες αυξήθηκε 
και επιταχύνθηκε περαιτέρω μετά την 
επιβολή των μέτρων περιορισμού. 
  

Μικτό Κέρδος 
από 
παιχνίδια1  

Το μικτό κέρδος από παιχνίδια το α’ 
τρίμηνο 2020 διαμορφώθηκε στα 
€122,3εκ. έναντι €153,9εκ. το α’ τρίμνο 
2019, μειωμένο κατά 20,5% σε ετήσια 
βάση. 

 
EBITDA Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων 

και αποσβέσεων (EBITDA) 
διαμορφώθηκαν σε €86,4εκ. έναντι 
€113,0εκ. το α’ τρίμηνο 2019, μειωμένα 
κατά 23,6%. Προσαρμοσμένα για 
έκτακτα κονδύλια στο α’ τρίμηνο 2019, 
τα EBITDA του α’ τριμήνου 2020 
παρουσιάζουν μείωση κατά 15,6%, 
βελτιωμένα σε σχέση με τον ρυθμό 
πτώσης του μικτού κέρδους από 
παιχνίδια, αντανακλώντας την 
ανθεκτικότητα του λειτουργικού 
μοντέλου της εταιρείας. Οι ενέργειες 
περιορισμού του κόστους που 
ξεκίνησαν τον Μάρτιο παρέμειναν καθ’ 
όλη την διάρκεια των περιοριστικών 
μέτρων ενώ η συνεισφορά του 
Stoiximan στα EBITDA στο α’ τρίμηνο 
2020 ανήλθε σε €4,6εκ. 

 
*Μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα κονδύλια €10,7εκ. 

   
Καθαρά 
κέρδη 

Τα καθαρά κέρδη στο α’ τρίμηνο 2020 
ανήλθαν σε €35,5εκ., μειωμένα κατά 
37,8% έναντι €57,2εκ. την αντίστοιχη 
περίοδο πέρυσι, πρόσθετα και λόγω 
υψηλότερων τόκων στο τρίμηνο. 
Προσαρμοσμένα για έκτακτα κονδύλια 
στο α’ τρίμηνο 2019, τα καθαρά κέρδη 
του α’ τριμήνου 2020 σημειώνουν 
μείωση κατά 28,6% σε ετήσια βάση. 

 
*Μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα κονδύλια €7,4εκ. 

   

                                                 
1 GGR - εισφορά επί του GGR – προμήθειες πρακτόρων - λοιπές προμήθειες σχετιζόμενες με το NGR 
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[Business/Internal Use] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) ανά παιχνίδι 

(Ποσά σε χιλ. ευρώ) Q1 2020 Q1 2019 Δ% 

Αριθμολαχεία 154.533 191.679 (19,4) 

% επί του συνόλου 47,1 48,4 - 

Αθλητικός Στοιχηματισμός 87.985 101.741 (13,5) 

% επί του συνόλου 26,8 25,7 - 

VLTs 66.615 68.946 (3,4) 

% επί του συνόλου 20,3 17,4 - 

Σκρατς & Λαχεία 19.178 33.664 (43,0) 

% επί του συνόλου 5,8 8,5 - 

Σύνολο καθαρών εσόδων προ εισφορών 328.312 396.030 (17,1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δήλωση του κου. Jan Karas, Acting CEO του ΟΠΑΠ, για τα οικονομικά αποτελέσματα πρώτου 
τριμήνου 2020: 

«Το πρώτο τρίμηνο του 2020 για τον ΟΠΑΠ είχε δύο όψεις. Από τη μία, πετύχαμε σημαντική 
ανάπτυξη, που προήλθε κυρίως από τις δραστηριότητες των παιγνιομηχανημάτων (VLTs) και του 
στοιχηματισμού, έως τις 13 Μαρτίου. Από την άλλη, από τις 14 Μαρτίου και μετά, ανεστάλη η 
λειτουργία του εμπορικού δικτύου μας, γεγονός που επέφερε σοβαρή μείωση των εσόδων του 
Ομίλου. Ωστόσο, καταγράψαμε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα συνολικά, ενεργοποιώντας 
αμέσως το πλάνο επιχειρησιακής συνέχειας, επιτυγχάνοντας σημαντική εξοικονόμηση κόστους 
και ενισχύοντας τη ρευστότητά μας.   

