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Αθήνα – 19 Μαΐου 2021 – 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 2021. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  ΣΥΝΟΨΗ 
 

(Ποσά σε εκ. ευρώ) Q1 2021 Q1 2020 Δ 

Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR)  174,2 328,3 -46,9% 

Καθαρά έσοδα από παιχνίδια (NGR) 1 105,6 217,4 -51,4% 

Μικτό Κέρδος από παιχνίδια 2 75,6 122,4 -38,2% 

Λειτουργικά έξοδα 76,1 57,7 31,9% 

EBITDA 61,3 86,4 -29,0% 

Περιθώριο EBITDA 35,2% 26,3%   

Καθαρά κέρδη 10,3 35,5 -71,1% 

Περιθώριο Καθαρών κερδών 5,9% 10,8%   

Κέρδη ανά μετοχή (σε €) 0,0307 0,1106 -72,2% 

1 GGR- εισφορά επί του GGR 

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

 
 

 Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) α’ τριμήνου 2021 διαμορφώθηκαν στα €174,2εκ. μειωμένα κατά 
46,9% σε ετήσια βάση λόγω της αναστολής λειτουργίας των καταστημάτων και με μόλις 40% του δικτύου 
να επαναλειτουργεί το Φεβρουάριο. Οι διαδικτυακές δραστηριότητες κατέγραψαν ρεκόρ τριμήνου, 
ενισχυμένες από την πλήρη ενοποίηση της Kaizen Gaming. 

 Το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) μειώθηκε το α’ τρίμηνο 2021 κατά 38,2% και διαμορφώθηκε σε €75,6εκ. 
(Q1 2020: €122,4εκ.) εξαιτίας της μείωσης των εσόδων και της δυσανάλογης εισφοράς επί του GGR της 
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ» ώστε να πληροί το ελάχιστο ετήσιο συμβατικό όριο των €50εκ. 

 Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το α’ τρίμηνο 2021 μειώθηκαν κατά 29,0% στα 
€61,3εκ. (Q1 2020: €86,4εκ.) ή μείωση 43,8% σε επαναλαμβανόμενη βάση, μη συμπεριλαμβάνοντας 
έκτακτα έσοδα στο α’ τρίμηνο 2021.  

 Λειτουργικά έξοδα α’ τριμήνου 2021 στα €76,1εκ. έναντι €57,7εκ. στο α’ τρίμηνο 2020, αλλά μειωμένα κατά 
14,8% σε σχέση με πέρυσι σε επαναλαμβανόμενη βάση, μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα κονδύλια και την 
επίδραση της πλήρους ενοποίησης της Kaizen Gaming. 

 Τα καθαρά κέρδη α’ τριμήνου 2021 διαμορφώθηκαν στα €10,3εκ. μειωμένα κατά 71,1% (Q1 2020: €35,5εκ.) 
ή ζημιές ύψους €1,9εκ. σε επαναλαμβανόμενη βάση, μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα έσοδα. 

 Ισχυρή ταμειακή θέση με καθαρό δανεισμό στα €552,8εκ. και δείκτη Καθαρός Δανεισμός / LTM EBITDA στο 
2.4x (2.6x συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων). 

 Σημαντική ενίσχυση των διαδικτυακών δραστηριοτήτων για ακόμα ένα τρίμηνο σε συνδυασμό με την πλήρη 
ενοποίηση της Kaizen Gaming. 

 Από τις 12 Απριλίου τα καταστήματα ΟΠΑΠ στην Ελλάδα επαναλειτούργησαν με περιορισμούς κοινωνικής 
αποστασιοποίησης, ενώ η δραστηριότητα VLTs αναμένεται να επανεκκινήσει στις 24 Μαΐου.  

 Μετά την επανέναρξη της λειτουργίας των καταστημάτων, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθεώρησε ανοδικά 
την πρότασή του προς τη Γενική Συνέλευση για το μέρισμα χρήσης 2020 στα €0,55 έναντι €0,45 αρχικά. 
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Καθαρά 
έσοδα 
προ 
εισφορών 
(GGR)  

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών 
(GGR) το α’ τρίμηνο 2021 μειώθηκαν 
κατά 46,9% σε ετήσια βάση στα 
€174,2εκ., λόγω της αναστολής 
λειτουργίας των καταστημάτων για το 
μεγαλύτερο μέρος του τριμήνου και 
λόγω των γενικών περιοριστικών 
μέτρων που επιβλήθηκαν ως 
αποτέλεσμα του κορωνοϊού. 
Παράλληλα, η συνεισφορά των 
διαδικτυακών δραστηριοτήτων ήταν 
ιδιαίτερα σημαντική στο α’ τρίμηνο 
2021 και ανήλθε σε €122,4εκ. 
ενισχυμένη περαιτέρω και από την 
πλήρη ενοποίηση της Kaizen Gaming. 
  

