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Αθήνα – 31 Μαρτίου 2021 – Ο ΟΠΑΠ (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην 
Ελλάδα, ανακοινώνει τις Οικονομικές Επιδόσεις της, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  ΣΥΝΟΨΗ 
 

(Ποσά σε εκ. ευρώ) Q4 2020 Q4 2019 Δ FY 2020 FY 2019 Δ 

Μικτές εισπράξεις από παιχνίδια 1 863,7 1.254,7 -31,2% 3.385,3 4.468,3 -24,2% 

Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR)  230,9 446,7 -48,3% 1.129,8 1.619,9 -30,3% 

Αποδόσεις σε νικητές - Payout (%) 1 79,2% 71,2%   73,3% 70,4%   

Καθαρά έσοδα από παιχνίδια (NGR) 2 142,4 295,5 -51,8% 737,3 1.086,2 -32,1% 

Μικτό Κέρδος από παιχνίδια 3 83,0 165,6 -49,9% 421,2 622,1 -32,3% 

Λειτουργικά έξοδα 85,2 74,9 13,7% 267,7 268,9 -0,5% 

EBITDA 52,7 107,6 -51,0% 260,3 412,6 -36,9% 

Περιθώριο EBITDA 22,8% 24,1%   23,0% 25,5%   

Καθαρά κέρδη 132,1 61,8 113,7% 205,3 202,4 1,5% 

Περιθώριο Καθαρών κερδών 57,2% 13,8%   18,2% 12,5%   

Κέρδη ανά μετοχή (σε €) 0,3917 0,1935 102,4% 0,6143 0,6356 -3,4% 
1 χωρίς VLTs και διαδικτυακό καζίνο 
2 GGR- εισφορά επί του GGR 
3 NGR- προμήθειες πρακτόρων-λοιπές προμήθειες σχετιζόμενες με το NGR 

 Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) χρήσης 2020 διαμορφώθηκαν στα €1.129,8εκ. μειωμένα κατά 30,3% σε 
ετήσια βάση. Το δ’ τρίμηνο 2020 τα καθαρά έσοδα διαμορφώθηκαν στα €230,9εκ., μειωμένα κατά 48,3% σε σχέση 
με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ως αποτέλεσμα του καθολικού απαγορευτικού (lockdown) από τις 7 Νοεμβρίου 
και των κατά τόπους lockdowns από τα μέσα Οκτωβρίου με τα καταστήματά μας να παραμένουν κλειστά για σχεδόν 
τα 2/3 του τριμήνου. 

 Το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) μειώθηκε το 2020 κατά 32,3% και διαμορφώθηκε σε €421,2εκ. (FY 2019: 
€622,1εκ.). Το δ’ τρίμηνο 2020 το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) ανήλθε σε €83,0εκ. (δ’ τρίμηνο 2019: €165,6εκ.) 
μειωμένο κατά 49,9% σε ετήσια βάση εξαιτίας της μείωσης των εσόδων και της δυσανάλογης εισφορά επί του GGR 
της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ» ώστε να πληροί το ελάχιστο συμβατικό όριο των €50εκ. 

 Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το 2020 μειώθηκαν κατά 36,9% στα €260,3εκ. (FY 2019: 
€412,6εκ.), ή μείωση 32,4% σε επαναλαμβανόμενη βάση μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα κονδύλια και στα δύο 
έτη. Τα EBITDA δ’ τριμήνου 2020 ανήλθαν σε €52,7εκ. (δ’ τρίμηνο 2019: €107,6εκ.) μειωμένα κατά 51,0% ή μείωση 
43,0% σε επαναλαμβανόμενη βάση. 

 Λειτουργικά έξοδα χρήσης 2020 στα €267,7εκ. μειωμένα κατά 0,5% σε σχέση με πέρυσι ή μείωση 9,7% σε 
επαναλαμβανόμενη βάση μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια και την επίδραση της 
πλήρους ενοποίησης της Kaizen Gaming από το Δεκέμβριο του 2020. Τα λειτουργικά έξοδα το δ’ τρίμηνο 2020 
ανήλθαν σε €85,2εκ. αυξημένα κατά 13,7% σε ετήσια βάση, ενώ σε επαναλαμβανόμενη βάση μειώθηκαν κατά 
6,0%, αντανακλώντας τις σημαντικές ενέργειες εξοικονόμησης κόστους. 

 Τα καθαρά κέρδη χρήσης 2020 διαμορφώθηκαν στα €205,3εκ. αυξημένα κατά 1,5% (FY 2019: €202,4εκ.) ή 
μειωμένα κατά 51,4% σε επαναλαμβανόμενη βάση. Στο δ’ τρίμηνο 2020 τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €132,1εκ. 
(δ’ τρίμηνο 2019: €61,8εκ.), ενώ σε επαναλαμβανόμενη βάση το δ’ τρίμηνο 2020 τα καθαρά κέρδη κατέγραψαν 
μείωση 74,3%. Το δ’ τρίμηνο 2020 τα καθαρά κέρδη επηρεάστηκαν θετικά κατά €142,7εκ. λόγω της αναγνώρισης 
εσόδου που προέκυψε από την επανεκτίμηση της αξίας του 36,75% ποσοστού συμμετοχής στην Kaizen Gaming 
για τις ελληνικές και κυπριακές δραστηριότητες.  

 Ισχυρή ταμειακή θέση με καθαρό δανεισμό στα €529,4εκ. και δείκτη Καθαρός Δανεισμός / EBITDA στο 2.0x (2.3x 
συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων). 

 Υψηλή συνεισφορά των διαδικτυακών δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με την πλήρη ενοποίηση της Kaizen Gaming 
από το Δεκέμβριο του 2020. 

 Άμεση ανταπόκριση με πλήρες πακέτο υποστηρικτικών μέτρων για το δίκτυό μας. 

 Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση Μετόχων στις 17 Ιουνίου για μεικτό μέρισμα ανά μετοχή για τη χρήση 2020 στα 
€0,45. Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος 13 Ιουλίου 2021. 
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Καθαρά 
έσοδα προ 
εισφορών 
(GGR) 

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) 
στη χρήση 2020 μειώθηκαν κατά 30,3% 
σε ετήσια βάση στα €1.130,0εκ. εξαιτίας 
των lockdowns καθώς και των μέτρων 
κοινωνικής αποστασιοποίησης που 
επιβλήθηκαν σε όλη τη διάρκεια του 
2020. Το GGR στο δ’ τρίμηνο 2020 
μειώθηκε κατά 48,3% σε ετήσια βάση 
στα €230,9εκ. (δ’ τρίμηνο 2019: 
€446,7εκ.) λόγω της αναστολής 
λειτουργίας των καταστημάτων που 
επήλθε από τα κατά τόπους lockdowns 
από τα μέσα Οκτωβρίου και από το 
καθολικό lockdown από τις 7 
Νοεμβρίου. Παράλληλα, οι διαδικτυακές 
δραστηριότητες σημείωσαν σημαντική 
ανάπτυξη, ενισχυμένες περαιτέρω από 
την πλήρη ενοποίηση της Kaizen 
Gaming το Δεκέμβριο του 2020. 

