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Αθήνα – 31 Μαΐου 2022 – Ο ΟΠΑΠ (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην 

Ελλάδα, ανακοινώνει τις ενοποιημένες οικονομικές επιδόσεις της, για την τρίμηνη περίοδο που έληξε στις 31 

Μαρτίου 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  ΣΥΝΟΨΗ  
 

(Ποσά σε εκ. ευρώ) Q1 2022 Q1 2021 Δ 

Καθαρά έσοδα προ εισφορών 
(GGR)  

457,2 174,2 162,5% 

Καθαρά έσοδα από παιχνίδια 
(NGR) 1 

312,6 105,6 195,9% 

Μικτό Κέρδος από παιχνίδια 2 189,0 63,4 198,3% 

Λειτουργικά έξοδα 88,6 63,8 38,7% 

EBITDA 168,8 61,3 175,2% 

Περιθώριο EBITDA 36,9% 35,2%   

Καθαρά κέρδη 88,3 8,7 917,0% 

Περιθώριο Καθαρών κερδών 19,3% 5,0%   

Κέρδη ανά μετοχή (σε €) 0,2515 0,0260 868,5% 

1 GGR- εισφορά επί του GGR 

2 NGR- προμήθειες πρακτόρων-λοιπά άμεσα κόστη 

 
 

• Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) α’ τριμήνου 2022 ανήλθαν σε €457,2εκ. αυξημένα κατά 162,5% σε 
ετήσια βάση ως αποτέλεσμα της ισχυρής απόδοσης των retail δραστηριοτήτων, τα οποία λειτουργούσαν με 
περιορισμούς λόγω της πανδημίας (τα καταστήματά μας παρέμειναν κλειστά για όλο το α’ τρίμηνο 2021), 
ενώ το online συνεχίζει την ισχυρή του συνεισφορά. 

• Ενθαρρυντική απόδοση των retail δραστηριοτήτων το α’ τρίμηνο 2022, κατά τη διάρκεια μιας περιόδου 
μακροοικονομικών προκλήσεων, ενώ η άρση των περιορισμών πρόσβασης από την 1η Μαΐου και της 
υποχρεωτικής χρήσης μάσκας την 1η Ιουνίου, αναμένεται να βοηθήσει την επισκεψιμότητα στα 
καταστήματα. 

• Το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) το α’ τρίμηνο 2022 αυξήθηκε κατά 198,3% στα €189,0εκ. (Q1 2021: 
€63,4εκ.) ως αποτέλεσμα της αύξησης του GGR καταγράφοντας παράλληλα υψηλότερα επίπεδα 
περιθωρίων κερδοφορίας. 

• Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) α’ τριμήνου 2022 αυξημένα κατά 175,2% στα 
€168,8εκ. (Q1 2021: €61,3εκ.) ή αυξημένα κατά 259,9% σε επαναλαμβανόμενη βάση, ενισχυμένα πρόσθετα 

και από την αναγνώριση εσόδου ύψους €56,6εκ. που σχετίζεται με την επέκταση της σύμβασης παραχώρησης 
(αναγνώριση εσόδου στο Q1 2021: €45,5εκ.). 

• Λειτουργικά έξοδα α΄ τριμήνου 2022 στα €88,6εκ., υψηλότερα κατά 38,7% σε ετήσια βάση (Q1 2021 στα 
€63,8εκ.). Μη συμπεριλαμβάνοντας την επίδραση της πλήρους ενοποίησης της Stoiximan και έκτακτων 

κονδυλίων, τα λειτουργικά έξοδα α’ τριμήνου 2022 αυξήθηκαν κατά 28,5% σε σχέση με την αντίστοιχη 
περίοδο πέρυσι, μετά την επαναλειτουργία των καταστημάτων μας. 

• Τα καθαρά κέρδη το α’ τρίμηνο 2022 ανήλθαν σε €88,3εκ. (Q1 2021: €8,7εκ.), 10x υψηλότερα σε ετήσια 
βάση ή στα €94,2εκ. σε επαναλαμβανόμενη βάση. 

• Ισχυρή ταμειακή θέση με το δείκτη Καθαρού Δανεισμού/LTM Ebitda να διαμορφώνεται στο 0,1x. 

• Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων στις 9 Ιουνίου, με συνολικά προτεινόμενες αμοιβές μετόχων προς 
έγκριση €1,40 ανά μετοχή. 
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Καθαρά 
έσοδα προ 
εισφορών 
(GGR)  

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών 
(GGR) το α΄ τρίμηνο 2022 
αυξήθηκαν κατά 162,5% σε ετήσια 
βάση στα €457,2εκ. λόγω της 
πλήρους λειτουργίας των 
καταστημάτων μας το α΄ τρίμηνο 
2022 και της συνεχούς ισχυρής  
συνεισφοράς του online. Πιο 
συγκεκριμένα, τα καταστήματά μας 
παρέμειναν ανοιχτά σε όλη τη 
διάρκεια του τριμήνου σε αντίθεση 
με το α΄ τρίμηνο 2021, αν και 
λειτουργούσαν κάτω από 
περιοριστικά μέτρα.  