   
Μικτό 
Κέρδος 
από 
παιχνίδια1  
 
 

Το μικτό κέρδος από παιχνίδια το α’ 
τρίμηνο 2021 διαμορφώθηκε στα 
€75,6εκ. έναντι €122,4εκ. το α’ τρίμηνο 
2020 μειωμένο κατά 38,2% λόγω της 
μείωσης των εσόδων. Το μικτό κέρδος 
από παιχνίδια επιβαρύνθηκε επίσης 
από τη δυσανάλογη εισφορά επί του 
GGR της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ» ώστε 
να πληροί το ελάχιστο ετήσιο 
συμβατικό όριο των €50εκ. 

 
   

EBITDA Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, 
τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 
ανήλθαν σε €61,3εκ. στο α’ τρίμηνο 
2021 έναντι €86,4εκ. το α’ τρίμηνο 
2020 μειωμένα κατά 29,0%, 
επηρεασμένα θετικά αφενός από την 
αναγνώριση  εσόδου ύψους €45,5εκ. 
που σχετίζεται με την επέκταση της 
σύμβασης παραχώρησης και 
αφετέρου από τη συνεισφορά της 
Kaizen Gaming λόγω της πλήρης 
ενοποίησή της. 
Σε επαναλαμβανόμενη βάση, μη 
συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα έσοδα 
το α’ τρίμηνο 2021, τα EBITDA 
μειώθηκαν κατά 43,8% σε ετήσια 
βάση. 

 
*Μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα έσοδα €12,8εκ.  

   
Καθαρά 
κέρδη  

Τα καθαρά κέρδη το α’ τρίμηνο 2021 
ανήλθαν σε €10,3εκ., μειωμένα κατά 
71,1% έναντι €35,5εκ. της αντίστοιχης 
περιόδου πέρυσι.  
Σε επαναλαμβανόμενη βάση, μη 
συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα έσοδα, 
το α’ τρίμηνο 2021 κατέγραψε ζημία 
ύψους €1,9εκ.  
 
 

 
* Μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα έσοδα €12,2εκ.  

 
 
 

                                                 
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) Q1 2021 Q1 2020 Δ% 

Αριθμολαχεία 36.612 154.533 (76,3) 

% επί του συνόλου 21,0 47,1 - 

Αθλητικός Στοιχηματισμός 82.362 87.985 (6,4) 

% επί του συνόλου 47,3 26,8 - 

VLTs - 66.615 - 

% επί του συνόλου 0,0 20,3 - 

Σκρατς & Λαχεία 7.872 19.178 (59,0) 

% επί του συνόλου 4,5 5,8 - 

Διαδικτυακό Καζίνο 47.344 -  -  

% επί του συνόλου 27,2  -  - 

Σύνολο καθαρών εσόδων προ εισφορών 174.189 328.312 ( 46,9) 

 
Αριθμολαχεία  Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών 

από αριθμολαχεία διαμορφώθηκαν 
στα €36,7εκ. το α’ τρίμηνο 2021 
έναντι €154,5εκ. το α’ τρίμηνο 
2020, μειωμένα κατά 76,3% σε 
ετήσια βάση εξαιτίας της 
αναστολής λειτουργίας των 
καταστημάτων για το μεγαλύτερο 
μέρος του τριμήνου. 

   

Δήλωση του κ. Jan Karas, Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΠΑΠ, για τα οικονομικά αποτελέσματα 
του πρώτου τριμήνου του 2021: 

 
«Κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, οι online δραστηριότητες μας κατέγραψαν ένα τρίμηνο-ρεκόρ, 
επιτυγχάνοντας αξιοσημείωτη ανάπτυξη, ενώ στον τομέα του retail, τα έσοδα επηρεάστηκαν, όπως 
ήταν αναμενόμενο, από το lockdown και το κλείσιμο των καταστημάτων των δικτύων μας.  
 
Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι τόσο για την επαναλειτουργία των καταστημάτων ΟΠΑΠ από τις 12 
Απριλίου, όσο και για την επικείμενη επανέναρξη της δραστηριότητας των παιγνιομηχανημάτων 
(VLTs). Όσον αφορά στις επιδόσεις μας, οι αρχικές ενδείξεις για τις retail δραστηριότητες μας είναι 
ιδιαίτερα ενθαρρυντικές, ενώ ταυτόχρονα, οι online δραστηριότητες μας παραμένουν ισχυρές. 
 
Κοιτάζοντας μπροστά, δέσμευση μας παραμένει να παρέχουμε εξαιρετικές υπηρεσίες στους 
πελάτες μας, σε όλα τα κανάλια, προετοιμάζοντας το έδαφος για να προσφέρουμε μια κορυφαία 
εμπειρία στους πελάτες μας, κατά τα επικείμενα μεγάλα στοιχηματικά γεγονότα όπως το 
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου». 
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Αθλητικός 
στοιχηματισμός 

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών 
των παιχνιδιών αθλητικού 
στοιχηματισμού ανήλθαν το α’ 
τρίμηνο 2021 σε €82,4εκ. έναντι 
€88,0εκ. το α’ τρίμηνο 2020 
μειωμένα κατά 6,4% σε ετήσια 
βάση λόγω της αναστολής 
λειτουργίας των καταστημάτων.  
Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων 
της κατηγορίας του αθλητικού 
στοιχηματισμού προήλθε από τις 
διαδικτυακές δραστηριότητες, 
ενισχυμένο κυρίως από την πλήρη 
ενοποίηση της Kaizen Gaming. 

   
VLTs Οι δραστηριότητες VLTs 

παραμένουν σε αναστολή από τις 
αρχές Νοεμβρίου 2020. Το 
άνοιγμα των καταστημάτων 
αναμένεται στις 24 Μαΐου μαζί με 
τη χαλάρωση των πρόσθετων 
περιορισμών σε διάφορους τομείς 
της οικονομίας. 

 
   
Σκρατς & 
Λαχεία  

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών 
από Σκρατς & Λαχεία στο α’ 
τρίμηνο 2021 διαμορφώθηκαν σε 
€7,9εκ. έναντι €19,2εκ. το α’ 
τρίμηνο 2020, μειωμένα κατά 
59,0% σε ετήσια βάση λόγω των 
lockdowns και των επιβληθέντων 
περιοριστικών μέτρων στις 
μετακινήσεις. 

   
Διαδικτυακό 
Καζίνο  

Μετά την έναρξη της λειτουργίας 
του διαδικτυακού καζίνο το β’ 
τρίμηνο 2020, τα καθαρά έσοδα 
προ εισφορών (GGR) ανήλθαν σε 
€47,3εκ. το α’ τρίμηνο 2021 
συμπεριλαμβάνοντας επίσης και 
τη σχετική ροή εσόδων από την 
Kaizen Gaming για όλο το τρίμηνο. 

 

Έξοδα σχετιζόμενα με τα έσοδα από παιχνίδια  

(Ποσά σε χιλ. ευρώ) Q1 2021 Q1 2020 % Δ 

Προμήθειες πρακτόρων 14.210 78.996 (82,0) 

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

15.839 16.023 (1,1) 

Σύνολο 30.049 95.019 (68,4) 

% επί των καθαρών εσόδων προ εισφορών 
(GGR) 

 17,3   28,9    
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Έξοδα 
σχετιζόμενα 
με τα έσοδα 
από 
παιχνίδια 

 
Τα έξοδα σχετιζόμενα με τα έσοδα από 
παιχνίδια το α’ τρίμηνο 2021 
μειώθηκαν κατά 68,4% σε ετήσια βάση 
και ανήλθαν σε €30,0εκ. έναντι 
€95,0εκ. το α’ τρίμηνο 2020, ως 
αποτέλεσμα της μείωσης των εσόδων.  

 
 

Έξοδα μισθοδοσίας        

(Ποσά σε χιλ. ευρώ) Q1 2021 Q1 2020 % Δ 

Μισθοί και ημερομίσθια 15.369 16.325 (5,9) 

Ασφαλιστικές εισφορές 2.315 2.771 (16,4) 

Λοιπά έξοδα προσωπικού 916 869  5,4  

Σύνολο 18.600 19.965 (6,8) 

% επί των καθαρών εσόδων προ 
εισφορών (GGR) 

 10,7   6,1    

  
 

 
Έξοδα 
μισθοδοσίας 

 
Τα έξοδα μισθοδοσίας το α’ τρίμηνο 
2021 ανήλθαν σε €18,6εκ. έναντι 
€20,0εκ. το α’ τρίμηνο 2020, 
μειωμένα κατά 6,8%, 
αντικατοπτρίζοντας χαμηλότερο 
αριθμό εργαζομένων.  

