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Α. Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 
(σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 2 του Ν. 3556/2007) 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΠΑΠ Α.Ε., μητρικής εταιρείας (η «Εταιρεία»): 

1. Kamil Ziegler, Πρόεδρος, 

2. Damian Cope, Διευθύνων Σύμβουλος, 

3. Michal Houst, Μέλος του Δ.Σ. και Επικεφαλής Οικονομικής Διεύθυνσης 

βεβαιώνουμε και δηλώνουμε, εξ όσων γνωρίζουμε, ότι: 

α) Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) του Ομίλου της 

ΟΠΑΠ A.E. (ο «Όμιλος») για την περίοδο από 01.01.2017 έως την 30.06.2017, οι οποίες 

καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα 

στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και την κατάσταση συνολικού 

εισοδήματος του εκδότη καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση 

εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 

του Ν. 3556/30.4.2007 και των κατ’ εξουσιοδότηση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

β) Η εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες 

που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν. 3556/30.4.2007 και των κατ΄ 

εξουσιοδότηση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

 

 

Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2017 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Το Μέλος του Δ.Σ. & Επικεφαλής 

της Οικονομικής Διεύθυνσης 

 

 

 

Kamil Ziegler Damian Cope Michal Houst 
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Β. Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

περιόδου από 1.1.2017 έως 30.6.2017 

(σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007 καθώς και τις αποφάσεις της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς - Απ. 8/754/14.04.2016 άρθρο 4 και Απ. 1/434/2007 άρθρο 3) 

Η παρούσα εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΠΑΠ Α.Ε. (η «Εταιρεία» ή «Μητρική 

Εταιρεία») αφορά στην χρονική περίοδο του α’ εξαμήνου της τρέχουσας χρήσης 2017. Η έκθεση 

συντάχθηκε σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 5 του N. 3556/2007 και τις επ’ αυτού 

εκδοθείσες αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά τα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου εταιρειών ΟΠΑΠ 

Α.Ε. (ο «Όμιλος») για το α’ εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης 2017 καθώς επίσης και τα σημαντικά 

γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην περίοδο αυτή και η επίδρασή τους στις Συνοπτικές Ενδιάμεσες 

Οικονομικές Καταστάσεις. Επίσης περιγράφονται οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που οι 

εταιρείες του Ομίλου ενδέχεται να αντιμετωπίσουν στο β’ εξάμηνο της χρήσης 2017 και τέλος 

παρατίθενται οι σημαντικές συναλλαγές του Ομίλου και της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με 

αυτούς μερών. 

 

1. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις περιόδου αναφοράς 

Οικονομικές επιδόσεις 

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου αναλύονται κατωτέρω: 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
01.01-

30.06.2017 
01.01-

30.06.2016 
Δ % 

Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) 688.460 678.780 1,4%  

Εισφορά επί των καθαρών εσόδων και λοιπές εισφορές 229.241 226.902 1,0%  

Καθαρά έσοδα από παιχνίδια (NGR) 285.126 277.976 2,6%  

Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 130.651 161.451 (19,1%) 

Κέρδη προ φόρων 92.008 126.267 (27,1%) 

Κέρδη μετά φόρων 61.846 86.759 (28,7%) 

Καθαρή αύξηση/(μείωση) ταμειακών ροών   

Εισροή από λειτουργικές δραστηριότητες 119.413 65.780 81,5%  

Εκροή από επενδυτικές δραστηριότητες (34.993) (21.047) 66,3%  

Εκροή από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (27.804) (55.841) (50,2%) 
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Τα βασικά οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας αναλύονται κατωτέρω: 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
01.01-

30.06.2017 
01.01-

30.06.2016 
Δ % 

Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) 563.401 563.844 (0,1%) 

Εισφορά επί των καθαρών εσόδων και λοιπές εισφορές 196.565 197.024 (0,2%) 

Καθαρά έσοδα από παιχνίδια (NGR) 224.839 222.709 1,0%  

Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 116.529 146.159 (20,3%) 

Κέρδη προ φόρων 96.092 129.020 (25,5%) 

Κέρδη μετά φόρων 69.699 91.159 (23,5%) 

Καθαρή αύξηση/(μείωση) ταμειακών ροών   

Εισροή από λειτουργικές δραστηριότητες 130.687 76.704 70,4%  

Εκροή από επενδυτικές δραστηριότητες (29.160) (42.326) (31,1%) 

Εκροή από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (16.790) (75.786) (77,8%) 

 

2. Σημαντικά γεγονότα κατά το α’ εξάμηνο 2017 και η επίδρασή τους στις 

συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 

 

Έναρξη VLTs  

Σε συνέχεια της εισαγωγής του νέου Κανονισμού Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω 

Παιγνιομηχανημάτων (VLTs) από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (απόφαση υπ' αριθμ. 

225/2/25.10.2016 που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Αρ. Φύλλου 3528, τεύχος 2ο 

την 01/11/2016), στις 11.01.2017 λειτούργησαν τα πρώτα καταστήματα παιγνιομηχανημάτων (Gaming 

Hall). Στις 30.06.2017, είχαν τεθεί σε λειτουργία 2.269 Παιγνιομηχανήματα σε 91 Gaming Halls, ενώ 762 

Παιγνιομηχανήματα είχαν εγκατασταθεί σε 256 πρακτορεία ΟΠΑΠ.  Ένας εκ των βασικών στόχων της 

Διοίκησης είναι να πολλαπλασιαστούν τα Παιγνιομηχανήματα σε λειτουργία στο προσεχές χρονικό 

διάστημα.  

 

Ομολογιακό Δάνειο 

Στις 07.02.2017, η Εταιρεία ήρθε σε συμφωνία με την Τράπεζα Πειραιώς για την παράταση της 

συμβατικής διάρκειας του Ομολογιακού Δανείου ποσού € 75.000 χιλ., λήξεως την 03.04.2017, έως την 

03.04.2018. 

 

Αγορά ιδίων μετοχών  

Σε συνέχεια της από 20.04.2015 απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 

ΟΠΑΠ Α.Ε. για την υλοποίηση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, η ΟΠΑΠ Α.Ε. προέβη από τις 

08.02.2017 έως και τις  16.02.2017 σε αγορά 194.696 ιδίων μετοχών συνολικής αξίας κτήσης € 1.585 

χιλ.. Συνολικά, η ΟΠΑΠ Α.Ε. κατέχει 1.182.501 ίδιες μετοχές. 
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Ομολογιακό Δάνειο – Δημόσια Προσφορά 

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, 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 € 200.000 χιλ..  

Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε εντός του εύρους απόδοσης από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν 

στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε € 421.000 χιλ.. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 

3,50%, το επιτόκιο των Ομολογιών σε 3,50% και η τιμή διάθεσης των Ομολογιών σε € 1.000 εκάστη, 

ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.  

 

17η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

Η δέκατη έβδομη (17η) Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΠΑΠ Α.Ε. έλαβε χώρα την Πέμπτη 

27.04.2017 στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας, ενέκρινε την προταθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο 

διανομή (διάθεση) κερδών και αποφάσισε την καταβολή συνολικού μερίσματος 0,72 ευρώ ανά μετοχή 

προ παρακράτησης φόρου για την εταιρική χρήση έτους 2016. Καθώς έχει ήδη διανεμηθεί στους 

μετόχους προμέρισμα ύψους ευρώ 0,12 ανά μετοχή σύμφωνα με την από 30.08.2016 απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το υπόλοιπο μερίσματος για τη χρήση 2016 ανέρχεται στα 0,60 

ευρώ ανά μετοχή προ της σχετικής παρακράτησης φόρου. Δικαιούχοι ήταν οι μέτοχοι της Εταιρείας που 

ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Τετάρτη 03.05.2017 

(ημερομηνία προσδιορισμού - record date), ενώ στις 09.05.2017 ξεκίνησε η πληρωμή του. 

  

Αίτημα Διαιτησίας κατά της ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε. 

H ΟΠΑΠ Α.Ε. υπέγραψε με το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) 

σύμβαση παραχώρησης 20-ετούς δικαιώματος αποκλειστικής διοργάνωσης και διεξαγωγής αμοιβαίου 

ιπποδρομιακού στοιχήματος. Στις 06.11.2015 η σύμβαση επικυρώθηκε από την Ελληνική Βουλή και στις 

08.01.2016 ξεκίνησε η εμπορική λειτουργία της ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε.. 

Στις 02.05.2017, το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) κατέθεσε στο 

Δικαστήριο Διεθνούς Διαιτησίας του Λονδίνου αίτημα διαιτησίας κατά της ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε.. 

Αντικείμενο της διαφοράς είναι η μη καταβολή τόκων ύψους 10% (€ 2.250 χιλ.) που ισχυρίζεται ότι ήταν 

καταβλητέα μαζί με την τελευταία δόση του οικονομικού ανταλλάγματος, ποσού € 20.250 χιλ., όπως 
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ορίζεται στη Σύμβαση Παραχώρησης, το οποίο αντάλλαγμα είχε καταβληθεί εμπρόθεσμα από την 

ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε. προς το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).  

Η Διοίκηση θεωρεί ότι το ποσό αυτό δε θα καταβληθεί και δεν έχει σχηματισθεί σχετική πρόβλεψη. 

 

Αύξηση συμμετοχής στη NEUROSOFT A.E. 

H ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοίνωσε ότι υπεγράφη στις 07.06.2017 από την ΟΠΑΠ INVESTMENT LTD (100% 

θυγατρική εταιρεία) συμφωνία εξαγοράς ποσοστού 38,19% της Neurosoft A.E. έναντι συνολικού 

τιμήματος €34,2 εκατομμυρίων.  

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, μετά και τις σχετικές εγκρίσεις που ελήφθησαν από τις αρμόδιες 

αρχές ανταγωνισμού της Κύπρου και την πληρωμή του συμφωνηθέντος τιμήματος ύψους € 34,2 εκατ. 

που πραγματοποιήθηκε στις 02.08.2017, η συνολική συμμετοχή της ΟΠΑΠ Α.Ε. στην Neurosoft θα 

ανέρχεται σε 67,72%, συμπεριλαμβανομένου του υφιστάμενου ποσοστού συμμετοχής ύψους 29,53%, 

μέσω θυγατρικών εταιρειών. 
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3. Περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων για το β’ 

εξάμηνο 2017 

Στη συνέχεια παραθέτουμε τους κυριότερους κινδύνους και τις αβεβαιότητες στις οποίες ενδεχομένως 

να εκτεθεί ο Όμιλος. 

 

Κίνδυνοι που σχετίζονται με πολιτικές και οικονομικές συνθήκες, καθώς και με τις συνθήκες της 

αγοράς και τις εξελίξεις στην Ελλάδα  

Σε μακροοικονομικό επίπεδο, η υλοποίηση του Τρίτου Προγράμματος οικονομικής προσαρμογής της 

ελληνικής οικονομίας εξακολουθεί να υπόκειται σε μια σειρά από προϋποθέσεις, ενώ η εφαρμογή του 

δεν μπορεί να εγγυηθεί την προσδοκώμενη επιστροφή της ελληνικής οικονομίας σε εδραιωμένη τροχιά 

βιώσιμης ανάπτυξης, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις για την 

επιχειρηματική δραστηριότητα, για τα λειτουργικά αποτελέσματα και την οικονομική κατάσταση του 

Ομίλου. 

Η δραστηριότητα του Ομίλου επηρεάζεται σημαντικά από τη μείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης που 

με τη σειρά της επηρεάζεται από τις κρατούσες οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα, όπως τα επίπεδα 

της ανεργίας, τα επιτόκια, τα επίπεδα πληθωρισμού, τα ποσοστά φορολόγησης και το ύψος της 

αύξησης του ΑΕΠ. Περαιτέρω, η οικονομική ύφεση, η οικονομική αβεβαιότητα και η τυχόν αντίληψη 

μέρους των πελατών του Ομίλου ότι οι οικονομικές συνθήκες χειροτερεύουν, μπορούν να προκαλέσουν 

μείωση στη χρήση των υπηρεσιών διεξαγωγής παιγνίων υπό τις διάφορες μορφές που τις παρέχει ο 

Όμιλος στο κοινό. 

Η επιστροφή στην οικονομική σταθερότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ενέργειες και τις 

αποφάσεις θεσμικών οργάνων στη χώρα και στο εξωτερικό, καθώς επίσης και από την αξιολόγηση της 

Ελληνικής οικονομίας από τους διεθνείς πιστωτές στα πλαίσια του προγράμματος οικονομικής 

προσαρμογής. 

Τυχόν επιπλέον αρνητικές εξελίξεις στην οικονομία θα επηρέαζαν την ομαλή λειτουργία της, ωστόσο η 

Διοίκηση προσαρμόζεται διαρκώς στις καταστάσεις και διασφαλίζει ότι πραγματοποιούνται όλες οι 

απαραίτητες ενέργειες για να διατηρήσει ανεπηρέαστες τις δραστηριότητές της.  

 

Αλλαγές στις κανονιστικές απαιτήσεις 

Ο κλάδος των τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα ρυθμίζεται ενδελεχώς από την Επιτροπή Εποπτείας και 

Ελέγχου Παιγνίων. Οι ελληνικές αρχές έχουν το δικαίωμα να τροποποιούν μονομερώς το νομοθετικό 

και ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τον τρόπο και τις μεθόδους λειτουργίας των παιγνίων που παρέχει ο 

Όμιλος. Οι εξελίξεις στο κανονιστικό πλαίσιο της Ελλάδας δημιουργούν νέες κανονιστικές προκλήσεις 

για τον Όμιλο. Τυχόν αλλαγές στο κανονιστικό περιβάλλον ενδέχεται να έχουν σημαντική επίδραση, 



9 

 

ΟΠΑΠ Α.Ε. – Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2017 
 

 

Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. | Λ. Αθηνών 112, 104 42 Αθήνα, Ελλάδα, Τηλ.: +30 (210) 5798800 

είτε μέσω περιορισμού των στοιχηματικών δραστηριοτήτων, είτε μέσω αλλαγής του κόστους 

συμμόρφωσης. 

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. συμμορφώνεται διαρκώς με τα κανονιστικά πρότυπα, κατανοώντας και αντιμετωπίζοντας 

τις αλλαγές στις κανονιστικές απαιτήσεις με αποτελεσματικό τρόπο. Ταυτόχρονα, νέοι κανονισμοί, οι 

οποίοι καθιστούν οικονομικά μη βιώσιμη τη λειτουργία των παιχνιδιών, μπορούν να περιορίσουν την 

ικανότητα της Εταιρείας για περαιτέρω ανάπτυξη. Τυχόν αποτυχία συμμόρφωσης του Ομίλου με τους 

εφαρμοστέους κανόνες και το ρυθμιστικό πλαίσιο, καθώς και η θέσπιση νέων νόμων ή/και περαιτέρω 

επιβολή ρυθμίσεων θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην επιχειρηματική δραστηριότητα του 

Ομίλου. Επιπλέον, περιορισμοί στη διαφήμιση μπορούν να μειώσουν την ικανότητα στην προσέγγιση 

νέων πελατών και να επηρεάσουν αρνητικά τους στρατηγικούς στόχους, οι οποίοι περιλαμβάνουν την 

επικέντρωση στη διαρκή αύξηση της αξίας. 

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δηλώνει πρόθυμη να συνεχίσει την ενεργή συνεργασία και συζήτηση με τις αρμόδιες 

αρχές, τους νομοθέτες και κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς και να παρακολουθεί διαρκώς το 

μεταβαλλόμενο κανονιστικό και νομικό περιβάλλον και μέσα από τις κατάλληλες διαδικασίες και 

ελέγχους, να επιτυγχάνεται ένας ορθολογικός και ισορροπημένος κανονισμός παιγνίων. 

 

Κίνδυνος μεταβολής φορολογικής νομοθεσίας 

Η εμπορική δραστηριότητα του Ομίλου και ο κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται υπόκεινται σε 

διάφορους φόρους και τέλη, όπως οι ειδικοί φόροι σχετικά με τα παίγνια που υπολογίζονται με βάση 

τα Καθαρά Έσοδα προ εισφορών, ο φόρος επί των κερδών των παικτών και ο φόρος εισοδήματος 

νομικών προσώπων.  

Ο Όμιλος εκτίθεται στον κίνδυνο αλλαγής του υπάρχοντος φορολογικού καθεστώτος παιγνίων ή των 

συντελεστών φορολόγησης παιγνίων, η οποία μπορεί να επιφέρει απρόσμενη αύξηση του κόστους και 

να επηρεάσει αρνητικά την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων του Ομίλου για αειφόρα έσοδα και 

πρόσθετες επενδύσεις. Ο Όμιλος επιδιώκει να ανταποκριθεί άμεσα σε κάθε πιθανή αλλαγή 

φορολογίας, μέσω της διατήρησης των απαιτούμενων για φορολογικό σχεδιασμό πόρων και 

αναπτύσσοντας σχέδια εκτάκτου ανάγκης, έτσι ώστε να εφαρμοστούν οι απαραίτητες δράσεις μείωσης 

των κινδύνων και ελαχιστοποίησης των συνολικών επιπτώσεων. 

 

Κίνδυνος αγοράς 

Ο κίνδυνος αγοράς δημιουργείται από το ενδεχόμενο οι αλλαγές στις τιμές της αγοράς, όπως σε 

συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια, να επηρεάσουν τα αποτελέσματα του Ομίλου και της 

Εταιρείας ή την αξία των χρηματοοικονομικών μέσων που κατέχουν. Η διαχείριση του κινδύνου της 

αγοράς συνίσταται στην προσπάθεια του Ομίλου και της Εταιρείας να ελέγχουν την έκθεσή τους σε 

αποδεκτά όρια. 
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Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος συνίσταται στην πιθανότητα η εύλογη αξία των ταμειακών ροών ενός 

χρηματοοικονομικού μέσου να παρουσιάσει διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών στις ισοτιμίες ξένου 

συναλλάγματος. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και την Κύπρο και δεν έχουν καταρτιστεί 

σημαντικές συμφωνίες με προμηθευτές σε άλλο νόμισμα πέραν του ευρώ. Τα κέρδη του Ομίλου 

προέρχονται από τα τυχερά παιχνίδια που πραγματοποιούνται σε ευρώ, οι εταιρικές συναλλαγές και οι 

εταιρικές δαπάνες εκφράζονται και πραγματοποιούνται σε ευρώ και ως εκ τούτου η Εταιρεία και ο 

Όμιλος δε βρίσκονται σε ουσιαστικό συναλλαγματικό κίνδυνο. Συν τοις άλλοις το μεγαλύτερο ποσοστό 

της βάσης του κόστους του Ομίλου, είναι είτε ανάλογο με τα έσοδα (π.χ. κέρδη στους νικητές, 

προμήθεια πρακτόρων), είτε εξαρτάται από συναλλαγές με εγχώριες εταιρείες (π.χ. πληροφορικής, 

μάρκετινγκ). 

 

Κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων 

Ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος σε κίνδυνο επιτοκίου κυρίως λόγω του δανεισμού του. Οι υφιστάμενες 

δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας την 30.06.2017 ανέρχονται σε € 547.183 χιλ. και € 

502.183 χιλ., αντίστοιχα. Ο Όμιλος ακολουθεί όλες τις εξελίξεις της αγοράς σε σχέση με το περιβάλλον 

διαμόρφωσης επιτοκίων και πράττει ανάλογα. Κατά την 30.06.2017, ο Όμιλος δεν έχει εκκρεμείς 

συναλλαγές αντιστάθμισης κινδύνου επιτοκίου. 

 

Διαχείριση κεφαλαίου 

Ο πρωταρχικός στόχος του Ομίλου και της Εταιρείας σχετικά με την διαχείριση του κεφαλαίου είναι η 

διασφάλιση και διατήρηση ισχυρής πιστοληπτικής ικανότητας και υγιών κεφαλαιακών δεικτών με 

σκοπό την υποστήριξη των επιχειρηματικών σχεδίων και την μεγιστοποίηση της αξίας προς όφελος των 

μετόχων. 