Σε αυτή την ιδιαίτερη περίοδο, η εστίαση μας στην online δραστηριότητα και οι σχετικές 
προπαρασκευαστικές εργασίες, άρχισαν να αποδίδουν καρπούς. Πετύχαμε ισχυρή ανάπτυξη της 
πελατειακής μας βάσης, βελτιώνοντας παράλληλα το διαδικτυακό μας προϊοντικό χαρτοφυλάκιο, 
μέσω της διάθεσης virtual παιχνιδιών στοιχηματισμού και παιχνιδιών casino. Ταυτόχρονα, 
καταλήξαμε σε συμφωνία για την απόκτηση επιπλέον μεριδίου στις δραστηριότητες της Stoiximan 
σε Ελλάδα και Κύπρο, με σκοπό η συμμετοχή μας να ανέλθει στο επίπεδο του 84,49%.  

Από τις 11 Μαΐου, τα πρακτορεία ΟΠΑΠ και οι πλανόδιοι πωλητές της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. 
επανεκκίνησαν τις δραστηριότητες τους, ενώ το δίκτυο καταστημάτων PLAY ξεκίνησε εκ νέου τη 
λειτουργία του από τις 8 Ιουνίου, υπό αυστηρούς περιορισμούς και προληπτικά μέτρα, καθώς η 
ασφάλεια των πρακτόρων και των πελατών μας έχει πάντα προτεραιότητα.  

Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μου προς το δίκτυό μας, τόσο για την άμεση 
προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα και τις νέες συνθήκες εργασίας, όσο και για την 
αποφασιστικότητα που επέδειξε για την επανεκκίνηση των δραστηριοτήτων, καθώς σημειώθηκε 
το εντυπωσιακό ποσοστό επαναλειτουργίας 99%, από την πρώτη κιόλας ημέρα. Είμαι αισιόδοξος 
ότι η σκληρή δουλειά, το θετικό πνεύμα και η δέσμευση των πρακτόρων και των εργαζομένων 
μας, θα δώσουν ξανά ώθηση στις επιχειρηματικές δραστηριότητες του ΟΠΑΠ». 
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Αριθμολαχεία Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών 
από αριθμολαχεία διαμορφώθηκαν 
στα €154,5εκ. το α’ τρίμηνο 2020 
έναντι €191,7εκ. σε σχέση με την 
αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, 
μειωμένα κατά 19,4%. 
Λαμβάνοντας υπόψη μόνο την 
περίοδο πριν την έναρξη των 
περιοριστικών μέτρων, τα καθαρά 
έσοδα προ εισφορών από 
αριθμολαχεία σημείωσαν μείωση 
κατά 0,8%. Η συνεισφορά του 
διαδικτυακού Τζόκερ στα συνολικά 
έσοδα του παιχνιδιού έχει αυξηθεί 
σημαντικά παράλληλα με τους 
ενεργούς χρήστες που έχουν 
επίσης ενισχυθεί από την 
ημερομηνία επιβολής των 
περιοριστικών μέτρων.  

 

   
Αθλητικός 
στοιχηματισμός 

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών 
των παιχνιδιών αθλητικού 
στοιχηματισμού ανήλθαν στο α’ 
τρίμηνο 2020 σε €88,0εκ. έναντι 
€101,7εκ. την αντίστοιχη περίοδο 
πέρυσι, μειωμένα κατά 13,5%, ως 
αποτέλσμα της επιβολής των 
περιοριστικών μέτρων. 
Λαμβάνοντας υπόψη μόνο την 
περίοδο πριν το κλείσιμο των 
καταστημάτων, ο αθλητικός 
στοιχηματισμός σημείωσε αύξηση 
κατά 3,2% ενώ η επανεκκίνηση 
των μεγάλων αθλητικών 
πρωταθλημάτων τον Ιούνιο 
βοήθησε σταδιακά την ανάκαμψη 
της απόδοσής του. 

 

   
VLTs Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών 

από τα VLTs διαμορφώθηκαν σε 
€66,6εκ. το α’ τρίμηνο 2020 έναντι 
€68,9εκ. το α’ τρίμηνο του 2019, 
μειωμένα κατά 3,4%. Σε 
επαναλαμβανόμενη βάση (μέχρι 
13 Μαρτίου), τα καθαρά έσοδα 
προ εισφορών από τα VLTs 
αυξήθηκαν κατά 21,5% ως 
αποτέλεσμα της αύξησης των 
εγκατεστημένων μηχανών και της 
ωρίμανσης των VLTs στα 
καταστήματα PLAY.    