 
 

Έξοδα προβολής και διαφήμισης  

(Ποσά σε χιλ. ευρώ) Q1 2021 Q1 2020 % Δ 

Δωρεές & χορηγίες 3.971 5.087 (21,9) 

Διαφήμιση 6.742 7.519 (10,3) 

Μερικό Σύνολο 10.713 12.607 (15,0) 

Kaizen Gaming (Ελλάδα/Κύπρος) 5.323 - - 

Σύνολο 16.036 12.607  27,2  

  
Έξοδα 
προβολής 
και 
διαφήμισης 

Τα έξοδα προβολής και διαφήμισης το 
α’ τρίμηνο 2021 αυξήθηκαν κατά 
27,2% σε €16,0εκ. έναντι €12,6εκ. το 
α’ τρίμηνο 2020. Σε συγκρίσιμη βάση 
και μη συμπεριλαμβάνοντας την 
επίδραση της Kaizen Gaming, τα 
έξοδα προβολής και διαφήμισης το α’ 
τρίμηνο 2021  μειώθηκαν κατά 15,0% 
σε ετήσια βάση αντικατοπτρίζοντας τις 
ενέργειες της εταιρείας για 
βελτιστοποίηση της κοστολογικής 
βάσης ύστερα από την επιβολή του 
δεύτερου lockdown. 
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Λοιπά λειτουργικά έξοδα       

(Ποσά σε χιλ. ευρώ) Q1 2021 Q1 2020 % Δ 

Κόστος παροχών πληροφορικής 5.930 5.040  17,7  

Αμοιβές οργανισμών κοινής 
ωφέλειας και τηλεπικοινωνίας 

1.940 3.054 (36,5) 

Ενοίκια 191 476 (59,9) 

Ανάλωση αποθεμάτων 268 1.375 (80,5) 

Λοιπά έξοδα 10.278 15.166 (32,2) 

Μερικό Σύνολο 18.607 25.111 (25,9) 

Kaizen Gaming (Ελλάδα/Κύπρος) 22.815 - -  

Σύνολο 41.423 25.111  65,0  

 
 
Λοιπά 
λειτουργικά 
έξοδα 

Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα το α’ 
τρίμηνο 2021 αυξήθηκαν κατά 65,0% 
σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 
€41,4εκ. έναντι €25,1εκ. το α’ τρίμηνο 
2020. Σε επαναλαμβανόμενη βάση 
(μη συμπεριλαμβάνοντας αφενός 
διάφορα έκτακτα κονδύλια το α’ 
τρίμηνο 2021 και αφετέρου την πλήρη 
ενοποίηση της Kaizen Gaming) τα 
λοιπά λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν 
κατά 20,5% επιβεβαιώνοντας τη 
διαρκή προσήλωση της εταιρείας στη 
βελτιστοποίηση της κοστολογικής 
βάσης, ειδικά στην περίοδο της 
επιβολής των lockdown. 

 

 

Ταμειακές ροές 

(Ποσά σε χιλ. ευρώ) Q1 2021 Q1 2020 Δ% 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες -20.228 33.390 - 

Ταμειακές ροές από επενδυτικές 
δραστηριότητες  383   3.621  -89,4% 

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες -867 248.865 - 

 
Ταμειακές ροές 
από λειτουργικές 
δραστηριότητες 

Οι ταμειακές ροές από 
λειτουργικές δραστηριότητες το 
α’ τρίμηνο 2021 διαμορφώθηκαν 
σε εκροές €20,2εκ. έναντι 
εισροών €33,4εκ. το α’ τρίμηνο 
2020 ως αποτέλεσμα της 
χαμηλότερης κερδοφορίας και 
σχετικών απαιτήσεων που 
συνδέονται με την εισφορά επί 
του GGR. 

  

Ταμειακές ροές 
από επενδυτικές 
δραστηριότητες 

Οι ταμειακές ροές από 
επενδυτικές δραστηριότητες το α’ 
τρίμηνο 2021 ανήλθαν σε 
εισροές €0,4εκ. 

