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ΔΙΑΓΩΓΗ 

             

           Ζ θαηαλφεζε ηεο πνξείαο θαη ηεο εμέιημεο κηαο επηρείξεζεο έγθεηηαη ζηελ 

παξνπζίαζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεψλ ηεο. Ζ απνηειεζκαηηθή 

αμηνιφγεζε ηεο, ρξήδεη απαξαίηεηε ηε ρξήζε ησλ βαζηθψλ εξγαιείσλ αλάιπζεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, φπσο είλαη ν ππνινγηζκφο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

δεηθηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ αλάιπζε απηή ησλ 

ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ κηαο εηαηξείαο καο παξέρεη πιεξνθφξεζε γηα ηελ 

ιεηηνπξγία ηεο, ηελ δπλαηφηεηα βησζηκφηεηάο ηεο θαη γηα ηελ πεγή ησλ θεθαιαίσλ 

ηεο. 

Ζ παξνχζα εξγαζία απνζθνπεί ζηελ αλάιπζε ηεο εηαηξείαο ΟΠΑΠ Α.Δ. γηα ηα έηε 

2014-2015-2016. πγθεθξηκέλα, ζα παξνπζηαζηνχλ θαη ζα αλαιπζνχλ νη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ΟΠΑΠ . 

          ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη ε παξνπζίαζε ηεο εηαηξείαο . Γίλεηαη ν ζθνπφο ηεο 

εηαηξείαο, ε ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο , θαη ηέινο παξνπζηάδνληαη νη ζπγαηξηθέο 

εηαηξείεο ηνπ νκίινπ θαη νη δξάζεηο ηνπο. 

         ην  δεχηεξν θεθάιαην πεξηγξάθνληαη νη βαζηθέο αξρέο θαηάξηηζεο ησλ 

ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ζηελ ζπλέρεηα απνηππψλνληαη ηα κεγέζε ηνπ 

ηζνινγηζκνχ  θαη ηεο θαηαζηάζεσο απνηειεζκάησλ ρξήζεο γηα ηελ εηαηξεία, φπσο 

έρνπλ δεκνζηεπηεί ζηηο εηήζηεο εθζέζεηο ηεο , γηα ηα έηε 2014 -2015-2016. ην ηέινο 

ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ αθνινπζεί ε αλάιπζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ κεγεζψλ ησλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο θαη ηεο κεηαβνιήο ηνπο ζηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν. 

        ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη νη κεηαβνιέο ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ ηεο εηαηξείαο. Πην ζπγθεθξηκέλα , 

ππνινγίδνληαη κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνχ, νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο 

ξεπζηφηεηαο, δξαζηεξηφηεηαο, απνδνηηθφηεηαο θαη δηάξζξσζεο θεθαιαίσλ ηεο 

εηαηξείαο γηα ηελ ελ ιφγσ ηξηεηία. Οη ηηκέο ησλ παξαπάλσ δεηθηψλ ππφθεηληαη ζε 

αλάιπζε αλαθνξηθά κε ηηο κεηαβνιέο ηνπο. 

 

Σέινο, ζην ηέηαξην θεθάιαην αθνινπζνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα αλάιπζεο θαη 

απνηίκεζεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θαηαγξαθή ηφζν ησλ ινγηζηηθψλ κεγεζψλ ηεο 

εηαηξείαο ΟΠΑΠ Α.Δ.  φζν θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ ηεο γηα ηελ 

πξναλαθεξζείζα πεξίνδν. 
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1. ΠΑΡΟΤΙΑΗ  ΣΗ  ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΠΑΠ     