 
   
Μικτό 
Κέρδος από 
παιχνίδια1  
 
 

Το μικτό κέρδος από παιχνίδια το 
α’ τρίμηνο 2022 διαμορφώθηκε στα 
€189,0εκ. αυξημένο κατά 198,3% 
σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα 
της αύξησης του GGR. 

 

   

EBITDA Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, 
τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 
ανήλθαν το α΄ τρίμηνο 2022 σε 
€168,8εκ. έναντι €61,3εκ. το α΄ 
τρίμηνο 2021 υψηλότερα κατά 
175,2% ή κατά 259,9% σε 
επαναλαμβανόμενη βάση ως 
αποτέλεσμα της αύξησης του GGR 
σε συνδυασμό με έσοδα ύψους 
€56,6εκ. που σχετίζονται με την 
επέκταση της σύμβασης 
παραχώρησης. 

Δημοσιευμένα μεγέθη 
 

 
Επαναλαμβανόμενα μεγέθη 

 

 
*Μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα έξοδα ύψους €5,9εκ. στο Q1’22 και 
έκτακτα έσοδα ύψους €12,8εκ. στο Q1‘21 

   

 
1 GGR - εισφορά επί του GGR – προμήθειες πρακτόρων – λοιπά άμεσα κόστη 
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Καθαρά 
κέρδη  

Τα καθαρά κέρδη το α΄ τρίμηνο 
2022 ανήλθαν σε €88,3εκ. έναντι 
€8,7εκ. το α΄ τρίμηνο 2021 ως 
αποτέλεσμα της αυξημένης 
λειτουργικής κερδοφορίας. Σε 
επαναλαμβανόμενη βάση μη 
συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα 
κονδύλια, τα καθαρά κέρδη στο α’ 
τρίμηνο 2022 ανήλθαν σε 
€94,2εκ. σε σύγκριση με ζημίες 
€3,5εκ. το α΄ τρίμηνο 2021. 
 
 

Δημοσιευμένα μεγέθη 

 
 

Επαναλαμβανόμενα μεγέθη 
 

 
*Μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα έξοδα ύψους €5,9εκ. στο Q1’22 και έσοδα 
ύψους €12,2εκ. στο Q1‘21  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δήλωση του κ. Jan Karas, Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΠΑΠ, για τα οικονομικά αποτελέσματα 
του πρώτου τριμήνου του 2022: 
  
«Έπειτα από ένα δυναμικό 2021, ο ΟΠΑΠ σημείωσε σημαντικά αποτελέσματα στο πρώτο τρίμηνο 
του 2022, με όχημα την ισχυρή συνεισφορά των retail δραστηριοτήτων – παρά τα περιοριστικά 
μέτρα για τον Covid-19 που ήταν σε ισχύ – και τη συνεχιζόμενη θετική δυναμική των online 
δραστηριοτήτων. Αυτό ήρθε ως αποτέλεσμα πολλαπλών επιχειρησιακών πρωτοβουλιών, που 
εστίασαν στην παροχή ελκυστικών εμπειριών διασκέδασης και οδήγησαν σε υψηλά επίπεδα 
προσέλκυσης και διατήρησης πελατών.  
 
Οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι πληθωριστικές πιέσεις επηρεάζουν την κατανάλωση, 
αντισταθμίζοντας εν μέρει το θετικό αντίκτυπο από την άρση διάφορων μέτρων για την 
αντιμετώπιση του Covid-19. Ωστόσο, τα αποτελέσματα μας επαναβεβαιώνουν την ελκυστικότητα 
των retail και online προτάσεων μας, τη δύναμη του διαφοροποιημένου προϊοντικού 
χαρτοφυλακίου μας, την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου μας και την ισχυρή 
οικονομική θέση μας.  
 