  

Ταμειακές ροές 
από 
χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες  

Οι ταμειακές ροές από 
χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
το α’ τρίμηνο 2021 ανήλθαν σε 
εκροές of €0,9εκ. 
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3.  ΚΥΡΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 
 
 
Επιπτώσεις από τον κορωνοϊό (COVID-19) και επαναλειτουργία καταστημάτων  
Από το ξέσπασμα του κορωνοϊού (COVID-19), ο ΟΠΑΠ παρακολουθεί στενά και υιοθετεί όλα τα απαραίτητα μέτρα 
για να προστατεύσει τους πελάτες, τους υπαλλήλους και τους συνεργάτες του, ώστε να διασφαλίσει την 
επιχειρησιακή του συνέχεια και τη γρήγορη επάνοδο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του στην Ελλάδα και 
στην Κύπρο μόλις απελευθερωθούν πλήρως οι περιορισμοί.  
 
Το δίκτυο των καταστημάτων παρέμεινε κλειστό για σχεδόν ολόκληρο το πρώτο τρίμηνο του 2021 με αποτέλεσμα 
να παρουσιάσει σημαντική μείωση των εσόδων του, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο της προηγούμενης χρονιάς, 
επηρεάζοντας έτσι και την κερδοφορία του. Ταυτόχρονα, οι online δραστηριότητες σημείωσαν σημαντική αύξηση 
σε συνδυασμό και με την αυξημένη συνεισφορά της Kaizen Gaming. 
 
Μετά από σχετική απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης, και σε συνέχεια της σταδιακής άρσης των περιοριστικών 
μέτρων, τα καταστήματα ΟΠΑΠ σε όλη την Ελλάδα επαναλειτούργησαν στις 13.04.2021. Οι πλανόδιοι πωλητές, 
άρχισαν να διανείμουν ξανά τα προϊόντα της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. (ΣΚΡΑΤΣ και Λαχεία) από την ίδια 
ημερομηνία. Η Ιπποδρομιακή δραστηριότητα στο Μαρκόπουλο Park ξεκίνησε στις 17.05.2021, ενώ τέλος τα 
καταστήματα παιγνιομηχανημάτων VLTs αναμένεται να επαναλειτουργήσουν στις 24.05.2021. 
 
Η καθολική άρση των περιορισμών (lockdowns) και η επαναλειτουργία των καταστημάτων συνοδεύτηκε από 
σταδιακή ανάκαμψη των εσόδων. 
 
Ανοδικά αναθεωρημένη πρόταση για τη διανομή μερίσματος χρήσης 2020 – Επιλογή Επανεπένδυσης 
μερίσματος (Scrip dividend)  
Μετά την επανέναρξη λειτουργίας των καταστημάτων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να 
αναθεωρήσει ανοδικά την πρότασή του στην επερχόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση στις 17 Ιουνίου 2021 
αναφορικά με τη διανομή για τη χρήση 2020 μεικτού μερίσματος ύψους €0,55 ανά μετοχή (έναντι €0,45 ανά μετοχή 
αρχικά). Υπενθυμίζεται ότι υπό την αίρεση της έγκρισης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η 
αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 13.07.2021, ενώ η έναρξη πληρωμής στους δικαιούχους 
μετόχους θα ξεκινήσει στις 03.08.2021. 
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 

ΟΠΑΠ – Λεωφόρος Αθηνών 112, 104 42 Αθήνα 
 
Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων – Τηλ.: 210 5798930 - ir@opap.gr  
 
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  
 
1. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της 31 Μαρτίου 2021 και της τρίμηνης περιόδου που έληξε την 

ημερομηνία αυτή 
 
2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων της 31 Μαρτίου 2021 και της τρίμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή 
   
3. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της 31 Μαρτίου 2021 και της τρίμηνης περιόδου που έληξε την 

ημερομηνία αυτή 
   
4. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της 31 Μαρτίου 2021 και της τρίμηνης περιόδου 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 Ροών της 31 Μαρτίου 2021 και της τρίμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή 

 

 

  

Πρόσκληση Τηλεδιάσκεψης 
 

για τις οικονομικές επιδόσεις Α’ τριμήνου 2021 
 

Πέμπτη, 20 Μαΐου, 2021 
 

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

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων Α’ τριμήνου 2021, 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: 
http://www.opap.gr/1Q21    ή   https://87399.themediaframe.eu/links/opap1Q21.html  
 