Ο Όμιλος διαχειρίζεται την κεφαλαιακή διάρθρωση και πραγματοποιεί τις αναγκαίες προσαρμογές 

προκειμένου να εναρμονίζεται με τις αλλαγές στο επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον στο οποίο 

λειτουργεί και επιχειρεί. Για τη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης, ο Όμιλος έχει τη 

δυνατότητα να προσαρμόσει το μέρισμα που καταβάλλεται στους μετόχους, να επιστρέψει κεφάλαιο 

στους μετόχους ή να εκδώσει νέες μετοχές. 

 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Η έκθεση του Ομίλου στον πιστωτικό κίνδυνο επέρχεται, κατά κύριο λόγο, από τις επισφαλείς 

απαιτήσεις των πρακτόρων καθώς επίσης και από οφειλές πρακτόρων στις οποίες έχουν γίνει 

διακανονισμοί. Η κύρια πολιτική διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου είναι η καθιέρωση πιστωτικών 

ορίων ανά πράκτορα. Επιπλέον, ο Όμιλος προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για να περιορίσει την 

έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Επίσης, είναι εκτεθειμένος σε 
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πιστωτικό κίνδυνο σε σχέση με τους φορείς, με τους οποίους έχει κατατεθειμένα κεφάλαια ή με τους 

οποίους έχει συμβατικές σχέσεις. Διαχειρίζεται δε, τον πιστωτικό κίνδυνο που απορρέει από τους 

πράκτορες με διάφορους τρόπους. Κάθε πράκτορας υποχρεούται να παράσχει χρηματική εγγύηση προς 

διασφάλιση των απαιτήσεων του Ομίλου. Οι εν λόγω εγγυήσεις συγκεντρώνονται και είναι στη διάθεσή 

του Ομίλου σε περίπτωση μη πληρωμής οφειλής από τους πράκτορες. Επιπροσθέτως έχει θεσπιστεί 

ανώτατο ποσό που μπορεί να οφείλει κάθε πράκτορας ανά λογιστική περίοδο. Στην περίπτωση που τα 

οφειλόμενα ποσά ανά πράκτορα υπερβαίνουν το αντίστοιχο όριο ανά λογιστική περίοδο, οι τερματικές 

μηχανές των πρακτόρων κλείνουν αυτόματα και δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν συναλλαγές που 

αφορούν σε παίγνια.  

 

Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο Όμιλος διατηρεί τον κίνδυνο ρευστότητας σε χαμηλά επίπεδα μέσω της συνεχούς παρακολούθησης 

της απόδοσης των κερδών των νικητών και μέσω του σωστού σχεδιασμού του κάθε παιχνιδιού. Με 

εξαίρεση τα παιχνίδια προκαθορισμένης απόδοσης που βασίζονται σε αθλητικά γεγονότα, τα υπόλοιπα 

παιχνίδια έχουν θεωρητική απόδοση κερδών (που σχετίζεται με τα κέρδη που διανέμονται στους 

νικητές) και βασίζονται στην απόδοση που έχει βγει βάσει μαθηματικών υπολογισμών. Καθώς η 

θεωρητική απόδοση κερδών των νικητών υπολογίζεται από ένα μεγάλο αριθμό κληρώσεων, 

ενδεχομένως να προκύψουν αποκλίσεις στα αριθμολαχεία σε μικρό χρονικό διάστημα. Για παράδειγμα 

το ΚΙΝΟ είναι παιχνίδι σταθερών αποδόσεων που απονέμει στους νικητές περίπου το 69,5% των 

ακαθάριστων εισπράξεων, με απόκλιση κατά μέσο όρο της τάξης του 1%. Επίσης, διαχειρίζεται τον 

κίνδυνο ρευστότητας περιορίζοντας το μέγεθος των κερδών των νικητών. Για παράδειγμα το ΚΙΝΟ έχει 

μέγιστο έπαθλο της τάξης του ενός εκατομμυρίου ευρώ. Αντίστοιχα κέρδη ανά στήλη ορίζονται για το 

παιχνίδι ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, παιχνίδι προκαθορισμένης απόδοσης του οποίου τα κέρδη καθορίζονται 

από τη σωστή πρόβλεψη των αποτελεσμάτων των αθλητικών ή άλλων γεγονότων που από τη φύση 

τους προσφέρονται για στοιχηματισμό. Για το παιχνίδι ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ εφαρμόζεται ολοκληρωμένη 

μεθοδολογία διαχείρισης του κινδύνου σε διάφορα στάδια του κύκλου των αθλητικών στοιχημάτων, 

θέτοντας διαφορετικά όρια στοιχηματισμού ανά άθλημα, ανά πρωτάθλημα και ανά παιχνίδι 

αντιμετωπίζοντας το κάθε γεγονός με διαφορετικό τρόπο. Ανά πάσα στιγμή μπορούν να εντοπιστούν τα 

στοιχήματα που έχουν παιχτεί, που έχουν ληφθεί και που έχουν γίνει αποδεκτά ή όχι. Επιπλέον η 

ομάδα που διαμορφώνει τις αποδόσεις μπορεί να παρακολουθεί κάθε στοίχημα μεγάλου χρηματικού 

ποσού και να διαπραγματευτεί με τον παίκτη ούτως ώστε το ποσό στοιχηματισμού να είναι εντός των 

ορίων έγκρισης. Τέλος, χρησιμοποιεί λογισμικό για να εντοπίσει σε πραγματικό χρόνο τα στοιχήματα 

που είναι ύποπτα καθώς επίσης και περιπτώσεις στημένων στοιχημάτων ή πιθανές ευκαιρίες 

κερδοσκοπίας. Αναφορικά με τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, αξίζει να σημειωθεί ότι στις 

30.06.2017 τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονται σε € 330.139 χιλ. για τον Όμιλο και € 

150.170 χιλ. για την Εταιρεία, ενώ τα βραχυπρόθεσμα δάνεια σε € 174.736 χιλ. τόσο για την Εταιρεία 



12 

 

ΟΠΑΠ Α.Ε. – Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2017 
 

 

Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. | Λ. Αθηνών 112, 104 42 Αθήνα, Ελλάδα, Τηλ.: +30 (210) 5798800 

όσο και για τον Όμιλο. Για την παρακολούθηση και αντιμετώπιση του κινδύνου ρευστότητας, οι 

εταιρείες του Ομίλου ετοιμάζουν προβλέψεις ταμειακών ροών σε τακτική βάση. 

 

Κίνδυνος ασφάλειας 

Η αξιοπιστία και η διαφάνεια σε σχέση με την λειτουργία των παιχνιδιών του Ομίλου διασφαλίζονται 

με διάφορα μέτρα ασφαλείας τα οποία είναι σχεδιασμένα να προστατεύουν τα δεδομένα των 

πληροφοριακών συστημάτων από τυχόν παραβιάσεις ασφαλείας όπως ανάκτηση και παράνομη 

αποθήκευση δεδομένων καθώς επίσης και τυχαία ή σκόπιμη καταστροφή δεδομένων. Τα μέτρα 

ασφαλείας καλύπτουν το σύστημα επεξεργασίας δεδομένων, τις εφαρμογές του λογισμικού, την 

ακεραιότητα και την διαθεσιμότητα των δεδομένων και την λειτουργία του online δικτύου. Όλες οι 

επιχειρησιακά κρίσιμες εφαρμογές που σχετίζονται με τη διεξαγωγή και διάθεση των παιγνίων 

φιλοξενούνται σε συστήματα που εξασφαλίζουν υψηλή διαθεσιμότητα αλλά και μετάπτωση σε 

Δευτερεύον Μηχανογραφικό εφόσον κριθεί απαραίτητο. Επίσης, διεξάγεται αξιολόγηση της 

κρισιμότητας όλων των συστημάτων, είτε σχετίζονται ευθέως με τη διάθεση των παιγνίων είτε όχι, 

ώστε να ενταχθούν στο σχέδιο ανάκαμψης από καταστροφές (Disaster Recovery Plan), εφόσον κριθεί 

απαραίτητο. Όλες οι εφαρμογές εντάσσονται σε σχήμα λήψης αντιγράφων ασφαλείας με συχνότητα 

που επιβάλλει η κρισιμότητά τους. 
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4. Στρατηγική της Εταιρείας και προοπτικές του Ομίλου για το β’ εξάμηνο 

2017 

Στρατηγική της Εταιρείας 

Το όραμά μας είναι η καθιέρωση του ΟΠΑΠ ως μία εταιρεία διασκέδασης και τυχερών παιγνίων 

παγκόσμιου επιπέδου. Προς αυτή την κατεύθυνση αναπτύξαμε ένα σύνολο οκτώ στρατηγικών 

προτεραιοτήτων: 

 

1. Τα πάντα για τον πελάτη 

Ο πελάτης βρίσκεται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και στόχος της είναι να εστιάσει 

ακόμα περισσότερο σε αυτόν κατανοώντας τον βαθύτερα και ανταποκρινόμενη συνεχώς στις ανάγκες 

και απαιτήσεις του.  

 

2. Επένδυση στο δίκτυο  

Θεμέλιο της επιχειρηματικής δράσης της Εταιρείας αποτελεί το δίκτυό της. Στόχος είναι η 

μεταμόρφωση των πρακτορείων σε τοπικούς προορισμούς ψυχαγωγίας. Στο πλαίσιο αυτό, οι 

επενδύσεις της εταιρείας στο δίκτυο εστιάζουν σε τρεις πυλώνες: στην ανάπτυξη ενός κορυφαίου 

χαρτοφυλακίου προϊόντων και υπηρεσιών, στην περαιτέρω ποιοτική και τεχνολογική αναβάθμιση των 

καταστημάτων και στην επέκταση της υποστήριξης που παρέχει ο ΟΠΑΠ στους πράκτορες 

διασφαλίζοντας ότι τα συμφέροντά του και εκείνα των πρακτόρων είναι ευθυγραμμισμένα. 
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3. Ανάπτυξη των ανθρώπων μας 

Η Εταιρεία δίνει έμφαση στη δημιουργία μίας ομάδας υψηλών επιδόσεων αποτελούμενη τόσο από 

τους εργαζομένους της όσο και από τους πράκτορες. Οι άνθρωποί μας έχουν ζωτική σημασία για την 

επιτυχία της Εταιρείας. Στόχος είναι η προσέλκυση νέων ανθρώπων με προσόντα, η περαιτέρω 

ανάπτυξη του υπάρχοντος δυναμικού μέσω ενός διευρυμένου προγράμματος εταιρικής ακαδημίας, 

καθώς επίσης και η ανάπτυξη ισχυρότερων δεσμών των εργαζομένων με την Εταιρεία μέσα από 

πρωτοβουλίες που περιλαμβάνουν συχνότερη αμφίδρομη εσωτερική επικοινωνία. 

 

4. Δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών παγκόσμιων προδιαγραφών  

Η Εταιρεία επιθυμεί να προσφέρει στους πελάτες ένα μεγάλο εύρος ελκυστικών προϊόντων όπου και 

όποτε το επιθυμούν. Στόχος είναι η βελτίωση των υφιστάμενων παιχνιδιών, ειδικά του αθλητικού 

στοιχηματισμού, και η εισαγωγή νέων και αναβαθμισμένων, μεταξύ των οποίων είναι τα VLTs, τα 

virtual games και οι συσκευές αυτόματης εξυπηρέτησης (SSBTs), ώστε να εξελιχθεί το παρεχόμενο 

χαρτοφυλάκιο και να προσφέρει η εταιρεία μία ακόμα πιο ελκυστική παικτική εμπειρία στους πελάτες. 

Παράλληλα θα συνεχιστεί η διερεύνηση ποικίλων δυνατοτήτων αξιοποίησης της αυξανόμενης δύναμης 

του οπτικού (video) περιεχομένου σε όλο τον Όμιλο. Επιπρόσθετα, αναμένεται η εισαγωγή νέων 

υπηρεσιών στο δίκτυο, πέραν των τυχερών παιχνιδιών, όπως αυτές της TORA DIRECT A.Ε.. 

 

5. Αξιοποίηση των ψηφιακών και τεχνολογικών δυνατοτήτων  

Ο μετασχηματισμός του ρόλου του διαδικτύου και της τεχνολογίας στον Όμιλο στοχεύει στο να 

εξασφαλιστεί μεγαλύτερη ταχύτητα και καλύτερος έλεγχος στην προσφορά των προϊόντων μας για τους 

πελάτες. Ο οργανισμός επενδύει σε ανθρώπους και συστήματα προκειμένου να έχει βελτιωμένες 

δυνατότητες, καθώς και υποδοχές για εύκολη ενσωμάτωση περιεχομένου και εφαρμογών, ώστε να 

προσφέρει βελτιωμένη ψηφιακή εμπειρία.  

 

6. Δέσμευση στην κοινωνία  

Ο ΟΠΑΠ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις κοινότητες όπου αναπτύσσει επιχειρηματική δράση τόσο 

στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο. Υπηρετώντας πραγματικές ανάγκες και προβαίνοντας σε 

αποτελεσματικές παρεμβάσεις, η Εταιρεία αποτελεί ζωντανό και αναπόσπαστο κύτταρο της ελληνικής 

κοινωνίας. Με στόχο τη δέσμευση όλων των ενδιαφερόμενων μερών, υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο 

πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στο οποίο συμμετέχουν οι άνθρωποι της Εταιρείας και οι 

πελάτες της, γεγονός που συμβάλλει στην περαιτέρω ενίσχυση της επικοινωνίας με τους πελάτες σε 

εθνικό και τοπικό επίπεδο.   

Επιπρόσθετα, η Εταιρεία υιοθετεί και αναπτύσσει τα υψηλότερα πρότυπα ακεραιότητας και 

υπευθυνότητας, που αποτελούν μέρος της ολοκληρωμένη στρατηγικής για το Υπεύθυνο Παιχνίδι. Η 
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διαρκής βελτίωση των πολιτικών και των διαδικασιών μας στον Όμιλο, η επένδυση στην εκπαίδευση 

για την προστασία των παικτών και την ενημέρωση για την προώθηση του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, 

καθώς και η διεθνής αναγνώριση με τη χρήση σαφών Δεικτών Μέτρησης Απόδοσης πλαισιώνουν τη 

στρατηγική προσέγγιση αυτού του πυλώνα. 

 

7. Ενίσχυση της δυναμικής της εταιρικής μας εικόνας  

Το brand ΟΠΑΠ έχει ένα αξιοσημείωτο επίπεδο αναγνώρισης σε Ελλάδα και Κύπρο. Ωστόσο, η εταιρεία 

επιθυμεί να επεκτείνει την εμβέλεια και επίδραση της ταυτότητας του ονόματός της και του ήδη 

δυνατού λογότυπου «Ανθρωπάκι» διατηρώντας με αυτό τον τρόπο μια ισχυρή συναισθηματική 

σύνδεση με τους πελάτες. Σαφώς, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι υφιστάμενοι κίνδυνοι με στόχο:  

 την ενίσχυση της αξιοπιστίας, διαφάνειας και εμπιστοσύνης στα παιχνίδια της Εταιρείας, 

 την επισκόπηση των επιπέδων κέρδους για όλα τα παιχνίδια, και 

 την επέκταση του υπάρχοντος προγράμματος, ώστε να ενισχύεται η δέσμευσή μας στο Υπεύθυνο 

Παιχνίδι. 

 

8. Βελτίωση σχέσεων με το Κράτος, τη Ρυθμιστική Αρχή και άλλους αρμόδιους φορείς 

Ο ΟΠΑΠ στοχεύει στη θεμελίωση της στενής συνεργασίας με την Κυβέρνηση, τη Ρυθμιστική Αρχή & 

άλλους οργανισμούς διατηρώντας ανοιχτό διάλογο με έμφαση στη λειτουργία σε σταθερό ρυθμιστικό 

περιβάλλον με σαφείς διαδικασίες και καλλιέργεια σχέσης συνεργασίας και εμπιστοσύνης σε 

καθημερινή βάση. 

 

Προοπτικές για το β’ εξάμηνο 2017 

Οι αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας για το 2017 αναμένεται να αντισταθμίσουν σε 

κάποιο βαθμό την αρνητική επίπτωση από τον περιορισμό του διαθέσιμου εισοδήματος και της 

ιδιωτικής κατανάλωσης, απόρροια της αυξημένης φορολογίας και των ασφαλιστικών εισφορών που 

επιβλήθηκαν μέσα στην χρήση.  Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος αναμένεται να συνεχίσει την ανάπτυξη 

νέων συνεργασιών για την αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών και τεχνολογικών δυνατοτήτων καθώς και 

την εισαγωγή νέων προϊόντων. Ενδεικτικά, η συνεργασία με νέους τεχνολογικούς παρόχους (Novomatic 

Lottery Systems, Playtech BGT Sports, Betgenius) όσον αφορά στα υφιστάμενα παιχνίδια, η 

εγκατάσταση των τερματικών αυτόματης εξυπηρέτησης στοιχηματισμού (SSBTs) η οποία ξεκίνησε τον 

Ιούλιο και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε διάστημα ενός έτους, η εισαγωγή των virtual παιχνιδιών που 

πραγματοποιήθηκε στο 2ο τρίμηνο της χρήσης και η σταδιακή εγκατάσταση και λειτουργία των VLTs 

αναμένεται να συμβάλουν στην ενίσχυση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου της Εταιρείας και να 

διαφοροποιήσουν τις πηγές των εσόδων της. Επίσης, η Εταιρεία σκοπεύει να συνεχίσει τις ενέργειες για 

την ποιοτική αναβάθμιση των υφιστάμενων παιχνιδιών της (ΚΙΝΟ, ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, Τζόκερ) με στόχο 

να διατηρήσει το ενδιαφέρον των παικτών για τα παιχνίδια αυτά και στο νέο περιβάλλον. 
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5. Παράθεση σημαντικών συναλλαγών της Εταιρείας με συνδεδεμένα προς 

αυτή μέρη 

 

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται το σύνολο των συναλλαγών της Εταιρείας και του Ομίλου με 

τα συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24: 

 

Συναλλαγές Εταιρείας με συνδεδεμένες εταιρείες (απαλειφόμενες για σκοπούς ενοποίησης) 

Εταιρεία Έξοδα Έσοδα Υποχρεώσεις Απαιτήσεις 

  (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. 1.840  41  1.966  19.281  

ΟΠΑΠ SPORTS LTD  -   500   -    -   

ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ LTD  -   17.595  -  6.321  

ΟΠΑΠ INVESTMENT LTD  -    -    -   802  

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.  -   3.064   -   2.038  

ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε. -  239   -   236  

TORA DIRECT A.E. 71  42  19  14  

TORA WALLET A.E.  -   4 1  2  

 

Συναλλαγές των εταιρειών του Ομίλου με τις συνδεδεμένες εταιρείες με αυτές  

(μη απαλειφόμενες για σκοπούς ενοποίησης) 

  Έξοδα Έσοδα 
Αγορές 
παγίων 

Υποχρεώσεις Απαιτήσεις 

  (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

Συνδεδεμένες εταιρείες 3.481 - 373 881 103 

 

Συναλλαγές και υπόλοιπα με μέλη του Δ.Σ. και Διευθυντικά Στελέχη 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Κατηγορία Περιγραφή 01.01-30.06.2017 01.01-30.06.2017 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ 
ΣΤΕΛΕΧΗ 

Μισθοί 4.377 3.582 

Λοιπές αποζημιώσεις & παροχές 158 107 

Κόστος Κοινωνικής Ασφάλισης 485 324 

Σύνολο   5.019 4.013 

 

 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Κατηγορία Περιγραφή 01.01-30.06.2017 01.01-30.06.2017 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Μισθοί 371 170 

Κόστος Κοινωνικής Ασφάλισης 38 30 

Σύνολο   409 200 
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(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Υποχρεώσεις από αμοιβές Δ.Σ. και μισθοδοσία 30.06.2017 30.06.2017 

Μέλη Δ.Σ. και Διευθυντικά Στελέχη 603 435 

Σύνολο 603 435 

 
Από τις ανωτέρω συναλλαγές, οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με τις θυγατρικές εταιρείες έχουν 

απαλειφθεί από τα ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου.  