Στο πλαίσιο αυτό, είμαστε σίγουροι ότι θα συνεχίσουμε να δημιουργούμε αξία για όλους τους 
εταίρους μας. Πρωτοβουλίες όπως η ανακαίνιση των δύο μεγαλύτερων παιδιατρικών νοσοκομείων 
της Ελλάδας, ένα έργο που ολοκληρώθηκε πρόσφατα και παραδόθηκε στο Δημόσιο, 
αναδεικνύουν τη δέσμευση μας στην κοινωνική συνεισφορά». 
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 2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  
 

Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) ανά παιχνίδι 

(Ποσά σε χιλ. ευρώ) Q1 2022 Q1 2021 Δ% 

Αριθμολαχεία 170.035 36.609  364,5  

% επί του συνόλου 37,2 21,0 - 

Αθλητικός Στοιχηματισμός 152.831 82.362  85,6  

% επί του συνόλου 33,4 47,3 - 

VLTs 69.353 -  -  

% επί του συνόλου 15,2 - - 

Σκρατς & Λαχεία 23.515 7.872  198,7  

% επί του συνόλου 5,1 4,5 - 

Διαδικτυακό Καζίνο 41.460 47.344 (12,4) 

% επί του συνόλου 9,1 27,2 - 

Σύνολο καθαρών εσόδων 
προ εισφορών 

457.194 174.189  162,5  

 
 

Αριθμολαχεία Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών 
(GGR) από αριθμολαχεία 
διαμορφώθηκαν σε €170,0εκ. το 
α΄ τρίμηνο 2022 έναντι €36,6εκ. 
το α΄ τρίμηνο 2021, αυξημένα 
κατά 364,5% σε ετήσια βάση 
λόγω της πλήρους λειτουργίας 
των καταστημάτων το α΄ τρίμηνο 
2022. Το διαδικτυακό ΤΖΟΚΕΡ 
συνεχίζει να καταγράφει 
σημαντικές επιδόσεις για ένα 
ακόμα τρίμηνο αποτελώντας 
ποσοστό μεγαλύτερο του 13% 
των εσόδων του παιχνιδιού στο 
α’ τρίμηνο 2022. 

 

   
Αθλητικός 
στοιχηματισμός 

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών 
(GGR) των παιχνιδιών αθλητικού 
στοιχηματισμού ανήλθαν σε 
€152,8εκ. το α΄ τρίμηνο 2022 
έναντι €82,4εκ. το α΄ τρίμηνο 
2021, καταγράφοντας αύξηση 
85,6% σε σχέση με την 
αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Τα 
GGR των παιχνιδιών αθλητικού 
στοιχηματισμού εμφανίστηκαν 
ενισχυμένα λόγω και της 
επαναλειτουργίας του retail 
δικτύου σε συνδυασμό με την 
ισχυρή συνεισφορά του online. 
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VLTs Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών 
(GGR) από τα VLTs το α΄ 
τρίμηνο 2022 ανήλθαν σε 
€69,4εκ. Τα περιοριστικά μέτρα 
που επιβλήθηκαν συνέχισαν να 
επηρεάζουν την απόδοση του 
παιχνιδιού με σταδιακή 
ανάκαμψη να καταγράφεται μετά 
την άρση των περιορισμών από 
την 1η Μαΐου. 

 
   
Σκρατς & 
Λαχεία  

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών 
(GGR) από Σκρατς & Λαχεία 
ανήλθαν σε €23,5εκ. το α’ 
τρίμηνο 2022 σε σύγκριση με 
€7,9εκ. το α’ τρίμηνο 2021, 
αυξημένα κατά 198,7% σε ετήσια 
βάση ως αποτέλεσμα της 
σταδιακής χαλάρωσης των 
μέτρων κοινωνικής 
αποστασιοποίησης και της 
απουσίας lockdown το 2022. 
 

 
   
Διαδικτυακό 
Καζίνο  

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών 
(GGR) από το διαδικτυακό 
καζίνο  ανήλθαν σε €41,5εκ. το α’ 
τρίμηνο 2022 έναντι €47,3εκ. το 
α’ τρίμηνο 2021 καταγράφοντας 
ισχυρές επιδόσεις παρά την 
επαναλειτουργία των retail 
δραστηριοτήτων.      

 
 

 

Έξοδα σχετιζόμενα με τα έσοδα από παιχνίδια  

(Ποσά σε χιλ. ευρώ) Q1 2022 Q1 2021 % Δ 

Προμήθειες πρακτόρων 89.881 14.210  532,5  

Λοιπά άμεσα κόστη 33.710 28.051  20,2  

Σύνολο 123.591 42.261  192,4  

% επί των καθαρών εσόδων προ 
εισφορών (GGR) 

 27,0   24,3    

 
 

Έξοδα 
σχετιζόμενα 
με τα έσοδα 
από 
παιχνίδια  

Τα έξοδα σχετιζόμενα με τα έσοδα από 
παιχνίδια το α’ τρίμηνο 2022 
αυξήθηκαν κατά 192,4% σε ετήσια 
βάση και διαμορφώθηκαν σε 
€123,6εκ. έναντι €42,3εκ. το α’ τρίμηνο 
2021, κυρίως λόγω αυξημένων 
προμηθειών των πρακτόρων μετά την 
επανέναρξη λειτουργίας των 
καταστημάτων μας.  
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Έξοδα μισθοδοσίας        

