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10 Σεπτεμβρίου 2019 Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Kamil Ziegler, Damian Cope, Σπυρίδων Φωκάς, Pavel Horak, Michal Houst,

Νόμιμος ελεγκτής/Ελεγκτική εταιρεία: Κωνσταντίνος Μιχαλάτος (ΑΜ ΣΟΕΛ 17701) Pavel Saroch, Robert Chvátal, Xρήστος Κοπελούζος, Νικόλαος Ιατρού, 

ΠραιςγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμος Eλεγκτική Εταιρία (ΑΜ ΣΟΕΛ 113) Στυλιανός Κωστόπουλος, Igor Rusek, Rudolf Jurcik, Δημητράκης Ποταμίτης

Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη

30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018 01.01-30.06.2019 01.01-30.06.2018 01.04-30.06.2019 01.04-30.06.2018

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) 779.592 737.457 383.562 360.197
Ασώματες ακινητοποιήσεις 1.091.966 1.122.920 951.047 972.679 Καθαρά έσοδα από παιχνίδια (NGR) 525.596 495.459 258.761 242.316
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 103.765 111.467 82.991 88.421 Λειτουργικό αποτέλεσμα 141.932 111.034 57.660 46.744
Δικαίωμα χρήσης 66.389 - 33.914 - Κέρδη προ φόρων 132.545 98.630 53.254 40.812
Επενδύσεις σε ακίνητα 1.140 903 1.140 903 Κέρδη μετά από φόρους (Α) 91.746 66.268 35.054 26.393

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 156.488 148.876 317.292 315.436   -Μέτοχοι της Εταιρείας 91.797 66.026 34.620 26.194

Αποθέματα 14.807 10.662 1.610 1.053   -Μη ελέγχουσες συμμετοχές (51) 242 434 199
Εμπορικές Απαιτήσεις 118.325 138.293 39.756 43.512 Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Β) (1.499) (336) (788) (466)
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 338.277 236.573 239.425 122.216 Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.891.156 1.769.694 1.667.176 1.544.220 μετά από φόρους (Α)+(Β) 90.247 65.932 34.267 25.926

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   -Μέτοχοι της Εταιρείας 90.298 65.690 33.832 25.727

Μετοχικό κεφάλαιο 95.700 95.700 95.700 95.700   -Μη ελέγχουσες συμμετοχές (51) 242 434 199

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 526.995 627.054 526.332 621.529 Κέρδη μετά φόρων ανά μετοχή - βασικά και απομειωμένα (σε €) 0,2894 0,2077 0,1092 0,0824
622.695 722.754 622.032 717.229 Κέρδη προ φόρων, τόκων και 

αποσβέσεων (EBITDA) 198.662 157.423 87.041 70.205
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β) 33.427 36.782 - -

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 656.122 759.536 622.032 717.229

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 111.284 60.563 72.923 53.303 01.01-30.06.2019 01.01-30.06.2018 01.04-30.06.2019 01.04-30.06.2018

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρέωσεις 651.118 650.260 596.007 601.351 Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) 661.537 614.638 324.427 299.581

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρέωσεις 180 191 20.000 20.011 Καθαρά έσοδα από παιχνίδια (NGR) 436.913 403.851 214.465 197.152

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 472.452 299.144 356.213 152.327 Λειτουργικό αποτέλεσμα 144.815 107.650 61.609 44.972

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 1.235.034 1.010.157 1.045.144 826.991 Κέρδη προ φόρων 134.962 96.907 57.666 39.489
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 1.891.156 1.769.694 1.667.176 1.544.220 Κέρδη μετά από φόρους (Α) 96.604 66.535 40.798 25.878

  -Μέτοχοι της Εταιρείας 96.604 66.535 40.798 25.878

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Β) (1.499) (336) (788) (466)

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα

30.06.2019 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2018 μετά από φόρους (Α)+(Β) 95.106 66.199 40.010 25.412
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου   -Μέτοχοι της Εταιρείας 95.106 66.199 40.010 25.412
(01.01.2019 και 01.01.2018 αντίστοιχα) 759.536 759.463 717.229 717.023 Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) 0,3046 0,2094 0,1286 0,0814
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους 90.247 65.932 95.106 66.199 Κέρδη προ φόρων, τόκων και 