   



                                                                                                                              Δελτίο Τύπου 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020  

 

 

Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης για  

το τρίμηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2020                                                                                                           5 

 

[Business/Internal Use] 

Σκρατς & 
Λαχεία 

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών 
από Σκρατς & Λαχεία στο α’ 
τρίμηνο 2020 διαμορφώθηκαν στα 
€19,2εκ. έναντι €33,7εκ. την 
αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, 
μειωμένα κατά 43,0% σε ετήσια 
βάση. 

 
 
 

Έξοδα σχετιζόμενα με τα έσοδα από παιχνίδια 

(Ποσά σε χιλ. ευρώ) Q1 2020 Q1 2019 % Δ 

Προμήθειες πρακτόρων 78.996 94.884 (16,7) 

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

16.023 18.076 (11,4) 

Σύνολο 95.019 112.959 (15,9) 

% επί των καθαρών εσόδων προ εισφορών 
(GGR) 

 28,9   28,5    

 
 

Έξοδα 
σχετιζόμενα 
με τα έσοδα 
από 
παιχνίδια 

Τα έξοδα σχετιζόμενα με τα 
έσοδα από παιχνίδια στο α’ 
τρίμηνο 2020 ανήλθαν σε 
€95,0εκ. έναντι €112,9εκ. στο α’ 
τρίμηνο 2019 μειωμένα κατά 
15,9% σε ετήσια βάση ως 
αποτέλεσμα των μειωμένων 
εσόδων. 

 
 

Έξοδα μισθοδοσίας  

(Ποσά σε χιλ. ευρώ) Q1 2020 Q1 2019 % Δ 

Μισθοί και ημερομίσθια 16.151 15.553  3,9  

Ασφαλιστικές εισφορές 2.771 2.690  3,0  

Κόστος παροχών αποχώρησης 106 749 (85,9) 

Λοιπά έξοδα προσωπικού 763 756  0,9  

Σύνολο 19.791 19.748  0,2  

% επί των καθαρών εσόδων προ εισφορών 
(GGR) 

 6,0   5,0    
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Έξοδα 
μισθοδοσίας 

Τα έξοδα μισθοδοσίας το α’ τρίμηνο 
παρέμειναν σχεδόν στα ίδια 
επίπεδα με πέρυσι στα €19,8εκ. 
έναντι των € 19,7εκ στο α’ τρίμηνο 
2019 αντανακλώντας την 
σταθεροποίηση του αριθμού των 
εργαζομένων. 

 
 

Έξοδα προβολής και διαφήμισης  

(Ποσά σε χιλ. ευρώ) Q1 2020 Q1 2019 % Δ 

Δωρεές & χορηγίες 5.087 5.211 (2,4) 

Διαφήμιση 7.519 9.616 (21,8) 

Σύνολο 12.607 14.827 (15,0) 

 
  

Έξοδα 
προβολής 
και 
διαφήμισης 

Τα έξοδα προβολής και διαφήμισης 
στο α’ τρίμηνο 2020 μειώθηκαν κατά 
15,0% στα €12,6εκ. έναντι €14,8εκ. 
στο α’ τρίμηνο  2019, ως αποτέλεσμα 
των άμεσων ενεργειών περιορισμού 
εξόδων διασφαλίζοντας ταυτόχρονα 
την υποστήριξη της αυξημένης 
διαδικτυακής δραστηριότητας. 

 
 

Λοιπά λειτουργικά έξοδα 

(Ποσά σε χιλ. ευρώ) Q1 2020 Q1 2019 % Δ 

Κόστος παροχών 
πληροφορικής 

5.040 5.164 (2,4) 

Αμοιβές οργανισμών κοινής 
ωφέλειας και τηλεπικοινωνίας 

3.054 3.588 (14,9) 

Ενοίκια 476 651 (26,9) 

Ανάλωση αποθεμάτων 1.375 1.385 (0,8) 

Λοιπά έξοδα 15.339 16.583  (7,5)  

Σύνολο 25.285 27.372  (7,6)  

 
 

Λοιπά 
λειτουργικά 
έξοδα 

Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα στο α’ 
τρίμηνο 2020 μειώθηκαν κατά  7,6% 
σε ετήσια βάση στα €25,3εκ. έναντι 
€27,4εκ. την αντίστοιχη περίοδο 
πέρυσι. 
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Ταμειακές ροές 