 

6. Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ)  

 

Ο Όμιλος παρουσιάζει ορισμένους Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης εκτός Δ.Π.Χ.Α. που 

απορρέουν από τις οικονομικές καταστάσεις και ιδιαίτερα το δείκτη «Καθαρός Δανεισμός / Κέρδη προ 

φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)». Οι δείκτες που ορίζονται και υπολογίζονται αναλυτικά 

κατωτέρω, χρησιμοποιούνται ευρέως προκειμένου να παρουσιάσουν τη σχέση κερδών με το επίπεδο 

δανεισμού του Ομίλου και τη δυνατότητα εξυπηρέτησης του χρέους. Οι Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης 

της Απόδοσης δε θα πρέπει να θεωρηθεί ότι υποκαθιστούν άλλα μεγέθη που έχουν υπολογισθεί 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Δ.Π.Χ.Α.. 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
01.01-

30.06.2017 
01.01-

30.06.2016 
Δ % 

Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) / 
Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) 

19,0% 23,8% (20,2%) 

Κέρδη μετά φόρων που αναλογούν σε Μετόχους της 
Εταιρείας / Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) 

8,8% 12,6% (30,0%) 

Καθαρός Δανεισμός 217.045 55.336 292,2%  

Συνολικός δανεισμός / Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 58,2%  33,4%  74,3%  

Καθαρός δανεισμός / Κέρδη προ φόρων, τόκων και 
αποσβέσεων (EBITDA) τελευταίων δώδεκα μηνών 

0,8  0,2  399,1%  

 

Δείκτης Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ως ποσοστό % επί των καθαρών εσόδων 

προ εισφορών 

Υπολογίζεται ως ο λόγος των Κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της περιόδου προς 

τα Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) της περιόδου. 

Δείκτης Κέρδη μετά φόρων που αναλογούν σε Μετόχους της Εταιρείας ως ποσοστό % επί των 

καθαρών εσόδων προ εισφορών 

Υπολογίζεται ως ο λόγος των Καθαρών Κερδών της περιόδου προς τα Καθαρά έσοδα προ εισφορών 

(GGR) της περιόδου. 
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Καθαρός Δανεισμός 

Υπολογίζεται ως το άθροισμα Βραχυπρόθεσμων Δανείων πλέον Μακροπρόθεσμων Δανείων τέλους 

περιόδου μείον το υπόλοιπο του λογαριασμού «Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα» τέλους περιόδου. 

Συνολικός Δανεισμός / Ίδια Κεφάλαια 

Υπολογίζεται ως ο λόγος του αθροίσματος Βραχυπρόθεσμων Δανείων πλέον Μακροπρόθεσμων 

Δανείων τέλους περιόδου προς το Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων τέλους περιόδου. 

Καθαρός Δανεισμός / Κέρδη προ φόρων, τόκων & αποσβέσεων (EBITDA) τελευταίων δώδεκα μηνών 

Υπολογίζεται ως ο λόγος του Καθαρού Δανεισμού (βλ. ανωτέρω) προς τα Κέρδη προ φόρων, τόκων και 

αποσβέσεων (EBITDA) των τελευταίων δώδεκα μηνών. 

Το EBITDA τελευταίων 12 μηνών 30.06.2017 υπολογίζεται ως (EBITDA περιόδου 01.01. - 30.06.2017 = € 

130.651 χιλ.) + (EBITDA χρήσης 2016 = € 307.540 χιλ.) - (EBITDA περιόδου 01.01. - 30.06.2016 = € 

161.451 χιλ.), ήτοι το EBITDA τελευταίων 12 μηνών 30.06.2017 υπολογίζεται σε € 276.739 χιλ.. 

Το EBITDA τελευταίων 12 μηνών 30.06.2016 υπολογίζεται ως (EBITDA περιόδου 01.01. - 30.06.2016 = € 

161.451 χιλ.) + (EBITDA χρήσης 2015 = € 377.103 χιλ.) - (EBITDA περιόδου 01.01. - 30.06.2015 = € 

186.400 χιλ.), ήτοι το EBITDA τελευταίων 12 μηνών 30.06.2016 υπολογίζεται σε € 352.154 χιλ.. 

 

 

 

Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2017 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

 

 

 

Kamil Ziegler  
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Γ. Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 
 

Οι συνημμένες Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2017 εγκρίθηκαν από 

το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. στις 11 Σεπτεμβρίου 2017 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την 

ανάρτησή τους στη διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας www.opap.gr καθώς και στο διαδικτυακό τόπο 

του Χρηματιστηρίου Αθηνών όπου και θα παραμείνουν στη διάθεση του επενδυτικού κοινού για 

χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών από την ημερομηνία της συντάξεως και δημοσιοποίησής 

τους. 

Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν 

από τις Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις στοχεύουν στο να παράσχουν στον 

αναγνώστη μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση, την οικονομική θέση και τα συνολικά 

έσοδα του Ομίλου και της Εταιρείας, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής 

θέσης και των αποτελεσμάτων των χρηματοοικονομικών επιδόσεων και των ταμειακών ροών της 

Εταιρείας και του Ομίλου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

http://www.opap.gr/
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Προς τους Μετόχους της 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ A.E.  

Εισαγωγή 

Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική Ατομική και Ενοποιημένη Κατάσταση 
Χρηματοοικονομικής Θέσης της ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ A.E. (η «Εταιρεία») της 30 Ιουνίου 2017 και τις σχετικές 
συνοπτικές Ατομικές και Ενοποιημένες Καταστάσεις Συνολικού Εισοδήματος, 
Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και Ταμειακών Ροών της εξάμηνης περιόδου που 
έληξε αυτήν την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές 
σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η 
οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξάμηνης οικονομικής έκθεσης του 
άρθρου 5 του Ν. 3556/2007. Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την 
κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα με το 
Δ.Λ.Π. 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά». Δική μας ευθύνη είναι να 
εκφράσουμε συμπέρασμα επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. 

Εύρος Επισκόπησης 

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο 
Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 
που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας». Η επισκόπηση της 
ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια 
διερευνητικών ερωτημάτων, κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για 
χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων 
διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο 
από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα της 
Ελεγκτικής και συνεπώς δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη 
διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα 
οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, δεν 
εκφράζουμε γνώμη ελέγχου. 

Συμπέρασμα 

Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε το 
οποίο θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση 
χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί από κάθε ουσιώδη άποψη, 
σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά». 
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22 
1. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 

Της 30 Ιουνίου 2017 και της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή 

 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)  

 

  
  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Σημ. 30.06.2017 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία           

Ασώματες ακινητοποιήσεις  5.1 1.198.770 1.216.858 1.030.851 1.041.090 

Ενσώματες ακινητοποιήσεις  5.2 73.000 67.583 52.867 45.196 

Επενδύσεις σε ακίνητα   932 940 932 940 

Υπεραξία   14.183 14.183 - - 

Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες 5.3 - - 295.604 280.604 

Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες   12.475 12.175 - - 

Μακροπρόθεσμες εμπορικές απαιτήσεις   13 13 13 13 

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία   4.482 6.384 19.908 21.263 

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση   6.448  12.154   -    -   

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών 
στοιχείων 

  1.310.303 1.330.291 1.400.175 1.389.107 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία           

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 5.4 330.139 273.523 150.170 65.433 

Αποθέματα    8.193 12.469 2.155 2.350 

Εμπορικές απαιτήσεις  5.5 68.927 80.634 19.663 33.667 

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία   58.900  70.757  39.699  50.198  

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών 
στοιχείων 

  466.158 437.384 211.687 151.648 

Σύνολο Ενεργητικού   1.776.461 1.767.675 1.611.861 1.540.755 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ίδια κεφάλαια           

Μετοχικό κεφάλαιο    95.700 95.700 95.700 95.700 

Αποθεματικά    32.417 32.417 31.900 31.900 

Ίδιες μετοχές   (9.039) (7.454) (9.039) (7.454) 

Κέρδη εις νέο   784.659 914.614 796.983 917.975 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν σε 
μετόχους της Εταιρείας 

  903.737 1.035.277 915.544 1.038.121 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές   36.201  36.954   -    -   

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   939.938 1.072.231 915.544 1.038.121 
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Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 5.6 372.447 263.000 327.447 208.000 

Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση   - - 8.252 3.962 

Προγράμματα παροχών προσωπικού  5.7 2.854 1.507 2.657 1.355 

Προβλέψεις 5.8 45.900 34.049 44.555 32.673 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις    7.770  6.699  6.240  5.306  

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων   428.971 305.254 389.151 251.296 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις           

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 5.6 174.736 118.689 174.736 118.689 

Εμπορικές υποχρεώσεις 5.9 122.686 153.348 49.414 65.100 

Υποχρεώσεις από φόρους 5.10 62.802 51.429 53.268 43.960 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 5.11 47.327  66.722  29.749  23.590  

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων   407.552 390.189 307.166 251.338 

Σύνολο υποχρεώσεων   836.523 695.443 696.317 502.634 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων   1.776.461 1.767.675 1.611.861 1.540.755 

 
Οι συνημμένες σημειώσεις στις σελίδες από 30 έως 58 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα 

των Συνοπτικών Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων 
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2. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 
2.1. Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος  

Της 30 Ιουνίου 2017 και της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή 

 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ πλην των κερδών ανά μετοχή) 

ΟΜΙΛΟΣ 

  2017 2016 

Σημ. 
01.01-

30.06.2017 
01.04-

30.06.2017 
01.01-

30.06.2016 
01.04-

30.06.2016 

Μικτές εισπράξεις από παιχνίδια   2.125.531 1.067.522 2.068.836 1.021.647 

Η Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος έχει ως ακολούθως: 

Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR)   688.460 329.563 678.780 338.069 

Εισφορά επί των καθαρών εσόδων και λοιπές 
εισφορές 

5.12 (229.241) (109.381) (226.902) (127.704) 

Προμήθειες πρακτόρων 5.13 (174.093) (83.320) (173.902) (86.194) 

Καθαρά έσοδα από παιχνίδια (NGR)   285.126 136.862 277.976 124.171 

Άλλα λειτουργικά έσοδα 5.14 42.461 21.950 55.050 31.295 

Λειτουργικά έξοδα           

Κόστος μισθοδοσίας 5.15 (31.968) (16.748) (27.855) (14.468) 

Έξοδα προβολής και διαφήμισης 5.16 (37.589) (20.438) (32.027) (16.126) 

Άλλα λειτουργικά έξοδα 5.17 (127.380) (69.465) (111.693) (56.384) 

Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων 
(EBITDA) 

  130.651 52.162 161.451 68.488 

Αποσβέσεις   (28.822) (14.252) (29.261) (14.444) 

Λειτουργικό αποτέλεσμα   101.828 37.910 132.190 54.044 

Χρηματοοικονομικά έσοδα  5.18 1.496 958 929 648 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 5.18 (11.617) (6.699) (7.151) (4.505) 

Λοιπά χρηματοοικονομικά έσοδα   300 150 300 150 

Κέρδη προ φόρων   92.008 32.320 126.267 50.338 

Φόρος εισοδήματος 5.19 (30.162) (10.075) (39.508) (16.852) 

Κέρδη μετά φόρων   61.846 22.245 86.759 33.485 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά φόρων   61.846 22.245 86.759 33.485 

Κέρδη μετά φόρων που αναλογούν σε:           

Μετόχους της Εταιρείας   60.901 21.875 85.816 32.988 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές   945 370 943 497 

Κέρδη μετά φόρων   61.846 22.245 86.759 33.485 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά φόρων που αναλογούν σε:       

Μετόχους της Εταιρείας   60.901 21.875 85.816 32.988 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές   945 370 943 497 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά φόρων   61.846 22.245 86.759 33.485 

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

  0,1916 0,0688 0,2694 0,1035 

 
Οι συνημμένες σημειώσεις στις σελίδες από 30 έως 58 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα 

των Συνοπτικών Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων. 
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2.2. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της ΟΠΑΠ Α.Ε. 

Της 30 Ιουνίου 2017 και της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή 

 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ πλην των κερδών ανά μετοχή) 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  2017 2016 

Σημ. 
01.01-

30.06.2017 
01.04-

30.06.2017 
01.01-

30.06.2016 
01.04-

30.06.2016 

Μικτές εισπράξεις από παιχνίδια   1.763.557 891.161 1.736.627 854.215 

Η Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος έχει ως ακολούθως: 

Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR)   563.401 268.891 563.844 280.135 

Εισφορά επί των καθαρών εσόδων και λοιπές 
εισφορές 

5.12 (196.565) (93.682) (197.024) (111.982) 

Προμήθειες πρακτόρων 5.13 (141.997) (67.848) (144.111) (71.255) 

Καθαρά έσοδα από παιχνίδια (NGR)   224.839 107.361 222.709 96.898 

Άλλα λειτουργικά έσοδα 5.14 17.048 8.120 22.559 14.627 

Λειτουργικά έξοδα           

Κόστος μισθοδοσίας 5.15 (28.077) (14.712) (24.427) (12.544) 

Έξοδα προβολής και διαφήμισης 5.16 (27.701) (14.919) (24.363) (12.398) 

Άλλα λειτουργικά έξοδα 5.17 (69.580) (40.384) (50.320) (26.198) 

Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων 
(EBITDA) 

  116.529 45.466 146.159 60.384 

Αποσβέσεις   (17.874) (8.778) (18.443) (8.899) 

Λειτουργικό αποτέλεσμα   98.655 36.687 127.716 51.486 

Χρηματοοικονομικά έσοδα  5.18 688 506 516 378 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 5.18 (9.843) (5.843) (5.315) (3.700) 

Λοιπά χρηματοοικονομικά έσοδα   6.592 6.592 6.103 6.103 

Κέρδη προ φόρων   96.092 37.943 129.020 54.266 

Φόρος εισοδήματος 5.19 (26.394) (9.061) (37.861) (15.937) 

Κέρδη μετά φόρων   69.699 28.881 91.159 38.329 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά φόρων   69.699 28.881 91.159 38.329 

Κέρδη μετά φόρων που αναλογούν σε:           

Μετόχους της Εταιρείας   69.699 28.881 91.159 38.329 

Κέρδη μετά φόρων   69.699 28.881 91.159 38.329 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά φόρων που αναλογούν σε:       

Μετόχους της Εταιρείας   69.699 28.881 91.159 38.329 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά φόρων   69.699 28.881 91.159 38.329 

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

  0,2193 0,0909 0,2861 0,1203 

 
Οι συνημμένες σημειώσεις στις σελίδες από 30 έως 58 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα 

των Συνοπτικών Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων. 
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3. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
  

3.1. Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων  
Της 30 Ιουνίου 2017 και της εξαμηνιαίας περιόδου 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 2016 95.700 48.773 (2.719) 1.020.068 41.005 1.202.827 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα 
περιόδου 01.01-30.06.2016 

- - - 85.816 943 86.759 

Συναλλαγές με τους Μετόχους της Εταιρείας 

Μεταφορά μεταξύ αποθεματικών - (16.574) - 16.574 - - 

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 
θυγατρικής εταιρείας 

- - - (55) - (55) 

Παροχές σε μετοχές - - - 884 - 884 

Μερίσματα πληρωθέντα - - - (254.874) - (254.874) 

Συνολικές συναλλαγές με τους 
Μετόχους της Εταιρείας 

- (16.574) - (237.471) - (254.045) 

Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου 2016 95.700 32.199 (2.719) 868.413 41.948 1.035.541 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2017 95.700 32.417 (7.454) 914.614 36.954 1.072.231 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα 
περιόδου 01.01-30.06.2017 

- - - 60.901 945 61.846 

Συναλλαγές με τους Μετόχους της Εταιρείας 

Αγορά ιδίων μετοχών - - (1.585) - - (1.585) 

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 
θυγατρικών εταιρειών 

- - - (165) - (165) 

Μερίσματα πληρωθέντα - - - (190.690) (1.698) (192.389) 

Συνολικές συναλλαγές με τους 
Μετόχους της Εταιρείας 

- - (1.585) (190.856) (1.698) (194.139) 

Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου 2017 95.700 32.417 (9.039) 784.659 36.201 939.938 

 
 Οι συνημμένες σημειώσεις στις σελίδες από 30 έως 58 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα 

των Συνοπτικών Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων. 
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3.2. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της ΟΠΑΠ Α.Ε. 
Της 30 Ιουνίου 2017 και της εξαμηνιαίας περιόδου 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 2016 95.700 48.474 (2.719) 1.020.827 1.162.282 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα 
περιόδου 01.01-30.06.2016 

- - - 91.159 91.159 

Μεταφορά μεταξύ αποθεματικών - (16.574) - 16.574 - 

Παροχές σε μετοχές - - - 884 884 

Μερίσματα πληρωθέντα - - - (254.875) (254.875) 

Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου 2016 95.700 31.900 (2.719) 874.569 999.450 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2017 95.700 31.900 (7.454) 917.975 1.038.121 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα 
περιόδου 01.01-30.06.2017 

- - - 69.699 69.699 

Αγορά ιδίων μετοχών - - (1.585) - (1.585) 

Μερίσματα πληρωθέντα - - - (190.690) (190.690) 

Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου 2017 95.700 31.900 (9.039) 796.983 915.544 

 
Οι συνημμένες σημειώσεις στις σελίδες από 30 έως 58 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα 

των Συνοπτικών Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων. 
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4. Κατάσταση Ταμειακών Ροών 
Της 30 Ιουνίου 2017 και της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή 

 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

 

    ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  Σημ. 
01.01-

30.06.2017 
01.01-

30.06.2016 
01.01-

30.06.2017 
01.01-

30.06.2016 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Κέρδη προ φόρων   92.008 126.267 96.092 129.020 

Προσαρμογή για:           

Αποσβέσεις   28.822 29.261 17.874 18.443 

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 5.18 10.099 6.221 2.542 (1.305) 

Προγράμματα παροχών προσωπικού    1.466 1.022 1.386 998 

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις   18 130 - - 

Άλλες προβλέψεις 5.8 12.093 (7.166) 12.122 (7.063) 

Συναλλαγματικές διαφορές 5.18 21 2 21 1 

Κέρδη από συγγενείς   (300) (300) - - 

Αποτελέσματα από επενδυτικές δραστηριότητες   21 (576) 4 (578) 

Άλλα μη ταμειακά στοιχεία   - - 1.377 1.464 

Σύνολο   144.248 154.861 131.418 140.979 

Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης           

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων   4.277 1.810 195 (432) 

Μείωση απαιτήσεων   9.190 4.382 8.518 7.895 

Μείωση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)   (37.805) (26.200) (11.040) (9.559) 

Αύξηση / (μείωση) φόρων πληρωθέντων   9.037 (59.971) 9.308 (57.248) 

Σύνολο   128.947 74.881 138.399 81.635 

Τόκοι έξοδα πληρωθέντα   (9.534) (6.666) (7.712) (4.931) 

Φόροι εισοδήματος πληρωθέντες   - (2.435) - - 

Ταμειακές εισροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες 

  119.413 65.780 130.687 76.704 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Είσπραξη από πώληση ενσώματων και ασώματων 
ακινητοποιήσεων 

  44 583 - 583 

Εισπράξεις από δάνεια σε τρίτους   174 - - - 

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών 
εταιρειών 

  - - (15.000) (42.000) 

Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων 5.1 (22.901) (13.286) (1.914) (957) 

Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων και 
επενδύσεων σε ακίνητα 

  (13.555) (9.187) (13.387) (6.506) 

Μερίσματα εισπραχθέντα   - - 500 6.103 

Τόκοι εισπραχθέντες   1.244 842 641 452 

Ταμειακές εκροές από επενδυτικές 
δραστηριότητες 

  (34.993) (21.047) (29.160) (42.326) 
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Εισπράξεις από χορηγούμενα και εκδοθέντα δάνεια 5.6 196.274 228.923 196.274 178.923 

Πληρωμές δανείων 5.6 (30.953) (30.097) (20.953) (97) 

Αγορά ιδίων μετοχών   (1.585) - (1.585) - 

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών 
εταιρειών 

  (165) (55) - - 

Μερίσματα πληρωθέντα   (191.374) (254.612) (190.525) (254.612) 

Ταμειακές εκροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες 

  (27.804) (55.841) (16.790) (75.786) 

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά 
διαθέσιμα και ισοδύναμα 

  56.615 (11.108) 84.737 (41.407) 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της 
περιόδου 

5.4 273.523 301.695 65.433 231.115 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της 
περιόδου 

  330.139 290.587 150.170 189.708 

 
Οι συνημμένες σημειώσεις στις σελίδες από 30 έως 58 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα 

των Συνοπτικών Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων 
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Δ. Σημειώσεις επί των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών 
καταστάσεων 

1. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία και τον Όμιλο 
H ΟΠΑΠ Α.Ε. (η “Εταιρεία” ή “μητρική εταιρεία”) ιδρύθηκε το 1958 ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, 

ανασυστάθηκε σε ανώνυμη εταιρεία το 1999 με έδρα την Ελλάδα και η τήρηση των λογιστικών βιβλίων ως 

ανώνυμης εταιρείας ξεκίνησε το 2000. Έδρα της Εταιρείας, η οποία αποτελεί και το βασικό τόπο 

διεξαγωγής των εργασιών της, είναι η Λεωφόρος Αθηνών 112, 104 42 Αθήνα, Ελλάδα. Οι μετοχές της 

ΟΠΑΠ Α.Ε. είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

Ο Όμιλος, πέραν της μητρικής εταιρείας, περιλαμβάνει και τις εταιρείες στις οποίες η ΟΠΑΠ Α.Ε., είτε 

άμεσα είτε έμμεσα, ασκεί έλεγχο. 

Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30.06.2017 

(συμπεριλαμβανομένων και των συγκριτικών στοιχείων της περιόδου που έληξε την 30.06.2016 και της 

χρήσεως που έληξε την 31.12.2016) εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 11.09.2017. 

 

2. Πλαίσιο κατάρτισης των συνοπτικών ενδιάμεσων 
οικονομικών καταστάσεων 
Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό 

Πρότυπο (Δ.Λ.Π) 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά». 

Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες και 

σημειώσεις που απαιτούνται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και πρέπει να διαβάζονται σε 

συνάρτηση με τις δημοσιευμένες ελεγμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 

31.12.2016, οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στην διεύθυνση www.opap.gr. 

Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού 

κόστους και την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern). 

Το λογιστικό υπόλοιπο των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού είναι σχεδόν ίσο με 

την εύλογη αξία των στοιχείων αυτών. 

Η σύνταξη των Συνοπτικών Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιμήσεων. Επίσης, απαιτεί την 

κρίση της Διοίκησης κατά την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών του Ομίλου. 

Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί εφαρμόζοντας τις ίδιες λογιστικές 

αρχές που είχαν εφαρμοστεί στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε στις 

31.12.2016, λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές σε Πρότυπα και Διερμηνείες που ισχύουν από την 

01.01.2017.  

Η εποχικότητα δεν έχει σημαντική επίδραση στις δραστηριότητες του Ομίλου και της Εταιρείας. 

http://www.opap.gr/
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Τα ποσά των Συνοπτικών Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων απεικονίζονται σε χιλιάδες ευρώ, εκτός 

αν ρητά αναφέρεται διαφορετικά. 

Τα ποσά που εμπεριέχονται σε αυτές τις Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν 

στρογγυλοποιηθεί σε χιλιάδες ευρώ και τυχόν διαφορές οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Όπου ήταν αναγκαίο, τα συγκριτικά στοιχεία έχουν αναταξινομηθεί για να συμφωνούν με τυχόν αλλαγές 

στην παρουσίαση των στοιχείων της παρούσας περιόδου. 

 

2.1. Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και παραδοχές 

Η σύνταξη της χρηματοοικονομικής αναφοράς σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί από τη Διοίκηση τη 

διενέργεια κρίσεων, εκτιμήσεων και παραδοχών οι οποίες επηρεάζουν τα ποσά του ενεργητικού και των 

υποχρεώσεων, όπως επίσης και τις γνωστοποιήσεις για ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την 

ημερομηνία της χρηματοοικονομικής αναφοράς καθώς και τα παρουσιαζόμενα ποσά εσόδων και δαπανών 

κατά τη διάρκεια της παρουσιαζόμενης περιόδου. Τα πραγματικά συνολικά έσοδα μπορεί να διαφέρουν 

από αυτές τις εκτιμήσεις. 

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις αναθεωρούνται και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και άλλες 

παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένων και των εκτιμήσεων για μελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται 

εύλογα σύμφωνα με τις περιστάσεις. 

 

2.2 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες 

Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι 

υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή 

μεταγενέστερα. 

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές για περιόδους που ξεκινούν την τρέχουσα χρήση  

Δεν υπάρχουν νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες που να είναι υποχρεωτικά για 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν τη 1 Ιανουαρίου 2017. 

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους  

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 7 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 

Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και 

συμπεριλαμβάνει επίσης ένα μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών το οποίο αντικαθιστά το μοντέλο 

των πραγματοποιημένων πιστωτικών ζημιών που εφαρμόζεται σήμερα. Επίσης καθιερώνει μία 
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προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και 

αδυναμίες στο τρέχον μοντέλο του ΔΛΠ 39.  

Με βάση τις πρόνοιες του νέου προτύπου, τα χρηματοοικονομικά μέσα ταξινομούνται και επιμετρούνται 

με βάση το πλαίσιο του επιχειρηματικού μοντέλου εντός του οποίου κατέχονται και τα χαρακτηριστικά 

των συμβατικών ταμειακών ροών.  

Η υιοθέτηση του προτύπου αυτού δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις του 

Ομίλου και της Εταιρείας. 

 

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 

Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο, κατανοητό μοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από όλα 

τα συμβόλαια με πελάτες ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιμότητα μεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, 

διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Περιλαμβάνει τις αρχές που πρέπει να 

εφαρμόσει μία οικονομική οντότητα για να προσδιορίσει την επιμέτρηση των εσόδων και τη χρονική 

στιγμή της αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή είναι ότι μία οικονομική οντότητα θα αναγνωρίσει τα έσοδα 

με τρόπο που να απεικονίζει τη μεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο 

αναμένει να δικαιούται σε αντάλλαγμα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Ο Όμιλος και η Εταιρεία 

εξετάζουν τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 15 στις οικονομικές καταστάσεις. 

 

Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 16: «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019) 

Το νέο πρότυπο διαφοροποιεί σημαντικά τη λογιστική των μισθώσεων για τους μισθωτές ενώ στην ουσία 

διατηρεί τις υφιστάμενες απαιτήσεις του ΔΛΠ 17 για τους εκμισθωτές. Ειδικότερα, βάσει των νέων 

απαιτήσεων, καταργείται για τους μισθωτές η διάκριση των μισθώσεων σε λειτουργικές και 

χρηματοδοτικές. Οι μισθωτές θα πρέπει πλέον, για κάθε σύμβαση μισθώσεως που υπερβαίνει τους 12 

μήνες, να αναγνωρίζουν στον ισολογισμό τους το δικαίωμα χρήσης του μισθωμένου στοιχείου καθώς και 

την αντίστοιχη υποχρέωση καταβολής των μισθωμάτων. Ο ανωτέρω χειρισμός δεν απαιτείται όταν η αξία 

του στοιχείου χαρακτηρίζεται ως πολύ χαμηλή. 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία εξετάζουν τις ενδεχόμενες επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση του εν λόγω 

προτύπου στις οικονομικές καταστάσεις. Το πρότυπο δεν έχει ακόμα υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 
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Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 12 «Φόροι Εισοδήματος»: Αναγνώριση 

αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων για μη πραγματοποιηθείσες ζημίες (εφαρμόζεται στις 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017) 

Την 19.1.2016 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 12 με την 

οποία αποσαφήνισε τα ακόλουθα: 

• Οι µη πραγµατοποιηθείσες ζηµίες χρεωστικών μέσων, τα οποία αποτιμώνται για λογιστικούς σκοπούς 

στην εύλογη αξία και για φορολογικούς σκοπούς στο κόστος, δύνανται να οδηγήσουν σε εκπεστέες 

προσωρινές διαφορές ανεξάρτητα με το αν ο κάτοχός τους πρόκειται να ανακτήσει την αξία των στοιχείων 

μέσω της πώλησης ή της χρήσης τους. 

• Η ανακτησιµότητα μίας αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης εξετάζεται σε συνδυασμό με τις λοιπές 

αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις. Στην περίπτωση, ωστόσο, που ο φορολογικός νόμος περιορίζει 

το συμψηφισμό συγκεκριμένων φορολογικών ζημιών με συγκεκριμένες κατηγορίες εισοδήματος, οι 

σχετικές εκπεστέες προσωρινές διαφορές θα πρέπει να εξετάζονται μόνο σε συνδυασμό με άλλες 

εκπεστέες προσωρινές διαφορές της ίδιας κατηγορίας. 

• Κατά τον έλεγχο ανακτησιμότητας των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, συγκρίνονται οι 

εκπεστέες φορολογικές διαφορές με τα μελλοντικά φορολογητέα κέρδη χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι 

εκπτώσεις φόρου που προέρχονται από την αντιστροφή αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. 

• Οι εκτιμήσεις για τα μελλοντικά φορολογητέα κέρδη δύνανται να περιλαμβάνουν την ανάκτηση κάποιων 

στοιχείων ενεργητικού σε αξία μεγαλύτερη από τη λογιστική τους, υπό την προϋπόθεση ότι δύναται να 

αποδειχθεί ότι κάτι τέτοιο είναι πιθανό να επιτευχθεί. 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία εξετάζουν τις ενδεχόμενες επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση του εν λόγω 

προτύπου στις οικονομικές καταστάσεις. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

 

Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 7 «Κατάσταση Ταμειακών Ροών» (εφαρμόζεται στις 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017) 

Με βάση την τροποποίηση του ΔΛΠ 7 μία εταιρεία καλείται να παρέχει γνωστοποιήσεις οι οποίες βοηθούν 

τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές εκείνων των υποχρεώσεων 

των οποίων οι ταμειακές ροές ταξινομούνται στις χρηματοδοτικές δραστηριότητες στην κατάσταση 

ταμειακών ροών.  

Ο Όμιλος και η Εταιρεία εξετάζουν τις ενδεχόμενες επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση του εν λόγω 

προτύπου στις οικονομικές καταστάσεις. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 
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ΔΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών» (εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 

Την 20.6.2016 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 2 με το 

οποίο διευκρινίστηκαν τα ακόλουθα: 

• κατά την αποτίμηση της εύλογης αξίας μίας παροχής που εξαρτάται από την αξία των μετοχών και η 

οποία διακανονίζεται με μετρητά, ο λογιστικός χειρισμός των επιπτώσεων από τους όρους κατοχύρωσης 

(vesting conditions) καθώς και από τους όρους που δεν σχετίζονται με την εκπλήρωση συγκεκριμένων 

προϋποθέσεων (non-vesting conditions) ακολουθεί τη λογική που εφαρμόζεται στις παροχές που 

εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και διακανονίζονται με συμμετοχικούς τίτλους,  

• στις περιπτώσεις που η φορολογική νομοθεσία επιβάλλει στην εταιρεία να παρακρατά ένα ποσό φόρου 

(το οποίο αποτελεί φορολογική υποχρέωση του υπαλλήλου) το οποίο αφορά στις αμοιβές που σχετίζονται 

με την αξία της μετοχής και το οποίο θα πρέπει να αποδοθεί στις φορολογικές αρχές, η συναλλαγή στο 

σύνολό της θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μία παροχή που εξαρτάται από την αξία των μετοχών και η 

οποία διακανονίζεται με συμμετοχικούς τίτλους, αν ως τέτοια θα χαρακτηρίζονταν αν δεν υπήρχε το 

ζήτημα του συμψηφισμού της φορολογικής υποχρέωσης, 

• στην περίπτωση που τροποποιηθούν οι όροι που διέπουν τις παροχές που εξαρτώνται από την αξία της 

μετοχής έτσι ώστε αυτές να πρέπει να αναταξινομηθούν από παροχές που καταβάλλονται με μετρητά σε 

παροχές που καταβάλλονται με τη μορφή συμμετοχικών τίτλων, η συναλλαγή θα πρέπει να 

λογιστικοποιηθεί ως παροχή που διακανονίζεται με συμμετοχικούς τίτλους από την ημερομηνία που 

πραγματοποιείται η τροποποίηση. Η υιοθέτηση του προτύπου αυτού δεν αναμένεται να έχει επίπτωση 

στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΔΠΧΑ 4 (Τροποποίηση) «Ασφαλιστήρια συμβόλαια» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 

Την 12.9.2016 το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 4 με την 

οποία διευκρινίζει ότι:  

- οι ασφαλιστικές εταιρείες, των οποίων η κύρια δραστηριότητα συνδέεται με τις ασφάλειες, έχουν τη 

δυνατότητα να λάβουν προσωρινή εξαίρεση από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9, και 

- όλες οι εταιρείες που εκδίδουν ασφαλιστήρια συμβόλαια και υιοθετούν το ΔΠΧΑ 9 έχουν τη δυνατότητα 

να παρουσιάζουν τις μεταβολές στην εύλογη αξία επιλέξιμων χρηματοοικονομικών στοιχείων του 

ενεργητικού στα λοιπά αποτελέσματα που καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση και όχι στα 

αποτελέσματα. Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και 

της Εταιρείας. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα»: Αναταξινομήσεις από ή 

στην κατηγορία των επενδυτικών ακινήτων (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 

Το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 40 με την οποία 

διευκρίνισε ότι μια οικονομική οντότητα θα αναταξινομήσει ένα περιουσιακό στοιχείο στην ή από την 

κατηγορία επενδυτικών ακινήτων όταν και μόνο όταν μπορεί να αποδειχθεί η αλλαγή στη χρήση. Αλλαγή 

στη χρήση υφίσταται όταν το περιουσιακό στοιχείο έχει τα κριτήρια ή πάψει να έχει τα κριτήρια που 

ορίζουν τι είναι επένδυση σε ακίνητα. Μια αλλαγή στην πρόθεση της διοίκησης για τη χρήση του 

περιουσιακού στοιχείου, από μόνη της, δεν είναι αρκετή για να αποδείξει αλλαγή στη χρήση. Επίσης, τα 

παραδείγματα στον κατάλογο των περιπτώσεων που αποδεικνύουν την αλλαγή στη χρήση επεκτάθηκαν 

για να συμπεριλαμβάνουν περιουσιακά στοιχεία υπό κατασκευή και όχι μόνο ολοκληρωμένα ακίνητα. 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία εξετάζουν τις ενδεχόμενες επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση του εν λόγω 

προτύπου στις οικονομικές καταστάσεις. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

 

Διερμηνεία 22 «Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολές» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 

Η Διερμηνεία πραγματεύεται τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα όταν μία εταιρεία αναγνωρίζει ένα μη 

νομισματικό στοιχείο του ενεργητικού ή των υποχρεώσεων που προκύπτει από την είσπραξη ή πληρωμή 

προκαταβολής πριν η εταιρεία να αναγνωρίσει το σχετικό στοιχείο του ενεργητικού, το έξοδο ή το έσοδο. 

Η Διερμηνεία διευκρίνισε πως ως ημερομηνία της συναλλαγής, προκειμένου να καθοριστεί η 

συναλλαγματική ισοτιμία που θα χρησιμοποιηθεί κατά την αναγνώριση του περιουσιακού στοιχείου, του 

εσόδου ή του εξόδου, πρέπει να θεωρηθεί η ημερομηνία αρχικής αναγνώρισης του μη νομισματικού 

στοιχείου του ενεργητικού ή των υποχρεώσεων (δηλαδή της προκαταβολής). Επίσης, στην περίπτωση που 

υφίστανται πολλαπλές προκαταβολές, θα πρέπει να ορίζεται διακριτή ημερομηνία συναλλαγής για κάθε 

πληρωμή ή είσπραξη. 

Η υιοθέτηση του προτύπου αυτού δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις του 

Ομίλου και της Εταιρείας. Η διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Διερμηνεία 23 “Αβεβαιότητα σχετικά με τον χειρισμό θεμάτων φορολογίας εισοδήματος” (εφαρμόζεται 

στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019)  

Η Διερμηνεία παρέχει επεξηγήσεις ως προς την αναγνώριση και επιμέτρηση του τρέχοντος και 

αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος όταν υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με την φορολογική αντιμετώπιση 

κάποιων στοιχείων. Το Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 23 έχει εφαρμογή σε όλες τις πτυχές της λογιστικοποίησης του φόρου 

εισοδήματος όταν υπάρχει τέτοια αβεβαιότητα, συμπεριλαμβανομένου του φορολογητέου 

κέρδους/ζημιάς, της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τα φορολογικά 
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κέρδη και φορολογικές ζημιές και τους φορολογικούς συντελεστές. Η διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί 

ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Βελτιώσεις Διεθνών Λογιστικών (Κύκλος 2014-2016) 

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε συγκεκριμένα ΔΠΧΑ. 

Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017): Η τροποποίηση παρέχει 

διευκρινήσεις σχετικά με το ότι η υποχρέωση για παροχή των γνωστοποιήσεων του ΔΠΧΑ 12 έχει 

εφαρμογή σε συμμετοχή σε οντότητες που έχει κατηγοριοποιηθεί ως διακρατούμενη προς πώληση, 

εκτός της υποχρέωσης για παροχή συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. 

 ΔΛΠ 28 «Συμμετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018): Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις ως προς το 

ότι όταν οι οργανισμοί διαχείρισης επενδύσεων κεφαλαίων, τα αμοιβαία κεφάλαια, και οντότητες με 

παρόμοιες δραστηριότητες εφαρμόζουν την επιλογή να επιμετρούν τις συμμετοχές σε συγγενείς ή 

κοινοπραξίες σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, αυτή η επιλογή θα πρέπει να γίνει ξεχωριστά για 

κάθε συγγενή ή κοινοπραξία κατά την αρχική αναγνώριση. 