(Ποσά σε χιλ. ευρώ) Q1 2022 Q1 2021 % Δ 

Μισθοί και ημερομίσθια 15.536 15.252  1,9  

Ασφαλιστικές εισφορές 2.400 2.314  3,7  

Λοιπά έξοδα προσωπικού 1.024 873  17,4  

Μερικό Σύνολο 18.960 18.438  2,8  

Stoiximan (ΕΛΛ/ΚΥΠ) 1.224 161 658,5 

Σύνολο 20.184 18.600  8,5  

% επί των καθαρών εσόδων 
προ εισφορών (GGR) 

 4,4   10,7    

 
 

Έξοδα 
μισθοδοσίας 

Τα έξοδα μισθοδοσίας το α’ τρίμηνο 
2022 ανήλθαν σε €20,2εκ. σε 
σύγκριση με €18,6εκ. το α’ τρίμηνο 
2021, αυξημένα κατά 8,5% μετά την 
ολοκλήρωση της απόσχισης της 
νέας οντότητας και ακολούθως τη 
μεταφορά των εργαζομένων στην 
Stoiximan από την Kaizen Gaming. 
Σε επαναλαμβανόμενη βάση, μη 
συμπεριλαμβάνοντας τη Stoiximan, 
τα έξοδα μισθοδοσίας αυξήθηκαν 
κατά 2,8% σε ετήσια βάση. 

 

 

Έξοδα προβολής και διαφήμισης  

(Ποσά σε χιλ. ευρώ) Q1 2022 Q1 2021 % Δ 

Δωρεές & χορηγίες 5.521 3.971  39,0  

Διαφήμιση 10.469 6.742  55,3  

Μερικό Σύνολο 15.990 10.713  49,2  

Stoiximan (ΕΛΛ/ΚΥΠ) 7.295 5.323  37,1  

Σύνολο 23.285 16.036  45,2  

% επί των καθαρών εσόδων προ εισφορών 
(GGR) 

 5,1   9,2    

 
 

Έξοδα 
προβολής 
και 
διαφήμισης 

Τα έξοδα προβολής και διαφήμισης το 
α’ τρίμηνο 2022  αυξήθηκαν κατά 
45,2% στα €23,3εκ. έναντι €16,0εκ. το 
α’ τρίμηνο 2021 ενισχυμένα κατά 
49,2% σε επαναλαμβανόμενη βάση, 
μη συμπεριλαμβάνοντας τη Stoiximan, 
προκειμένου να υποστηριχθεί 
αποτελεσματικά η επαναλειτουργία 
των καταστημάτων μας και η 
εκτεταμένη online δραστηριότητα. 
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Λοιπά λειτουργικά έξοδα 

(Ποσά σε χιλ. ευρώ) Q1 2022 Q1 2021 % Δ 

Κόστος παροχών 
πληροφορικής 

4.517 4.520 (0,1) 

Αμοιβές οργανισμών κοινής 
ωφέλειας και τηλεπικοινωνίας 

3.405 1.940 75,5  

Ενοίκια 266 191  39,4  

Ανάλωση αποθεμάτων 1.001 268  273,1  

Λοιπά έξοδα 22.495 9.821  129,1  

Μερικό Σύνολο 31.684 16.740  89,3  

Stoiximan (ΕΛΛ/ΚΥΠ) 13.420 12.475  7,6  

Σύνολο 45.105 29.214  54,4  

 
 

Λοιπά 
λειτουργικά 
έξοδα 

Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα το α’ 
τρίμηνο 2022 αυξήθηκαν κατά  
54,4% σε ετήσια βάση και ανήλθαν 
σε €45,1εκ. έναντι €29,2εκ. το α’ 
τρίμηνο 2021. Σε 
επαναλαμβανόμενη βάση, μη 
συμπεριλαμβάνοντας τη Stoiximan & 
έκτακτα κονδύλια, τα λοιπά 
λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 
42,3% κυρίως για να υποστηριχθούν 
οι αυξημένες λειτουργικές ανάγκες 
των καταστημάτων μας.  

 
 

Ταμειακές ροές 

(Ποσά σε χιλ. ευρώ) Q1 2022 Q1 2021 Δ% 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες 

 150.271  (20.228) - 

Ταμειακές ροές από επενδυτικές 
δραστηριότητες 

(601)  383  - 

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες 

(212.479) (867) - 

 
Ταμειακές ροές 
από λειτουργικές 
δραστηριότητες 

Οι ταμειακές ροές από 
λειτουργικές δραστηριότητες το 
α΄ τρίμηνο 2022 διαμορφώθηκαν 
σε εισροές ύψους €150,3εκ. 
έναντι εκροών ύψους €20,2εκ. το 
α΄ τρίμηνο 2021, ως αποτέλεσμα  
της υγιούς  ανάκαμψης   της 
κερδοφορίας.  