(Ποσά σε χιλ. ευρώ) Q1 2020 Q1 2019 Δ% 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες 

33.390 54.310 (38,5) 

Ταμειακές ροές από επενδυτικές 
δραστηριότητες 

 3.621  (2.390) -  

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες 

(248.865) (2.381) - 

 
 

Ταμειακές ροές 
από 
λειτουργικές 
δραστηριότητες 

Οι ταμειακές εισροές από 
λειτουργικές δραστηριότητες 
στο α’ τρίμηνο 2020 
διαμορφώθηκαν σε €33,4εκ. 
έναντι €54,3εκ. το α’ τρίμηνο 
2019, λόγω μειωμένης 
λειτουργικής κερδοφορίας. 

 

  
Ταμειακές ροές 
από 
επενδυτικές 
δραστηριότητες 

Οι ταμειακές ροές από 
επενδυτικές δραστηριότητες 
το α’ τρίμηνο του 2020 
διαμορφώθηκαν σε εισροές 
ύψους €3,6εκ. κυρίως λόγω 
μερισμάτων που ελήφθησαν 
από την TCB σε συνδυασμό 
με εκροές για επενδύσεις σε 
υποδομές τεχνολογικών 
συστημάτων. 

  
Ταμειακές ροές 
από 
χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες 

Οι ταμειακές ροές από 
χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες το α’ τρίμηνο 
2020 ανήλθαν σε εκροές 
€248,9εκ. κυρίως λόγω της 
διανομής έκτακτου μερίσματος 
€169,5εκ. και καθαρές εκροές 
δανείων ύψους €76,4εκ. 

 
  



                                                                                                                              Δελτίο Τύπου 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020  

 

 

Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης για  

το τρίμηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2020                                                                                                           8 

 

[Business/Internal Use] 

 

3.  ΚΥΡΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 
 

 
Ενημέρωση για τις επιπτώσεις από τον κορωνοϊό // Επανέναρξη λειτουργίας καταστημάτων ΟΠΑΠ 

 
Από την πρώτη στιγμή εκδήλωσης του κορωνοϊού, ο ΟΠΑΠ παρακολουθεί στενά και υιοθετεί όλα τα απαραίτητα 
μέτρα προκειμένου να προστατεύσει τους πελάτες, τους υπαλλήλους και τους συνεργάτες του, καθώς και να 
διασφαλίσει τη συνέχεια των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και την Κύπρο. 
 
Τα καταστήματα ΟΠΑΠ στην Ελλάδα παρέμειναν κλειστά για 58 ημέρες, από 14.03.2020 έως 11.05.2020 και στην 
Κύπρο για 68 ημέρες, από 16.03.2020 έως 23.05.2020. Επιπλέον, η επαναλειτουργία των παιχνιδιών PLAY (VLTs), 
στο δίκτυο καταστημάτων PLAY και πρακτορείων ΟΠΑΠ σε όλη την Ελλάδα, ξεκίνησε στις 8 Ιουνίου 2020, ενώ η 
επανεκκίνηση των ελληνικών ιπποδρομιών στο Markopoulo Park αναμένεται στις 15 Ιουνίου 2020. 
 
Παρόλο που η μέχρι στιγμής μετά-κορωνοϊού απόδοση είναι ικανοποιητική, εντούτοις υπολείπεται  προκειμένου η 
απόδοση του Ομίλου να φτάσει και πάλι στα συνήθη επίπεδα. Ο αντίκτυπος στο δεύτερο τρίμηνο θα είναι 
σημαντικός καθώς το δίκτυο παρέμεινε κλειστό για περίπου μισό τρίμηνο, αλλά ο συνολικός αντίκτυπος για το 
σύνολο του έτους δεν μπορεί να προσδιοριστεί, καθώς θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη διάρκεια των οδηγιών 
για κοινωνική αποστασιοποίηση και των σχετικών διατάξεων, την απουσία αθλητικών γεγονότων καθώς και την 
εξέλιξη των μακροοικονομικών μεγεθών. 
 
Ωστόσο, παρά το δύσκολο περιβάλλον, τόσο ο Όμιλος όσο και η Εταιρεία επιδεικνύουν μια ισχυρή οικονομική θέση. 
 