 
Μικτό Κέρδος 
από 
παιχνίδια1  

 
Το μικτό κέρδος από παιχνίδια τη χρήση 
2020 διαμορφώθηκε στα €421,2εκ. 
έναντι €622,1εκ. το 2019, μειωμένο κατά 
32,3%. Το μικτό κέρδος του δ’ τριμήνου 
2020 μειώθηκε κατά 49,9% και ανήλθε 
στα €83,0εκ. έναντι €165,6εκ. το δ’ 
τρίμηνο 2019 λόγω της μείωσης των 
εσόδων και της αυξημένης εισφοράς επί 
του GGR της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ» 
ώστε να πληροί το ελάχιστο συμβατικό 
όριο των €50εκ.  

 
EBITDA 

 
Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, 
τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 
ανήλθαν σε €260,3εκ. στη χρήση 2020 
έναντι €412,6εκ. το 2019 μειωμένα κατά 
36,9%. Σε επαναλαμβανόμενη βάση, μη 
συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα κονδύλια, 
τα EBITDA στο 2020 μειώθηκαν κατά 
32,4% σε ετήσια βάση ενισχυμένα από 
τη συνεισφορά της Kaizen Gaming 
ύψους €28,1εκ. με την πλήρη ενοποίησή 
της να ξεκινάει από το Δεκέμβριο του 
2020. Στο δ’ τρίμηνο 2020 τα EBITDA 
διαμορφώθηκαν στα €52,7εκ. έναντι 
€107,6 εκ. το δ΄ τρίμηνο 2019, 
ενισχυμένα από την πλήρη ενοποίηση 
των ελληνικών και κυπριακών 
δραστηριοτήτων της Kaizen Gaming, 
καθώς και από την αναγνώριση  εσόδου 
ύψους €42,5εκ. που σχετίζεται με την 
επέκταση της σύμβασης παραχώρησης. 
Σε επαναλαμβανόμενη βάση, μη 
συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα κονδύλια, 
τα EBITDA στο δ’ τρίμηνο 2020 
μειώθηκαν κατά 43,0% σε ετήσια βάση 
θετικά επηρεασμένο από την 
αποτελεσματική διαχείριση εξόδων κατά 
τη διάρκεια του lockdown. 

Δημοσιευμένα μεγέθη 

 
 

Επαναλαμβανόμενα μεγέθη 

 
* Μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα έξοδα ύψους €14,1εκ. 
στη χρήση ‘20 και έσοδα ύψους €6,6εκ. στο 2019 (έξοδα 
ύψους €7,2εκ. στο Q4‘20 και έσοδα ύψους €2,5εκ. στο Q4’19) 

   

                                                 
1 GGR - εισφορά επί του GGR – προμήθειες πρακτόρων - λοιπές προμήθειες σχετιζόμενες με το NGR 
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Καθαρά 
κέρδη 

Τα καθαρά κέρδη στη χρήση 2020 
ανήλθαν σε €205,3εκ., αυξημένα κατά 
1,5% έναντι €202,4εκ. την αντίστοιχη 
περίοδο πέρυσι. Σε επαναλαμβανόμενη 
βάση μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα 
κονδύλια και στα δύο έτη, τα καθαρά 
κέρδη στο 2020 μειώθηκαν κατά 51,4% 
σε ετήσια βάση. Τα καθαρά κέρδη στο 
δ’ τρίμηνο 2020 ανήλθαν σε €132,1εκ. 
έναντι €61,8εκ. στο δ’ τρίμηνο 2019, 
ενώ σε επαναλαμβανόμενη βάση τα 
καθαρά κέρδη το δ’ τρίμηνο 2020 
μειώθηκαν κατά 74,3%. Τα καθαρά 
κέρδη επηρεάστηκαν θετικά από την 
αναγνώριση εσόδου στο δ’ τρίμηνο 
ύψους €142.7εκ. που προέκυψε από 
την επανεκτίμηση της αξίας του 
ποσοστού συμμετοχής 36,75% στις 
ελληνικές και κυπριακές δραστηριότητες 
της Kaizen Gaming. 
 
 

Δημοσιευμένα μεγέθη 

 
 

Επαναλαμβανόμενα μεγέθη 

*Μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα έσοδα ύψους €105,3εκ. 
στο 2020 και έξοδα ύψους €3,3εκ. στο 2019 (έσοδα ύψους 
€113,9εκ. στο Q4‘20 και έξοδα ύψους €8,9εκ. στο Q4’19) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Δήλωση του κ. Jan Karas, CEO του ΟΠΑΠ, για τα οικονομικά αποτελέσματα τέταρτου τριμήνου 
2020: 

«Παρότι το τέταρτο τρίμηνο ήταν ένα ακόμη τρίμηνο κατά το οποίο οι δραστηριότητες μας 
επηρεάστηκαν σημαντικά από τον κορωνοϊό, λόγω του κλεισίματος των καταστημάτων και των 
περιορισμών που επιβλήθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας, ο ΟΠΑΠ επέδειξε για μια 
ακόμη φορά σημαντική ετοιμότητα, σε επιχειρησιακό και οικονομικό επίπεδο, ώστε να μετριάσει το 
σχετικό αντίκτυπο, αξιοποιώντας το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο του. 

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, η ανάπτυξη των διαδικτυακών δραστηριοτήτων μας συνεισέφερε 
σημαντικά στα συνολικά έσοδα της εταιρείας, καθώς τόσο τα έσοδα από διαδικτυακά παίγνια, όσο 
και η βάση των πελατών μας, ανήλθαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Ταυτόχρονα, ολοκληρώθηκε 
η επένδυση μας στην Kaizen Gaming, που διαθέτει το κορυφαίο brand Stoiximan, ενισχύθηκε 
περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο των παιχνιδιών μας και προσφέρθηκε αποτελεσματική στήριξη στους 
συνεργάτες του δικτύου μας.  