 

  

Ταμειακές ροές 
από επενδυτικές 
δραστηριότητες 

Οι ταμειακές ροές από 
επενδυτικές δραστηριότητες το 
α΄ τρίμηνο 2022 ανήλθαν σε 
εκροές €0,6εκ. 

  

Ταμειακές ροές 
από 
χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες  

Οι ταμειακές ροές από 
χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
το α΄ τρίμηνο 2022 ανήλθαν σε 
εκροές €212,5εκ. λόγω της 
αποπληρωμής τραπεζικών 
δανείων ύψους €210εκ. 
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3.  ΚΥΡΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 
 
Πώληση της μειοψηφικής συμμετοχής του ΟΠΑΠ στην Betano  
Τον Απρίλιο 2022 ο ΟΠΑΠ σύναψε συμφωνία εξαγοράς μετοχών με την εταιρεία Rubidium Holding 2 Ltd, μία εξ 
ολοκλήρου θυγατρική με έμμεση συμμετοχή της SAZKA Group a.s., για την πώληση της μειοψηφικής συμμετοχής 
της ύψους 36,75% στις επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας Kaizen Gaming Limited («KGL») εκτός 
Ελλάδος και Κύπρου (η «Betano»).  
Το τίμημα αγοράς αποτελείται από: (α) προκαταβολή σε μετρητά ύψους €50εκ., ελεύθερη μετρητών και οφειλών 
(debt free cash free basis), και (β) πληρωμές ποσοστού επί μελλοντικών κερδών (earnout payments), με βάση την 
επίδοση κατά τα οικονομικά έτη 2022, 2023 και 2024, καταβλητέες τα έτη 2023, 2024 και 2025 αντίστοιχα.  
Η ανακοινωθείσα συναλλαγή αντανακλά τη στρατηγική του ΟΠΑΠ που εστιάζει στη διατήρηση και ενίσχυση της  
ηγετικής του θέσης στην Ελληνική και  Κυπριακή αγορά διαδικτυακών παιγνίων. Ο ΟΠΑΠ διατηρεί τη συνολική 
συμμετοχή του ύψους 84,49% και τον αποκλειστικό έλεγχο επί της εταιρείας Stoiximan Ltd η οποία 
δραστηριοποιείται σε διαδικτυακά παίγνια στην Ελλάδα και την Κύπρο υπό το σήμα «Stoiximan».  
 
Προπληρωμή ομολογιακών δανείων 
Στις 23 Μαρτίου 2022, ο ΟΠΑΠ αποπλήρωσε δάνεια ύψους €100εκ., επιπλέον της ήδη ανακοινωθείσας πρόωρης 
μερικής αποπληρωμής χρέους ύψους €110εκ., που ανέρχονται σε συνολική αποπληρωμή χρέους ύψους €210εκ. 
το α’ τρίμηνο 2022, χωρίς επιπλέον κόστος. 
  
Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων στις 9 Ιουνίου 2022  
Η Διοίκηση της Εταιρίας ενθαρρύνει τους μετόχους της να συμμετέχουν στην επερχόμενη Γενική Συνέλευση και 

βασίζεται στη στήριξή τους. Ο ΟΠΑΠ πιστεύει ότι όλες οι εισηγήσεις που κατατίθενται προς έγκριση στην Γενική 

Συνέλευση είναι προς το συμφέρον των μετόχων μας. 
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΟΠΑΠ Α.Ε. – Λεωφόρος Αθηνών 112, 104 42 Αθήνα 

Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων – Τηλ.: +30 (210) 5798930 - ir@opap.gr  

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  

1. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 
 
2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων 
   
3. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 
   
4. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
 4.1. Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων  
 4.2. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων  
 
5. Κατάσταση Ταμειακών Ροών   
 

 
  

Πρόσκληση Τηλεδιάσκεψης 

για τις οικονομικές επιδόσεις Α’ τριμήνου 2022 
 

Τετάρτη 01 Ιουνίου 2022 
 

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

Η βίντεο-παρουσίαση των αποτελεσμάτων Α’ τριμήνου 2022 θα βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο της εταιρείας 
πριν την έναρξη της τηλεδιάσκεψης 

(https://investors.opap.gr/el-gr/results-and-news/financial-statements/2022) 
  

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν το βίντεο της 
παρουσίασης εκ των προτέρων 

ώστε να συμμετάσχουν στην τηλεδιάσκεψη.  
 