 
2019 Διανομή Μερίσματος – Επιλογή Επανεπένδυσης μερίσματος (Scrip dividend) 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας  αποφάσισε να προτείνει στην επερχόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση στις 
25 Ιουνίου 2020, διανομή μερίσματος για τη χρήση 2019 ύψους €0,30 ανά μετοχή μεικτό, επιπρόσθετα του έκτακτου 
μερίσματος €1,00 ανά μετοχή που διανεμήθηκε τον Φεβρουάριο 2020. Η ημερομηνία αποκοπής ορίζεται η Τρίτη 
21 Ιουλίου 2020, η ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων είναι η Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020 ενώ η ημερομηνία 
έναρξης πληρωμής είναι η Τρίτη 11 Αυγούστου 2020.  
 
Ενιαίος Ετήσιος Απολογισμός 2019  

Ο ΟΠΑΠ δημοσίευσε τον Ενιαίο Ετήσιο Απολογισμό για το 2019 ο οποίος ενσωματώνει οικονομικά και μη-
οικονομικά στοιχεία δίνοντας έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη. Μπορείτε να περιηγηθείτε στη διεύθυνση 
https://investors.opap.gr/el-GR/results-and-news/annual-reports 
 
  

https://investors.opap.gr/el-GR/results-and-news/annual-reports
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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 τρίμηνης περιόδου που έληξε την 31 Μαρτίου 2020 

2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων της τρίμηνης περιόδου που έληξε την 31 Μαρτίου 2020  

3. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της τρίμηνης περιόδου που έληξε την 31 Μαρτίου 2020 

4. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της τρίμηνης περιόδου που έληξε την 31 Μαρτίου 2020 

 4.1. Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

 4.2. Ατομική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

5. Κατάσταση Ταμειακών Ροών της τρίμηνης περιόδου που έληξε την 31 Μαρτίου 2020 

Πρόσκληση Τηλεδιάσκεψης 

για τις οικονομικές επιδόσεις Α’ τριμήνου 2020 
 

Πέμπτη, 11 Ιουνίου, 20΄20 
 

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

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων Α’ τριμήνου 2020, 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/Q120  or https://87399.themediaframe.eu/links/opapQ120.html 
 
 
Σε περίπτωση προβλημάτων στη διασύνδεση παρακαλώ επικοινωνήστε: + 30 210 9460803. 
 
 

mailto:polymenakos@opap.gr
mailto:vitorakis@opap.gr
https://87399.themediaframe.eu/links/opapQ120.html
https://87399.themediaframe.eu/links/opapQ120.html
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[Business/Internal Use] 

1. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 
Της τρίμηνης περιόδου που έληξε την 31 Μαρτίου 2020 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)  
 

 

  
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

31.03.2020 31.12.2019 31.03.2020 31.12.2019 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία           

Ασώματες ακινητοποιήσεις  1.046.752 1.065.733 918.949 933.089 

Ενσώματες ακινητοποιήσεις  96.669 98.308 93.533 95.138 

Δικαίωμα χρήσης 62.347 64.036 31.547 32.627 

Επενδύσεις σε ακίνητα 1.681 1.703 1.681 1.703 

Υπεραξία 30.275 30.275 - - 

Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες   - 362.987 362.987 

Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες 51.929 54.158 - - 

Μακροπρόθεσμες εμπορικές απαιτήσεις 1.412 1.467 - - 

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία 

27.232 27.855 28.673 29.290 

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 16.777 19.894 - - 

Μακροπρόθεσμες επενδύσεις 6.630 6.630 - - 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών 
στοιχείων 

1.341.703 1.370.059 1.437.370 1.454.835 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία         

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 421.962 633.815 226.161 450.297 

Αποθέματα  18.062 6.962 4.591 2.745 

Εμπορικές απαιτήσεις  97.436 161.158 43.832 70.905 

Απαιτήσεις από φόρο εισοδήματος 4 4.436 - 4.429 

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 59.055 60.204 40.719 33.259 

Βραχυπρόθεσμες επενδύσεις 3.285 3.285 - - 

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών 
στοιχείων 

599.803 869.860 315.303 561.636 

Σύνολο Ενεργητικού 1.941.507 2.239.918 1.752.673 2.016.471 
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[Business/Internal Use] 

 
 

 

  
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

31.03.2020 31.12.2019 31.03.2020 31.12.2019 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ίδια κεφάλαια           