 
Σε περίπτωση προβλημάτων στη διασύνδεση παρακαλώ επικοινωνήστε: + 30 210 9460803 
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1. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης  
Της 31 Μαρτίου 2021 και της τρίμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή  

 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

  
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020 
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία         
Ασώματες ακινητοποιήσεις  954.333 980.228 853.097 874.308 
Ενσώματες ακινητοποιήσεις  81.061 85.623 78.329 82.813 
Δικαίωμα χρήσης 39.998 41.864 24.716 26.155 
Επενδύσεις σε ακίνητα 1.582 1.606 1.582 1.606 
Υπεραξία 483.846 483.846 - - 
Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες - - 425.412 425.412 
Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες 8.162 8.079 - - 
Μακροπρόθεσμες εμπορικές απαιτήσεις 5.291 7.249 5.291 7.249 
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 79.900 47.117 90.190 55.334 
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 38.194 35.467 - - 
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών 
στοιχείων 

1.692.367 1.691.078 1.478.616 1.472.878 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία         
Αποθέματα  18.610 6.169 3.779 4.011 
Εμπορικές απαιτήσεις  70.865 68.480 29.517 26.846 
Απαιτήσεις από φόρο εισοδήματος 3.417 2.359 - - 
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 40.517 40.618 46.425 38.370 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 486.161 506.873 248.539 279.491 
Βραχυπρόθεσμες επενδύσεις 3.629 4.629 - - 
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 623.200 629.128 328.260 348.718 
Σύνολο Ενεργητικού 2.315.567 2.320.206 1.806.875 1.821.596 
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ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020 
Ίδια κεφάλαια         
Μετοχικό κεφάλαιο  102.428 102.428 102.428 102.428 
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο 218.826 218.826 218.826 218.826 
Αποθεματικά  33.550 33.329 32.296 32.075 
Ίδιες μετοχές (14.497) (14.497) (14.497) (14.497) 
Κέρδη εις νέο 409.798 399.520 304.293 299.436 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν σε 
μετόχους της Εταιρείας 750.104 739.606 643.346 638.267 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 16.114 15.281 - - 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 766.218 754.886 643.346 638.267 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις         
Δανειακές υποχρεώσεις 1.008.772 1.007.830 958.406 957.440 
Υποχρεώσεις μισθώσεων 48.298 50.112 20.554 22.011 
Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση 25.291 26.642 23.613 24.833 
Προγράμματα παροχών προσωπικού  5.061 4.685 4.534 4.194 
Προβλέψεις 9.413 10.214 9.411 10.212 
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  99.448 99.776 2.457 2.748 
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 1.196.282 1.199.259 1.018.974 1.021.438 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις         
Δανειακές υποχρεώσεις 33.773 33.036 53.788 52.692 
Υποχρεώσεις μισθώσεων 7.584 7.631 5.222 5.068 
Εμπορικές υποχρεώσεις 113.172 149.444 28.196 52.400 
Υποχρεώσεις από φόρο εισοδήματος 36.017 27.755 11.336 13.119 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 162.520  148.194  46.014  38.611  
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 353.066 366.061 144.555 161.890 
Σύνολο υποχρεώσεων 1.549.349 1.565.320 1.163.530 1.183.328 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 2.315.567 2.320.206 1.806.875 1.821.596 

 
  



                                                                                                                              Δελτίο Τύπου 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021 

 

 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης για  

 το τρίμηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2021                                                                                                                           11 

 

 

2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων  
Της τρίμηνης περιόδου που έληξε την 31 Μαρτίου 2021 

 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ πλην των κερδών ανά μετοχή)  
 

  
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

01.01-
31.03.2021 

01.01-
31.03.2020 

01.01-
31.03.2021 

01.01-
31.03.2020 

Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) 174.189 328.312 48.726 285.825 
Εισφορά επί των καθαρών εσόδων και λοιπές εισφορές (68.559) (110.943) (15.539) (96.687) 
Καθαρά έσοδα από παιχνίδια (NGR) 105.630 217.369 33.187 189.138 
Προμήθειες πρακτόρων (14.210) (78.996) (8.263) (67.363) 

Λοιπές προμήθειες σχετικές με τα Καθαρά έσοδα από 
παιχνίδια (NGR) (15.839) (16.023) (5.996) (13.851) 

