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Σταθερές επιδόσεις παρά τις δυσμενείς συνθήκες και την αύξηση 
της εισφοράς επί των καθαρών εσόδων 

 

 

Αθήνα – 29 Μαρτίου 2017 – Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών 

στην Ελλάδα, ανακοινώνει σήμερα τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α), για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  ΣΥΝΟΨΗ 
 

(Ποσά σε εκ. ευρώ) 
δ’ τρίμηνο 

16 
δ’ τρίμηνο 

15 
% Δ 2016 2015 % Δ 

Μικτές εισπράξεις 
από παιχνίδια 

1.185,9 1.195,7 (0,8) 4.230,0 4.257,3 (0,6) 

Καθαρά έσοδα προ 
εισφορών (GGR) 

399.6 401.7 (0.5) 1.397,6 1.399,7 (0,2) 

Payout (%)  66,3% 66,4%   67,0% 67,1%   

Καθαρά έσοδα από 
παιχνίδια 

162,1 179,0 (9,4) 573,0 625,3 (8,4) 

EBITDA  83,7 103,6 (19,2) 307,5 377,1 (18,4) 

Περιθώριο EBITDA  21,0% 25,8%   22,0% 26,9%   

Καθαρά κέρδη 55,1 51,7  6,7  170,2 210,7 (19,2) 

Περιθώριο Καθαρών 
κερδών  

13,8% 12,9%   12,2% 15,1%   

Κέρδη ανά μετοχή  0,1730 0,1621 6,7  0,5344 0,6609 (19,1) 

 
 
 

 Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) μειωμένα κατά 0,2% στα €1.397,6εκ. (FY 2015: €1.399,7εκ.) τα 

οποία επιδεικνύουν ανθεκτικότητα παρά το ασταθές μακροοικονομικό περιβάλλον. Τα καθαρά έσοδα 

προ εισφορών στο δ’ τρίμηνο του 2016 ακολούθησαν την ίδια τάση σημειώνοντας πτώση κατά 0,5% 

στα €399.6εκ. με τα παιχνίδια αθλητικού στοιχηματισμού και τα Σκρατς & Λαχεία να καταγράφουν 

μικρή αύξηση, ενώ τα αριθμολαχεία σημείωσαν πτώση κατά 3.1%. 

 

 Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) μειωμένα κατά 18,4% στα €307,5εκ. (FY 2015: 

€377,1εκ.), απόρροια της σημαντικής αύξησης της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου επί των 

καθαρών εσόδων στο 35%. Μη συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της εισφοράς επί των καθαρών 

εσόδων, τα προσαρμοσμένα EBITDA για τη χρήση διαμορφώθηκαν σε €365,1εκ. μειωμένα κατά 

μόλις 3,2%. Τα EBITDA δ’ τριμήνου 2016 διαμορφώθηκαν στα €83,7εκ. σημειώνοντας πτώση 19,2% 

σε ετήσια βάση, λόγω της ως άνω αύξησης της εισφοράς επί των καθαρών εσόδων αλλά και των 

αυξημένων εξόδων που σχετίζονται με την σταδιακή υλοποίηση των νέων έργων.  

 Καθαρά κέρδη χρήσης 2016 στα €170,2εκ. (FY 2015: €210,7εκ.). Τα καθαρά κέρδη δ’ τριμήνου 2016 
αυξήθηκαν κατά 6,7% στα €55,1εκ. (Q4 2015: €51,7εκ.), ως αποτέλεσμα αφενός της μικρότερης 
φορολογικής επιβάρυνσης στο δ’ τρίμηνο και αφετέρου της απομείωσης της άδειας της Ελληνικά 
Λαχεία ύψους €15 εκ. που είχε επιβαρύνει τα αποτελέσματα της περσινής χρονιάς.   

 Ισχυρή ταμειακή θέση στα €273,5εκ. 

 Υπόλοιπο μικτό μέρισμα ανά μετοχή €0,60, που λαμβάνοντας υπόψη την ήδη πραγματοποιηθείσα 
διανομή προμερίσματος ύψους €0,12 οδηγεί σε συνολικό μικτό μέρισμα ανά μετοχή ύψους €0,72. 
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Καθαρά 
έσοδα προ 
εισφορών 

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) στο 
2016 μειώθηκαν κατά 0,2% σε €1.397,6εκ. 
έναντι €1.399,7εκ. το 2015. Τα καθαρά έσοδα 
προ εισφορών στο 4

ο
 τρίμηνο 2016 ανήλθαν σε 

€399.6εκ., μειωμένα κατά 0,5% έναντι της 
αντίστοιχης περιόδου πέρυσι, ως αποτέλεσμα 
της μείωσης των αριθμολαχείων η οποία 
σχεδόν αντισταθμίστηκε από την αύξηση στα 
παιχνίδια αθλητικού στοιχηματισμού και το 
Σκρατς & Λαχεία. 
 