Μετοχικό κεφάλαιο  100.412 96.487 100.412 96.487 

Αποθεματικό υπέρ το άρτιο 167.698 24.294 167.698 24.294 

Αποθεματικά  31.339 31.522 30.083 30.266 

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

Κέρδη εις νέο 331.694 615.982 335.343 620.030 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν σε 
μετόχους της Εταιρείας 

616.646 753.788 619.038 756.579 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 16.382 18.104 - - 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 633.028 771.892 619.038 756.579 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις         

Δανειακές υποχρεώσεις 847.684 1.045.580 797.319 995.301 

Υποχρεώσεις μισθώσεων 56.232 57.649 26.723 27.663 

Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση 24.357 23.528 22.213 21.015 

Προγράμματα παροχών προσωπικού  3.407 2.989 2.953 2.570 

Προβλέψεις 8.267 8.517 8.265 8.515 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  3.557 3.361 2.764 2.524 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 943.504 1.141.624 860.237 1.057.588 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις         

Δανειακές υποχρεώσεις 129.911 6.784 141.631 20.004 

Υποχρεώσεις μισθώσεων 7.247 7.130 5.276 5.157 

Προγράμματα παροχών προσωπικού  3.578 3.578 3.578 3.578 

Εμπορικές υποχρεώσεις 126.411 184.054 46.683 76.867 

Υποχρεώσεις από φόρο εισοδήματος 7.670 1.755 6.021 - 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 90.157 123.101 70.208 96.697 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 364.974 326.403 273.398 202.304 

Σύνολο υποχρεώσεων 1.308.479 1.468.027 1.133.635 1.259.892 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 1.941.507 2.239.918 1.752.673 2.016.471 
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2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων 
Της τρίμηνης περιόδου που έληξε την 31 Μαρτίου 2020 

 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ πλην των κερδών ανά μετοχή) 

 

  
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

01.01-
31.03.2020 

01.01-
31.03.2019 

01.01-
31.03.2020 

01.01-31.03.2019 

Μικτές εισπράξεις από παιχνίδια 885.065 1.082.805 759.043 907.399 

Η Κατάσταση Αποτελεσμάτων έχει ως ακολούθως: 

Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) 328.312 396.030 285.825 337.110 

Εισφορά επί των καθαρών εσόδων και λοιπές 
εισφορές 

(110.943) (129.195) (96.687) (114.663) 

Καθαρά έσοδα από παιχνίδια (NGR) 217.369 266.835 189.138 222.447 

Προμήθειες πρακτόρων (78.996) (94.884) (67.363) (79.226) 

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

(16.023) (18.076) (13.851) (14.756) 

Λοιπά λειτουργικά έσοδα 36.001 40.402 15.950 22.668 

Λοιπά λειτουργικά κόστη (18.852) (20.710) (45) - 

Κέρδη από συγγενείς εταιρείες 4.570 1.417 - - 

  144.067 174.985 123.830 151.133 

Λειτουργικά έξοδα (57.682) (61.947) (45.884) (47.617) 

Κόστος μισθοδοσίας (19.791) (19.748) (16.257) (16.328) 

Έξοδα προβολής και διαφήμισης (12.607) (14.827) (9.815) (11.502) 

Άλλα λειτουργικά έξοδα (25.185) (24.754) (19.811) (19.499) 

Ζημίες από απομείωση χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων 

(100) (2.618) - (288) 

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

86.385 113.038 77.946 103.516 

Αποσβέσεις  (27.100) (27.349) (21.151) (20.311) 

Λειτουργικό αποτέλεσμα 59.285 85.690 56.795 83.206 

Χρηματοοικονομικά έσοδα  937 665 444 256 

Χρηματοοικονομικά έξοδα (11.417) (7.064) (10.307) (6.166) 

Κέρδη προ φόρων 48.805 79.291 46.932 77.295 

Φόρος εισοδήματος (14.980) (22.599) (11.782) (21.489) 

Κέρδη μετά φόρων 33.824 56.691 35.150 55.806 

Κατανεμόμενα σε:   

Μετόχους της Εταιρείας 35.547 57.176 35.150 55.806 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (1.722) (485) - - 

Κέρδη μετά φόρων 33.824 56.691 35.150 55.806 

Βασικά και απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή 
σε € 

0,1112 0,1803 0,1099 0,1760 
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3. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 
Της τρίμηνης περιόδου που έληξε την 31 Μαρτίου 2020 