Κοιτώντας προς το μέλλον και έχοντας διασφαλίσει την ισχυρή χρηματοοικονομική θέση και τα 
ταμειακά διαθέσιμά μας, συνεχίζουμε – παρά τις έκτακτες συνθήκες που επικρατούν – να χτίζουμε 
πάνω σε όσα έχουμε ήδη επιτύχει. Με σιγουριά, επιδιώκουμε την επιτυχημένη υλοποίηση της νέας 
επιχειρηματικής στρατηγικής του ΟΠΑΠ, της στρατηγικής Fast Forward, ώστε να προσφέρουμε 
ακόμη καλύτερα παιχνίδια και ψυχαγωγία στους πελάτες μας». 
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 2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) ανά παιχνίδι 

(Ποσά σε χιλ. ευρώ) Q4 2020 Q4 2019 Δ% FY 2020 FY 2019 Δ% 

Αριθμολαχεία 82.001 201.845 (59,4) 518.607 778.558 (33,4) 

% επί του συνόλου 35,5 45,2 - 45,9 48,1 - 

Αθλητικός Στοιχηματισμός 81.977 112.461 (27,1) 310.362 396.203 (21,7) 

% επί του συνόλου 35,5 25,2 - 27,5 24,5 - 

VLTs 32.026 84.976 (62,3) 200.522 297.658 (32,6) 

% επί του συνόλου 13,9 19,0 - 17,7 18,4 - 

Σκρατς & Λαχεία 15.627 47.391 (67,0) 76.349 147.478 (48,2) 

% επί του συνόλου 6,8 10,6 - 6,8 9,1 - 

Διαδικτυακό Καζίνο 19.260 -  -  23.944 -  -  

% επί του συνόλου 8,3  -  - 2,1  -  - 

Σύνολο καθαρών εσόδων 
προ εισφορών 

230.892 446.674 (48,3) 1.129.783 1.619.896 (30,3) 

 
Αριθμολαχεία Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών 

(GGR) από αριθμολαχεία 
διαμορφώθηκαν σε €518,6εκ. το 
2020 έναντι €778,6εκ. το 2019, 
μειωμένα κατά 33,4% σε ετήσια 
βάση. Το GGR των 
αριθμολαχείων το δ’ τρίμηνο 
2020 μειώθηκε κατά 59,4% σε 
ετήσια βάση στα €82,0εκ., ως 
αποτέλεσμα των τοπικών 
lockdowns που επιβλήθηκαν 
από τα μέσα Οκτωβρίου και του 
καθολικού lockdown από τις 7 
Νοεμβρίου. Το διαδικτυακό 
ΤΖΟΚΕΡ εξακολούθησε να 
καταγράφει ανοδική τάση τόσο 
σε επίπεδο εσόδων, όσο και σε 
απόκτηση νέων πελατών. 

 

   
Αθλητικός 
στοιχηματισμός 

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών 
(GGR) των παιχνιδιών αθλητικού 
στοιχηματισμού ανήλθαν σε 
€310,4εκ. το 2020 έναντι 
€396,2εκ. το 2019, μειωμένα 
κατά 21,7% σε ετήσια βάση. Το 
δ’ τρίμηνο 2020 το GGR του 
αθλητικού στοιχηματισμού 
διαμορφώθηκε σε €82,0εκ. 
μειωμένο κατά 27,1% σε 
σύγκριση με την αντίστοιχη 
περίοδο πέρσι 
αντικατοπτρίζοντας τις 
επιπτώσεις από την αναστολή 
λειτουργίας των καταστημάτων. 
Θετικά κινήθηκαν τα έσοδα από 
το online στο δ’ τρίμηνο λόγω της 
αυξημένης οργανικής απόδοσης 
καθώς και της πλήρους 
ενοποίησης της Kaizen Gaming 
από το Δεκέμβριο του 2020. 
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VLTs Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών 

(GGR) από τα VLTs το 2020 
μειώθηκαν κατά 32,6% σε ετήσια 
βάση και ανήλθαν σε €200,5εκ. 
έναντι €297,7εκ. τo 2019. Το 
GGR από τα VLTs στο δ’ τρίμηνο 
2020 μειώθηκε κατά 62,3% σε 
ετήσια βάση, καθώς οι 
δραστηριότητες αναστάλθηκαν 
για σχεδόν τα 2/3 του τριμήνου.  

   
Σκρατς & 
Λαχεία 

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών 
(GGR) από Σκρατς & Λαχεία το 
2020 διαμορφώθηκαν στα 
€76,4εκ. έναντι €147,5εκ. το 
2019 μειωμένα κατά 48,2% σε 
ετήσια βάση. Το GGR των 
Σκρατς & Λαχείων κατέγραψε 
στο δ’ τρίμηνο 2020 σημαντική 
πτώση κατά 67.0% σε ετήσια 
βάση και  διαμορφώθηκε σε 
€15,6εκ. ιδιαίτερα αρνητικά 
επηρεασμένο από τα lockdowns 
και τα μέτρα κοινωνικής 
αποστασιοποίησης.  
 

 

Διαδικτυακό 
Καζίνο 

Μετά την έναρξη της λειτουργίας 
του διαδικτυακού καζίνο το β’ 
τρίμηνο 2020, τα καθαρά έσοδα 
προ εισφορών (GGR) ανήλθαν 
σε €23,9 εκ. στη χρήση 2020. Το 
GGR από το διαδικτυακό καζίνο 
το δ’ τρίμηνο του 2020 
διαμορφώθηκε σε €19,3εκ. λόγω 
και της πλήρους ενοποίησης της 
Kaizen Gaming από το 
Δεκέμβριο του 2020. 
 

 

 

Έξοδα σχετιζόμενα με τα έσοδα από παιχνίδια  

(Ποσά σε χιλ. ευρώ) Q4 2020 Q4 2019 % Δ FY 2020 FY 2019 % Δ 

Προμήθειες πρακτόρων 44.660 108.439 (58,8) 255.869 387.341 (33,9) 

Λοιπές προμήθειες σχετικές με τα 
καθαρά έσοδα από παιχνίδια 
(NGR) 

14.772 21.426 (31,1) 60.233 76.738 (21,5) 

Σύνολο 59.433 129.865 (54,2) 316.102 464.079 (31,9) 

% επί των καθαρών εσόδων 
προ εισφορών (GGR) 

 25,7   29,1     28,0   28,6    
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Έξοδα 
σχετιζόμενα 
με τα έσοδα 
από 
παιχνίδια 

Τα έξοδα σχετιζόμενα με τα 
έσοδα από παιχνίδια το 2020 
ανήλθαν σε €316,1εκ. έναντι 
€464,1εκ. το 2019 μειωμένα κατά 
31,9% σε ετήσια βάση ως 
αποτέλεσμα των μειωμένων 
εσόδων. Στο δ’ τρίμηνο 2020 τα 
έξοδα σχετιζόμενα με τα έσοδα 
από παιχνίδια μειώθηκαν κατά 
54,2% σε ετήσια βάση και 
ανήλθαν στα €59,4εκ. λόγω της 
αναστολής λειτουργίας των 
καταστημάτων για διάστημα 
σχεδόν ίσο με τα 2/3 του 
τριμήνου. 