 

 

3. Δομή του Ομίλου 
Δεν υπήρχαν μεταβολές στην δομή του Ομίλου κατά την περίοδο που έληξε την 30.06.2017.  
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4. Πληροφόρηση κατά λειτουργικό τομέα 
Για λόγους διοικητικής πληροφόρησης και λήψης αποφάσεων, ο Όμιλος είναι οργανωμένος στους εξής 

λειτουργικούς τομείς: 

Της 30 Ιουνίου 2017 και της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή 

 

ΟΜΙΛΟΣ  01.01-30.06.2017 Αριθμολαχεία 
Παιχνίδια 

Στοιχηματισμού 
Σκρατς και 

Λαχεία 
VLTs 

Υπηρεσίες 
τηλεπικοινωνιών 

Λοιπά Σύνολο 

Καθαρά έσοδα προ εισφορών 412.954 188.592 77.539 9.376 - - 688.460 

Εισφορά επί των καθαρών 
εσόδων και λοιπές εισφορές 

(137.906) (65.102) (23.420) (2.813) - - (229.241) 

Προμήθειες πρακτόρων (104.390) (47.556) (19.836) (2.312) - - (174.093) 

Καθαρά έσοδα από παιχνίδια 170.658 75.934 34.283 4.252 - - 285.126 

Άλλα λειτουργικά έσοδα - - 3 - 39.612 2.846 42.461 

Λειτουργικά έξοδα (88.224) (47.697) (17.841) (2.054) (40.034) (1.087) (196.937) 

Αποσβέσεις (11.344) (6.725) (8.008) (1.149) (90) (1.508) (28.822) 

Λειτουργικό αποτέλεσμα 71.091 21.512 8.438 1.048 (511) 251 101.828 

 

 

ΟΜΙΛΟΣ  01.01-30.06.2016 Αριθμολαχεία 
Παιχνίδια 

Στοιχηματισμού 
Σκρατς και 

Λαχεία 
VLTs 

Υπηρεσίες 
τηλεπικοινωνιών 

Λοιπά Σύνολο 

Καθαρά έσοδα προ εισφορών 408.298 196.731 73.752 - - - 678.780 

Εισφορά επί των καθαρών 
εσόδων και λοιπές εισφορές 

(136.685) (68.025) (22.192) - - - (226.902) 

Προμήθειες πρακτόρων (103.154) (51.654) (19.094) - - - (173.902) 

Καθαρά έσοδα από παιχνίδια 168.459 77.052 32.465 - - - 277.976 

Άλλα λειτουργικά έσοδα - - 50 - 44.543 10.458 55.050 

Λειτουργικά έξοδα (68.838) (39.041) (16.131) - (44.792) (2.773) (171.575) 

Αποσβέσεις (12.302) (7.492) (7.827) - (83) (1.556) (29.261) 

Λειτουργικό αποτέλεσμα 87.319 30.519 8.556 - (333) 6.129 132.190 

 

  



38 

 

ΟΠΑΠ Α.Ε. – Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2017 
 

 

Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. | Λ. Αθηνών 112, 104 42 Αθήνα, Ελλάδα, Τηλ.: +30 (210) 5798800 

5. Ανάλυση κονδυλίων επί των οικονομικών καταστάσεων 
 

5.1. Ασώματες ακινητοποιήσεις 

Οι ασώματες ακινητοποιήσεις αφορούν λογισμικό, άδειες χρήσης, δικαιώματα παιχνιδιών και πελατειακές 

σχέσεις τα οποία αναλύονται ως εξής: 

ΟΜΙΛΟΣ Λογισμικό 
Δικαιώματα 
Παιχνιδιών 

Πελατειακές 
σχέσεις 

Σύνολο 

Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016 

Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο έναρξης 
χρήσης (1 Ιανουαρίου 2016) 

17.021 1.203.639 2.327 1.222.987 

Προσθήκες  6.443 32.401 - 38.844 

Επιβάρυνση αποσβέσεων (12.168) (32.546) (259) (44.973) 

Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο  
(31 Δεκεμβρίου 2016) 

11.296 1.203.494 2.068 1.216.858 

Για την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2017 

Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο έναρξης 
χρήσης (1 Ιανουαρίου 2017) 

11.296 1.203.494 2.068 1.216.858 

Προσθήκες  1.773 877 - 2.651 

Μεταφορά από ακινητοποιήσεις υπό 
εκτέλεση 

710 - - 710 

Επιβάρυνση αποσβέσεων (3.864) (17.456) (129) (21.449) 

Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο  
(30 Ιουνίου 2017) 

9.915 1.186.915 1.939 1.198.770 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λογισμικό 
Δικαιώματα 
Παιχνιδιών 

Σύνολο 

Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016 

Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο έναρξης 
χρήσης (1 Ιανουαρίου 2016) 

16.278 1.046.949 1.063.227 

Προσθήκες  5.821 - 5.821 

Επιβάρυνση αποσβέσεων (11.816) (16.141) (27.957) 

Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο  
(31 Δεκεμβρίου 2016) 

10.282 1.030.808 1.041.090 

Για την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2017 

Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο έναρξης 
χρήσης (1 Ιανουαρίου 2017) 

10.282 1.030.808 1.041.090  

Προσθήκες  1.037 877 1.914  

Μεταφορά από ακινητοποιήσεις υπό 
εκτέλεση 

710 - 710  

Επιβάρυνση αποσβέσεων (3.610) (9.254) (12.864)  

Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο  
(30 Ιουνίου 2017) 

8.419 1.022.432 1.030.851  
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5.2. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις αναλύονται ως εξής: 

ΟΜΙΛΟΣ Γήπεδα  Κτίρια 
Εγκατ/σεις & 
μηχανήματα 

Οχήματα  
Λοιπός 

εξοπλισμός 
Ακινητοποιήσεις 

υπό εκτέλεση 
Σύνολο 

Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016 

Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο 
έναρξης χρήσης  
(1 Ιανουαρίου 2016) 

8.811 11.663 3.196 192 31.484 892 56.238 

Προσθήκες  - 9.187 1.222 14 13.846 - 24.269 

Μεταφορά κόστους κτήσης από 
επενδύσεις σε ακίνητα 

139 1.018 - - - - 1.157 

Μειώσεις παγίων (21) - (20.318) (42) (1.349) - (21.729) 

Απομείωση - - - - (29) - (29) 

Επιβάρυνση αποσβέσεων - (1.513) (2.672) (39) (9.049) - (13.273) 

Μεταφορά αποσβέσεων από 
επενδύσεις σε ακίνητα 

- (740) - - - - (740) 

Μειώσεις αποσβέσεων - - 20.317 41 1.333 - 21.690 

Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο  
(31 Δεκεμβρίου 2016) 

8.929 19.615 1.746 166 36.236 892 67.583 

Για την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2017 

Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο 
έναρξης χρήσης  
(1 Ιανουαρίου 2017) 

8.929 19.615 1.746 166 36.236 892 67.583 

Προσθήκες  - 42 4.711 - 3.607 5.194 13.553 

Μεταφορά από 
ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 

- - 72 - 820 (892) - 

Μεταφορά σε ασώματες 
ακινητοποιήσεις 

- - - - (710) - (710) 

Μειώσεις παγίων - - (183) - (294) - (476) 

Επιβάρυνση αποσβέσεων - (1.325) (355) (20) (5.662) - (7.361) 

Μειώσεις αποσβέσεων - - 182 - 228 - 411 

Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο  
(30 Ιουνίου 2017) 

8.929 18.332 6.173 147 34.226 5.194 73.000 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ Γήπεδα  Κτίρια 
Εγκατ/σεις & 
μηχανήματα 

Οχήματα  
Λοιπός 

εξοπλισμός 
Ακινητοποιήσεις 

υπό εκτέλεση 
Σύνολο 

Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016 

Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο 
έναρξης χρήσης  
(1 Ιανουαρίου 2016) 

8.811 11.654 3.113 113 8.279 892 32.861 

Προσθήκες  - 8.783 837 13 11.006 - 20.640 

Μεταφορά κόστους κτήσης από 
επενδύσεις σε ακίνητα 

139 1.018 - - - - 1.157 

Μειώσεις παγίων (21) - (20.317) (15) (986) - (21.339) 

Επιβάρυνση αποσβέσεων - (1.486) (2.614) (26) (4.560) - (8.686) 

Μεταφορά αποσβέσεων από 
επενδύσεις σε ακίνητα 

- (740) - - - - (740) 

Μειώσεις αποσβέσεων - - 20.317 15 972 - 21.304 

Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο  
(31 Δεκεμβρίου 2016) 

8.929 19.228 1.336 100 14.712 892 45.196 

Για την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2017 

Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο 
έναρξης χρήσης  
(1 Ιανουαρίου 2017) 

8.929 19.228 1.336 100 14.712 892 45.196 

Προσθήκες  - 29 4.711 - 3.452 5.194 13.385 

Μεταφορά από 
ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 

- - 72 - 820 (892) - 

Μεταφορά σε ασώματες 
ακινητοποιήσεις 

- - - - (710) - (710) 

Μειώσεις παγίων - - (182) - (232) - (414) 

Επιβάρυνση αποσβέσεων - (1.309) (309) (13) (3.370) - (5.001) 

Μειώσεις αποσβέσεων - - 182 - 228 - 410 

Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο  
(30 Ιουνίου 2017) 

8.929 17.948 5.809 88 14.900 5.194 52.867 

 

Οι προσθήκες του α’ εξαμήνου 2017 αφορούν κυρίως αγορές και προκαταβολές τερματικών και συσκευών 

αυτόματης εξυπηρέτησης στοιχηματισμού (SSBTs) ποσού € 9.508. 
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5.3. Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες 

Οι θυγατρικές της Εταιρείας που περιλαμβάνονται στις Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 

της είναι οι εξής: 

Ενοποιημένη 
θυγατρική 

% Άμεσης 
Συμμετοχής 

Αξία 
κτήσης  

Χώρα 
εγκατάστασης 

Κύρια 
δραστηριότητα 

Μέθοδος 
ενοποίησης 

ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ LTD 100% 1.704 Κύπρος Αριθμολαχεία 
Πλήρης 

ενοποίηση 

ΟΠΑΠ INTERNATIONAL  
LTD 

100% 11.499 Κύπρος Εταιρεία Συμμετοχών 
Πλήρης 

ενοποίηση 

ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. 

100% 43.000 Ελλάδα Υπηρεσίες 
Πλήρης 

ενοποίηση 

ΟΠΑΠ SPORTS LTD 100% 16.900 Κύπρος 
Εταιρεία 

Στοιχημάτων 
Πλήρης 

ενοποίηση 

ΟΠΑΠ INVESTMENT 
LTD 

100% 241.750 Κύπρος Εταιρεία Συμμετοχών 
Πλήρης 

ενοποίηση 

ΣΥΝΟΛΟ   314.854       

Απομειώσεις   (19.250)       

Αξία 30.06.2017   295.604       

 

Στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, οι συμμετοχές σε θυγατρικές εμφανίζονται στην αξία κτήσης 

μείον τις ζημίες απομείωσης. 

 

Η επένδυση της ΟΠΑΠ Α.Ε. στην ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. την 30.06.2017 εμφανίζεται αυξημένη 

κατά ποσό € 15.000, σε σχέση με την 31.12.2016, λόγω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, της οποίας οι 

καταβολές πραγματοποιήθηκαν στις 30.03.2017 και 23.05.2017. 

 

5.4. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται ως εξής: 

  
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

30.06.2017 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016 

Ταμείο 7.995 3.105 2.573 1.284 

Βραχυπρόθεσμες καταθέσεις 322.144 270.418 147.597 64.148 

Σύνολο 330.139 273.523 150.170 65.433 

 

Οι βραχυπρόθεσμες καταθέσεις αποτελούνται από καταθέσεις όψεως και προθεσμίας. Τα πραγματικά 

επιτόκια καθορίζονται σύμφωνα με τα κυμαινόμενα επιτόκια και διαπραγματεύονται κατά περίπτωση. 

Στις βραχυπρόθεσμες καταθέσεις περιλαμβάνονται δεσμευμένες καταθέσεις ποσού € 941 (χρήση 2016: € 

2.517), κυρίως λόγω εγγυήσεων από τους πράκτορες και υποχρεώσεις προς προμηθευτές, που αναλύονται 

ως εξής: για την Εταιρεία € 152, για την ΟΠΑΠ SPORTS LTD € 334, για την ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ LTD € 435 και για 

την ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.E. € 20. 
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Οι καταθέσεις που διατηρεί ο Όμιλος σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς 

ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, όπως αυτοί θεσπίσθηκαν με την ΠΝΠ 

65/28.06.2015 και εφαρμόζονται βάσει των σχετικών υπουργικών αποφάσεων. 

 

5.5. Εμπορικές απαιτήσεις 

Η διαφοροποίηση στις εμπορικές απαιτήσεις μεταξύ των δύο περιόδων οφείλεται στο γεγονός ότι το 

τελευταίο εκκαθαριστικό της περιόδου που έληξε 30.06.2017 περιλαμβάνει λιγότερες ημέρες προς 

εκκαθάριση σε σχέση με το τελευταίο εκκαθαριστικό της χρήσης που έληξε 31.12.2016. Η Διοίκηση θεωρεί 

ότι ο βασικός πιστωτικός κίνδυνος του Ομίλου προέρχεται από επισφαλείς απαιτήσεις από πράκτορες. Για 

την κάλυψη αυτού του κινδύνου, η Εταιρεία κατά την 30.06.2017 διατηρεί σταθερό το ποσό της 

πρόβλεψης που είχε σχηματισθεί μέχρι την 31.12.2016,  το οποίο ανέρχεται σε € 35.602, θεωρώντας ότι 

είναι επαρκές. Σε επίπεδο Ομίλου, η πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις ανέρχεται σε € 36.440, 

παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με την 31.12.2016 κατά € 18, λόγω της πρόσθετης πρόβλεψης που 

σχηματίσθηκε από την TORA DIRECT A.E.. 

 

5.6. Δάνεια 

Ο δανεισμός του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύεται ως εξής: 

  
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

30.06.2017 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016 

Συνολικές μακροπρόθεσμες δανειακές 
υποχρεώσεις 

372.447 263.000 327.447 208.000 

          
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις   

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων 
δανείων 

171.750 100.000 171.750 100.000 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια (αλληλόχρεοι 
λογ/σμοί) 

2.986 18.689 2.986 18.689 

Συνολικές βραχυπρόθεσμες δανειακές 
υποχρεώσεις 

174.736 118.689 174.736 118.689 

          
Συνολικές δανειακές υποχρεώσεις 547.183 381.689 502.183 326.689 
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Τα δάνεια του Ομίλου αναλύονται ως εξής: 

Περιγραφή 
Έτος 

λήξης 

31.12.2016       30.06.2017 

Λογιστική 
αξία 

Νέα 
δάνεια 

Αποπληρωμές 
Έξοδα 

απόσβεσης 
Εναπομείνασα 

ονομαστική αξία 
Λογιστική 

αξία 

Ομολογιακό Δάνειο, ποσό €75.000 2018 75.000 - - - 75.000 75.000 

Ομολογιακό Δάνειο, ποσό €50.000 2019 50.000 - (10.000) - 40.000 40.000 

Ομολογιακό Δάνειο, ποσό €15.000 2017 13.000 - (3.000) - 10.000 10.000 

Ομολογιακό Δάνειο, ποσό €45.000 2020 45.000 - (2.250) - 42.750 42.750 

Ομολογιακό Δάνειο, ποσό €5.000 2020 5.000 - - - 5.000 5.000 

Ομολογιακό Δάνειο, ποσό €100.000 2021 100.000 - - - 100.000 100.000 

Ομολογιακό Δάνειο, ποσό €75.000 2018 75.000 - - - 75.000 75.000 

Ομολογιακό Δάνειο, ποσό €200.000 2022 - 200.000 - (3.553) 200.000 196.447 

Αλληλόχρεος, ποσό € 15.000   12.100 - (11.429) - 671 671 

Αλληλόχρεος, ποσό € 10.000   6.589 - (4.275) - 2.315 2.315 

Σύνολο 381.689 200.000 (30.953) (3.553) 550.736 547.183 

 

Τα δάνεια της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

Περιγραφή 
Έτος 

λήξης 

31.12.2016       30.06.2017 

Λογιστική 
αξία 

Νέα 
δάνεια 

Αποπληρωμές 
Έξοδα 

απόσβεσης 
Εναπομείνασα 

ονομαστική αξία 
Λογιστική 

αξία 

Ομολογιακό Δάνειο, ποσό €75.000 2018 75.000 - - - 75.000 75.000 

Ομολογιακό Δάνειο, ποσό €15.000 2017 13.000 - (3.000) - 10.000 10.000 

Ομολογιακό Δάνειο, ποσό €45.000 2020 45.000 - (2.250) - 42.750 42.750 

Ομολογιακό Δάνειο, ποσό €100.000 2021 100.000 - - - 100.000 100.000 

Ομολογιακό Δάνειο, ποσό €75.000 2018 75.000 - - - 75.000 75.000 

Ομολογιακό Δάνειο, ποσό €200.000 2022 - 200.000 - (3.553) 200.000 196.447 

Αλληλόχρεος, ποσό € 15.000   12.100 - (11.429) - 671 671 

Αλληλόχρεος, ποσό € 10.000   6.589 - (4.275) - 2.315 2.315 

Σύνολο 326.689 200.000 (20.953) (3.553) 505.736 502.183 

 

Στις 31.12.2016, η λογιστική αξία των δανείων ήταν ίση με την εναπομείνασα ονομαστική αξία.  

Τα αρχικά έξοδα απόσβεσης του ομολογιακού δανείου των € 200.000 ήταν € 3.726.  

Το μεσοσταθμικό επιτόκιο δανεισμού του Ομίλου και της Εταιρείας για το α’ εξάμηνο του 2017 ήταν 4,4% 

και 4,3%, αντίστοιχα. 

 
Η λήξη των δανείων έχει ως εξής:  

  
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

30.06.2017 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016 

Έως 1 έτος 174.736 118.689 174.736 118.689 

Από 1 έως 5 έτη 372.447 263.000 327.447 208.000 

Σύνολο 547.183 381.689 502.183 326.689 

Οι ανωτέρω δανειακές συμβάσεις δεν περιλαμβάνουν εξασφαλίσεις με υποθήκες και προσημειώσεις επί 

των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου και της Εταιρείας.   
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5.7. Προγράμματα παροχών προσωπικού 

Τα προγράμματα παροχών προσωπικού στις 30.06.2017 περιλαμβάνουν: 

 

Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών 

Το πρόγραμμα για παροχές στους εργαζόμενους αφορά την αποζημίωση κατά την έξοδο από την 

υπηρεσία που απαιτείται από τις προδιαγραφές που θέτει το αναθεωρημένο  ΔΛΠ 19. Η υποχρέωση που 

προκύπτει από την ανωτέρω δέσμευση αποτιμάται με αναλογιστική μελέτη που εκπονείται από 

ανεξάρτητη εταιρεία. 

Κατά την 30.06.2017, η υποχρέωση βάσει του παραπάνω προγράμματος ανέρχεται σε € 1.687 για τον 

Όμιλο και € 1.490 για την Εταιρεία. 

 

Πρόγραμμα παροχής κινήτρων 

Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Διορισμών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στις 

28.03.2017, ενέκρινε τη θέσπιση ενός Μακροπρόθεσμου προγράμματος παροχής κινήτρων, με την 

καταβολή μέρους των Καθαρών Κερδών της Εταιρείας σε εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ και σε ανώτερα 

διοικητικά στελέχη  της Εταιρείας. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 3 έτη, για τη χρονική περίοδο 2017-

2019. Οι στόχοι σχετίζονται α. με την κερδοφορία της Εταιρείας κατά την προαναφερθείσα τριετή χρονική 

περίοδο και β. με την αύξηση της τιμής της μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών.  Τέλος, το πρόγραμμα 

ορίζει ότι το μέγιστο ποσό που θα διανεμηθεί σε έως και 30 δικαιούχους ανέρχεται σε € 7.000.  

Κατά την 30.06.2017 η υποχρέωση που απορρέει από το παραπάνω πρόγραμμα τόσο για την Εταιρεία όσο 

και για τον Όμιλο ανέρχεται σε € 1.167. 

 

5.8. Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2016 34.049 32.673 

Προβλέψεις περιόδου 16.785 16.785 

Αναστροφή προβλέψεων (4.692) (4.663) 

Χρησιμοποιηθείσα πρόβλεψη (241) (241) 

Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου 2017 45.900 44.555 

 

Από το ποσό των € 45.900 (2016: € 34.049), ποσό € 44.206 (2016: € 32.078) αφορά κυρίως προβλέψεις για 

κάλυψη αποζημιώσεων από αγωγές διαφόρων τρίτων, πρακτόρων και προσωπικού κατά της Εταιρείας, ενώ 

ποσό € 1.258 αφορά σωρευτική πρόβλεψη φορολογικών διαφορών της ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. 

(2016: € 1.258). Η πρόβλεψη θεωρείται επαρκής από τη Διοίκηση. 
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Αξίζει να σημειωθεί ότι στο ποσό πρόβλεψης της περιόδου που αφορά στην Εταιρεία συμπεριλαμβάνεται 

ποσό € 13.445, το οποίο αφορά υπόθεση η έκβαση της οποίας δεν ήταν θετική για την Εταιρεία στον β’ 

βαθμό. Ωστόσο, παρότι η Εταιρεία σχημάτισε τη σχετική πρόβλεψη σύμφωνα με την πάγια πολιτική της, 

εκτιμά ότι το αποτέλεσμα σε αναιρετικό επίπεδο θα είναι θετικό για την Εταιρεία και θα επιβεβαιώνει τη 

δικαστική απόφαση του πρώτου βαθμού. 

