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31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015 1.1-31.12.2016 1.1-31.12.2015 1.1-31.12.2016 1.1-31.12.2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Λειτουργικές δραστηριότητες

Ασώματες ακινητοποιήσεις 1.216.858 1.222.987 1.041.090 1.063.227 Κέρδη προ φόρων 236.916 299.592 233.914 301.661

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 67.583 56.238 45.196 32.861 Προσαρμογές για:

Επενδύσεις σε ακίνητα 940 1.398 940 1.398 Αποσβέσεις 58.286 59.310 36.684 39.995

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 44.909 38.297 301.880 172.628 Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 13.199 4.666 3.206 (2.245)

Αποθέματα 12.469 13.265 2.350 280 Προγράμματα παροχών προσωπικού 3.112 1.174 2.807 1.114

Απαιτήσεις 80.634 55.234 33.667 23.391 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 72 220 (149) -

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 344.280 321.414 115.631 248.745 Άλλες προβλέψεις (11.788) 9.128 (11.692) 9.100

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.767.675 1.708.833 1.540.755 1.542.530

Απομείωση αξίας ενσώματων και ασώματων 

ακινητοποιήσεων 29 15.021 - -

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Συναλλαγματικές διαφορές 88 2 88 2

Μετοχικό κεφάλαιο 95.700 95.700 95.700 95.700 Ζημία απομείωσης συμμετοχής σε θυγατρική εταιρεία - - 12.000 -

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 939.577 1.066.122 942.421 1.066.582 Αναστροφή απομείωσης από επιμέτρηση 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων μετόχων Εταιρείας (α) 1.035.277 1.161.822 1.038.121 1.162.282 αξίας συγγενών (350) (893) - -

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β) 36.954 41.005 - - Κέρδη από συγγενείς (600) (600) - -

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 1.072.231 1.202.827 1.038.121 1.162.282 Αποτελέσματα από επενδυτικές δραστηριότητες (705) (202) (642) 5

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 42.254 66.022 43.296 67.425 Άλλα μη ταμειακά στοιχεία - - 2.869 1.973

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρέωσεις 263.000 115.000 208.000 115.000

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρέωσεις 118.689 32.097 118.689 2.097 Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης:

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 271.500 292.887 132.649 195.727 (Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων 789 (10.289) (2.071) (280)

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 695.443 506.006 502.634 380.248 (Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων (66.996) 35.707 (41.746) 48.194

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 22.060 (59.424) (3.505) (83.503)

ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 1.767.675 1.708.833 1.540.755 1.542.530 Μείωση φόρων πληρωθέντων (27.735) (6.999) (29.018) (4.172)

Μείον:

Τόκοι έξοδα πληρωθέντα (15.140) (5.524) (11.469) (3.467)

Φόροι εισοδήματος πληρωθέντες (116.937) (142.454) (107.801) (135.743)
Ταμειακές εισροές από λειτουργικές

δραστηριότητες (α) 94.301 198.436 83.475 172.634

1.1-31.12.2016 1.1-31.12.2015 1.1-31.12.2016 1.1-31.12.2015

Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) 1.397.565 1.399.671 1.152.655 1.167.601 Επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά έσοδα από παιχνίδια (NGR) 573.047 625.339 457.006 516.197 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων 

Λειτουργικό αποτέλεσμα 249.254 302.770 237.208 299.418 και ασώματων ακινητοποιήσεων 684 321 677 32

Κέρδη προ φόρων 236.916 299.592 233.914 301.661 Αγορά ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων (42.865) (39.649) (26.460) (21.319)

Κέρδη μετά φόρων (Α) 172.856 209.901 172.088 211.091 Επιπλέον αντίτιμο για την εξαγορά θυγατρικής (695) (1.090) - -

  -Μέτοχοι της Εταιρείας 170.236 210.719 172.088 211.091 Δάνεια χορηγηθέντα σε τρίτους (12.700) - - -

  -Μη ελέγχουσες συμμετοχές 2.620 (819) - - (Αύξηση) / μείωση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών - - (145.000) 34.500

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά φόρων (Β) (179) 37 (175) 26 Τόκοι εισπραχθέντες 3.261 1.350 485 532

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα Μερίσματα εισπραχθέντα - - 9.103 5.640

μετά φόρων (Α)+(Β) 172.677 209.937 171.913 211.116 Ταμειακές (εκροές)/εισροές από επενδυτικές 

  -Μέτοχοι της Εταιρείας 170.057 210.755 171.913 211.116 δραστηριότητες (β) (52.315) (39.067) (161.196) 19.385

  -Μη ελέγχουσες συμμετοχές 2.620 (817) - -Κέρδη μετά φόρων ανά μετοχή - βασικά και απομειωμένα (σε 