 

 

Έξοδα μισθοδοσίας  

(Ποσά σε χιλ. ευρώ) Q4 2020 Q4 2019 % Δ FY 2020 FY 2019 % Δ 

Μισθοί και ημερομίσθια 14.341 14.922 (3,9) 61.545 60.603  1,6  

Ασφαλιστικές εισφορές 3.462 3.633 (4,7) 13.081 13.390 (2,3) 

Λοιπά έξοδα προσωπικού 1.122 1.658 (32,3) 4.017 8.313 (51,7) 

Σύνολο 18.926 20.212 (6,4) 78.643 82.306 (4,5) 

% επί των καθαρών 
εσόδων προ εισφορών 
(GGR) 

 8,2   4,5     7,0   5,1    

 
 

Έξοδα 
μισθοδοσίας 

Τα έξοδα μισθοδοσίας το 2020 
ανήλθαν σε €78,6εκ. έναντι €82,3εκ. 
το 2019, μειωμένα κατά 4,5%. Στο δ’ 
τρίμηνο 2020, τα έξοδα μισθοδοσίας 
μειώθηκαν κατά 6,4% στα €18,9εκ. 
έναντι €20,2εκ. στο δ’ τρίμηνο 2019. 
 
 

 
 

Έξοδα προβολής και διαφήμισης  

(Ποσά σε χιλ. ευρώ) Q4 2020 Q4 2019 % Δ FY 2020 FY 2019 % Δ 

Δωρεές & χορηγίες 6.167 4.999  23,4  17.940 19.255 (6,8) 

Διαφήμιση 13.667 11.700  16,8  36.913 41.684 (11,4) 

Σύνολο 19.834 16.699  18,8  54.853 60.939 (10,0) 
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Έξοδα 
προβολής 
και 
διαφήμισης 

Τα έξοδα προβολής και διαφήμισης 
το 2020 μειώθηκαν κατά 10,0% σε 
€54,9εκ. έναντι €60,9εκ.  το 2019. Τα 
έξοδα προβολής και διαφήμισης στο 
δ’ τρίμηνο 2020 αυξήθηκαν κατά 
18,8% στα €19,8εκ. έναντι €16,7εκ. 
στο δ΄ τρίμηνο 2019. Σε συγκρίσιμη 
βάση και μη συμπεριλαμβάνοντας 
την πλήρη ενοποίηση της Kaizen 
Gaming από το Δεκέμβριο του 2020, 
τα έξοδα προβολής και διαφήμισης 
το δ’ τρίμηνο 2020 μειώθηκαν κατά 
7,7% σε ετήσια βάση 
αντικατοπτρίζοντας τις ενέργειες της 
εταιρείας για βελτιστοποίηση της 
κοστολογικής βάσης ύστερα από την 
επιβολή του δεύτερου lockdown. 

 

 

Λοιπά λειτουργικά έξοδα 

(Ποσά σε χιλ. ευρώ) 
Q4 

2020 
Q4 

2019 
% Δ 

FY 
2020 

FY 
2019 

% Δ 

Κόστος παροχών πληροφορικής 5.898 5.325  10,8  22.770 20.919  8,8  

Αμοιβές οργανισμών κοινής ωφέλειας και 
τηλεπικοινωνίας 

2.219 3.828 (42,0) 11.373 14.398 (21,0) 

Ενοίκια -195 725 (126,8) 1.070 2.142 (50,0) 

Ανάλωση αποθεμάτων 880 1.275 (30,9) 3.691 5.509 (33,0) 

Λοιπά έξοδα 30.538 26.845  13,8  88.217 82.701  6,7  

Μερικό Σύνολο 39.342 37.997  3,5  127.120 125.669  1,2  

Kaizen Gaming (Ελλάδα/Κύπρος) 7.057 - -  7.057 - -  

Σύνολο 46.398 37.997  22,1  134.177 125.669  6,8  

 

 
  

Λοιπά 
λειτουργικά 
έξοδα 

Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα το 2020 
αυξήθηκαν κατά  6,8% σε ετήσια 
βάση και ανήλθαν σε €134,2εκ. 
έναντι €125,7εκ. την αντίστοιχη 
περίοδο πέρυσι. Στο δ’ τρίμηνο 2020 
τα λοιπά λειτουργικά έξοδα 
διαμορφώθηκαν σε €46,4εκ. 
αυξημένα κατά 22,1% σε ετήσια 
βάση, ενώ σε επαναλαμβανόμενη 
βάση (μη συμπεριλαμβάνοντας 
αφενός διάφορα έκτακτα κονδύλια 
στα δύο έτη και αφετέρου την πλήρη 
ενοποίηση των  ελληνικών και 
κυπριακών δραστηριοτήτων της 
Kaizen Gaming  από το Δεκέμβριο 
του 2020) τα λοιπά λειτουργικά 
έξοδα μειώθηκαν κατά 17,3%  
επιβεβαιώνοντας τη διαρκή 
προσήλωση της εταιρείας στη 
βελτιστοποίηση της κοστολογικής 
βάσης. 
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Ταμειακές ροές 

(Ποσά σε χιλ. ευρώ) FY 2020 FY 2019 Δ% 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 186.388 279.330 -33,3% 

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες -78.507 -49.030 - 

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες -234.823  221.519  - 

 
 

Ταμειακές ροές 
από 
λειτουργικές 
δραστηριότητες 

Οι ταμειακές εισροές από 
λειτουργικές δραστηριότητες το 
2020 διαμορφώθηκαν σε 
€186,4εκ. έναντι €279,3εκ. το 
2019, διατηρώντας υψηλά 
επίπεδα δημιουργίας ταμειακών 
ροών και διαθεσίμων παρά την 
επιβολή των lockdowns. 

 

  
Ταμειακές ροές 
από 
επενδυτικές 
δραστηριότητες 

Οι ταμειακές ροές από 
επενδυτικές δραστηριότητες το 
2020 διαμορφώθηκαν σε εκροές 
ύψους €78,5εκ. λόγω της 
απόκτησης επιπρόσθετου 
ποσοστού συμμετοχής στη 
δραστηριότητα της Kaizen 
Gaming σε Ελλάδα και Κύπρο για 
ποσό ύψους €154,7εκ. που 
αντισταθμίστηκε μερικώς από τα 
ταμειακά της διαθέσιμα ύψους 
€64,6εκ. κατά την ημερομηνία 
έναρξης πλήρους ενοποίησης το 
Δεκέμβριο του 2020. 