 

 
Καθαρά 
έσοδα από 
παιχνίδια  
 

Τα καθαρά έσοδα από παιχνίδια μειώθηκαν 
κατά 8,4% στα €573,0 εκ. έναντι €625,3 εκ. το 
2015 λόγω της αύξησης κατά 5 μονάδες 
βάσης της εισφοράς επί των καθαρών εσόδων 
προ εισφορών. Προσαρμοσμένα για την 
αύξηση της εισφοράς, τα καθαρά έσοδα από 
παιχνίδια σημείωσαν μικρή αύξηση κατά 0,8% 
στα €630,6εκ. Τα καθαρά έσοδα από 
παιχνίδια στο 4

ο
 τρίμηνο 2016 ανήλθαν στα 

€162,1 εκ. μειωμένα κατά 9,4% έναντι της 
περσινής χρονιάς, ενώ προσαρμοσμένα για 
την αύξηση της εισφοράς επί του GGR, τα 
καθαρά έσοδα από παιχνίδια διαμορφώθηκαν 
σε €178,3 εκ. μειωμένα κατά μόλις 0,4% σε 
ετήσια βάση. 
 

 
*Προσαρμοσμένα για την αύξηση της εισφοράς επί των καθαρών 

εσόδων 

EBITDA Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και 
αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν το 
2016 σε €307,5 εκ. έναντι €377,1 εκ. πέρυσι, 
μειωμένα κατά 18,4%. Προσαρμοσμένα για 
αύξηση της εισφοράς επί των καθαρών 
εσόδων διαμορφώθηκαν σε €365,1εκ. 
σημειώνοντας μικρότερη μείωση ύψους 3,2%. 
Τα EBITDA ανήλθαν στο 4

ο
 τρίμηνο 2016 σε 

€83,7 εκ. έναντι €103,6 εκ. το 4
ο
 τρίμηνο του 

2015, ενώ το προσαρμοσμένο μέγεθος ανήλθε 
σε €99,9εκ. μειωμένα κατά μόλις 3,6% σε 
ετήσια βάση. 

 
*Προσαρμοσμένα για την αύξηση της εισφοράς επί των καθαρών 
εσόδων 

   
Καθαρά 
κέρδη 

Τα καθαρά κέρδη το 2016 ανήλθαν σε €170,2 
εκ., μειωμένα κατά 19,2% έναντι €210,7 εκ. το 
2015. Τα καθαρά κέρδη στο 4

ο
 τρίμηνο 2016 

διαμορφώθηκαν σε €55,1 εκ. αυξημένα κατά 
6,7%. Σημειώνεται ότι τα καθαρά κέρδη το δ’ 
τρίμηνο του 2015 είχαν επιβαρυνθεί από την 
απομείωση της αξίας της άδειας των 
Ελληνικών Λαχείων, ενώ το δ’ τρίμηνο 2016 
επηρεάστηκε θετικά από την μικρότερη 
φορολογική επιβάρυνση. 

 
*Προσαρμοσμένα για την αύξηση της εισφοράς επί των καθαρών 
εσόδων 
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 2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

Καθαρά έσοδα προ εισφορών ανά παιχνίδι δ’ τριμήνου και έτους 2016 και 2015 

(Ποσά σε χιλ. ευρώ) 
δ’ τρίμηνο 

16 
δ’ τρίμηνο 

15 
% Δ 2016 2015 % Δ 

Αθλητικός Στοιχηματισμός 107.942 104.553  3,2 397.215 411.984 (3,6) 

% επί του συνόλου 27,0 26,0 - 28,4 29,4 - 

Αριθμολαχεία 242.257 249.958 (3,1) 841.297 829.798  1,4  

% επί του συνόλου 60,6 62,2 - 60,2 59,3 - 

Σκρατς & Λαχεία 49.355 47.192  4,6  159.054 157.890  0,7  

% επί του συνόλου 12,4 11,7 - 11,4 11,3 - 

Σύνολο καθαρών εσόδων 
προ εισφορών 

399.554 401.704 (0,5) 1.397.565 1.399.671 (0,2) 

 
Αθλητικός 
στοιχηματισμός 

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών των 
παιχνιδιών αθλητικού στοιχηματισμού 
ανήλθαν στα €397,2 εκ. στο 2016 έναντι 
€412,0 εκ. στο 2015 μειωμένα κατά 3,6% 
σε ετήσια βάση. Τα καθαρά έσοδα προ 
εισφορών των παιχνιδιών αθλητικού 
στοιχηματισμού στο 4

ο
 τρίμηνο 2016 

ανήλθαν στα €107,9 εκ. αυξημένα κατά 
3,2% σε ετήσια βάση, αντιστρέφοντας 
την αρνητική τάση των προηγούμενων 
τριμήνων, λόγω και της αποτελεσματικής 
διαχείρισης των αποδόσεων.  

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της χρήσης 2016, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΠΑΠ ΑΕ κ. 
Damian Cope, αναφέρει: 

«Παρά τις συνεχιζόμενες οικονομικές προκλήσεις, οι οποίες αντικατοπτρίζονται στη συρρίκνωση 
του ΑΕΠ στο τέταρτο τρίμηνο, οι επιδόσεις του ΟΠΑΠ το 2016 ήταν σύμφωνες με τις προσδοκίες 
μας. Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) για το έτος παρέμειναν στα ίδια επίπεδα και 
παρόλο που επιβαρυνθήκαμε σημαντικά από τον αυξημένο συντελεστή συμμετοχής του 
Ελληνικού Δημοσίου σε αυτά, οι οικονομικές μας επιδόσεις παρέμειναν ανθεκτικές. 