Λοιπά λειτουργικά έσοδα 33.619 36.001 16.596 15.950 

Λοιπά λειτουργικά έσοδα σχετιζόμενα με την επέκταση 
του αποκλειστικού δικαιώματος 2020-2030 

45.489 - 45.489 - 

Λοιπά λειτουργικά κόστη (17.369) (18.852) (399) (45) 
Κέρδη από συγγενείς εταιρείες 83 4.570 - - 
  137.403 144.067 80.613 123.830 
Λειτουργικά έξοδα (76.059) (57.682) (39.195) (45.884) 
Κόστος μισθοδοσίας (18.600) (19.965) (15.274) (16.257) 
Έξοδα προβολής και διαφήμισης (16.036) (12.607) (9.353) (9.815) 
Άλλα λειτουργικά έξοδα (41.977) (24.975) (15.093) (19.811) 

Ζημίες από απομείωση χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων 

554 (136) 525 - 

Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 61.344 86.385 41.417 77.946 
Αποσβέσεις (33.271) (27.100) (27.784) (21.151) 
Λειτουργικό αποτέλεσμα 28.073 59.285 13.633 56.795 
Χρηματοοικονομικά έσοδα  377 937 497 444 
Χρηματοοικονομικά έξοδα (11.370) (11.417) (10.562) (10.307) 
Κέρδη προ φόρων 17.079 48.805 3.568 46.932 
Φόρος εισοδήματος (5.970) (14.980) 1.289 (11.782) 
Κέρδη μετά φόρων 11.110 33.824 4.857 35.150 

Κατανεμόμενα σε:   

Μετόχους της Εταιρείας 10.277 35.547 4.857 35.150 
Μη ελέγχουσες συμμετοχές 833 (1.722) - - 
Κέρδη μετά φόρων 11.110 33.824 4.857 35.150 
Βασικά και απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή σε € 0,0307 0,1106 0,0145 0,1094 
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3. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος  
Της τρίμηνης περιόδου που έληξε την 31 Μαρτίου 2021 

 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
  

  
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

01.01-
31.03.2021 

01.01-
31.03.2020 

01.01-
31.03.2021 

01.01-
31.03.2020 

Κέρδη περιόδου 11.110 33.824 4.857 35.150 

Ζημίες από αποτίμηση παραγώγων για αντιστάθμιση 
κινδύνου 

291 (241) 291 (241) 

Φόρος εισοδήματος που αναλογεί (70) 58 (70) 58 

Επίδραση ισοτιμιών από την μετατροπή 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων θυγατρικών 
εταιριών σε ξένο νόμισμα 

1 - - - 

Σύνολο στοιχείων που ενδέχεται να ταξινομηθούν 
μεταγενέστερα στην κατάσταση αποτελεσμάτων 222 (183) 221 (183) 

Λοιπές συνολικές ζημίες μετά φόρων 222 (183) 221 (183) 
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά φόρων 11.332 33.641 5.078 34.967 
Κατανεμόμενα σε:   

Μετόχους της Εταιρείας 10.499 35.364 5.078 34.967 
Μη ελέγχουσες συμμετοχές 833 (1.722) - - 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά φόρων 11.332 33.641 5.078 34.967 
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4. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων   

4.1. Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων  

Της τρίμηνης περιόδου που έληξε την 31 Μαρτίου 2021  
 (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 2020 96.487 24.294 31.522 (14.497) 615.982 753.787 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 - - (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 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2021 102.428 218.826 33.329 (14.497) 399.520 739.606 15.281 754.886 

Κέρδη/(Ζημίες) περιόδου 01.01-31.03.2021 - - - - 10.277 10.277 833 11.110 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα περιόδου 01.01-31.03.2021 - - 222 - - 222 0 222 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα - - 222 - 10.277 10.499 833 11.332 

Υπόλοιπο την 31 Μαρτίου 2021 102.428 218.826 33.550 (14.497) 409.798 750.105 16.114 766.218 
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4.2. Εταιρική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων  
Της τρίμηνης περιόδου που έληξε την 31 Μαρτίου 2021  

 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεματικό 
υπέρ το άρτιο Αποθεματικά 