  
Ταμειακές ροές 
από 
χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες 

Οι ταμειακές ροές από 
χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
το 2020 ανήλθαν σε εκροές 
€234,8εκ. κυρίως λόγω της 
διανομής μερίσματος ύψους 
€214,7εκ. 
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3.  ΚΥΡΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 
 
Ενημέρωση για τον κορωνοϊό  
Με την εξάπλωση του κορωνοϊού (COVID-19), ο ΟΠΑΠ προχώρησε στην εφαρμογή μιας σειράς καθοριστικών 
πρωτοβουλιών προκειμένου να προστατεύσει προληπτικά τους εργαζομένους του, καθώς και να υποστηρίξει το 
δίκτυό του διασφαλίζοντας  ταυτόχρονα  την  επιχειρησιακή  του  συνέχεια. Ωστόσο, δεδομένου ότι σχεδόν το 
σύνολο των εσόδων του ΟΠΑΠ προέρχεται από το επίγειο δίκτυο των καταστημάτων του, η πανδημία επηρέασε 
καθοριστικά τα οικονομικά αποτελέσματα και τις λειτουργικές επιδόσεις του Ομίλου με τα καταστήματα του ΟΠΑΠ 
να παραμένουν κλειστά για σχεδόν τέσσερις μήνες και τα VLTs για περίπου πέντε μήνες μέσα στο 2020. Το κλείσιμο 
των καταστημάτων είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των εσόδων το 2020 κατά 32,7% σε σύγκριση με το 2019, με 
την κερδοφορία να επηρεάζεται επίσης σημαντικά. 
Κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων, το χαρτοφυλάκιο των διαδικτυακών προϊόντων του ΟΠΑΠ ενισχύθηκε 
με νέα παιχνίδια, όπως τα Virtual και το καζίνο, μαζί με την αυξημένη συνεισφορά του διαδικτυακού ΤΖΟΚΕΡ. 
Επιπρόσθετα, ο ΟΠΑΠ αύξησε τη συμμετοχή του στην Kaizen Gaming (Stoiximan / Betano) με το ποσοστό του να 
ανέρχεται πλέον στο 84,49%. Την τρέχουσα περίοδο, παρά την επίδραση του COVID-19, ο Όμιλος διατηρεί ισχυρή 
οικονομική θέση. 
Ο ΟΠΑΠ έχει θέσει σε εφαρμογή σειρά μέτρων για τη διασφάλιση της ομαλής επιχειρησιακής του λειτουργίας, 
υλοποιώντας σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας, όπου είναι απαραίτητο, ώστε να εξασφαλίσει τη γρήγορη 
επαναφορά των δραστηριοτήτων της εταιρείας, μόλις αρθούν οι περιορισμοί. 
Καθώς η αναστολή λειτουργίας των καταστημάτων μας βρίσκεται ακόμα σε ισχύ, για το 2021,  υπάρχει υψηλός 
βαθμός αβεβαιότητας, κυρίως ως προς το χρόνο ανοίγματος των καταστημάτων μας, καθώς και σε σχέση με τα 
περιοριστικά μέτρα βάσει των οποίων θα λειτουργούν τα καταστήματά μας όταν επιτραπεί η επαναλειτουργία τους. 
 
Ενημέρωση σχετικά με την επένδυση στην Kaizen Gaming (Stoiximan / Betano) / Έγκριση αποκλειστικού 
ελέγχου 
Το Μάρτιο 2021, ο ΟΠΑΠ ανακοίνωσε ότι  η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού και  η Επιτροπή Προστασίας του 
Ανταγωνισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας ενέκριναν την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας του Ομίλου Stoiximan σε Ελλάδα και Κύπρο («SMGC»). 
Σε συνέχεια των ανωτέρω και δεδομένου ότι δεν εκκρεμεί πλέον η λήψη οποιασδήποτε άλλης έγκρισης, η OPAP 
Investment Ltd,100% θυγατρική εταιρεία του ΟΠΑΠ, θα προχωρήσει στην υλοποίηση του αποκλειστικού ελέγχου 
επί της SMGC, στην οποία θα κατέχει 84,49%. 
 
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων & Πληρωμή Μερίσματος  
Στις 30 Μαρτίου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΑΠ αποφάσισε να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική 
Συνέλευση Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Ιουνίου 2021, τη διανομή για τη χρήση 2020 μεικτού 
μερίσματος €0,45 ανά μετοχή. Υπό την αίρεση της έγκρισης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 
Μετόχων, η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 13.07.2021, ενώ η έναρξη πληρωμής στους 
δικαιούχους μετόχους θα ξεκινήσει στις 03.08.2021. Η  Διοίκηση  της  Εταιρίας  ενθαρρύνει  το  διάλογο  με  τους 
επενδυτές  και  προσκαλεί  τους  μετόχους  να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση.  
 
Ελληνικά Λαχεία - Αίτηση για Διαιτησία 
Η Εταιρία έχει επισήμως αμφισβητήσει ότι οφείλει περισσότερα από €12,3εκ. στην Ελληνική Δημοκρατία σύμφωνα 
με τη Σύμβαση Παραχώρησης. Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει το 30% του πραγματικού ετήσιου GGR της Εταιρίας, 
και έχει ήδη καταβληθεί μέσω εμβάσματος στην Ελληνική Δημοκρατία, δυνάμει της Σύμβασης Παραχώρησης. Η 
Εταιρία έχει επισήμως λάβει τη θέση ως προς την Ελληνική Δημοκρατία, υποστηριζόμενη από τη γνώμη εξωτερικών 
συμβούλων, ότι δεν εκκρεμεί η καταβολή κανενός άλλου ποσού ώστε να επιτευχθεί η Ελάχιστη Ετήσια Αμοιβή των 
€50 εκατομμυρίων που προβλέπεται στη Σύμβαση Παραχώρησης, δεδομένου του αντικτύπου των περιορισμών 
που σχετίζονται με την πανδημία και επιβλήθηκαν από το Κράτος στη λειτουργία της Εταιρίας. Η θέση αυτή 
βασίζεται στον όρο περί ανωτέρας βίας της Σύμβασης Παραχώρησης και στις εφαρμοστέες διατάξεις του Ελληνικού 
δικαίου σχετικά με την αδυναμία εκπλήρωσης της παροχής και της απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών. Για τους 
λόγους αυτούς η Εταιρία έχει καταθέσει Αίτηση προς Διαιτησία κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ταμείου 
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ) σύμφωνα µε τους κανόνες Διεθνούς Διαιτησίας του 
London Court of International Arbitration (LCIA). Η κύρια αξίωση της Εταιρίας είναι να αναγνωριστεί ότι δεν οφείλεται 
η Ελάχιστη Ετήσια Αμοιβή, καθώς επίσης και να αναγνωριστεί η παράταση της διάρκειας ισχύος της Σύμβασης 
Παραχώρησης ή/και η επιστροφή μέρους του προκαταβληθέντος Οικονομικού Ανταλλάγματος (και τα δύο θα 
ποσοτικοποιηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο). Ως εκ τούτου, το ζήτημα εκκρεμεί ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου, 
το οποίο έχει αποκλειστική δικαιοδοσία να αποφανθεί κατά τελικό και δεσμευτικό για τα μέρη τρόπο. Σε μια συνετή 
βάση, ωστόσο, η Εταιρία έχει προβεί σε μια πρόβλεψη, κυρίως υπό το φως των εξασφαλίσεων που έχουν δοθεί 
ως πρόσθετη εγγύηση σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης. Υπενθυμίζεται ότι η Scientific Games είναι μέτοχος 
της Ελληνικά Λαχεία με ποσοστό 16.5%.  
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 