Το 2016 έθεσα το μακροπρόθεσμο όραμα της εταιρείας και τις κύριες στρατηγικές 
προτεραιότητες και είμαι ευχαριστημένος με την πρόοδο που έχει επιτύχει η ομάδα του ΟΠΑΠ σε 
πολλές από τις βασικές πρωτοβουλίες μας. 

Το 2017 θα είναι ένα έτος σημαντικών αλλαγών για τον ΟΠΑΠ και ήδη έχουμε κάνει καλή αρχή. 
Το έτος ξεκίνησε με την ομαλή ανάπτυξη των πρώτων παιγνιομηχανημάτων (VLTs) στους νέους 
αποκλειστικούς χώρους Gaming Halls. Επίσης συνάψαμε συμφωνίες με νέους συνεργάτες στον 
τομέα της τεχνολογίας και η αναβάθμιση του ρόλου της τεχνολογίας στον οργανισμό μας είναι σε 
πλήρη εξέλιξη. Πριν από λίγο καιρό προχωρήσαμε με μία επιτυχημένη έκδοση ομολόγου και 
οριστικοποιήσαμε το νέο πλαίσιο συνεργασίας με το δίκτυο των πρακτόρων μας. 

Παρόλο που έχουμε ακόμη πολύ δρόμο να διανύσουμε, είμαι πεπεισμένος, ότι η επιτυχημένη 
υλοποίηση των σχεδίων μας για το 2017 θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα για την επίτευξη του 
Οράματος μας για το 2020». 
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Αριθμολαχεία Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών από 

αριθμολαχεία ενισχύθηκαν κατά 1,4% στα 
€841,3 εκ. το 2016 έναντι €829,8 εκ. το 
2015. Στο 4

ο
 τρίμηνο 2016 

διαμορφώθηκαν σε €242,3 εκ., μειωμένα 
κατά μόλις 3,1% κυρίως λόγω της 
απουσίας ευνοϊκών επαναλαμβανόμενων 
jackpots του ΤΖΟΚΕΡ και μη ευνοϊκής 
σύγκρισης με το ΚΙΝΟ Bonus σε σχέση με 
την περσινή χρονιά. 

 
   
Σκρατς & Λαχεία  Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών από 

Σκρατς & Λαχεία ανήλθαν σε €159,1 εκ. το 
2016 έναντι €157,9 εκ. το 2015. Στο 4ο 
τρίμηνο 2016 αυξήθηκαν για 2

ο
 συνεχές 

τρίμηνο κατά 4,6% σε €49,4 εκ., με τόσο 
τα λαχεία όσο και το Σκρατς να 
σημειώνουν σημαντική αύξηση. 

 
 
 
 

Έξοδα μισθοδοσίας δ’ τριμήνου και έτους 2016 και 2015 

(Ποσά σε χιλ. ευρώ) 
δ’ τρίμηνο 

16 
δ’ τρίμηνο 

15 
% Δ 2016 2015 % Δ 

Μισθοί και ημερομίσθια 10.369 9.797  5,8  44.231 37.232 18,8  

Ασφαλιστικές εισφορές 2.462 1.900 29,6  7.909 6.365  24,3  

Παροχές σε μετοχές 442 884 (50,0) 1.768 884 100,0 

Λοιπά έξοδα προσωπικού 278 289 (4,0) 947 834  13,5  

Πρόβλεψη αποζημίωσης 
προσωπικού λόγω 
συναταξιοδότησης 

21 97 (78,9) 268 268 (0,2) 

Κόστος παροχών αποχώρησης 70 354 (80,4) 1.076 516 108,6 

Σύνολο 13.641 13.322 2,4 56.199 46.098  21,9  

% επί των καθαρών εσόδων 
προ εισφορών 

3,4 3,3   4,0 3,3   

 
 
Έξοδα 
μισθοδοσίας 

Τα έξοδα μισθοδοσίας το 2016 αυξήθηκαν κατά 
21,9%, και διαμορφώθηκαν σε €56,2εκ. έναντι 
€46,1εκ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, λόγω 
της αύξησης του στελεχιακού δυναμικού της 
εταιρείας για τη υλοποίηση και υποστήριξη των 
νέων έργων. Τα έξοδα μισθοδοσίας το 4ο 
τρίμηνο 2016 αυξήθηκαν κατά 2,4% σε ετήσια 
βάση, παραμένοντας όμως στα ίδια επίπεδα σε 
σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα. 
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Έξοδα προβολής και διαφήμισης  δ’ τριμήνου και έτους 2016 και 2015 

(Ποσά σε χιλ. ευρώ) 
δ’ τρίμηνο 

16 
δ’ τρίμηνο 

15 
% Δ 2016 2015 % Δ 

Δωρεές & χορηγίες 9.556 10.666 (10,4) 26.040 38.917 (33,1) 

Διαφήμιση 15.846 13.779  15,0  44.546 37.255  19,6  

Σύνολο 25.403 24.445  3,9  70.585 76.171 (7,3) 

 
 
Έξοδα 
προβολής 
και 
διαφήμισης 

Τα έξοδα προβολής και διαφήμισης μειώθηκαν 
κατά 7,3% στα €70,6εκ. έναντι €76,2 εκ. το 
2015, απόρροια της για μια ακόμα χρονιά 
αυξημένης αποτελεσματικότητας στην 
συγκεκριμένη κατηγορία εξόδων. Στο 4ο τρίμηνο 
2016 τα έξοδα προβολής και διαφήμισης 
αυξήθηκαν κατά 3,9% στα €25,4 εκ. 