 

5.9. Εμπορικές υποχρεώσεις 

Η ανάλυση των εμπορικών υποχρεώσεων έχει ως εξής: 

  
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

30.06.2017 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016 

Προμηθευτές (υπηρεσιών, αγαθών & 
παγίων) 

38.669 55.983 25.906 36.591 

Κέρδη σε νικητές & αδιάθετα κέρδη 67.453 82.812 22.092 24.470 

Άλλες υποχρεώσεις (αμοιβές – αποδόσεις) 16.564 14.553 1.416 4.039 

Σύνολο 122.686 153.348 49.414 65.100 

 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις του Ομίλου παρουσιάζουν σημαντική μεταβολή σε σχέση με το προηγούμενο 

έτος κυρίως λόγω της εξόφλησης των κερδών σε νικητές, εντός του 2017, που προέκυψαν από τις 

κληρώσεις του Πρωτοχρονιάτικου και του Εθνικού λαχείου που πραγματοποιήθηκαν στο τέλος Δεκεμβρίου 

2016. 

 

5.10. Υποχρεώσεις από φόρους 

Η ανάλυση των υποχρεώσεων από φόρους έχει ως εξής: 

  
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

30.06.2017 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016 

Υποχρεώσεις φόρου εισοδήματος 4.557 2.287 - - 

Εισφορά επί των καθαρών εσόδων 36.322 42.208 30.387 36.700 

Λοιποί φόροι (παρακρατούμενοι, ΦΠΑ) 21.923 6.934 22.880 7.260 

Σύνολο 62.802 51.429 53.268 43.960 

 

Στους λοιπούς φόρους του Ομίλου και της Εταιρείας περιλαμβάνεται υποχρέωση από παρακρατούμενο 

φόρο επί των μερισμάτων που διανεμήθηκαν βάσει της 17ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 

Εταιρείας που έλαβε χώρα στις 27.04.2017, ποσού € 17.432. 
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5.11. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου στις 30.06.2017 παρουσιάζουν σημαντική μείωση, 

καθώς εξοφλήθηκε στις 05.01.2017 οφειλή προς το ΤΑΙΠΕΔ ποσού € 20.250, βάσει της σύμβασης 

παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος διοργάνωσης και διεξαγωγής αμοιβαίου στοιχήματος επί 

ιπποδρομιών στην Ελλάδα για περίοδο είκοσι ετών. 

 

5.12. Εισφορά επί των καθαρών εσόδων και λοιπές εισφορές 

Σύμφωνα με το Ν. 4389/2016, επιβάλλεται από 01.01.2016 εισφορά με συντελεστή 35% επί των καθαρών 

εσόδων προ εισφορών (GGR) της ΟΠΑΠ Α.Ε., έναντι 30% που ίσχυε από 01.01.2013, σύμφωνα με το Ν. 

4093/2012.  

Σε ότι αφορά τα παίγνια μέσω παιγνιομηχανημάτων (VLTs), η εισφορά επί των καθαρών εσόδων προ 

εισφορών (GGR) είναι κλιμακωτή και μπορεί να κυμαίνεται από 30% έως και 35%, σύμφωνα με το 

Ν.4093/2012 που τροποποίησε το Ν. 4002/2011. 

Επιπλέον, βάσει του Νόμου περί Στοιχημάτων του 2012 της Κυπριακής Δημοκρατίας, καταβάλλεται φόρος 

στοιχήματος ίσος με 13% επί των καθαρών εσόδων προ εισφορών (GGR) από την OPAP SPORTS LTD. 

Τέλος, βάσει της διακρατικής συμφωνίας Ελλάδας και Κυπριακής Δημοκρατίας, ορίζεται το ποσό που 

αποδίδεται ως εισφορά στην Κυπριακή Δημοκρατία από την OPAP ΚΥΠΡΟΥ LTD. 

 

5.13. Προμήθειες πρακτόρων 

Οι προμήθειες των πρακτόρων για τα παιχνίδια της ΟΠΑΠ Α.Ε., στους Έλληνες  πράκτορες από 01.04.2017 

υπολογίζονται με ποσοστό 39% επί των καθαρών εσόδων προ εισφορών (GGR) μετά την αφαίρεση της 

εισφοράς επί των καθαρών εσόδων προ εισφορών (GGR). Έως τις 31.03.2017, οι προμήθειες των 

πρακτόρων υπολογίζονταν στο 8% επί των μικτών εισπράξεων των παιχνιδιών στοιχηματισμού «ΠΑΜΕ 

ΣΤΟΙΧΗΜΑ και MONITOR GAMES», του KΙΝΟ και του SUPER 3, και στο 12% επί των μικτών εισπράξεων των 

λοιπών παιχνιδιών.  

Επιπλέον, οι προμήθειες του δικτύου πωλητών της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. έχουν ένα εύρος από 7% έως 

12% επί των μικτών εισπράξεων, ανάλογα με τον τύπο του λαχείου και το κανάλι διάθεσης (πωλητές 

χονδρικής, mini market, υφιστάμενο δίκτυο ΟΠΑΠ κλπ.).  

Οι προμήθειες των πρακτόρων για τα παιχνίδια της ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε. υπολογίζονται με 6% επί των 

μικτών εισπράξεων τους.  

Τέλος, για τους Κύπριους πράκτορες οι προμήθειες υπολογίζονται με ποσοστό επί των μικτών εισπράξεων 

τους το οποίο για τα παιχνίδια Super 3 και Kino ανέρχεται σε 8%, για το Στοίχημα κυμαίνεται από 3% έως 

14% ανάλογα με το μήκος της στήλης  ενώ για όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια σε 12%.  
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5.14. Άλλα λειτουργικά έσοδα 

Η ανάλυση των άλλων λειτουργικών εσόδων έχει ως εξής: 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Για την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2017 2016 2017 2016 

Έσοδα από προπληρωμένες κάρτες και 
κάρτες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας 

39.231 44.276 - - 

Αμοιβές διοικητικής υποστήριξης - - 14.762 13.189 

Λοιπά έσοδα 3.230 10.774 2.286 9.370 

Σύνολο 42.461 55.050 17.048 22.559 

 

Η διαφοροποίηση που παρατηρείται στα λοιπά έσοδα του Ομίλου και της Εταιρείας οφείλεται σε 

αναστροφή πρόβλεψης για επίδικες υποθέσεις που αναγνωρίστηκε το α’ εξάμηνο του 2016, ποσού € 

6.592. 

 

5.15. Κόστος μισθοδοσίας 

Οι αμοιβές προσωπικού της Εταιρείας και του Ομίλου αναλύονται ως εξής: 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Για την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2017 2016 2017 2016 

Μισθοί και ημερομίσθια 25.020 21.587 21.942 19.018 

Ασφαλιστικές εισφορές 4.927 3.696 4.280 3.221 

Παροχές σε μετοχές - 884 - 884 

Λοιπά έξοδα προσωπικού 545 545 462 398 

Κόστος προγραμμάτων παροχών 
προσωπικού 

1.356 138 1.312 114 

Κόστος παροχών αποχώρησης 120 1.006 82 791 

Σύνολο 31.968 27.855 28.077 24.427 

 

Ο αριθμός προσωπικού της Εταιρείας στις 30.06.2017 και 30.06.2016 είναι 970 και 799, αντίστοιχα, ενώ 

του Ομίλου στις 30.06.2017 και 30.06.2016 είναι 1.172 και 950, αντίστοιχα.  

Τα προγράμματα παροχών προσωπικού του Ομίλου και της Εταιρείας περιλαμβάνουν το κόστος 

αποζημίωσης των εργαζομένων σε περίπτωση εξόδου από την υπηρεσία σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 ποσού € 

189 και € 145, αντίστοιχα, και το κόστος του μακροπρόθεσμου προγράμματος παροχής κινήτρων σε 

ανώτερα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας ποσού € 1.167 για τον Όμιλο και την Εταιρεία.  
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5.16. Έξοδα προβολής και διαφήμισης 

Οι δαπάνες προβολής και διαφήμισης αναλύονται ως εξής: 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Για την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2017 2016 2017 2016 

Δωρεές και Χορηγίες 13.501 12.718 9.628 8.222 

Έξοδα διαφήμισης 24.088 19.309 18.073 16.140 

Σύνολο 37.589 32.027 27.701 24.363 

 

 

5.17. Άλλα λειτουργικά έξοδα  

Τα άλλα λειτουργικά έξοδα αναλύονται ως εξής: 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Για την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2017 2016 2017 2016 

Κόστος παρόχων πληροφορικής 35.004 28.546 30.524 24.394 

Αμοιβές οργανισμών κοινής ωφέλειας και 
τηλεπικοινωνίες 

7.703 6.624 6.796 5.500 

Ενοίκια 3.426 4.459 1.764 2.971 

Λοιπά έξοδα 42.292 28.272 27.576 16.591 

Ανάλωση αποθεμάτων 38.955 43.792 2.919 865 

Σύνολο 127.380 111.693 69.580 50.320 

 

Το κόστος παρόχων πληροφορικής του Ομίλου και της Εταιρείας της τρέχουσας περιόδου είναι αυξημένο 

σε σχέση με την συγκριτική περίοδο κυρίως λόγω της έναρξης λειτουργίας των παιγνιομηχανημάτων VLTs 

και των παιχνιδιών Virtual. 

Στα λοιπά έξοδα του Ομίλου και της Εταιρείας περιλαμβάνεται πρόβλεψη για επίδικες υποθέσεις για τις 

οποίες πιθανολογείται αρνητική έκβαση ποσού € 12.093 και € 12.122, αντίστοιχα (2016: € 0). 
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5.18. Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα έσοδα / (έξοδα) 

Τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα αναλύονται ως εξής: 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Για την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2017 2016 2017 2016 

Τόκοι και έξοδα ομολογιακών δανείων (10.922)  (6.607)  (9.609)  (5.280)  

Άλλα χρηματοοικονομικά έξοδα (685)  (533)  (225)  (27)  

Κόστος τόκου συνταξιοδοτικών 
προγραμμάτων 

(9)  (11)  (9)  (8)  

Χρηματοοικονομικά έξοδα (11.617)  (7.151)  (9.843)  (5.315)  

    

Τόκοι καταθέσεων 974  890  664  488  

Δάνεια προσωπικού 2  2  2  2  

Άλλα χρηματοοικονομικά έσοδα 521  37  22  25  

Χρηματοοικονομικά έσοδα  1.496 929 688 516 

Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα (10.120) (6.223) (9.155) (4.799) 

 

Οι τόκοι και έξοδα ομολογιακών δανείων τόσο για την Εταιρεία όσο και για τον Όμιλο, εμφανίζουν μεγάλη 

διαφοροποίηση στο α’ εξάμηνο 2017 έναντι του α’ εξαμήνου 2016 λόγω της έκδοσης νέων ομολογιακών 

δανείων (Σημείωση 5.6).  

Στα άλλα χρηματοοικονομικά έσοδα του α’ εξαμήνου 2017 περιλαμβάνονται έσοδα από τόκους δανείων 

που έχει χορηγήσει η Opap Investment Ltd σε τρίτους ποσού € 457. 

 

5.19. Φόρος εισοδήματος 

Ο φόρος εισοδήματος που έχει επιβαρύνει τα αποτελέσματα για τις περιόδους που έληξαν την 30 Ιουνίου 

2017 και 2016 αναλύεται ως εξής: 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Για την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2017 2016 2017 2016 

Τρέχων φόρος εισοδήματος (24.455) (38.360) (22.103) (36.098) 

Αναβαλλόμενος φόρος (5.706) (1.149) (4.291) (1.763) 

Σύνολο φόρου εισοδήματος (30.162) (39.508) (26.394) (37.861) 

Πραγματικός φορολογικός συντελεστής 32,8% 31,3% 27,5% 29,3% 

 

Σε επίπεδο Εταιρείας, η μείωση του πραγματικού φορολογικού συντελεστή από 29,3% σε 27,5% οφείλεται 

κυρίως στην διαφοροποίηση του εκτιμόμενου σε σχέση με τον αποδοθέν φόρο εισοδήματος χρήσης 2016. 

Σε επίπεδο Ομίλου, η διαφοροποίηση του  πραγματικού φορολογικού συντελεστή σε σχέση με τον 

ισχύοντα εγχώριο φορολογικό συντελεστή (29%) οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι δεν αναγνωρίζεται 

αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση για τις φορολογικές ζημίες που προκύπτουν σε ορισμένες εκ των 

θυγατρικών του Ομίλου. 
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5.20. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Ως συνδεδεμένες εταιρείες, πέραν των εταιρειών του Ομίλου, νοούνται οι επιχειρήσεις στις οποίες 

συμμετέχει με μεγάλο ποσοστό η μητρική εταιρεία, οι επιχειρήσεις που ανήκουν στους μεγάλους 

μετόχους, οι επιχειρήσεις τις οποίες ελέγχουν τα μέλη του Δ.Σ. και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας 

καθώς και τα κοντινά μέλη της οικογένειας αυτών. 

Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της α’ εξάμηνης περιόδου 2017 και 2016 και 

τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας στη λήξη των εν λόγω 

περιόδων που έχουν προκύψει από συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, όπως ορίζονται από το ΔΛΠ 24, 

καθώς και τα συγκριτικά τους μεγέθη, έχουν ως εξής: 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Έσοδα - Πωλήσεις 
01.01-

30.06.2017 
01.01-

30.06.2016 
01.01-

30.06.2017 
01.01-

30.06.2016 

Θυγατρικές - - 21.485 19.388 

Σύνολο - - 21.485 19.388 

 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Έξοδα - Αγορές 
01.01-

30.06.2017 
01.01-

30.06.2016 
01.01-

30.06.2017 
01.01-

30.06.2016 

Θυγατρικές - - 1.911 3.720 

Λοιπές συνδεδεμένες 3.854 4.012 3.854 1.413 

Σύνολο 3.854 4.012 5.764 5.133 

 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Απαιτήσεις 30.06.2017 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016 

Θυγατρικές - - 28.693 31.271 

Λοιπές συνδεδεμένες 103 - 3 - 

Σύνολο 103 - 28.697 31.271 

 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Υποχρεώσεις 30.06.2017 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016 

Θυγατρικές - - 1.986 1.488 

Λοιπές συνδεδεμένες 881 1.092 881 700 

Σύνολο 881 1.092 2.867 2.188 

 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Αμοιβές Δ.Σ. και μισθοδοσία 
01.01-

30.06.2017 
01.01-

30.06.2016 
01.01-

30.06.2017 
01.01-

30.06.2016 

Μέλη Δ.Σ. και Διευθυντικά Στελέχη 5.428 4.565 4.213 3.386 

Σύνολο 5.428 4.565 4.213 3.386 
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Οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. και η μισθοδοσία των Διευθυντών του Ομίλου, αναλύονται σε: 

α) αμοιβές των μελών Δ.Σ. του Ομίλου οι οποίες ανέρχονται σε € 408 για το α’ εξάμηνο 2017 και € 361 για 

το α’ εξάμηνο 2016 και 

β) αμοιβές των Διευθυντών του Ομίλου οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των € 5.019 για το α’ εξάμηνο 2017 

και € 4.204 για το α’ εξάμηνο 2016. 

 

Οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. και η μισθοδοσία των Διευθυντών της Εταιρείας, αναλύονται σε: 

α) αμοιβές των μελών Δ.Σ. της Εταιρείας οι οποίες ανέρχονται σε € 200 για το α’ εξάμηνο 2017 και 

 € 160 για το α’ εξάμηνο 2016 και 

β) αμοιβές των Διευθυντών της Εταιρείας οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των € 4.013 για το α’ εξάμηνο 

2017 και € 3.226 για το α’ εξάμηνο 2016. 

 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Υποχρεώσεις από αμοιβές Δ.Σ. και 
μισθοδοσία 

30.06.2017 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016 

Μέλη Δ.Σ. και Διευθυντικά Στελέχη 603 302 435 246 

Σύνολο 603 302 435 246 

 

Τα υπόλοιπα τέλους περιόδου από αμοιβές Δ.Σ. και μισθοδοσία αφορούν σε: 

α) υποχρεώσεις από μισθούς και λοιπές παροχές Διευθυντών του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε € 603 για το 

α’ εξάμηνο 2017 και € 302 για τη χρήση 2016 και 

β) υποχρεώσεις από μισθούς και λοιπές παροχές Διευθυντών της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε € 435 για 

το α’ εξάμηνο 2017 και € 246 για τη χρήση 2016. 

Από τις ανωτέρω συναλλαγές, οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με τις θυγατρικές εταιρείες έχουν 

απαλειφθεί από τα ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου. 
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5.21. Λοιπές γνωστοποιήσεις 

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Επίδικες υποθέσεις: 

Εκτιμήσεις σχετικά με τις υποθέσεις που αφορούν δικαστικές απαιτήσεις τρίτων έναντι της Εταιρείας και 

του Ομίλου, για τις οποίες πιθανολογείται αρνητική έκβαση, έχει σχηματισθεί σχετική πρόβλεψη πλέον 

τόκων για την Εταιρεία ύψους € 44.118 και για τον Όμιλο € 44.206, ενώ το συνολικό ύψος των απαιτήσεων 

αυτών ανέρχεται για την Εταιρεία στο ποσό των € 216.572 και για τον Όμιλο σε € 216.762.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο ποσό πρόβλεψης της περιόδου που αφορά στην Εταιρεία συμπεριλαμβάνεται 

ποσό € 13.445, το οποίο αφορά υπόθεση η έκβαση της οποίας δεν ήταν θετική για την Εταιρεία στον β’ 

βαθμό. Ωστόσο, παρότι η Εταιρεία σχημάτισε τη σχετική πρόβλεψη σύμφωνα με την πάγια πολιτική της, 

εκτιμά ότι το αποτέλεσμα σε αναιρετικό επίπεδο θα είναι θετικό για την Εταιρεία και θα επιβεβαιώνει τη 

δικαστική απόφαση του πρώτου βαθμού. 

 

Αυτή η συνολική σωρευτική πρόβλεψη έως 30.06.2017 αναλύεται ως εξής: 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  30.06.2017 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016 

Εργατικές υποθέσεις 22.123 21.401 22.035 21.284 

Αγωγές ιδιωτών 22.083 10.793 22.083 10.793 

Σύνολο πρόβλεψης 44.206 32.195 44.118 32.078 

 

Επίσης, σύμφωνα με επιστολή της Νομικής Υπηρεσίας, έχουν κατατεθεί αγωγές τρίτων κατά εταιρειών του 

Ομίλου με απαιτήσεις ύψους € 60.102, για τις οποίες ωστόσο, δεν είναι πιθανό το ενδεχόμενο αρνητικής 

έκβασης και για το λόγο αυτό δεν έχει διενεργηθεί σχετική πρόβλεψη. 

Πέραν των ανωτέρω δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρείας και του Ομίλου, 

καθώς επίσης και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική 

επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας και των θυγατρικών της.  