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/22Q1 or https://87399.themediaframe.eu/links/opap22Q1.html 

 
Σε περίπτωση προβλημάτων στη διασύνδεση παρακαλώ επικοινωνήστε: + 30 210 9460803 ή hellas@choruscall.gr    

mailto:ir@opap.gr
https://investors.opap.gr/el-gr/results-and-news/financial-statements/2022
https://87399.themediaframe.eu/links/opap22Q1.html
https://87399.themediaframe.eu/links/opap22Q1.html
mailto:hellas@choruscall.gr
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1. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης  

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 31.03.2022 31.12.2021 31.03.2022 31.12.2021 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία           

Ασώματες ακινητοποιήσεις    1.105.834 1.133.295 781.647 801.942 

Ενσώματες ακινητοποιήσεις    66.888 70.383 64.568 68.101 

Δικαίωμα χρήσης   33.453 35.222 19.592 21.002 

Επενδύσεις σε ακίνητα   1.497 1.521 1.497 1.521 

Υπεραξία   342.688 342.688 - - 

Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες   - - 425.412 425.412 

Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες   10.876 8.156 - - 

Μακροπρόθεσμες εμπορικές απαιτήσεις   2.057 2.078 2.057 2.078 

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία   64.012 71.093 65.742 72.822 

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση   31.771 30.544 - - 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών 
στοιχείων 

  1.659.077 1.694.980 1.360.515 1.392.877 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία           

Αποθέματα    13.761 4.682 3.104 2.689 

Εμπορικές απαιτήσεις    80.142 90.881 45.215 49.216 

Απαιτήσεις από φόρο εισοδήματος   6 5 - - 

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία   48.378 47.955 37.408 31.049 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα   797.552 860.361 526.014 609.088 

Βραχυπρόθεσμες επενδύσεις   3.633 3.633 - - 

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών 
στοιχείων 

  943.472 1.007.517 611.742 692.042 

Σύνολο Ενεργητικού   2.602.549 2.702.497 1.972.257 2.084.919 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ίδια κεφάλαια           

Μετοχικό κεφάλαιο    105.857 105.857 105.857 105.857 

Αποθεματικό υπέρ το άρτιο   346.228 346.228 346.228 346.228 

Αποθεματικά    35.286 35.450 35.286 34.174 

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

Κέρδη εις νέο   527.379  437.822  423.706  343.260  

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν σε 
μετόχους της Εταιρείας 

  1.000.253 910.860 896.580 815.022 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές   40.095 38.513 - - 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   1.040.348 949.372 896.580 815.022 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις           

Δανειακές υποχρεώσεις  536.024 991.673 495.879 941.517 

Υποχρεώσεις μισθώσεων  41.649 43.507 15.602 16.989 

Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση   125.476 127.176 39.697 40.317 

Προγράμματα παροχών προσωπικού    4.494 4.058 4.383 3.955 

Προβλέψεις   9.634 9.520 9.631 9.517 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις    4.204 5.724 - 1.453 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων   721.481 1.181.656 565.193 1.013.747 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις           

Δανειακές υποχρεώσεις  303.922 54.965 331.964 82.677 

Υποχρεώσεις μισθώσεων   7.452 7.500 5.345 5.365 

Εμπορικές υποχρεώσεις   139.559 168.186 36.219 62.560 

Υποχρεώσεις από φόρο εισοδήματος   88.031 60.658 67.866 49.079 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις   301.756  280.160  69.091  56.470  

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων   840.720 571.469 510.485 256.151 

Σύνολο υποχρεώσεων   1.562.201 1.753.125 1.075.677 1.269.897 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων   2.602.549 2.702.497 1.972.257 2.084.919 
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2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων 
 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 01.01-
31.03.2022 

01.01-31.03.2021 
*Αναμορφωμένο 

01.01-
31.03.2022 

01.01-
31.03.2021 

Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR)   457.194 174.189 315.874 48.726 

Εισφορά επί των καθαρών εσόδων και λοιπές 
εισφορές 

  (144.588) (68.559) (97.197) (15.539) 

Καθαρά έσοδα από παιχνίδια (NGR)   312.605 105.630 218.677 33.187 

Προμήθειες πρακτόρων   (89.881) (14.210) (76.389) (8.263) 

Λοιπά άμεσα κόστη   (33.710) (28.051) (17.045) (7.863) 

Λοιπά λειτουργικά έσοδα  26.033 33.619 10.664 16.596 

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

 56.623 45.489 56.623 45.489 

Λοιπά λειτουργικά κόστη  (16.975) (17.369) - (399) 

Κέρδη/(Ζημίες) από συγγενείς εταιρείες  2.720 83 - - 

   257.415 125.192 192.531 78.746 

Λειτουργικά έξοδα  (88.574) (63.847) (49.008) (37.329) 

Κόστος μισθοδοσίας  (20.184) (18.600) (16.040) (15.274) 

Έξοδα προβολής και διαφήμισης  (23.285) (16.036) (12.903) (9.353) 

Άλλα λειτουργικά έξοδα  (44.956) (29.766) (20.017) (13.226) 