 
 
 
 
 

Λοιπά  λειτουργικά έξοδα δ’ τριμήνου και έτους 2016 και 2015 

(Ποσά σε χιλ. ευρώ) 
δ’ τρίμηνο 

16 
δ’ τρίμηνο 

15 
% Δ 2016 2015 % Δ 

Κόστος παροχών 
πληροφορικής 

15.593 15.251 2,2  60.419 56.007 7,9  

Αμοιβές οργανισμών κοινής 
ωφέλειας και 
τηλεπικοινωνίας 

3.535 3.909 (9,6) 14.031 12.205  15,0  

Ενοίκια 1.827 1.291  41,6  8.382 5.435  54,2  

Ανάλωση αποθεμάτων 22.599 27.473 (17,7)  93.405 112.254 (16,8) 

Λοιπά έξοδα 24.629 24.257  1,5 70.949 68.728 3,2  

Σύνολο 68.183 72.181 (5,5) 247.185 254.628 (2,9) 

 
 
Λοιπά 
λειτουργικά 
έξοδα 

Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα στο 2016 
μειώθηκαν κατά 2,9% και 5,5% στη χρήση 
και το 4

ο
 τρίμηνο αντίστοιχα, λόγω κυρίως 

της υλοποίησης των νέων έργων. 
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Ταμειακές ροές έτους 2016 και 2015 

(Ποσά σε εκ. ευρώ) 2016 2015 Δ% 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες 

94.301 198.436 (52,5) 

Ταμειακές ροές από επενδυτικές 
δραστηριότητες 

(52.315) (39.067) 33,9 

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες 

(70.158) (155.093) (54,8) 

 
 

Ταμειακές ροές 
από 
λειτουργικές 
δραστηριότητες 

Οι ταμειακές εισροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες στο 2016 μειώθηκαν κατά 
52,5% στα €94,3 εκ. έναντι €198,4 εκ. το 
2015, κυρίως λόγω μειωμένης λειτουργικής 
κερδοφορίας και διαφορετικού χρονισμού 
στην πληρωμή της εισφοράς επί των 
καθαρών εσόδων. 

 

  
Ταμειακές ροές 
από 
επενδυτικές 
δραστηριότητες 

Οι  ταμειακές ροές από επενδυτικές 
δραστηριότητες στο 2016 διαμορφώθηκαν 
σε εκροές ύψους €52,3 εκ. και αντανακλούν 
κυρίως την αγορά νέου κτηρίου κεντρικών 
γραφείων καθώς και κεφαλαιουχικές 
δαπάνες. 

  
Ταμειακές ροές 
από 
χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες 

Οι ταμειακές εκροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες στο 2016 ανήλθαν σε €70,2 
εκ., απόρροια των υψηλότερων ληφθέντων 
δανείων που αντισταθμίστηκε από την 
πληρωμή υψηλότερων μερισμάτων. 

 

 

 

3.  ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 
 
 
Τακτική Γενική Συνέλευση & Διανομή Μερίσματος 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. αποφάσισε στις 28.03.2017 να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27.04.2017, τη διανομή για τη χρήση 2016 
συνολικού μερίσματος 0,72 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου. Λαμβάνοντας υπόψη την ήδη 
πραγματοποιηθείσα διανομή προμερίσματος ύψους €0,12, το υπόλοιπο μερίσματος που θα προταθεί ανέρχεται 
στα €0,60. Υπό την αίρεση της έγκρισης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων η ημερομηνία 
αποκοπής του μερίσματος θα λάβει χώρα την Τρίτη 02.05.2017, ενώ η έναρξη πληρωμής την Τρίτη 09.05.2017. 
Η Διοίκηση της Εταιρίας ενθαρρύνει τον διάλογο με τους επενδυτές και προσκαλεί τους μετόχους να συμμετέχουν 
στη Γενική Συνέλευση.  
 
Νέες στρατηγικές τεχνολογικές συνεργασίες 

Στις 01.02.2017, η Εταιρεία ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε την αναθεώρηση της στρατηγικής της στον τομέα της 
τεχνολογίας και επέλεξε τους κύριους συνεργάτες, με τους οποίους θα προχωρήσει στο πλαίσιο της υλοποίησης 
του Οράματος 2020. Οι νέες συνεργασίες είναι συνεπείς με τις στρατηγικές προτεραιότητες του ΟΠΑΠ για την 
ανάπτυξη ενός χαρτοφυλακίου προϊόντων και υπηρεσιών παγκόσμιας κλάσης και την αξιοποίηση των πλέον 
σύγχρονων ψηφιακών και τεχνολογικών δυνατοτήτων. 
Ο ΟΠΑΠ επέλεξε τη Novomatic Lottery Systems (NLS), μέλος του ομίλου Novomatic, ως το νέο τεχνολογικό 