€) 0,5344 0,6609 0,5403 0,6621 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε €) 0,7200 0,4000 0,7200 0,4000 Εισπράξεις από χορηγούμενα και εκδοθέντα δάνεια 276.689 147.096 221.689 117.097

Κέρδη προ φόρων, τόκων και Πληρωμές δανείων (42.097) - (12.097) -
αποσβέσεων (EBITDA) 307.540 377.103 273.892 339.413 Αγορά ιδίων μετοχών (4.735) (2.719) (4.735) (2.719)

Πληρωμές τόκων χρηματοδοτικών μισθώσεων - (1) - -

Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων - (4) - -

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών (599) (715) - -

Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής (6.598) (21.452) - -
Μερίσματα πληρωθέντα (292.819) (277.298) (292.819) (273.738)

Ταμειακές εκροές από 

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015 χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (70.158) (155.093) (87.961) (159.359)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης Καθαρή (μείωση)/αύξηση στα ταμειακά

(1.1.2016 και 1.1.2015 αντίστοιχα) 1.202.827 1.235.064 1.162.282 1.166.661 διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ) (28.172) 4.276 (165.682) 32.660

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα 172.677 209.937 171.913 211.116

Mερίσματα πληρωθέντα (293.106) (217.222) (293.106) (213.661) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή 

Απόκτηση δικαιωμάτων μειοψηφίας θυγατρικών εταιρειών - (950) - - της χρήσεως 301.695 297.418 231.115 198.455

Αγορά ιδίων μετοχών (4.735) (2.719) (4.735) (2.719)

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών (601) (715) - - Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών (6.598) (21.452) - - τέλος της χρήσεως 273.523 301.695 65.433 231.115

Παροχές σε μετοχές 1.768 884 1.768 884

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης 

(31.12.2016 και 31.12.2015 αντίστοιχα) 1.072.231 1.202.827 1.038.121 1.162.282

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΟΠΑΠ Α.Ε. ("Εταιρεία") και του ΟΜΙΛΟΥ ΟΠΑΠ ("Όμιλος"). Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν

προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία ή τον Όμιλο, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε., καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή, όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

(Δημοσιευόμενα βάσει του Κ.Ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Π.Χ.Α.)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)
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ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΜΙΛΟΣ

1α. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 11.36 των
ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
1β. Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις έχει διενεργηθεί σωρευτική πρόβλεψη για πιθανές φορολογικές διαφορές ποσού € 1.258
χιλ. για τον Όμιλο.
2. Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου και της Εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.
3α. Σύμφωνα με επιστολή του Νομικού τμήματος, σχετικά με τις υποθέσεις που αφορούν δικαστικές απαιτήσεις τρίτων έναντι της
ΟΠΑΠ Α.Ε. για τις οποίες πιθανολογείται αρνητική έκβαση, θα απαιτηθούν ποσά ύψους € 32.078 χιλ. για την Εταιρεία και € 32.195 χιλ.
για τον Όμιλο για τη διεκπεραίωσή τους ενώ το συνολικό ύψος των απαιτήσεων αυτών ανέρχεται στο ποσό των € 29.989 χιλ. για την
Εταιρεία και € 30.179 χιλ. για τον Όμιλο.
3β. Οι συνολικές προβλέψεις και λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:
i) για επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, το ποσό των € 32.078 χιλ. για την Εταιρεία και € 32.195 χιλ. για τον Όμιλο,
ii) για φορολογικές διαφορές, το ποσό των € 1.258 χιλ. για τον Όμιλο, και
iii) για αποζημιώσεις αποχώρησης προσωπικού, ποσό € 1.355 χιλ. για την Εταιρεία και € 1.507 χιλ. για τον Όμιλο.
3γ. Επίσης, σύμφωνα με επιστολή του Νομικού τμήματος, έχουν κατατεθεί αγωγές τρίτων με απαιτήσεις ύψους € 229.378 χιλ. για τον
Όμιλο για τις οποίες ωστόσο, οι πιθανότητες αρνητικής έκβασης δεν είναι σημαντικές και για το λόγο αυτό δεν έχουν διενεργηθεί
σχετικές προβλέψεις.
4. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της ΟΠΑΠ Α.Ε. την 31.12.2016 και 31.12.2015, ανέρχεται σε 843 και 738 αντίστοιχα
(1.005 και 860, αντίστοιχα του Ομίλου).
5. Τα ποσά των εισροών, εκροών, απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Ομίλου με συνδεδεμένα μέρη, όπως ορίζονται