 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
 

 

  

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

01.01-
31.03.2020 

01.01-
31.03.2019 

01.01-
31.03.2020 

01.01-
31.03.2019 

Κέρδη χρήσης 33.824 56.691 35.150 55.806 

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

Ζημίες από αποτίμηση παραγώγων για 
αντιστάθμιση κινδύνου 

(241) (948) (241) (948) 

Φόρος εισοδήματος που αναλογεί 58 237 58 237 

Σύνολο στοιχείων που ενδέχεται να 
ταξινομηθούν μεταγενέστερα στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων 

(183) (711) (183) (711) 

Λοιπές συνολικές ζημίες μετά φόρων (183) (711) (183) (711) 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά 
φόρων 

33.641 55.980 34.967 55.095 

Κατανεμόμενα σε:   

Μετόχους της Εταιρείας 35.364 56.466 34.967 55.095 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (1.722) (485) - - 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά 
φόρων 

33.641 55.980 34.967 55.095 
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[Business/Internal Use] 

4. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων   

4.1. Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
Της τρίμηνης περιόδου που έληξε την 31 Μαρτίου 2020 

 (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 
2019 

95.700 - 32.212 (14.497) 609.340 722.754 36.782 759.536 

Κέρδη/(Ζημίες) περιόδου 
01.01-31.03.2019 

- - - - 57.176 57.176 (485) 56.691 

Λοιπές συνολικές ζημίες 
περιόδου 01.01-31.03.2019 

- - (711) -   (711) - (711) 

Συγκεντρωτικά συνολικά 
εισοδήματα/(ζημίες) 
περιόδου 01.01-31.03.2019 

- - (711) - 57.176 56.466 (485) 55.980 

Συναλλαγές με τους Μετόχους της Εταιρείας 

Έξοδα αύξησης μετοχικού 
κεφαλαίου θυγατρικών 
εταιρειών 

- - - - (55) (55) - (55) 

Συνολικές συναλλαγές με 
τους Μετόχους της 
Εταιρείας 

- - - - (55) (55) - (55) 

Υπόλοιπο την 31 Μαρτίου 
2019 

95.700 - 31.501 (14.497) 666.461 779.165 36.297 815.462 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 
2020 

96.487 24.294 31.522 (14.497) 615.983 753.788 18.104 771.892 

Κέρδη/(Ζημίες) περιόδου 
01.01-31.03.2020 

- - - - 35.547 35.547 (1.722) 33.824 

Λοιπές συνολικές ζημίες 
περιόδου 01.01-31.03.2020 

- - (183) - - (183) - (183) 

Συγκεντρωτικά συνολικά 
εισοδήματα/(ζημίες) 
περιόδου 01.01-31.03.2020 

- - (183) - 35.547 35.364 (1.722) 33.641 

Συναλλαγές με τους Μετόχους της Εταιρείας 

Αύξηση μετοχικού 
κεφαλαίου 

3.925 143.404 -   - 147.330 - 147.330 

Έξοδα αύξησης μετοχικού 
κεφαλαίου 

- - - - (43) (43) - (43) 

Μερίσματα - - - - (319.794) (319.794) - (319.794) 

Συνολικές συναλλαγές με 
τους Μετόχους της 
Εταιρείας 

3.925 143.404 - - (319.837) (172.507) - (172.507) 

Υπόλοιπο την 31 Μαρτίου 
2020 

100.412 167.698 31.339 (14.497) 331.692 616.644 16.382 633.026 
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4.2. Ατομική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
Της τρίμηνης περιόδου που έληξε την 31 Μαρτίου 2020 

 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεματικό 
υπέρ το 

άρτιο 
Αποθεματικά 

Ίδιες 
μετοχές 

Κέρδη εις 
νέο 

Σύνολο 
Ιδίων 

κεφαλαίων 

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

Κέρδη περιόδου 01.01-31.03.2019 - - - - 55.806 55.806 

Λοιπές συνολικές ζημίες περιόδου 
01.01-31.03.2019 

- - (711) - - (711) 

Συγκεντρωτικά συνολικά 
εισοδήματα/(ζημίες) περιόδου 01.01-
31.03.2019 

- - (711) - 55.806 55.095 

Υπόλοιπο την 31 Μαρτίου 2019 95.700 - 30.244 (14.497) 660.877 772.324 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2020 96.487 24.294 30.266 (14.497) 620.030 756.579 