του συνεργάτη στον τομέα των αριθμολαχειών, με τη συνεργασία να καλύπτει το ΚΙΝΟ, το ΤΖΟΚΕΡ, το ΛΟΤΤΟ 
και το ΠΡΟΤΟ. Η μετάβαση του ΟΠΑΠ στην πλατφόρμα της NLS θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του 2018, 
με τη διαδικασία αυτή να περιλαμβάνει την αντικατάσταση όλων των υπαρχόντων τερματικών μηχανών στα 
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πρακτορεία ΟΠΑΠ. Επίσης, η NLS θα παράσχει στον ΟΠΑΠ το σύστημα Player Account Management (PAM), το 
οποίο θα αποτελέσει τη βάση για τη διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες, αρχικά για τα ψηφιακά κανάλια.  
Επίσης, ο ΟΠΑΠ ήρθε σε συμφωνία με την Playtech BGT Sports για την παροχή αδειών λογισμικού και 

υπηρεσιών για τις συσκευές αυτόματης εξυπηρέτησης στοιχηματισμού (SSBTs), καθώς και την επακόλουθη 
εισαγωγή μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας αθλητικού στοιχηματισμού για το δίκτυο πρακτορείων του ΟΠΑΠ. Η 
εισαγωγή των SSBTs θα ξεκινήσει το πρώτο εξάμηνο του 2017 και το 2018 θα ακολουθήσει η πλατφόρμα 
αθλητικού στοιχηματισμού (over the counter) στα πρακτορεία.   
Σημαντική θα είναι η αναβάθμιση της ψηφιακής πλατφόρμας αθλητικού στοιχήματος του ΟΠΑΠ. Με δεδομένη τη 
μεταβαλλόμενη και ανταγωνιστική φύση αυτής της αγοράς, ο ΟΠΑΠ επέλεξε την Betgenius ως κύριο 

προμηθευτή μιας ολοκληρωμένης ψηφιακής πλατφόρμας αθλητικού στοιχηματισμού (integrated digital sportsbook 
service). Βάσει της συμφωνίας, ο ΟΠΑΠ θα λάβει επίσης για τα επόμενα δύο χρόνια, πλήρως αυτοματοποιημένες 
αποδόσεις για περίπου 130.000 αθλητικά γεγονότα ετησίως, συμπεριλαμβανομένων όλων των μεγάλων αγώνων 
ποδοσφαίρου, μπάσκετ και τένις.  
 
Έκδοση νέου κοινού ομολογιακού δανείου 

Η ΟΠΑΠ Α.Ε με την από 28.02.2017 συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, αποφάσισε την έκδοση κοινού 
ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το ν.3156/2003 και τον Κ.Ν.2190/1920, ποσού εκατό εκατομμυρίων ευρώ 
(€100.000.000) κατ’ ελάχιστον και έως διακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (€200.000.000), τη διάθεση των ομολογιών 
μέσω δημόσιας προσφοράς και την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού 
Εισοδήματος της οργανωμένης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας 
Προσφοράς η οποία έλαβε χώρα από 15 έως 17 Μαρτίου 2017, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 
3401/2005, όπως ισχύει, και το άρθρο 3 παρ. 5 της Απόφασης 19/776/13.02.2017 του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στις 17.03.2017 η Εταιρεία ανακοίνωσε ότι διέθεσε συνολικά 200.000 κοινές 
ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους €200 εκ.  
Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε εντός του εύρους απόδοσης από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη 
Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε € 421 εκατ. Το τελικό επιτόκιο των Ομολογιών ορίστηκε σε 3,50% και η τιμή 
διάθεσης σε € 1.000 εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.  
 
VLTs - Εξελίξεις 

Ως αποτέλεσμα της εισαγωγής νέου Κανονισμού Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Παιγνιομηχανημάτων 
(VLTs) από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, ο ΟΠΑΠ αποφάσισε την επανεκκίνηση του 
σχεδιασμού για την λειτουργία των VLTs στην Ελλάδα. Ακολούθως στις 11.01.2017, ξεκίνησε η φάση υλοποίησης 
της επένδυσης των VLTs με την λειτουργία των 4 πρώτων πιλοτικών καταστημάτων Play, ενώ στις 29.03.2017, 
ήταν σε λειτουργία 1.274 VLTs σε 50 καταστήματα Play και 10 πρακτορεία ΟΠΑΠ.     
 
 
Νέα σύμβαση με τους πράκτορες και νέα πολιτική προμηθειών 

Έως τις 24.03.2017, τελευταία ημέρα της λήξης της σχετικής προθεσμίας, η σημαντική πλειοψηφία, περίπου 90%, 
των πρακτόρων είχαν συμφωνήσει στο νέο πλαίσιο συνεργασίας υπογράφοντας τη νέα σύμβαση πρακτόρων. Η 
νέα σύμβαση περιλαμβάνει εμπορικές και λειτουργικές αλλαγές καθώς και νέα πολιτική προμηθειών, με βάση 
υπολογισμού τα καθαρά έσοδα από παιχνίδια. Η νέα σύμβαση και πολιτική προμηθειών ευθυγραμμίζει τα 
συμφέροντα όλων των εμπλεκομένων μερών, προβλέπει το ίδιο ύψος προμήθειας για όλα τα παραδοσιακά 
παιχνίδια, δίνει μεγαλύτερη λειτουργική ευελιξία στην εταιρεία ώστε να καταστεί ανταγωνιστικότερη στα παιχνίδια 
αθλητικού στοιχηματισμού. 
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