ΟΠΑΠ Α.Ε. – Λεωφόρος Αθηνών 112, 104 42 Αθήνα 
 
Νίκος Πολυμενάκος – Διευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων – Τηλ.: 210 5798929 - polymenakos@opap.gr  
Γιώργος Βιτωράκης – Διευθυντής Στρατηγικής Ανάλυσης & Ανάπτυξης – Τηλ.: 210 5798976 - vitorakis@opap.gr     
 
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  
 
1. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2020 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία 

αυτή 
 
2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων της 31 Δεκεμβρίου 2020 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή 
   
3. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της 31 Δεκεμβρίου 2020 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή 
   
4. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της 31 Δεκεμβρίου 2020 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία 

αυτή 
 4.1. Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων  
 4.2. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της ΟΠΑΠ Α.Ε. 
 
5. Κατάσταση Ταμειακών Ροών της 31 Δεκεμβρίου 2020 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή 
  

Πρόσκληση Τηλεδιάσκεψης 

για τις οικονομικές επιδόσεις έτους 2020 
 

Πέμπτη, 1 Απριλίου, 2021 
 

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

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων έτους 2020 θα βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο της εταιρείας, μία 
(1) ώρα πριν την έναρξη της τηλεδιάσκεψης. 

 
 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ: 
Συμμετέχοντες από Μεγάλη Βρετανία +44 (0) 800 368 1063 
Συμμετέχοντες από Ελλάδα +30 211 180 2000  
Συμμετέχοντες από ΗΠΑ + 1 516 447 5632 
Συμμετέχοντες από υπόλοιπες χώρες +44 (0) 203 0595 872 
 
Live Webcast:  
Η τηλεδιάσκεψη θα μεταδοθεί και μέσω live webcast στο ακόλουθο link: 
 www.opap.gr/4Q20   ή  https://87399.themediaframe.eu/links/opap4Q20.html 
  
 
Σε περίπτωση προβλημάτων στη διασύνδεση παρακαλώ επικοινωνήστε: + 30 210 9460803. 
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1. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης  
Της 31 Δεκεμβρίου 2020 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή 

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

    ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία           
Ασώματες ακινητοποιήσεις   980.228 1.065.733 874.308 933.089 
Ενσώματες ακινητοποιήσεις   85.623 98.308 82.813 95.138 
Δικαίωμα χρήσης  41.864 64.036 26.155 32.627 
Επενδύσεις σε ακίνητα  1.606 1.703 1.606 1.703 
Υπεραξία  483.846 30.275 - - 
Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες  - - 425.412 362.987 
Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες  8.079 54.158 - - 
Μακροπρόθεσμες εμπορικές απαιτήσεις  7.249 5.795 7.249 4.328 
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  47.117 27.855 55.334 29.290 
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση  35.467 19.894 - - 
Μακροπρόθεσμες επενδύσεις  - 1.000 - - 
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών 
στοιχείων   1.691.078 1.368.757 1.472.878 1.459.163 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία           
Αποθέματα   6.169 6.962 4.011 2.745 
Εμπορικές απαιτήσεις   68.480 154.042 26.846 64.071 
Απαιτήσεις από φόρο εισοδήματος  2.359 4.436 - 4.429 
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  40.618 60.204 38.370 33.259 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  506.873 633.815 279.491 450.297 
Βραχυπρόθεσμες επενδύσεις  4.629 8.915 - - 
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων   629.128 868.374 348.718 554.802 
Σύνολο Ενεργητικού   2.320.206 2.237.131 1.821.596 2.013.966 
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
Ίδια κεφάλαια           
Μετοχικό κεφάλαιο   102.428 96.487 102.428 96.487 
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο  218.826 24.294 218.826 24.294 
Αποθεματικά   33.329 31.522 32.075 30.266 
Ίδιες μετοχές  (14.497) (14.497) (14.497) (14.497) 
Κέρδη εις νέο   399.520 615.982 299.436 620.030 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν σε 
μετόχους της Εταιρείας 

  739.606 753.788 638.267 756.579 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές  15.281 18.104 - - 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   754.886 771.892 638.267 756.579 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις           
Δανειακές υποχρεώσεις  1.007.830 1.045.580 957.440 995.301 
Υποχρεώσεις μισθώσεων  50.112 57.649 22.011 27.663 
Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση  26.642 23.528 24.833 21.015 
Προγράμματα παροχών προσωπικού   4.685 2.989 4.194 2.570 
Προβλέψεις  10.214 8.517 10.212 8.515 
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις   99.776 3.361 2.748 2.524 
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων   1.199.259 1.141.624 1.021.438 1.057.588 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις           
Δανειακές υποχρεώσεις  33.036 10.780 52.692 23.987 
Υποχρεώσεις μισθώσεων  7.631 7.130 5.068 5.157 
Προγράμματα παροχών προσωπικού   - 3.578 - 3.578 
Εμπορικές υποχρεώσεις  149.444 181.267 52.400 74.362 
Υποχρεώσεις από φόρο εισοδήματος  27.755 1.755 13.119 - 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  148.194 119.105 38.611 92.714 
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων   366.061 323.616 161.890 199.798 
Σύνολο υποχρεώσεων   1.565.320 1.465.239 1.183.328 1.257.387 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων   2.320.206 2.237.131 1.821.596 2.013.966 
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2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων 
Της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2020 

 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ πλην των κερδών ανά μετοχή) 

  
  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 01.01-
31.12.2020 

01.01-
31.12.2019 

01.01-
31.12.2020 

01.01-
31.12.2019 

Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR)  1.129.783 1.619.896 930.219 1.369.923 
Εισφορά επί των καθαρών εσόδων και λοιπές 
εισφορές  (392.518) (533.718) (311.640) (464.716) 

Καθαρά έσοδα από παιχνίδια (NGR)  737.265 1.086.178 618.579 905.207 
Προμήθειες πρακτόρων  (255.869) (387.341) (212.529) (319.878) 
Λοιπές προμήθειες σχετικές με τα Καθαρά έσοδα 
από παιχνίδια (NGR) 

 (60.233) (76.738) (50.463) (61.641) 

Λοιπά λειτουργικά έσοδα  123.811 149.361 58.545 64.754 
Λοιπά λειτουργικά έσοδα σχετιζόμενα με την 
επέκταση του αποκλειστικού δικαιώματος 2020-
2030 