9. Η Εταιρεία ακολούθησε τις ίδιες λογιστικές αρχές με αυτές που ακολούθησε κατά την προηγούμενη χρήση.
10. Οι επενδύσεις για αγορές παγίων στοιχείων της Εταιρείας και του Ομίλου για την περίοδο από 1.1-31.12.2016 ανήλθαν σε €
26.460 χιλ. και € 42.865 χιλ., αντίστοιχα .
11. Δεν έχει επέλθει διακοπή εκμετάλλευσης κλάδου ή εταιρείας του Ομίλου.
12. Τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
13. Η δέκατη έκτη (16η) Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΠΑΠ Α.Ε. έλαβε χώρα την Δευτέρα 25.04.2016 στα
γραφεία και έδρα της Εταιρείας, ενέκρινε την προταθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο διανομή (διάθεση) κερδών και αποφάσισε
την καταβολή συνολικού μερίσματος 0,40 ευρώ ανά μετοχή, προ παρακράτησης φόρου, για την εταιρική χρήση έτους 2015.
Καθώς είχε ήδη διανεμηθεί στους μετόχους προμέρισμα ύψους 0,17 ευρώ ανά μετοχή, το υπόλοιπο μερίσματος για τη χρήση 2015
ανερχόταν στα 0,23 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι ήταν οι μέτοχοι της Εταιρείας που ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του
Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Πέμπτη 05.05.2016 (ημερομηνία προσδιορισμού - record date).
14. Η δέκατη (10η) Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΠΑΠ Α.Ε. έλαβε χώρα την Τρίτη 21.06.2016 στα γραφεία και
έδρα της Εταιρείας, ενέκρινε την αλλαγή της έδρας της Εταιρείας από το Περιστέρι Αττικής στο δήμο Αθηναίων. Επιπλέον,
ενέκρινε την αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από δώδεκα (12) σε δεκατρία (13) και
εξέλεξε τον κ. Ντάμιαν Κόουπ (Damian Cope) ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Τέλος, ενέκρινε τη διανομή
(διάθεση) μέρους των κερδών παρελθουσών χρήσεων και αποφάσισε την καταβολή συνολικού μερίσματος 0,57 ευρώ ανά
μετοχή. Δικαιούχοι ήταν οι μέτοχοι της Εταιρείας που ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την
Παρασκευή 24.06.2016 (ημερομηνία προσδιορισμού - record date).
15. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε., με την από 28.03.2017 απόφασή του, ενέκρινε την οικονομική έκθεση της χρήσης
2016 και θα προτείνει την έγκριση διανομής συνολικού μερίσματος χρήσης 2016, € 0,72 ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου
(συνολικού ποσού € 228.829), στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων (βλ. σημείωση 8 της ετήσιας έκθεσης του
Διοικητικού Συμβουλίου). Υπενθυμίζεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στην από 30.08.2016 συνεδρίασή του, είχε
αποφασίσει τη διανομή προμερίσματος ύψους € 38.231 χιλ. ή 0,12 ευρώ ανά μετοχή. Το υπόλοιπο προτεινόμενο μέρισμα για τη
χρήση 2016 ανέρχεται σε € 190.597 χιλ. ή 0,60 ευρώ ανά μετοχή.

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Εισροές 1.924 36.950 

Εκροές 8.303 9.152 

Απαιτήσεις 0 31.271 

Υποχρεώσεις 1.092 2.188 

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης 10.674 8.271 

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης  0 0 

Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης 302 246 
 

Από τις ανωτέρω συναλλαγές, οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με τις θυγατρικές εταιρείες έχουν απαλειφθεί από τα ενοποιημένα
οικονομικά στοιχεία του Ομίλου.
6. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 95.700 χιλ., το οποίο διαιρείται σε 319.000.000 ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα
ψήφου, ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 ευρώ.
7. Ο συνολικός αριθμός ιδίων μετοχών που είχε στην κατοχή της η Εταιρεία στις 31.12.2016 ανέρχεται σε 987.805 συνολικής αξίας
κτήσης € 7.454 χιλ., ποσό το οποίο μείωσε τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας και του Ομίλου.
8. Στη σημείωση 8 των οικονομικών καταστάσεων περιγράφεται η δομή του Ομίλου και συγκεκριμένα οι εταιρείες που τον απαρτίζουν
με το ποσοστό συμμετοχής, την καταστατική τους έδρα, τη μέθοδο ενοποίησης και την κύρια δραστηριότητά τους.

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2017

Ο Διευθυντής Λογιστικής και 
Ενοποίησης

Πέτρος Ξαρχάκος
Α.Δ.Τ. ΑΚ 161998

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

Kamil Ziegler
Αρ. Διαβ. 40412133

Το Μέλος του Δ.Σ και 
Επικεφαλής Οικονομικής             

Διεύθυνσης 

Michal Houst
Αρ. Διαβ. 39893691

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Damian Cope
Αρ. Διαβ. 801407564