Ζημίες από απομείωση χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων 

 (148) 554 (48) 525 

Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων 
(EBITDA) 

 168.842 61.344 143.522 41.417 

Αποσβέσεις  (33.813) (36.179) (25.759) (27.784) 

Λειτουργικό αποτέλεσμα  135.028 25.165 117.763 13.633 

Χρηματοοικονομικά έσοδα    57 377 74 497 

Χρηματοοικονομικά έξοδα   (15.585) (11.370) (14.173) (10.562) 

Κέρδη προ φόρων   119.500 14.172 103.664 3.568 

Φόρος εισοδήματος   (29.640) (4.952) (23.219) 1.289 

Κέρδη μετά φόρων   89.860 9.220 80.446 4.857 

Κατανεμόμενα σε:     

Μετόχους της Εταιρείας   88.279 8.680 80.446 4.857 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές   1.581 540 - - 

Κέρδη μετά φόρων   89.860 9.220 80.446 4.857 

Βασικά και απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή 
σε € 

  0,2515 0,0260 0,2292 0,0145 

*Τα συγκριτικά ποσά της Κατάστασης Αποτελεσμάτων έχουν προσαρμοστεί λόγω της οριστικοποίησης της κατανομής της τιμής αγοράς κατά 
την εξαγορά της STOIXIMAN LTD. 
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3. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 

 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 01.01-
31.03.2022 

01.01-31.03.2021 
*Αναμορφωμένο 

01.01-
31.03.2022 

01.01-
31.03.2021 

Κέρδη περιόδου   89.860 9.220 80.446 4.857 

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

Κέρδη από αποτίμηση παραγώγων για αντιστάθμιση 
κινδύνου 

  1.453 291 1.453 291 

Φόρος εισοδήματος που αναλογεί   (341) (70) (341) (70) 

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

  4 1 - - 

Σύνολο στοιχείων που ενδέχεται να ταξινομηθούν 
μεταγενέστερα στην κατάσταση αποτελεσμάτων 

  1.115 222 1.112 221 

Λοιπές συνολικές ζημίες μετά φόρων   1.115 222 1.112 221 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά φόρων   90.976 9.442 81.558 5.078 

Κατανεμόμενα σε:     

Μετόχους της Εταιρείας   89.393 8.902 81.558 5.078 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές   1.583 540 - - 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά φόρων   90.976 9.442 81.558 5.078 

 
*Τα συγκριτικά ποσά της Κατάστασης Αποτελεσμάτων έχουν προσαρμοστεί λόγω της οριστικοποίησης της κατανομής της τιμής αγοράς κατά την 
εξαγορά της STOIXIMAN LTD 
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4. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων   

4.1. Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεματικό 
υπέρ το άρτιο 

Αποθεματικά 
Ίδιες 

μετοχές 

Κέρδη εις νέο 
(Αναμορφωμένο 

(*)) 
Σύνολο 

Μη ελέγχουσες 
συμμετοχές 

(Αναμορφωμένο 
(*)) 

Σύνολο 
Ιδίων 

Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2021 102.428 218.826 33.329 (14.497) 401.498 741.584 41.126 782.710 

Κέρδη περιόδου 01.01-31.03.2021 - - - - 8.680 8.680 540 9.220 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα περιόδου 01.01-
31.03.2021 

- - 222 - - 222 0 222 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα - - 222 - 8.680 8.902 540 9.442 

Υπόλοιπο την 31 Μαρτίου 2021 
(Αναμορφωμένο (*)) 

102.428 218.826 33.550 (14.497) 410.179 750.486 41.666 792.152 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2022 105.857 346.228 35.450 (14.497) 437.822 910.860 38.513 949.372 

Κέρδη περιόδου 01.01-31.03.2022 - - - - 88.279 88.279 1.581 89.860 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα περιόδου 01.01-
31.03.2022 

- - 1.114 - 0 1.114 1 1.115 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα - - 1.114 - 88.279 89.393 1.583 90.976 

Συναλλαγές με τους Μετόχους της Εταιρείας 

Αποθεματικά θυγατρικών εταιρειών  - - (1.278) - 1.278 - - - 

Συνολικές συναλλαγές με τους Μετόχους της 
Εταιρείας 

- - (1.278) - 1.278 - - - 

Υπόλοιπο την 31 Μαρτίου 2022 105.857 346.228 35.286 (14.497) 527.379 1.000.253 40.095 1.040.348 

 
*Τα συγκριτικά ποσά της Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων έχουν προσαρμοστεί λόγω της οριστικοποίησης της κατανομής της τιμής αγοράς κατά την εξαγορά της STOIXIMAN LTD. 
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4.2. Εταιρική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
Μετοχικό κεφάλαιο 