 42.465 - 42.465 - 

Λοιπά λειτουργικά κόστη  (77.610) (98.437) (1.559) (8.049) 
Κέρδη από συγγενείς εταιρείες  18.156 8.470 - - 
   527.986 681.493 455.039 580.394 
Λειτουργικά έξοδα  (267.673) (268.914) (208.343) (215.362) 
Κόστος μισθοδοσίας  (78.643) (82.306) (64.676) (67.974) 
Έξοδα προβολής και διαφήμισης  (54.853) (60.939) (39.677) (46.350) 
Άλλα λειτουργικά έξοδα  (112.722) (117.405) (89.460) (95.702) 
Ζημίες από απομείωση χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων 

 (21.455) (8.264) (14.529) (5.337) 

Κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και 
απομειώσεων (EBITDA) 

  260.313 412.579 246.696 365.032 

Κέρδος από επαναμέτρηση αξίας προηγούμενων 
συμμετοχικών δικαιωμάτων 

 142.666 - - - 

Αποσβέσεις και απομειώσεις  (152.551) (116.315) (92.356) (79.717) 
Λειτουργικό αποτέλεσμα  250.428 296.264 154.340 285.314 
Χρηματοοικονομικά έσοδα   10.286 3.108 9.527 1.276 
Χρηματοοικονομικά έξοδα  (43.766) (30.190) (39.983) (25.776) 
Έσοδα από μερίσματα  - - 5.500 7.500 
Κέρδη προ φόρων  216.948 269.181 129.384 268.315 
Φόρος εισοδήματος  (17.570) (67.083) (28.218) (62.702) 
Κέρδη μετά φόρων  199.378 202.098 101.166 205.612 
Κατανεμόμενα σε:    
Μετόχους της Εταιρείας  205.346 202.381 101.166 205.612 
Μη ελέγχουσες συμμετοχές  (5.968) (283) - - 
Κέρδη μετά φόρων  199.378 202.098 101.166 205.612 
Βασικά και απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή σε €  0,6143 0,6356 0,3026 0,6457 
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3. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 
Της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2020 

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 
 

  
  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 01.01-
31.12.2020 

01.01-
31.12.2019 

01.01-
31.12.2020 

01.01-
31.12.2019 

Κέρδη χρήσης   199.378 202.098 101.166 205.612 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα – στοιχεία που δε θα ταξινομηθούν μεταγενέστερα στην κατάσταση αποτελεσμάτων 

Αναλογιστικά κέρδη / (ζημίες)  (112) (221) (76) (218) 

Φόρος εισοδήματος που αναλογεί  27 53 18 52 

Σύνολο στοιχείων που δε θα ταξινομηθούν 
μεταγενέστερα στην κατάσταση αποτελεσμάτων  (85) (168) (58) (166) 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα – στοιχεία που ενδέχεται να ταξινομηθούν μεταγενέστερα στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων 
Ζημίες από αποτίμηση παραγώγων για 
αντιστάθμιση κινδύνου   (224) (1.253) (224) (1.253) 

Φόρος εισοδήματος που αναλογεί  54 301 54 301 
Επίδραση ισοτιμιών από την μετατροπή 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων θυγατρικών 
εταιριών σε ξένο νόμισμα 

  (4) - - - 

Σύνολο στοιχείων που ενδέχεται να 
ταξινομηθούν μεταγενέστερα στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων 

  (175) (952) (171) (952) 

Λοιπές συνολικές ζημίες μετά φόρων   (260) (1.120) (229) (1.118) 
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά 
φόρων 

  199.118 200.978 100.938 204.495 

Κατανεμόμενα σε:     

Μετόχους της Εταιρείας   205.095 201.258 100.938 204.495 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές  (5.977) (280) - - 
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά 
φόρων   199.118 200.978 100.938 204.495 
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4. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων   

4.1. Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων  
Της 31 Δεκεμβρίου 2020 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή 

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 
 Αποδιδόμενα στους μετόχους της Εταιρείας   

ΟΜΙΛΟΣ Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεματικό υπέρ 
το άρτιο 

Αποθεματικά Ίδιες 
μετοχές 

Κέρδη εις νέο Σύνολο Μη ελέγχουσες 
συμμετοχές 

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2019 95.700 - 32.212 (14.497) 609.339 722.754 36.782 759.536 
Κέρδη χρήσης - - - - 202.381 202.381 (283) 202.098 
Λοιπά συνολικά εισοδήματα/(ζημίες) - - (952) - (171) (1.123) 3 (1.120) 
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα - - (952) - 202.210 201.258 (280) 200.978 
Συναλλαγές με τους Μετόχους της Εταιρείας 
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 787 24.294 - - - 25.081 - 25.081 
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου - - - - (97) (97) - (97) 
Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού (Σημ. 20) - - 262 - (262) - - - 
Μερίσματα - - - - (190.302) (190.302) (3.304) (193.607) 
Συνολικές συναλλαγές με τους Μετόχους της Εταιρείας 787 24.294 262 - (190.661) (165.318) (3.304) (168.623) 
Μεταβολές του ποσοστού συμμετοχής   
Απόκτηση μεριδίου μη ελέγχουσας συμμετοχής σε θυγατρική (Σημ. 22) - - - - (4.906) (4.906) (15.094) (20.000) 
Συνολικές μεταβολές του ποσοστού συμμετοχής -   - - (4.906) (4.906) (15.094) (20.000) 
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2019 96.487 24.294 31.522 (14.497) 615.982 753.787 18.104 771.892 
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2020 96.487 24.294 31.522 (14.497) 615.982 753.787 18.104 771.892 
Κέρδη/(ζημίες) χρήσης - - - - 205.346 205.346 (5.968) 199.378 
Λοιπά συνολικά εισοδήματα/(ζημίες) - - (174) - (78) (251) (9) (260) 
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα - - (174) - 205.269 205.095 (5.977) 199.118 
Συναλλαγές με τους Μετόχους της Εταιρείας 
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (Σημ. 19) 5.941 194.532 -   - 200.473 - 200.473 
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου - - - - (93) (93) - (93) 
Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού (Σημ. 20) - - 1.980 - (1.980) - - - 
Μερίσματα (Σημ. 29) - - - - (419.657) (419.657) - (419.657) 
Απόκτηση θυγατρικής με μη ελέγχουσα συμμετοχή (Σημ. 22) - - - - - - 3.154 3.154 
Συνολικές συναλλαγές με τους Μετόχους της Εταιρείας 5.941 194.532 1.980 - (421.730) (219.277) 3.154 (216.123) 
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2020 102.428 218.826 33.329 (14.497) 399.520 739.606 15.281 754.886 
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4.2. Εταιρική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

Της 31 Δεκεμβρίου 2020 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή 
 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεματικό 
υπέρ το 

άρτιο 
Αποθεματικά Ίδιες 

μετοχές 
Κέρδη εις 

νέο 

Σύνολο 
Ιδίων 

κεφαλαίων 
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2019 95.700 - 30.955 (14.497) 605.071 717.229 
Κέρδη χρήσης - - - - 205.612 205.612 
Λοιπά συνολικά εισοδήματα/(ζημίες) - - (952) - (166) (1.118) 
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα - - (952) - 205.447 204.495 
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 787 24.294 - - - 25.081 
Απορρόφηση ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. 