 

Μερίσματα 

Η δέκατη έβδομη (17η) Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΠΑΠ Α.Ε. έλαβε χώρα την Πέμπτη 

27.04.2017 στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας, ενέκρινε την προταθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο 

διανομή (διάθεση) κερδών και αποφάσισε την καταβολή συνολικού μερίσματος 0,72 ευρώ ανά μετοχή 

προ παρακράτησης φόρου για την εταιρική χρήση έτους 2016. Καθώς έχει ήδη διανεμηθεί στους μετόχους 

προμέρισμα ύψους ευρώ 0,12 ανά μετοχή σύμφωνα με την από 30.08.2016 απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρείας, το υπόλοιπο μερίσματος για τη χρήση 2016 ανέρχεται στα 0,60 ευρώ ανά 

μετοχή προ της σχετικής παρακράτησης φόρου. Δικαιούχοι είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι 

εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Τετάρτη 03.05.2017 (ημερομηνία 

προσδιορισμού - record date). 
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5.22. Διαχείριση κινδύνων από τις μακροοικονομικές εξελίξεις 

Κίνδυνοι που σχετίζονται με πολιτικές και οικονομικές συνθήκες, καθώς και με τις συνθήκες της 

αγοράς και τις εξελίξεις στην Ελλάδα  

Σε μακροοικονομικό επίπεδο, η υλοποίηση του Τρίτου Προγράμματος οικονομικής προσαρμογής της 

ελληνικής οικονομίας εξακολουθεί να υπόκειται σε μια σειρά από προϋποθέσεις, ενώ η εφαρμογή του δεν 

μπορεί να εγγυηθεί την προσδοκώμενη επιστροφή της ελληνικής οικονομίας σε εδραιωμένη τροχιά 

βιώσιμης ανάπτυξης, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις για την 

επιχειρηματική δραστηριότητα, για τα λειτουργικά αποτελέσματα και την οικονομική κατάσταση του 

Ομίλου. 

Η δραστηριότητα του Ομίλου επηρεάζεται σημαντικά από τη μείωση της καταναλωτικής δαπάνης που με 

τη σειρά της επηρεάζεται από τις κρατούσες οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα, όπως τα επίπεδα της 

ανεργίας, τα επιτόκια, τα επίπεδα πληθωρισμού, τα ποσοστά φορολόγησης και το ύψος της αύξησης του 

ΑΕΠ. Περαιτέρω, η οικονομική ύφεση, η οικονομική αβεβαιότητα και η τυχόν αντίληψη μέρους των 

πελατών του Ομίλου ότι οι οικονομικές συνθήκες χειροτερεύουν, μπορούν να προκαλέσουν μείωση στη 

χρήση των υπηρεσιών διεξαγωγής παιγνίων υπό τις διάφορες μορφές που τις παρέχει ο Όμιλος στο κοινό. 

Η επιστροφή στην οικονομική σταθερότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ενέργειες και τις 

αποφάσεις θεσμικών οργάνων στη χώρα και στο εξωτερικό, καθώς επίσης και από την αξιολόγηση της 

Ελληνικής οικονομίας από τους διεθνείς πιστωτές στα πλαίσια του τρίτου προγράμματος οικονομικής 

προσαρμογής. 

Τυχόν επιπλέον αρνητικές εξελίξεις στην οικονομία θα επηρέαζαν την ομαλή λειτουργία της, ωστόσο η 

Διοίκηση προσαρμόζεται διαρκώς στις καταστάσεις και διασφαλίζει ότι πραγματοποιούνται όλες οι 

απαραίτητες ενέργειες για να διατηρήσει ανεπηρέαστες τις δραστηριότητές της.  

 

Αλλαγές στις κανονιστικές απαιτήσεις 

Ο κλάδος των τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα ρυθμίζεται ενδελεχώς από την Επιτροπή Εποπτείας και 

Ελέγχου Παιγνίων. Οι ελληνικές αρχές έχουν το δικαίωμα να τροποποιούν μονομερώς το νομοθετικό και 

ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τον τρόπο και τις μεθόδους λειτουργίας των παιγνίων που παρέχει ο 

Όμιλος. Οι εξελίξεις στο κανονιστικό πλαίσιο της Ελλάδας δημιουργούν νέες κανονιστικές προκλήσεις για 

τον Όμιλο. Τυχόν αλλαγές στο κανονιστικό περιβάλλον ενδέχεται να έχουν σημαντική επίδραση, είτε μέσω 

περιορισμού των στοιχηματικών δραστηριοτήτων, είτε μέσω αλλαγής του κόστους συμμόρφωσης. 

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. συμμορφώνεται διαρκώς με τα κανονιστικά πρότυπα, κατανοώντας και αντιμετωπίζοντας τις 

αλλαγές στις κανονιστικές απαιτήσεις με αποτελεσματικό τρόπο. Ταυτόχρονα, νέοι κανονισμοί, οι οποίοι 

καθιστούν οικονομικά μη βιώσιμη τη λειτουργία των παιχνιδιών, μπορούν να περιορίσουν την ικανότητα 

της Εταιρείας για περαιτέρω ανάπτυξη. Τυχόν αποτυχία συμμόρφωσης του Ομίλου με τους εφαρμοστέους 

κανόνες και το ρυθμιστικό πλαίσιο, καθώς και η θέσπιση νέων νόμων ή/και περαιτέρω επιβολή ρυθμίσεων 
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θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην επιχειρηματική δραστηριότητα του Ομίλου. Επιπλέον, 

περιορισμοί στη διαφήμιση μπορούν να μειώσουν την ικανότητα στην προσέγγιση νέων πελατών και να 

επηρεάσουν αρνητικά τους στρατηγικούς στόχους, οι οποίοι περιλαμβάνουν την επικέντρωση στη διαρκή 

αύξηση της αξίας. 

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δηλώνει πρόθυμη να συνεχίσει την ενεργή συνεργασία και συζήτηση με τις αρμόδιες αρχές, 

τους νομοθέτες και κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς και να παρακολουθεί διαρκώς το μεταβαλλόμενο 

κανονιστικό και νομικό περιβάλλον και μέσα από τις κατάλληλες διαδικασίες και ελέγχους, να 

επιτυγχάνεται ένας ορθολογικός και ισορροπημένος κανονισμός παιγνίων. 

 

Κίνδυνος μεταβολής φορολογικής νομοθεσίας 

Η εμπορική δραστηριότητα του Ομίλου και ο κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται υπόκεινται σε 

διάφορους φόρους και τέλη, όπως οι ειδικοί φόροι σχετικά με τα παίγνια που υπολογίζονται με βάση τα 

Καθαρά Έσοδα προ εισφορών, ο φόρος επί των κερδών των παικτών και ο φόρος εισοδήματος νομικών 

προσώπων.  

Ο Όμιλος εκτίθεται στον κίνδυνο αλλαγής του υπάρχοντος φορολογικού καθεστώτος παιγνίων ή των 

συντελεστών φορολόγησης παιγνίων, η οποία μπορεί να επιφέρει απρόσμενη αύξηση του κόστους και να 

επηρεάσει αρνητικά την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων του Ομίλου για αειφόρα έσοδα και 

πρόσθετες επενδύσεις. Ο Όμιλος επιδιώκει να ανταποκριθεί άμεσα σε κάθε πιθανή αλλαγή φορολογίας, 

μέσω της διατήρησης των απαιτούμενων για φορολογικό σχεδιασμό πόρων και αναπτύσσοντας σχέδια 

εκτάκτου ανάγκης, έτσι ώστε να εφαρμοστούν οι απαραίτητες δράσεις μείωσης των κινδύνων και 

ελαχιστοποίησης των συνολικών επιπτώσεων. 

 

Κίνδυνος αγοράς 

Ο κίνδυνος αγοράς δημιουργείται από το ενδεχόμενο οι αλλαγές στις τιμές της αγοράς, όπως σε 

συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια, να επηρεάσουν τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας ή 

την αξία των χρηματοοικονομικών μέσων που κατέχουν. Η διαχείριση του κινδύνου της αγοράς συνίσταται 

στην προσπάθεια του Ομίλου και της Εταιρείας να ελέγχουν την έκθεσή τους σε αποδεκτά όρια. 

 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος συνίσταται στην πιθανότητα η εύλογη αξία των ταμειακών ροών ενός 

χρηματοοικονομικού μέσου να παρουσιάσει διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών στις ισοτιμίες ξένου 

συναλλάγματος. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και την Κύπρο και δεν έχουν καταρτιστεί 

σημαντικές συμφωνίες με προμηθευτές σε άλλο νόμισμα πέραν του ευρώ. Τα κέρδη του Ομίλου 

προέρχονται από τα τυχερά παιχνίδια που πραγματοποιούνται σε ευρώ, οι εταιρικές συναλλαγές και οι 

εταιρικές δαπάνες εκφράζονται και πραγματοποιούνται σε ευρώ και ως εκ τούτου η Εταιρεία και ο Όμιλος 
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δε βρίσκονται σε ουσιαστικό συναλλαγματικό κίνδυνο. Συν τοις άλλοις το μεγαλύτερο ποσοστό της βάσης 

του κόστους του Ομίλου, είναι είτε ανάλογο με τα έσοδα (π.χ. κέρδη στους νικητές, προμήθεια 

πρακτόρων), είτε εξαρτάται από συναλλαγές με εγχώριες εταιρείες (π.χ. πληροφορικής, μάρκετινγκ). 

 

Κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων 

Ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος σε κίνδυνο επιτοκίου κυρίως λόγω του δανεισμού του. Οι υφιστάμενες 

δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας την 30.06.2017 ανέρχονται σε € 547.183 και € 

502.183, αντίστοιχα. Ο Όμιλος ακολουθεί όλες τις εξελίξεις της αγοράς σε σχέση με το περιβάλλον 

διαμόρφωσης επιτοκίων και πράττει ανάλογα. Κατά την 30.06.2017, ο Όμιλος δεν έχει εκκρεμείς 

συναλλαγές αντιστάθμισης κινδύνου επιτοκίου. 

 

Διαχείριση κεφαλαίου 

Ο πρωταρχικός στόχος του Ομίλου και της Εταιρείας σχετικά με την διαχείριση του κεφαλαίου είναι η 

διασφάλιση και διατήρηση ισχυρής πιστοληπτικής ικανότητας και υγιών κεφαλαιακών δεικτών με σκοπό 

την υποστήριξη των επιχειρηματικών σχεδίων και την μεγιστοποίηση της αξίας προς όφελος των μετόχων. 

Ο Όμιλος διαχειρίζεται την κεφαλαιακή διάρθρωση και πραγματοποιεί τις αναγκαίες προσαρμογές 

προκειμένου να εναρμονίζεται με τις αλλαγές στο επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον στο οποίο 

λειτουργεί και επιχειρεί. Για τη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης, ο Όμιλος έχει τη 

δυνατότητα να προσαρμόσει το μέρισμα που καταβάλλεται στους μετόχους, να επιστρέψει κεφάλαιο 

στους μετόχους ή να εκδώσει νέες μετοχές. 

 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Η έκθεση του Ομίλου στον πιστωτικό κίνδυνο επέρχεται, κατά κύριο λόγο, από τις επισφαλείς απαιτήσεις 

των πρακτόρων καθώς επίσης και από οφειλές πρακτόρων στις οποίες έχουν γίνει διακανονισμοί. Η κύρια 

πολιτική διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου είναι η καθιέρωση πιστωτικών ορίων ανά πράκτορα. 

Επιπλέον, ο Όμιλος προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για να περιορίσει την έκθεση σε πιστωτικό 

κίνδυνο προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Επίσης, είναι εκτεθειμένος σε πιστωτικό κίνδυνο σε σχέση 

με τους φορείς, με τους οποίους έχει κατατεθειμένα κεφάλαια ή με τους οποίους έχει συμβατικές σχέσεις. 

Διαχειρίζεται δε, τον πιστωτικό κίνδυνο που απορρέει από τους πράκτορες με διάφορους τρόπους. Κάθε 

πράκτορας υποχρεούται να παράσχει χρηματική εγγύηση προς διασφάλιση των απαιτήσεων του Ομίλου. 

Οι εν λόγω εγγυήσεις συγκεντρώνονται και είναι στη διάθεσή του Ομίλου σε περίπτωση μη πληρωμής 

οφειλής από τους πράκτορες. Επιπροσθέτως έχει θεσπιστεί ανώτατο ποσό που μπορεί να οφείλει κάθε 

πράκτορας ανά λογιστική περίοδο. Στην περίπτωση που τα οφειλόμενα ποσά ανά πράκτορα υπερβαίνουν 

το αντίστοιχο όριο ανά λογιστική περίοδο, οι τερματικές μηχανές των πρακτόρων κλείνουν αυτόματα και 

δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν συναλλαγές που αφορούν σε παίγνια.  
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Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο Όμιλος διατηρεί τον κίνδυνο ρευστότητας σε χαμηλά επίπεδα μέσω της συνεχούς παρακολούθησης της 

απόδοσης των κερδών των νικητών και μέσω του σωστού σχεδιασμού του κάθε παιχνιδιού. Με εξαίρεση 

τα παιχνίδια προκαθορισμένης απόδοσης που βασίζονται σε αθλητικά γεγονότα, τα υπόλοιπα παιχνίδια 

έχουν θεωρητική απόδοση κερδών (που σχετίζεται με τα κέρδη που διανέμονται στους νικητές) και 

βασίζονται στην απόδοση που έχει βγει βάσει μαθηματικών υπολογισμών. Καθώς η θεωρητική απόδοση 

κερδών των νικητών υπολογίζεται από ένα μεγάλο αριθμό κληρώσεων, ενδεχομένως να προκύψουν 

αποκλίσεις στα αριθμολαχεία σε μικρό χρονικό διάστημα. Για παράδειγμα το ΚΙΝΟ είναι παιχνίδι 

σταθερών αποδόσεων που απονέμει στους νικητές περίπου το 69,5% των ακαθάριστων εισπράξεων, με 

απόκλιση κατά μέσο όρο της τάξης του 1%. Επίσης, διαχειρίζεται τον κίνδυνο ρευστότητας περιορίζοντας 

το μέγεθος των κερδών των νικητών. Για παράδειγμα το ΚΙΝΟ έχει μέγιστο έπαθλο της τάξης του ενός 

εκατομμυρίου ευρώ. Αντίστοιχα κέρδη ανά στήλη ορίζονται για το παιχνίδι ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, παιχνίδι 

προκαθορισμένης απόδοσης του οποίου τα κέρδη καθορίζονται από τη σωστή πρόβλεψη των 

αποτελεσμάτων των αθλητικών ή άλλων γεγονότων που από τη φύση τους προσφέρονται για 

στοιχηματισμό. Για το παιχνίδι ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ εφαρμόζεται ολοκληρωμένη μεθοδολογία διαχείρισης 

του κινδύνου σε διάφορα στάδια του κύκλου των αθλητικών στοιχημάτων, θέτοντας διαφορετικά όρια 

στοιχηματισμού ανά άθλημα, ανά πρωτάθλημα και ανά παιχνίδι αντιμετωπίζοντας το κάθε γεγονός με 

διαφορετικό τρόπο. Ανά πάσα στιγμή μπορούν να εντοπιστούν τα στοιχήματα που έχουν παιχτεί, που 

έχουν ληφθεί και που έχουν γίνει αποδεκτά ή όχι. Επιπλέον η ομάδα που εκδίδει τις αποδόσεις μπορεί να 

παρακολουθεί κάθε στοίχημα μεγάλου χρηματικού ποσού και να διαπραγματευτεί με τον παίκτη ούτως 

ώστε το ποσό στοιχηματισμού να είναι εντός των ορίων έγκρισης. Τέλος, χρησιμοποιείται λογισμικό για να 

εντοπίσει σε πραγματικό χρόνο τα στοιχήματα που είναι ύποπτα καθώς επίσης και περιπτώσεις στημένων 

στοιχημάτων ή πιθανές ευκαιρίες κερδοσκοπίας.  

Αναφορικά με τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, αξίζει να σημειωθεί ότι στις 30.06.2017 τα ταμειακά 

διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονται σε € 330.139 για τον Όμιλο και € 150.170 για την Εταιρεία, ενώ τα 

βραχυπρόθεσμα δάνεια σε € 174.736 τόσο για την Εταιρεία όσο και για τον Όμιλο.  

Για την παρακολούθηση και αντιμετώπιση του κινδύνου ρευστότητας, οι εταιρείες του Ομίλου ετοιμάζουν 

προβλέψεις ταμειακών ροών σε τακτική βάση. 
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Κίνδυνος ασφάλειας 

Η αξιοπιστία και η διαφάνεια σε σχέση με την λειτουργία των παιχνιδιών του Ομίλου διασφαλίζονται με 

διάφορα μέτρα ασφαλείας τα οποία είναι σχεδιασμένα να προστατεύουν τα δεδομένα των 

πληροφοριακών συστημάτων από τυχόν παραβιάσεις ασφαλείας όπως ανάκτηση και παράνομη 

αποθήκευση δεδομένων καθώς επίσης και τυχαία ή σκόπιμη καταστροφή δεδομένων. Τα μέτρα 

ασφαλείας καλύπτουν το σύστημα επεξεργασίας δεδομένων, τις εφαρμογές του λογισμικού, την 

ακεραιότητα και την διαθεσιμότητα των δεδομένων και την λειτουργία του online δικτύου. Όλες οι 

επιχειρησιακά κρίσιμες εφαρμογές που σχετίζονται με τη διεξαγωγή και διάθεση των παιγνίων 

φιλοξενούνται σε συστήματα που εξασφαλίζουν υψηλή διαθεσιμότητα αλλά και μετάπτωση σε 

Δευτερεύον Μηχανογραφικό εφόσον κριθεί απαραίτητο. Επίσης, διεξάγεται αξιολόγηση της κρισιμότητας 

όλων των συστημάτων, είτε σχετίζονται ευθέως με τη διάθεση των παιγνίων είτε όχι, ώστε να ενταχθούν 

στο σχέδιο ανάκαμψης από καταστροφές (Disaster Recovery Plan), εφόσον κριθεί απαραίτητο. Όλες οι 

εφαρμογές εντάσσονται σε σχήμα λήψης αντιγράφων ασφαλείας με συχνότητα που επιβάλλει η 

κρισιμότητά τους. 

 

5.23. Μεταγενέστερα γεγονότα 

 

Ομολογιακό Δάνειο της ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε.  

Η Ιπποδρομίες Α.Ε. με την από 19.06.2017 συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, αποφάσισε την 

έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού € 5.000, το οποίο διαιρείται σε 5.000 ομολογίες ονομαστικής 

αξίας ευρώ € 1 έκαστη. Οι ομολογίες καλύφθηκαν από την ΟΠΑΠ Α.Ε., κατά το ποσό των € 100, και από 

την OPAP INVESTMENT, κατά το ποσό των € 4.900, στις 25.07.2017, ενώ οι σχετικές συμβάσεις κάλυψης 

του ομολογιακού δανείου υπογράφηκαν στις 24.07.2017.  

 

Τροποποίηση όρων ομολογιακών δανείων της ΟΠΑΠ Α.Ε.  

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. με την από 22.06.2017 συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, αποφάσισε την ευνοϊκή 

τροποποίηση του σταθερού τμήματος του επιτοκίου για τις δανειακές συμβάσεις που έχει συνάψει με την 

Τράπεζα Πειραιώς και την Eurobank. Η τροποποίηση αυτή έγινε αποδεκτή από τις τράπεζες με εφαρμογή 

από τον Ιούλιο του 2017.  
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Αύξηση συμμετοχής στη NEUROSOFT A.E. 

H ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοίνωσε ότι υπεγράφη στις 07.06.2017 από την OPAP Investment Ltd. (100% θυγατρική 

εταιρεία) συμφωνία εξαγοράς ποσοστού 38,19% της Neurosoft A.E. έναντι συνολικού τιμήματος € 34.197.  