Αποθεματικό υπέρ 
το άρτιο 

Αποθεματικά 
Ίδιες 

μετοχές 
Κέρδη εις νέο 

Σύνολο 
Ιδίων 

κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2021 102.428 218.826 32.075 (14.497) 301.214 640.045 

Κέρδη περιόδου 01.01-31.03.2021 - - - - 4.857 4.857 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα/(ζημίες) - - 221 - - 221 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα/(ζημιές) - - 221 - 4.857 5.078 

Υπόλοιπο την 31 Μαρτίου 2021 (Αναμορφωμένο (*)) 102.428 218.826 32.296 (14.497) 306.071 645.124 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2022 105.857 346.228 34.174 (14.497) 343.260 815.022 

Κέρδη περιόδου 01.01-31.03.2022 - - - - 80.446 80.446 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα/(ζημίες) - - 1.112 - - 1.112 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα/(ζημιές) - - 1.112 - 80.446 81.558 

Υπόλοιπο την 31 Μαρτίου 2022 105.857 346.228 35.286 (14.497) 423.706 896.580 

 
*Τα συγκριτικά ποσά της Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων έχουν προσαρμοστεί λόγω της οριστικοποίησης της κατανομής της τιμής αγοράς κατά την εξαγορά της STOIXIMAN LTD.  
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5. Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

 
  

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
01.01-

31.03.2022 

01.01-
31.03.2021 

*Αναμορφωμένο 

01.01-
31.03.2022 

01.01-
31.03.2021 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Κέρδη προ φόρων 119.500 14.172 103.664 3.568 

Προσαρμογή για:         

Αποσβέσεις 33.814 36.179 25.759 27.784 

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 15.528 10.993 14.099 10.065 

Προγράμματα παροχών προσωπικού  444 418 436 383 

Απομείωση εμπορικών απαιτήσεων (409) (564) 38 (534) 

Διαγραφή εμπορικών απαιτήσεων 10 10 10 10 

Άλλες προβλέψεις 114 (801) 114 (801) 

(Κέρδη)/Ζημίες από συγγενείς εταιρείες (2.720) (83) - - 

Κέρδη από πώληση ενσώματων & ασώματων 
ακινητοποιήσεων 

(1) (1) (1) (1) 

(Κέρδη)/Ζημίες από μισθωτικές παραχωρήσεις 3 (1.843) 6 (1.192) 

Σύνολο 166.285 58.479 144.126 39.281 

Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης         

(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων (9.079) (12.442) (415) 232 

(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων 13.093 (35.057) 7.250 (29.829) 

Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (8.124) (22.157) (13.918) (19.306) 

Σύνολο 162.175 (11.177) 137.042 (9.621) 

Τόκοι έξοδα πληρωθέντα (6.369) (6.166) (5.839) (5.511) 

Φόροι εισοδήματος πληρωθέντες (5.535) (2.885) (5.392) (1.773) 

Καθαρές ταμειακές εισροές/(εκροές) από λειτουργικές 
δραστηριότητες 

150.271 (20.228) 125.812 (16.905) 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Είσπραξη από πώληση ενσώματων και ασώματων 
ακιν/σεων 

1 1 1 1 

Εισπράξεις από δάνεια σε τρίτους 672 190 392 40 

Δάνεια χορηγηθέντα σε τρίτους (210) (98) (210) (98) 

Δάνεια χορηγηθέντα σε εταιρείες του Ομίλου - - (7.000) (13.000) 

Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων (480) (534) (191) (432) 

Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων και επενδύσεων 
σε ακίνητα 

(606) (344) (372) (178) 

Τόκοι εισπραχθέντες 22 167 24 47 

Καθαρή μεταβολή σε βραχυπρόθεσμες & 
μακροπρόθεσμες επενδύσεις 

  1.000 - - 

Καθαρές ταμειακές εισροές/(εκροές) από επενδυτικές 
δραστηριότητες 

(601) 383 (7.356) (13.618) 
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Πληρωμές δανείων (210.130) (205) (200.001) (2) 

Πληρωμές υποχρεώσεων μισθώσεων (2.347) (630) (1.526) (395) 

Μερίσματα πληρωθέντα στους μετόχους της Εταιρείας (2) (32) (2) (32) 

Καθαρές ταμειακές εκροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες 

(212.479) (867) (201.529) (430) 

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

(62.809) (20.713) (83.074) (30.952) 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της 
περιόδου 

860.361 506.873 609.088 279.491 

Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών - 1 - - 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της 
περιόδου 

797.552 486.161 526.014 248.539 

 
 

*Τα συγκριτικά ποσά της Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων έχουν προσαρμοστεί λόγω της οριστικοποίησης της κατανομής της τιμής 
αγοράς κατά την εξαγορά της STOIXIMAN LTD. 

 