Κέρδη περιόδου 01.01-31.03.2020 - - - - 35.150 35.150 

Λοιπές συνολικές ζημίες περιόδου 
01.01-31.03.2020 

- - (183) - - (183) 

Συγκεντρωτικά συνολικά 
εισοδήματα/(ζημίες) περιόδου 01.01-
31.03.2020 

- - (183) - 35.150 34.967 

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 3.925 143.404 - - - 147.330 

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου - - - - (43) (43) 

Μερίσματα διανεμηθέντα - - - - (319.794) (319.794) 

Υπόλοιπο την 31 Μαρτίου 2020 100.412 167.698 30.083 (14.497) 335.343 619.038 
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5. Κατάσταση Ταμειακών Ροών 
Της τρίμηνης περιόδου που έληξε την 31 Μαρτίου 2020 

 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
 
 

  
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  
01.01-

31.03.2020 
01.01-31.03.2019 

01.01-
31.03.2020 

01.01-
31.03.2019 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Κέρδη προ φόρων 48.805 79.291 46.932 77.295 

Προσαρμογή για:         

Αποσβέσεις 27.100 27.349 21.151 20.311 

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 10.462 6.398 9.860 5.908 

Προγράμματα παροχών προσωπικού  421 421 387 388 

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 100 2.618 - 288 

Άλλες προβλέψεις (2) (13.361) (2) (13.361) 

Συναλλαγματικές διαφορές 19 1 4 3 

Κέρδη από συγγενείς εταιρείες (4.570) (1.417) - - 

Κέρδη από επενδυτικές δραστηριότητες (1) (4) (1) - 

Άλλα μη ταμειακά στοιχεία 11 - - 689 

Σύνολο 82.344 101.295 78.331 91.520 

Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης         

Αύξηση αποθεμάτων (11.100) (9.588) (1.845) (45) 

(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων 65.252 (5.359) 29.781 (16.988) 

Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (92.191) (10.848) (58.110) 4.901 

Μείωση φόρων εισοδήματος (56) (13.303)   (7.435) 

Σύνολο 44.249 62.198 48.157 71.953 

Τόκοι έξοδα πληρωθέντα (10.359) (7.451) (9.758) (7.103) 

Φόροι εισοδήματος πληρωθέντες (500) (438) - - 

Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες 

33.390 54.310 38.399 64.850 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Είσπραξη από πώληση ενσώματων και ασώματων 
ακινητοποιήσεων 

4 32 4 32 

Επιπλέον αντίτιμο για την εξαγορά συγγενούς εταιρείας - (2.000) - - 

Εισπράξεις από δάνεια σε τρίτους 240 420 240 - 

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών - - - (5.000) 

Δάνεια χορηγηθέντα σε τρίτους (353) (648) (353) - 

Δάνεια χορηγηθέντα σε εταιρείες του Ομίλου - - (9.500) (100) 

Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων (622) (1.302) (383) (833) 

Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων (3.626) (612) (3.418) (363) 

Μερίσματα εισπραχθέντα 6.799 - - - 

Τόκοι εισπραχθέντες 1.180 1.121 405 214 

Καθαρή μεταβολή σε βραχυπρόθεσμες & 
μακροπρόθεσμες επενδύσεις 

- 600 - - 

Καθαρές ταμειακές εισροές/(εκροές) από επενδυτικές 
δραστηριότητες 

3.621 (2.390) (13.006) (6.049) 
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  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  
01.01-

31.03.2020 
01.01-31.03.2019 

01.01-
31.03.2020 

01.01-
31.03.2019 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Εισπράξεις από χορηγούμενα και εκδοθέντα δάνεια 123.623 - 122.123 - 

Πληρωμές δανείων (200.023) (33) (200.000) (6.052) 

Έξοδα έκδοσης δανείων (500) - (500) - 

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (43) (55) (43) - 

Πληρωμές υποχρεώσεων μισθώσεων (2.417) (2.061) (1.604) (1.283) 

Μερίσματα πληρωθέντα (169.505) (232) (169.505) (232) 

Καθαρές ταμειακές εκροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες 

(248.865) (2.381) (249.529) (7.567) 

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

(211.854) 49.539 (224.136) 51.234 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της 
περιόδου 

633.815 181.996 450.297 101.563 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της 
περιόδου 

421.962 231.534 226.161 152.797 

 
 

 