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, μετά και τις σχετικές εγκρίσεις που ελήφθησαν από τις αρμόδιες 

αρχές ανταγωνισμού της Κύπρου και την πληρωμή του συμφωνηθέντος τιμήματος ύψους € 34.197 που 

πραγματοποιήθηκε στις 02.08.2017, η συνολική συμμετοχή της ΟΠΑΠ Α.Ε. στην Neurosoft θα ανέρχεται σε 

67,72%, συμπεριλαμβανομένου του υφιστάμενου ποσοστού συμμετοχής ύψους 29,53%, μέσω 

θυγατρικών εταιρειών. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  
 
 
 
 
 
 
 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Το Μέλος του Δ.Σ. & Επικεφαλής 
της Οικονομικής Διεύθυνσης 

 
 

Ο Διευθυντής Λογιστικής 
και Ενοποίησης 

 
Kamil Ziegler Damian Cope Michal Houst Πέτρος Ξαρχάκος 
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Ε. Στοιχεία και πληροφορίες α’ εξαμήνου 2017 

  

Διεύθυνση διαδικτύου: www.opap.gr Αρμόδια Εποπτική Αρχή: Yπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Διεύθυνση Εταιρειών

11 Σεπτεμβρίου 2017 Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Kamil Ziegler, Damian Cope, Σπυρίδων Φωκάς, Pavel Saroch, Michal Houst,

Νόμιμος ελεγκτής/Ελεγκτική εταιρεία: Νικόλαος Βουνισέας (ΑΜ ΣΟΕΛ 18701) Γεώργιος Μελισανίδης, Pavel Horak, Robert Chvátal, Xρήστος Κοπελούζος

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε (ΑΜ ΣΟΕΛ 114) Marco Sala, Igor Rusek, Rudolf Jurcik, Δημητράκης Ποταμίτης

Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Με σύμφωνη γνώμη

30.06.2017 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016 01.01-30.06.2017 01.01-30.06.2016 01.04-30.06.2017 01.04-30.06.2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) 688.460 678.780 329.563 338.069

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 73.000 67.583 52.867 45.196 Καθαρά έσοδα από παιχνίδια (NGR) 285.126 277.976 136.862 124.171

Επενδύσεις σε ακίνητα 932 940 932 940 Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1.198.770 1.216.858 1.030.851 1.041.090 και επενδυτικών αποτελεσμάτων 101.828 132.190 37.910 54.044

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 37.601 44.909 315.525 301.880 Κέρδη προ φόρων 92.008 126.267 32.320 50.338

Αποθέματα 8.193 12.469 2.155 2.350 Κέρδη μετά από φόρους (Α) 61.846 86.759 22.245 33.485

Απαιτήσεις από πελάτες 68.927 80.634 19.663 33.667   -Μέτοχοι της Εταιρείας 60.901 85.816 21.875 32.988

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 389.038 344.280 189.868 115.631   -Μη ελέγχουσες συμμετοχές 945 943 370 497

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.776.460 1.767.675 1.611.861 1.540.755 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) - - - -

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό κεφάλαιο 95.700 95.700 95.700 95.700 61.846 86.759 22.245 33.485

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 808.037 939.577 819.844 942.421   -Μέτοχοι της Εταιρείας 60.901 85.816 21.875 32.988

903.737 1.035.277 915.544 1.038.121   -Μη ελέγχουσες συμμετοχές 945 943 370 497

Κέρδη μετά φόρων ανά μετοχή - βασικά και απομειωμένα (σε €) 0,1916 0,2694 0,0688 0,1035

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β) 36.201 36.954 - - Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 939.938 1.072.231 915.544 1.038.121 αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 130.651 161.451 52.162 68.488

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 56.524 42.254 61.704 43.296

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρέωσεις 372.447 263.000 327.447 208.000 01.01-30.06.2017 01.01-30.06.2016 01.04-30.06.2017 01.04-30.06.2016

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρέωσεις 174.736 118.689 174.736 118.689 Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) 563.401 563.844 268.891 280.135

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 232.815 271.500 132.430 132.649 Καθαρά έσοδα από παιχνίδια (NGR) 224.839 222.709 107.361 96.898

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 836.523 695.443 696.317 502.634 Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 1.776.460 1.767.675 1.611.861 1.540.755 και επενδυτικών αποτελεσμάτων 98.655 127.716 36.687 51.486

Κέρδη προ φόρων 96.092 129.020 37.943 54.266

Κέρδη μετά από φόρους (Α) 69.699 91.159 28.881 38.329

  -Μέτοχοι της Εταιρείας 69.699 91.159 28.881 38.329

30.06.2017 30.06.2016 30.06.2017 30.06.2016   -Μη ελέγχουσες συμμετοχές - - - -

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) - - - -

(01.01.2017 και 01.01.2016 αντίστοιχα) 1.072.231 1.202.827 1.038.121 1.162.282

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 61.846 86.759 69.699 91.159 69.699 91.159 28.881 38.329

Διανεμηθέντα μερίσματα (192.389) (254.873) (190.690) (254.875)   -Μέτοχοι της Εταιρείας 69.699 91.159 28.881 38.329

Παροχές σε μετοχές - 884 - 884   -Μη ελέγχουσες συμμετοχές - - - -

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής εταιρείας (165) (55) - - Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) 0,2193 0,2861 0,0909 0,1203

Αγορά ιδίων μετοχών (1.585) - (1.585) - Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυ-

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου τικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 116.529 146.159 45.466 60.384

(30.06.2017 και 30.06.2016 αντίστοιχα) 939.938 1.035.541 915.544 999.450

01.01-30.06.2017 01.01-30.06.2016 01.01-30.06.2017 01.01-30.06.2016

92.008 126.267 96.092 129.020

28.822 29.261 17.874 18.443

10.099 6.221 2.542 (1.305)

1.466 1.022 1.386 998

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 18 130 - -

Άλλες προβλέψεις 12.093 (7.166) 12.122 (7.063)

Συναλλαγματικές διαφορές 21 2 21 1

Ζημίες / (κέρδη) από συγγενείς (300) (300) - -

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές)

επενδυτικής δραστηριότητας 21 (576) 4 (578)

Άλλα μη ταμειακά στοιχεία - - 1.377 1.464

Πλέον / (μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 

κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις

λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 4.277 1.810 195 (432) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 9.190 4.382 8.518 7.895

Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (37.805) (26.200) (11.040) (9.559) Εισροές - 21.484

Αύξηση / (μείωση) πληρωθέντων φόρων 9.037 (59.971) 9.308 (57.248) Εκροές 3.854 5.764

Μείον: Απαιτήσεις 103 28.697

Τόκοι έξοδα πληρωθέντα (9.534) (6.666) (7.712) (4.931) Υποχρεώσεις 881 2.846

Φόροι εισοδήματος πληρωθέντες - (2.435) - - Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης 5.427 4.213

Σύνολο εισροών από λειτουργικές Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης 603 435

δραστηριότητες (α) 119.413 65.780 130.687 76.704

Επενδυτικές δραστηριότητες

Είσπραξη από πώληση παγίων 44 583 583

Δάνεια εισπραχθέντα από τρίτους 174 - - -

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών - - (15.000) (42.000)

Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων (22.901) (13.286) (1.914) (957)

Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων (13.555) (9.187) (13.387) (6.506)

Μερίσματα εισπραχθέντα - - 500 6.103

Τόκοι εισπραχθέντες 1.244 842 641 452

Σύνολο εκροών από επενδυτικές

δραστηριότητες (β) (34.993) (21.047) (29.160) (42.326)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από χορηγούμενα και εκδοθέντα δάνεια 196.274 228.923 196.274 178.923

Πληρωμές δανείων (30.953) (30.097) (20.953) (97)
Αγορά ιδίων μετοχών (1.585) - (1.585) -
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών (165) (55) - -

Μερίσματα πληρωθέντα (191.374) (254.612) (190.525) (254.612)

Σύνολο εκροών από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες (γ) (27.804) (55.841) (16.790) (75.786)

Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα

και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) 56.615 (11.108) 84.737 (41.407)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 273.523 301.695 65.433 231.115

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 330.139 290.587 150.170 189.708

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3823201000

Προγράμματα παροχών στο προσωπικό

ΟΠΑΠ Α.Ε.

 ΟΜΙΛΟΣ

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ πλην των κερδών ανά μετοχή)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ A.E.

Λειτουργικές δραστηριότητες

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46329/06/Β/00/15

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

Πλέον / (μείον) προσαρμογές για:

 ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Λ. Αθηνών 112, 104 42 Αθήνα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Σύμφωνα με την απόφαση 4/507/28.4.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

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. και του Ομίλου των επιχειρήσεών της. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν 

προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Ημερομηνία έγκρισης της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης:

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα

Κέρδη προ φόρων

Αποσβέσεις

 ΟΜΙΛΟΣ

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 

ΟΜΙΛΟΣ

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 

μετά από φόρους (Α)+(Β)

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

μετά από φόρους (Α)+(Β)

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους της 

Εταιρείας (α)

1. 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 € 44.118 χιλ. για την Εταιρεία και € 44.206
χιλ. για τον Όμιλο για τη διεκπεραίωσή τους, ενώ το συνολικό ύψος των απαιτήσεων αυτών ανέρχεται στο ποσό των € 216.572
χιλ. για την Εταιρεία και € 216.762 χιλ. για τον Όμιλο.
3β. Οι συνολικές σωρευτικά προβλέψεις αναλύονται ως εξής:
i) για επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές στο ποσό των € 44.118 χιλ. για την Εταιρεία και € 44.206 χιλ. για τον Όμιλο,
ii) για φορολογικές διαφορές στο ποσό των € 1.258 χιλ. για τον Όμιλο ,
iii) για αποζημιώσεις αποχώρησης προσωπικού σε € 1.490 χιλ. για την Εταιρεία και € 1.687 χιλ. για τον Όμιλο, και
iv) για το πρόγραμμα παροχής κινήτρων σε € 1.167 για την Εταιρεία και τον Όμιλο.
3γ. Επίσης, σύμφωνα με επιστολή του Νομικού Τμήματος , έχουν κατατεθεί αγωγές τρίτων με απαιτήσεις ύψους € 60.102 χιλ. κατά
του Ομίλου 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 προσωπικού της ΟΠΑΠ Α.Ε. την 30.06.2017 και 30.06.2016 ανέρχεται σε 970 και 799 αντίστοιχα (1.172 και 950
αντίστοιχα του Ομίλου).
5. Τα ποσά των εισροών, εκροών, απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Ομίλου με συνδεδεμένα μέρη, όπως
ορίζονται από το ΔΛΠ 24, αναλύονται ως εξής:

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 95.700.000 ευρώ, το οποίο διαιρείται σε 319.000.000 ονομαστικές μετοχές
με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 ευρώ.
7α. Δεν υπάρχει αλλαγή στη μέθοδο ενοποίησης σε σύγκριση με τη χρήση που έληξε στις 31.12.2016.
7β. Δεν υπήρχαν μεταβολές στην δομή του Ομίλου κατά την περίοδο που έληξε την 30.06.2017.
8. Δεν έχουν επέλθει αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές, εκτιμήσεις ή διόρθωση λογιστικού λάθους στις Συνοπτικές
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) του Ομίλου της ΟΠΑΠ Α.Ε..
9. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της
31.12.2016.
10. Οι επενδύσεις για αγορές παγίων στοιχείων της Εταιρείας για την περίοδο από 01.01-30.06.2017 ανήλθαν σε € 15.301 χιλ.

(€ 36.456 χιλ. του Ομίλου).
11. Δεν έχει επέλθει διακοπή εκμετάλλευσης κλάδου ή εταιρείας του Ομίλου.
12. Τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες ευρώ όπως και στην εξαμηνιαίαοικονομική έκθεση.
13. Τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
14. Η δέκατη έβδομη (17η) Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΠΑΠ Α.Ε. έλαβε χώρα την Πέμπτη 27.04.2017 στα
γραφεία και έδρα της Εταιρείας, ενέκρινε την προταθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο διανομή (διάθεση) κερδών και
αποφάσισε την καταβολή συνολικού μερίσματος 0,72 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου για την εταιρική χρήση
έτους 2016. Καθώς έχει ήδη διανεμηθεί στους μετόχους προμέρισμα ύψους ευρώ 0,12 ανά μετοχή σύμφωνα με την από
30.08.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το υπόλοιπο μερίσματος για τη χρήση 2016 ανέρχεται στα
0,60 ευρώ ανά μετοχή προ της σχετικής παρακράτησης φόρου. Δικαιούχοι είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι
εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Τετάρτη 03.05.2017 (ημερομηνία προσδιορισμού -
record date).
15. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. με την από 11.09.2017 συνεδρίασή του, ενέκρινε την εξαμηνιαία οικονομική

έκθεση 2017.

Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 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
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Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. | Λ. Αθηνών 112, 104 42 Αθήνα, Ελλάδα, Τηλ.: +30 (210) 5798800 

ΣΤ. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την 
έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου για την περίοδο από 
21.03.2017 έως 30.06.2017 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το 

«Χ.Α.»), την απόφαση υπ’ αριθ. 25/17.07.2008 του Δ.Σ. του Χ.A. και την υπ’ αριθ. απόφαση 

8/754/14.04.2016 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εφεξής η «Ε.Κ.»), γνωστοποιείται ότι, από την 

έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού διακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (€ 200.000) με την έκδοση 

200.000 κοινών ανώνυμων ομολογιών με ονομαστική αξία €1.000 έκαστη, που πραγματοποιήθηκε 

σύμφωνα με την από 28.02.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και την από 

08.03.2017 απόφαση έγκρισης του περιεχομένου του Ενημερωτικού Δελτίου της Ε.Κ., αντλήθηκε συνολικά 

καθαρό ποσό ευρώ διακοσίων εκατομμυρίων (€200.000). Τα έξοδα της έκδοσης, ανερχόμενα σε €3.726 

καλύφθηκαν εξ’ ολοκλήρου από λοιπά διαθέσιμα της Εταιρείας. 

Περαιτέρω, οι εκδοθείσες 200.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην 

οργανωμένη αγορά τίτλων σταθερού εισοδήματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 22.03.2017. 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα συγκεκριμένα ανά κατηγορία χρήσης/επένδυσης 

προοριζόμενα ποσά, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των σκοπούμενων επενδύσεων καθώς και η έως την 

30.06.2017 διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων:  
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(ποσά σε χιλ. Ευρώ) 

Τομέας Επένδυσης 2017 2018 2019 2017-2019 

Ποσό αντληθέντων 
κεφαλαίων που 

καταβλήθηκαν κατά τη 
διάρκεια του Α' εξαμήνου 
2017 (21.03.17-30.06.17) 

Υπόλοιπο 
προς χρήση 

Πληροφοριακά συστήματα 
και εξοπλισμός πρακτορείων 

43.500 19.200 9.400 72.100 53 72.047 

VLTs 15.200 9.200 800 25.200 498 24.702 

SSBTs & Virtual games 12.300 8.000 - 20.300 9.626 10.674 

Κάλυψη χρηματοδοτικών 
αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης 

  82.400 82.400 - 

Σύνολο 71.000 36.400 10.200 200.000 92.577 107.423 

 

 

 

 

Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2017 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Το Μέλος του Δ.Σ. & Επικεφαλής 

της Οικονομικής Διεύθυνσης 

Kamil Ziegler Damian Cope Michal Houst 
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Έκθεση ευρημάτων από τη διενέργεια 
προσυμφωνημένων διαδικασιών επί της 
Έκθεσης Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων 

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της  
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ A.E. 

 

Σύμφωνα με την εντολή που λάβαμε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ A.E. (η «Εταιρεία») με την από 
6 Σεπτεμβρίου 2017 επιστολή ανάθεσης έργου, διενεργήσαμε τις διαδικασίες όπως 
αναφέρονται κατωτέρω σχετικά με την «Έκθεση Διάθεσης των Αντληθέντων 
Κεφαλαίων από την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου Ευρώ 200 000 000» (η 
«Έκθεση») που διενεργήθηκε τον Μάρτιο του 2017. Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την 
ευθύνη για τη σύνταξη της προαναφερόμενης Έκθεσης σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Ενημερωτικό Δελτίο της 8 Μαρτίου 2017. 

Διενεργήσαμε την εργασία αυτή σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών 
Υπηρεσιών 4400 «Αναθέσεις για την Εκτέλεση Προσυμφωνημένων Διαδικασιών 
Αναφορικά με Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση».  Ευθύνη μας είναι να εκτελέσουμε 
τις κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες και να σας γνωστοποιήσουμε τα 
ευρήματά μας. 

Διαδικασίες που διενεργήθηκαν 

Συγκεκριμένα οι διαδικασίες που διενεργήθηκαν συνοψίζονται ως εξής: 

1) Εξετάσαμε τη συνέπεια του περιεχομένου του Πίνακα Αντληθένων Κεφαλαίων 
ανά τομέα επένδυσης (ο «Πίνακας») που περιλαμβάνεται στην Έκθεση με τα 
αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, που εκδόθηκε από την Εταιρεία την 
8 Μαρτίου 2017. 

2) Συγκρίναμε τα ποσά που αναφέρονται ως «Ποσά αντληθένων κεφαλαίων που 
καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του Α’ εξαμήνου 2017 (21.3.2017-30.6.2017)» 
στον Πίνακα με τα αντίστοιχα ποσά που έχουν αναγνωρισθεί στα βιβλία και 
στοιχεία της Εταιρείας, από την ημερομηνία άντλησης των κεφαλαίων έως και την 
30 Ιουνίου 2017. 

3) Εξετάσαμε εάν τα αντληθέντα κεφάλαια από το Ομολογιακό Δάνειο έχουν διατεθεί 
από την ημερομηνία άντλησης των κεφαλαίων έως και την 30 Ιουνίου 2017 
σύμφωνα με τις προβλεπόμενες χρήσεις τους, με βάση τα οριζόμενα στο 
Ενημερωτικό Δελτίο της 8 Μαρτίου 2017 στην παράγραφο 4.1.1, εξετάζοντας 
δειγματοληπτικά τα δικαιολογητικά που υποστηρίζουν τις σχετικές λογιστικές 
εγγραφές. 
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Ευρήματα 

Από τη διενέργεια των προαναφερόμενων διαδικασιών διαπιστώσαμε τα εξής: 

1) Το περιεχόμενο του Πίνακα είναι συνεπές με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό 
Δελτίο που εκδόθηκε από την Εταιρεία την 8 Μαρτίου 2017. 

2) Τα ποσά που αναφέρονται ως «Ποσά αντληθένων κεφαλαίων που 
καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του Α’ εξαμήνου 2017 (21.3.2017-30.6.2017)» 
στον Πίνακα προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας από την 
ημερομηνία άντλησης των κεφαλαίων έως την 30 Ιουνίου 2017. 

3) Τα αντληθέντα κεφάλαια από το Ομολογιακό Δάνειο που έχουν διατεθεί από την 
ημερομηνία άντλησης των κεφαλαίων έως και την 30 Ιουνίου 2017 είναι 
σύμφωνα με τις προβλεπόμενες χρήσεις τους με βάση τα οριζόμενα στο 
Ενημερωτικό Δελτίο της 8 Μαρτίου 2017 στην παράγραφο 4.1.1, εξετάζοντας 
δειγματοληπτικά τα δικαιολογητικά που υποστηρίζουν τις σχετικές λογιστικές 
εγγραφές. 

Δεδομένου ότι η διενέργεια των προαναφερόμενων διαδικασιών δεν αποτελεί έλεγχο ή 
επισκόπηση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης 
Εργασιών Επισκόπησης δεν εκφράζουμε οποιαδήποτε άλλη διαβεβαίωση πέραν των 
όσων αναφέρουμε ανωτέρω. 

Αν είχαμε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ή αν είχαμε διενεργήσει έλεγχο ή 
επισκόπηση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης 
Εργασιών Επισκόπησης, ενδεχομένως να είχαν υποπέσει στην αντίληψή μας άλλα 
θέματα, τα οποία θα σας γνωστοποιούσαμε. 

Περιορισμός Χρήσης 

Η Έκθεσή μας αυτή απευθύνεται αποκλειστικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο της 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ A.E. στα πλαίσια της 
τήρησης των υποχρεώσεών της προς το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο του 
Χρηματιστήριου Αθηνών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και δεν επιτρέπεται η 
χρησιμοποίησή της για άλλους σκοπούς. 

Η παρούσα έκθεση περιορίζεται μόνο στα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω και 
δεν εκτείνεται στις Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για 
την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2017 για τις οποίες εκδώσαμε Έκθεση 
Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης με ημερομηνία 
11 Σεπτεμβρίου 2017. 

Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2017 

 

 

 

Νικόλαος Βουνισέας 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

ΑΜ ΣΟΕΛ 18701 
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