Ίδιες 
μετοχές 

Κέρδη 
εις νέο 

Σύνολο Ιδίων 
κεφαλαίων 

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 - - (183) - 35.150 34.967 
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 3.925 143.404 - - - 147.330 
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου - - - - (43) (43) 
Μερίσματα - - - - (319.794) (319.794) 
Υπόλοιπο την 31 Μαρτίου 2020 100.412 167.698 30.083 (14.497) 335.343 619.038 
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2021 102.428 218.826 32.075 (14.497) 299.436 638.267 
Κέρδη περιόδου 01.01-31.03.2021 - - - - 4.857 4.857 
Λοιπά συνολικά εισοδήματα περιόδου 
01.01-31.03.2021 - - 221 - - 221 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα - - 221 - 4.857 5.078 
Υπόλοιπο την 31 Μαρτίου 2021 102.428 218.826 32.296 (14.497) 304.293 643.346 
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5. Κατάσταση Ταμειακών Ροών 
Της τρίμηνης περιόδου που έληξε την 31 Μαρτίου 2021 

 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)  
 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  01.01-
31.03.2021 

01.01-
31.03.2020 

01.01-
31.03.2021 

01.01-
31.03.2020 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Κέρδη προ φόρων 17.079 48.805 3.568 46.932 

Προσαρμογή για:         

Αποσβέσεις 33.271 27.100 27.784 21.151 

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 10.972 10.462 10.061 9.860 

Προγράμματα παροχών προσωπικού  418 421 383 387 

Προβλέψεις για επισφαλείς εμπορικές απαιτήσεις (564) 100 (534) - 

Διαγραφή εμπορικών απαιτήσεων 10 36 10 - 

Άλλες προβλέψεις (801) (2) (801) (2) 

Συναλλαγματικές διαφορές 22 19 4 4 

Κέρδη από συγγενείς εταιρείες (83) (4.570) - - 

(Κέρδη)/Ζημίες από επενδυτικές δραστηριότητες (1) (1) (1) (1) 

Κέρδη από μισθωτικές παραχωρήσεις (1.843) - (1.192) - 

Άλλα μη ταμειακά στοιχεία - 11 - - 

Σύνολο 58.479 82.380 39.281 78.331 

Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης         

(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων (12.442) (11.100) 232 (1.845) 

(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων (35.057) 65.216 (29.829) 29.806 

Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (22.157) (92.247) (19.306) (58.134) 

Σύνολο (11.177) 44.249 (9.621) 48.157 

Τόκοι έξοδα πληρωθέντα (6.166) (10.359) (5.511) (9.758) 

Φόροι εισοδήματος πληρωθέντες (2.885) (500) (1.773) - 
Καθαρές ταμειακές εισροές/(εκροές) από λειτουργικές 
δραστηριότητες 

(20.228) 33.390 (16.905) 38.399 
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ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

01.01-
31.03.2021 

01.01-
31.03.2020 

01.01-
31.03.2021 

01.01-
31.03.2020 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Είσπραξη από πώληση ενσώματων και ασώματων 
ακιν/σεων 

1 4 1 4 

Εισπράξεις από δάνεια σε τρίτους 190 240 40 240 

Δάνεια χορηγηθέντα σε τρίτους (98) (353) (98) (353) 

Δάνεια χορηγηθέντα σε εταιρείες του Ομίλου - - (13.000) (9.500) 

Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων (534) (622) (432) (383) 

Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων (344) (3.626) (178) (3.418) 

Μερίσματα εισπραχθέντα - 6.799 - - 

Τόκοι εισπραχθέντες 167 1.180 47 405 
Καθαρή μεταβολή σε βραχυπρόθεσμες & μακροπρόθεσμες 
επενδύσεις 1.000 - - - 

Καθαρές ταμειακές εισροές/(εκροές) από επενδυτικές 
δραστηριότητες 

383 3.621 (13.618) (13.006) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Εισπράξεις από χορηγούμενα και εκδοθέντα δάνεια - 123.623 - 122.123 

Πληρωμές δανείων (205) (200.023) (2) (200.000) 

Έξοδα έκδοσης δανείων - (500) - (500) 

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

Πληρωμές υποχρεώσεων μισθώσεων (630) (2.417) (395) (1.604) 

Μερίσματα πληρωθέντα (32) (169.505) (32) (169.505) 
Καθαρές ταμειακές εκροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες 

(867) (248.865) (430) (249.529) 

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

(20.713) (211.854) (30.952) (224.136) 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της 
περιόδου 

506.873 633.815 279.491 450.297 

Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών 1 - - - 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της 
περιόδου 

486.161 421.962 248.539 226.161 

 