- - - - 86 86 

Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού - - 262 - (262) - 
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου - - - - (9) (9) 
Μερίσματα (Σημ. 29) - - - - (190.302) (190.302) 
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2019 96.487 24.294 30.266 (14.497) 620.030 756.579 
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2020 96.487 24.294 30.266 (14.497) 620.030 756.579 
Κέρδη χρήσης - - - - 101.166 101.166 
Λοιπά συνολικά εισοδήματα/(ζημίες) - - (171) - (58) (229) 
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα - - (171) - 101.108 100.938 
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (Σημ. 19) 5.941 194.532 - - - 200.473 
Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού 
(Σημ. 20) - - 1.980 - (1.980) - 

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου - - - - (65) (65) 
Μερίσματα (Σημ. 29) - - - - (419.657) (419.657) 
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2020 102.428 218.826 32.075 (14.497) 299.436 638.267 
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5. Κατάσταση Ταμειακών Ροών 
Της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2020 

 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)  
 

    ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

   01.01-
31.12.2020 

01.01-
31.12.2019 

01.01-
31.12.2020 

01.01-
31.12.2019 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Κέρδη προ φόρων   216.948 269.181 129.384 268.315 

Προσαρμογή για:           

Αποσβέσεις  115.718 107.666 91.896 79.717 

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα   33.475 27.054 30.450 24.487 

Προγράμματα παροχών προσωπικού    834 1.649 766 1.594 

Προβλέψεις για επισφαλείς εμπορικές απαιτήσεις  5.383 2.299 2.044 2.024 

Διαγραφή εμπορικών απαιτήσεων   691 1.136 628 1.068 

Άλλες προβλέψεις   5.359 (16.079) 5.359 (16.082) 

Πρόβλεψη απαξίωσης αποθεμάτων   552 1.160 - 1.160 

Απομείωση αξίας ενσώματων & ασώματων 
ακινητοποιήσεων, δικαιώματος χρήσης & υπεραξίας 

 36.833 8.650 460 - 

Συναλλαγματικές διαφορές   6 29 6 12 

Έσοδα από μερίσματα  - - (5.500) (7.500) 

Ζημία απομείωσης συμμετοχής σε θυγατρική εταιρεία  - - 5.500 8.336 

Κέρδος από πώληση θυγατρικής εταιρείας  - - (8.336) - 
Απομείωση λοιπών κυκλοφορούντων & μη 
κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 

 15.399 4.712 11.857 2.245 

Κέρδος από επαναμέτρηση αξίας προηγούμενων 
συμμετοχικών δικαιωμάτων 

 (142.666) - - - 

Κέρδη από συγγενείς εταιρείες  (18.156) (8.470) - - 

(Κέρδη)/Ζημίες από επενδυτικές δραστηριότητες  29 25 (4) (2) 

Κέρδη από μισθωτικές παραχωρήσεις   (1.988) - (995) - 

Άλλα μη ταμειακά στοιχεία   - 65 - 2.755 

Σύνολο   268.417 399.077 263.515 368.129 

Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης           

(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων   241 2.540 (1.266) 8.199 

(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων   37.938 (34.162) 1.367 (18.412) 

Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)   (73.011) 15.098 (76.987) 4.938 

Σύνολο   233.584 382.552 186.630 362.854 

Τόκοι έξοδα πληρωθέντα   (35.051) (24.273) (32.500) (21.754) 

Φόροι εισοδήματος πληρωθέντες   (12.146) (78.949) (6.720) (69.966) 
Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες 

  186.388 279.330 147.410 271.133 
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    ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

   01.01-
31.12.2020 

01.01-
31.12.2019 

01.01-
31.12.2020 

01.01-
31.12.2019 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Είσπραξη από πώληση ενσώματων και ασώματων 
ακιν/σεων   7 61 7 41 

Επιπλέον αντίτιμο για την εξαγορά 
θυγατρικής/συγγενούς εταιρείας 

 (154.735) (22.000) - - 

Εισπράξεις από δάνεια σε τρίτους  18.185 3.956 1.135 651 

Εισπράξεις από δάνεια σε θυγατρικές εταιρείες  - - 9.500 6.000 

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών  - - (70.000) (123.000) 

Δάνεια χορηγηθέντα σε τρίτους  (2.317) (2.191) (2.317) - 

Δάνεια χορηγηθέντα σε εταιρείες του Ομίλου  - - (24.500) (6.100) 
Αύξηση ταμειακών διαθεσίμων λόγω εξαγοράς της 
STOIXIMAN (Ελληνική και Κυπριακή δραστηριότητα) 

 64.562 - - - 

Αύξηση ταμειακών διαθεσίμων λόγω απορρόφησης της 
ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. 

 - - - 3.268 

Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων  (10.011) (25.482) (6.782) (18.206) 

Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων  (8.868) (9.297) (8.221) (8.144) 

Μερίσματα εισπραχθέντα  6.799 4.400 7.500 1.500 

Τόκοι εισπραχθέντες  2.586 1.978 1.225 1.026 
Καθαρή μεταβολή σε βραχυπρόθεσμες & 
μακροπρόθεσμες επενδύσεις 

 5.285 (456) - - 

Καθαρές ταμειακές εκροές από επενδυτικές 
δραστηριότητες 

 (78.507) (49.030) (92.453) (142.964) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Εισπράξεις από χορηγούμενα και εκδοθέντα δάνεια  501.500 451.600 500.000 450.000 

Πληρωμές δανείων  (508.094) (50.098) (500.002) (56.048) 

Έξοδα έκδοσης δανείων  (5.485) (1.765) (5.485) (1.765) 

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου  (93) (97) (65) (9) 

Πληρωμές υποχρεώσεων μισθώσεων  (8.068) (9.681) (5.476) (6.478) 

Μερίσματα πληρωθέντα  (214.735) (168.440) (214.735) (165.136) 

Είσπραξη επιστρεπτέας προκαταβολής   151 - - - 
Καθαρές ταμειακές εκροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες 

  (234.823) 221.519 (225.763) 220.565 

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

  (126.943) 451.819 (170.806) 348.734 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της 
περιόδου 

 633.815 181.996 450.297 101.563 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της 
περιόδου   506.873 633.815 279.491 450.297 

 