Διανεμηθέντα μερίσματα (193.607) (98.977) (190.302) (95.345) αποσβέσεων (EBITDA) 187.593 141.343 84.077 62.004
Λοιπές κινήσεις - (1.523) - (1.523)

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιρείων (55) (275) - -

Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών - (6.261) - -

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου 

(30.06.2019 και 30.06.2018 αντίστοιχα) 656.122 718.359 622.032 686.354

01.01-30.06.2019 01.01-30.06.2018 01.01-30.06.2019 01.01-30.06.2018

132.545 98.630 134.962 96.907

56.730 46.389 42.778 33.693

12.161 12.386 9.849 10.741

840 809 775 740

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 2.854 1.827 614 1.066
Άλλες προβλέψεις (15.099) 444 (15.099) 444

Συναλλαγματικές διαφορές 8 18 4 2

Ζημίες / (κέρδη) από συγγενείς (2.781) - - -

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές)

επενδυτικής δραστηριότητας 15 - -

Άλλα μη ταμειακά στοιχεία 117 - 1.377 1.377

Πλέον / (μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις

λειτουργικές δραστηριότητες: Εισροές - 17.133

(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων (4.145) 45 (558) 269 Εκροές 1.217 7.387

(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων 16.100 29.450 3.552 18.973 Απαιτήσεις 94 28.360

Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (57.551) (74.708) (26.340) (55.090) Υποχρεώσεις 28 23.049

Αύξηση / (μείωση) φόρων πληρωθέντων (47) 3.613 (2) 3.613 Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης 2.361 2.096

Μείον: Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης 251 205

Τόκοι έξοδα πληρωθέντα (11.491) (13.889) (10.656) (13.114)

Φόροι εισοδήματος πληρωθέντες (477) (898) - (898)

Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές

δραστηριότητες (α) 129.776 104.118 141.257 98.723

Επενδυτικές δραστηριότητες

Είσπραξη από πώληση ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων 45 16 35 16

Επιπλέον αντίτιμο για την εξαγορά συγγενούς εταιρείας (2.000) - - -

Εισπράξεις από δάνεια σε τρίτους 1.998 3.384 223 3.000

Εισπράξεις από δάνεια σε θυγατρικές εταιρείες - - 100 -

(Αύξηση) / μείωση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών - - (5.000) 19.018

Δάνεια χορηγηθέντα σε τρίτους (1.366) - - -

Δάνεια χορηγηθέντα σε εταιρείες του Ομίλου - - (200) -

Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων (11.602) (9.339) (10.875) (9.065)

Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων (2.924) (13.814) (2.486) (8.083)

Μερίσματα εισπραχθέντα - - 1.500 836

Τόκοι εισπραχθέντες 1.031 887 580 454
Καθαρή μεταβολή σε βραχυπρόθεσμες & μακροπρόθεσμες 

επενδύσεις (39) - - -

Καθαρές ταμειακές εισροές/(εκροές) από 

επενδυτικές δραστηριότητες (β) (14.857) (18.866) (16.123) 6.177

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από χορηγούμενα και εκδοθέντα δάνεια - 260.477 - 250.005
Πληρωμές δανείων (56) (290.611) (6.052) (290.500)
Έξοδα έκδοσης δανείων - (1.250) - (1.250)

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών (55) (275) - -

Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής - (6.261) - -

Πληρωμές υποχρεώσεων μισθώσεων (4.465) - (2.889) -

Μερίσματα πληρωθέντα (3.542) (113.609) (238) (109.978)

Καθαρές ταμειακές εκροές από 

χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (8.119) (151.529) (9.179) (151.723)

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα

και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) 106.800 (66.277) 115.956 (46.824)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 182.596 237.244 101.563 94.270

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 289.396 170.966 217.519 47.447

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα

Προγράμματα παροχών στο προσωπικό

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη προ φόρων

Πλέον / (μείον) προσαρμογές για:

Αποσβέσεις

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ πλην των κερδών ανά μετοχή)

 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους της 

Εταιρείας (α)

 ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
Σύμφωνα με την απόφαση 4/507/28.4.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τα κατωτέρω συνοπτικά 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 των θυγατρικών της (συνολικά ο Όμιλος). Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν 

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

Αναφοράς καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή.