ΟΠΑΠ Α.Ε. – Λεωφ. Αθηνών 112, 104 42 Περιστέρι 

 

Νίκος Πολυμενάκος - Διευθυντής Δ/νσης Σχέσεων με Μετόχους - Τηλ : 210 5798929 - polymenakos@opap.gr 

Γιώργος Βιτωράκης  - Επικεφαλής Επιχειρησιακής Ανάλυσης - Τηλ : 210 5798976 - vitorakis@opap.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  

 

1. Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2016 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία 

αυτή 

2. Κατάσταση συνολικού εισοδήματος της 31 Δεκεμβρίου 2016 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή 

3. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της 31 Δεκεμβρίου 2016 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία 

αυτή 

3.1. Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
3.2. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της ΟΠΑΠ Α.Ε. 

4. Κατάσταση ταμειακών ροών της 31 Δεκεμβρίου 2016 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή 

  

Πρόσκληση Τηλεδιάσκεψης 

για τα οικονομικά αποτελέσματα έτους 2016 

Πέμπτη, 30 Μαρτίου, 2017 
 

11:00 π.μ. (Αθήνα) / 9:00 π.μ. (Λονδίνο) 
 

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων έτους 2016, 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/FY16 or http://themediaframe.eu/links/opapFY16.html 
 
Σε περίπτωση προβλημάτων στη διασύνδεση παρακαλώ επικοινωνήστε: + 30 210 9460803. 

mailto:polymenakos@opap.gr
mailto:vitorakis@opap.gr
http://www.opap.gr/FY15
http://themediaframe.eu/links/opap159M.html
http://themediaframe.eu/links/opap159M.html
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1. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης  
Της 31 Δεκεμβρίου 2016 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή 

 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

  
  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Σημ. 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία           

Ασώματες ακινητοποιήσεις  11.1 1.216.858 1.222.987 1.041.090 1.063.227 

Ενσώματες ακινητοποιήσεις  11.2 67.583 56.238 45.196 32.861 

Επενδύσεις σε ακίνητα 11.3 940 1.398 940 1.398 

Υπεραξία 11.4 14.183 14.183 - - 

Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες 11.5 - - 280.604 147.604 

Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες 11.6 12.175 11.225 - - 

Μακροπρόθεσμες εμπορικές απαιτήσεις 11.11 13 112 13 112 

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 11.7 6.384 2.962 21.263 24.912 

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 11.8 12.154  9.815   -    -   

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών 
στοιχείων 

  1.330.291 1.318.920 1.389.107 1.270.114 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία           

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 11.9 273.523 301.695 65.433 231.115 

Αποθέματα  11.10 12.469 13.265 2.350 280 

Εμπορικές απαιτήσεις  11.11 80.634 55.234 33.667 23.391 

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 11.12 70.757  19.719  50.198  17.630  

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών 
στοιχείων 

  437.384 389.913 151.648 272.416 

Σύνολο Ενεργητικού   1.767.675 1.708.833 1.540.755 1.542.530 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ίδια κεφάλαια           

Μετοχικό κεφάλαιο  11.13 95.700 95.700 95.700 95.700 

Αποθεματικά  11.14 32.417 48.773 31.900 48.474 

Ίδιες μετοχές 11.15 (7.454) (2.719) (7.454) (2.719) 

Κέρδη εις νέο   914.614 1.020.068 917.975 1.020.827 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν σε 
μετόχους της Εταιρείας 

  1.035.277 1.161.822 1.038.121 1.162.282 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 11.16 36.954  41.005   -    -   

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   1.072.231 1.202.827 1.038.121 1.162.282 

 
 
 

          



                                                                                                                              Δελτίο Τύπου 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2016 

 
 

 

Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για 
τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016                                                                                                                           10 

 

 

 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 11.17 263.000 115.000 208.000 115.000 

Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση 11.8 - - 3.962 3.493 

Προγράμματα παροχών προσωπικού  11.18 1.507 1.036 1.355 932 

Προβλέψεις 11.19 34.049 59.061 32.673 57.591 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  11.20 6.699  5.926  5.306  5.409  

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων   305.254 181.022 251.296 182.425 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις           

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 11.17 118.689 32.097 118.689 2.097 

Εμπορικές υποχρεώσεις 11.21 153.348 127.091 65.100 52.562 

Υποχρεώσεις από φόρους 11.22 51.429 129.942 43.960 119.724 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 11.23 66.722  35.853  23.590  23.441  

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων   390.189 324.984 251.338 197.824 

Σύνολο υποχρεώσεων   695.443 506.006 502.634 380.248 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων   1.767.675 1.708.833 1.540.755 1.542.530 
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2. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 
Της 31 Δεκεμβρίου 2016 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή 

 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

  

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Σημ. 
01.01-

31.12.2016 
01.01-

31.12.2015 
01.01-

31.12.2016 
01.01-

31.12.2015 

Μικτές εισπράξεις από παιχνίδια   4.229.974 4.257.317 3.521.958 3.603.419 

Η Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος έχει ως ακολούθως: 

Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR)   1.397.565 1.399.671 1.152.655 1.167.601 

Εισφορά επί των καθαρών εσόδων και λοιπές 
εισφορές 

11.25 (466.743) (411.964) (402.819) (350.420) 

Προμήθειες πρακτόρων 11.26 (357.775) (362.369) (292.830) (300.984) 

Καθαρά έσοδα από παιχνίδια (NGR)   573.047 625.339 457.006 516.197 

Άλλα λειτουργικά έσοδα 11.27 108.462 128.662 43.453 43.413 

Λειτουργικά έξοδα           

Κόστος μισθοδοσίας 11.28 (56.199) (46.098) (49.038) (41.370) 

Έξοδα προβολής και διαφήμισης 11.29 (70.585) (76.171) (53.168) (58.351) 

Άλλα λειτουργικά έξοδα 11.30 (247.185) (254.628) (124.360) (120.476) 

Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)   307.540 377.103 273.892 339.413 

Αποσβέσεις   (58.286) (74.332) (36.684) (39.995) 

Λειτουργικό αποτέλεσμα   249.254 302.770 237.208 299.418 

Χρηματοοικονομικά έσοδα  11.31 3.641 1.732 784 890 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 11.31 (16.928) (6.400) (13.181) (4.287) 

Λοιπά χρηματοοικονομικά έσοδα 11.32 950 1.490 9.103 5.640 

Κέρδη προ φόρων   236.916 299.592 233.914 301.661 

Φόρος εισοδήματος 11.33 (64.060) (89.692) (61.826) (90.571) 

Κέρδη μετά φόρων   172.856 209.901 172.088 211.091 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα – στοιχεία που δεν αναταξινομούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων 

Αναλογιστικά κέρδη / (ζημίες) 11.18 (253) 51 (247) 37 

Φόρος εισοδήματος που αναλογεί 11.33 73 (15) 71 (11) 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά φόρων   (179) 37 (175) 26 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά φόρων   172.677 209.937 171.913 211.116 

Κέρδη μετά φόρων που αναλογούν σε:           

Μετόχους της Εταιρείας   170.236 210.719 172.088 211.091 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές   2.620 (819) - - 

Κέρδη μετά φόρων   172.856 209.901 172.088 211.091 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά φόρων που αναλογούν σε:       

Μετόχους της Εταιρείας   170.057 210.755 171.913 211.116 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές   2.620 (817) - - 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά φόρων   172.677 209.937 171.913 211.116 

Βασικά και απομειωμένα κέρδη (μετά φόρων) ανά 
μετοχή σε € 

11.34 0,5344 0,6609 0,5403 0,6621 
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3. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
  

3.1. Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων  

Της 31 Δεκεμβρίου 2016 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή 
 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

ΟΜΙΛΟΣ 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεματικά 
Ίδιες 

μετοχές 
Κέρδη εις 

νέο 

Μη 
ελέγχουσες 
συμμετοχές 

Σύνολο Ιδίων 
κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2015 95.700 48.474 - 1.023.525 67.365 1.235.064 

Κέρδη χρήσης - - - 210.719 (819) 209.901 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα - - - 35 2 37 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα - - - 210.755 (817) 209.937 

Συναλλαγές με τους Μετόχους της Εταιρείας   

Αγορά ιδίων μετοχών (Σημ. 11.15) - - (2.719) - - (2.719) 

Αποθεματικά θυγατρικών εταιρειών (Σημ. 11.14) - 299 - (299) - - 

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής 
εταιρείας 

- - - (479) (236) (715) 

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής 
εταιρείας 

- - - - (21.452) (21.452) 

Παροχές σε μετοχές (Σημ. 11.18) - - - 884 - 884 

Μερίσματα πληρωθέντα - - - (213.662) (3.560) (217.222) 

Συνολικές συναλλαγές με τους Μετόχους της 
Εταιρείας 

- 299 (2.719) (213.556) (25.248) (241.224) 

Μεταβολές του ποσοστού συμμετοχής   

Απόκτηση μη ελέγχουσας συμμετοχής (Σημ. 
11.16) 

-   - (655) (294) (950) 

Συνολικές μεταβολές του ποσοστού συμμετοχής - - - (655) (294) (950) 

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2015 95.700 48.773 (2.719) 1.020.068 41.005 1.202.827 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2016 95.700 48.773 (2.719) 1.020.068 41.005 1.202.827 

Κέρδη χρήσης - - - 170.236 2.620 172.856 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα - - - (180) 0 (179) 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα - - - 170.057 2.620 172.677 

Συναλλαγές με τους Μετόχους της Εταιρείας   

Μεταφορά μεταξύ αποθεματικών (Σημ. 11.14) - (16.574) - 16.574 - - 

Αγορά ιδίων μετοχών (Σημ. 11.15) - - (4.735) - - (4.735) 

Αποθεματικά θυγατρικών εταιρειών (Σημ. 11.14) - 218 - (218) - - 

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών 
εταιρειών 

- - - (529) (73) (601) 

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής 
εταιρείας (Σημ. 11.16) 

- - - - (6.598) (6.598) 

Παροχές σε μετοχές (Σημ. 11.18) - - - 1.768 - 1.768 

Μερίσματα πληρωθέντα - - - (293.106) - (293.106) 

Συνολικές συναλλαγές με τους Μετόχους της 
Εταιρείας 

- (16.356) (4.735) (275.511) (6.671) (303.273) 

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2016 95.700 32.417 (7.454) 914.614 36.954 1.072.231 
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3.2. Ατομική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

Της 31 Δεκεμβρίου 2016 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή 
 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεματικά 
Ίδιες 

μετοχές 
Κέρδη εις νέο 

Σύνολο Ιδίων 
κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2015 95.700 48.474 - 1.022.487 1.166.661 

Κέρδη χρήσης - - - 211.091 211.091 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα - - - 26 26 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα - - - 211.116 211.116 

Αγορά ιδίων μετοχών (Σημ. 11.15) - - (2.719) - (2.719) 

Παροχές σε μετοχές (Σημ. 11.18) - - - 884 884 

Μερίσματα πληρωθέντα - - - (213.661) (213.661) 

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2015 95.700 48.474 (2.719) 1.020.827 1.162.282 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2016 95.700 48.474 (2.719) 1.020.827 1.162.282 

Κέρδη χρήσης - - - 172.088 172.088 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα - - - (175) (175) 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα - - - 171.913 171.913 

Μεταφορά μεταξύ αποθεματικών (Σημ. 
11.14) 

- (16.574) - 16.574 - 

Αγορά ιδίων μετοχών (Σημ. 11.15) - - (4.735) - (4.735) 

Παροχές σε μετοχές (Σημ. 11.18) - - - 1.768 1.768 

Μερίσματα πληρωθέντα - - - (293.106) (293.106) 

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2016 95.700 31.900 (7.454) 917.975 1.038.121 
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4. Κατάσταση Ταμειακών Ροών 
Της 31 Δεκεμβρίου 2016 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή 

 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

    ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  Σημ. 
01.01-

31.12.2016 
01.01-

31.12.2015 
01.01-

31.12.2016 
01.01-

31.12.2015 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Κέρδη προ φόρων   236.916 299.592 233.914 301.661 

Προσαρμογή για:           

Αποσβέσεις   58.286 59.310 36.684 39.995 

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 11.31 13.199 4.666 3.206 (2.245) 

Προγράμματα παροχών προσωπικού  11.18 3.112 1.174 2.807 1.114 

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 11.11 72 220 (149) - 

Άλλες προβλέψεις   (11.788) 9.128 (11.692) 9.100 

Απομείωση αξίας ενσώματων και ασώματων 
ακινητοποιήσεων 

11.1 & 
11.2 

29 15.021 - - 

Συναλλαγματικές διαφορές 11.31 88 2 88 2 

Ζημία απομείωσης συμμετοχής σε θυγατρική εταιρεία 11.5 - - 12.000 - 

Αναστροφή απομείωσης από επιμέτρηση αξίας 
συγγενών 

11.6 (350) (893) - - 

Κέρδη από συγγενείς 11.6 (600) (600) - - 

Αποτελέσματα από επενδυτικές δραστηριότητες   (705) (202) (642) 5 

Άλλα μη ταμειακά στοιχεία   - - 2.869 1.973 

Σύνολο   298.260 387.418 279.084 351.604 

Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης           

(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων   789 (10.289) (2.071) (280) 

(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων   (66.996) 35.707 (41.746) 48.194 

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

Μείωση φόρων πληρωθέντων   (27.735) (6.999) (29.018) (4.172) 

Σύνολο   226.379 346.413 202.745 311.844 

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   94.301 198.436 83.475 172.634 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Είσπραξη από πώληση ενσώματων και ασώματων 
ακινητοποιήσεων 

  684 321 677 32 

Επιπλέον αντίτιμο για την εξαγορά θυγατρικής   (695) (1.090) - - 

Δάνεια χορηγηθέντα σε τρίτους   (12.700) - - - 

(Αύξηση) / μείωση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών 
εταιρειών 

11.5 - - (145.000) 34.500 
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Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων 11.1 (18.596) (11.672) (5.821) (2.934) 

Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων 11.2 (24.269) (27.977) (20.640) (18.385) 

Μερίσματα εισπραχθέντα 11.32 - - 9.103 5.640 

Τόκοι εισπραχθέντες   3.261 1.350 485 532 

Ταμειακές (εκροές)/εισροές από επενδυτικές 
δραστηριότητες 

  (52.315) (39.067) (161.196) 19.385 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Εισπράξεις από χορηγούμενα και εκδοθέντα δάνεια 11.17 276.689 147.096 221.689 117.097 

Πληρωμές δανείων 11.17 (42.097) - (12.097) - 

Αγορά ιδίων μετοχών 11.15 (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 11.16 (6.598) (21.452) - - 

Μερίσματα πληρωθέντα   (292.819) (277.298) (292.819) (273.738) 

Ταμειακές εκροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες 

  (70.158) (155.093) (87.961) (159.359) 

Καθαρή (μείωση)/αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα 
και ισοδύναμα 

  (28.172) 4.276 (165.682) 32.660 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της 
χρήσεως 

11.9 301.695 297.418 231.115 198.455 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της 
χρήσεως 

11.9 273.523 301.695 65.433 231.115 

 

 

 