Ημερομηνία έγκρισης της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΟΠΑΠ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ A.E.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46329/06/Β/00/15

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3823201000

Λ. Αθηνών 112, 104 42 Αθήνα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

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 εκτιμήσεις της Διοίκησης, σχετικά με τις υποθέσεις που αφορούν δικαστικές απαιτήσεις τρίτων έναντι της ΟΠΑΠ Α.Ε. για
τις οποίες πιθανολογείται αρνητική έκβαση, θα απαιτηθούν ποσά ύψους € 10.872 χιλ. για την Εταιρεία και € 10.960 χιλ. για τον Όμιλο για τη
διεκπεραίωσή τους, ενώ το συνολικό ύψος των απαιτήσεων αυτών ανέρχεται στο ποσό των € 15.007 χιλ. για την Εταιρεία και € 15.947 χιλ.
για τον Όμιλο.
3β. Οι σημαντικότερες σωρευτικά προβλέψεις αναλύονται ως εξής:
i) για επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές στο ποσό των € 10.872 χιλ. για την Εταιρεία και € 10.960 χιλ. για τον Όμιλο,
ii) για φορολογικές διαφορές στο ποσό των € 1.258 χιλ. για τον Όμιλο ,
iii) για προγράμματα παροχών προσωπικού σε € 5.047 χιλ. για την Εταιρεία και € 5.505 χιλ. για τον Όμιλο.
3γ. Επίσης, έχουν κατατεθεί αγωγές τρίτων με απαιτήσεις ύψους € 256.018 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 30.06.2019 και 30.06.2018 ανέρχεται σε 1.138 και 1.086 αντίστοιχα (1.524 και 1.459
αντίστοιχα του Ομίλου).
5. Τα ποσά των εισροών, εκροών, απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Ομίλου με συνδεδεμένα μέρη, όπως ορίζονται από

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.
7. Δεν υπάρχει αλλαγή στη μέθοδο ενοποίησης σε σύγκριση με τη χρήση που έληξε στις 31.12.2018.
8. Δεν υπήρχαν μεταβολές στην δομή του Ομίλου κατά την περίοδο που έληξε την 30.06.2019.
9. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2018
λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές σε Πρότυπα και Διερμηνείες που ισχύουν από την 01.01.2019.
10. Οι επενδύσεις για αγορές παγίων στοιχείων της Εταιρείας για την περίοδο από 01.01-30.06.2019 ανήλθαν σε € 13.362 χιλ. (€ 14.526
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 ένατη (19η) Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΠΑΠ Α.Ε. έλαβε χώρα την Τετάρτη 22.05.2019 στα γραφεία και
έδρα της Εταιρείας, ενέκρινε την προταθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο διανομή (διάθεση) κερδών και αποφάσισε την καταβολή
συνολικού μερίσματος ευρώ 0,70 ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου για την εταιρική χρήση έτους 2018. Καθώς έχει ήδη διανεμηθεί
στους μετόχους προμέρισμα ύψους ευρώ 0,10 ανά μετοχή σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,
το υπόλοιπο μερίσματος για τη χρήση έτους 2018 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 Πέμπτη
27.06.2019 (ημερομηνία προσδιορισμού - record date).
15. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. με την από 10.09.2019 συνεδρίασή του, ενέκρινε την εξαμηνιαία οικονομική έκθεση 2019.

Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2019

Ο Διευθυντής Λογιστικής 
και Ενοποίησης

Πέτρος Ξαρχάκος

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

Kamil Ziegler

Το Μέλος του Δ.Σ. και ο 
Επικεφαλής Οικονομικής 

Διεύθυνσης

Michal Houst

Το Μέλος του Δ.Σ. και ο
Διευθύνων Σύμβουλος

Damian Cope