       1.1  Πποθίλ ηηρ εηαιπείαρ  

             Ο Οξγαληζκφο  Πξνγλσζηηθψλ   Αγψλσλ   Πνδνζθαίξνπ (ΟΠΑΠ)   ηδξχζεθε 

ην 1958, σο Ννκηθφ  Πξφζσπν  Ηδησηηθνχ   Γηθαίνπ  (Ν.Π.Η.Γ), απφ  ηηο 20 

Γεθεκβξίνπ ηνπ 1958. Αλ  ην 1958 είλαη  ην έηνο  γέλλεζεο  ηνπ ΟΠΑΠ,  ην 1999  

είλαη  ην  έηνο αλαγέλλεζεο ηνπ, θαζψο  κεηαηξέπεηαη ζε  Αλψλπκε  Δηαηξεία 

(Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 288/1999)  κε  ην  Διιεληθφ  Γεκφζην  σο  ην κνλαδηθφ κέηνρν 

θαη θαηαξηίδεηαη  ην  θαηαζηαηηθφ ιεηηνπξγίαο ηεο. χκθσλα κε  ην άξζξν  1  ηνπ  

θαηαζηαηηθνχ, ε  Αλψλπκε  Δηαηξεία  κεηνλνκάδεηαη  ζε : Οξγαληζκφ  

Πξνγλσζηηθψλ  Αγψλσλ  Πνδνζθαίξνπ  Α.Δ. (ζε ζπληνκνγξαθία ΟΠΑΠ Α.Δ.) 

Ο ΟΠΑΠ  είλαη  ε  θνξπθαία  εηαηξεία παηρληδηψλ  ζηελ  Διιάδα  θαη  κία  απφ  ηηο 

πιένλ  θαηαμησκέλεο  ζηνλ  θιάδν  ηεο  παγθνζκίσο. Ζ  ίδξπζε  ηεο  εηαηξείαο  

απνηέιεζε  ηελ  εζληθή  ινηαξία  ηεο  ρψξαο  θαη  εηζήρζεθε  ζην  Υξεκαηηζηήξην 

Αζελψλ  ην  2001, θαηέρνληαο  ηελ απνθιεηζηηθή  άδεηα  εθκεηάιιεπζεο  φισλ  ησλ  

αξηζκφ-ιαρείσλ (7  παηρλίδηα), ηνπ  αζιεηηθνχ  ζηνηρήκαηνο  (4  παηρλίδηα) θαη  ησλ  

ηππνδξνκηψλ. Δπηπιένλ, ιεηηνπξγεί  απνθιεηζηηθά  ηα Λαρεία  θαη  θξάηο (Ξπζηφ)  

ζηελ  Διιάδα  κέζσ  κηαο  θνηλνπξαμίαο  κε πνζνζηφ  67%. 

ρεηηθά   κε  ην  ηδηνθηεζηαθφ  θαζεζηψο  ηεο  εηαηξείαο , ηελ  αξρηθή  δεκφζηα  

πξνζθνξά  ηίηισλ  αθνινχζεζαλ ηξείο  αθφκα θαηά ηα  έηε  2002, 2003 θαη 2005  

φηαλ ην Διιεληθφ  Γεκφζην κείσζε  ζηαδηαθά  ηε  ζπκκεηνρή  ηνπ  ζην κεηνρηθφ  

θεθάιαην ηεο  εηαηξείαο. Απφ ην 4
 
ν ηξίκελν  ηνπ 2013, ε εηαηξεία ηδησηηθνπνηήζεθε 

πιήξσο  κέζσ  δηεζλνχο  νξγαληζκνχ. Σν γεγνλφο απηφ, έδσζε  ηελ απαξαίηεηε  

ψζεζε  γηα  ηε δηαζθάιηζε  ηεο  κειινληηθήο  αλάπηπμεο θαη αληαγσληζηηθφηεηάο ηεο 

ζε δηεζλέο  επίπεδν. 

Σα παηρλίδηα ηνπ ΟΠΑΠ, πξνζθέξνληαη  κέζα  απφ  ην κεγαιχηεξν  δίθηπν ζεκείσλ  

πψιεζεο  ζηελ Διιάδα , ηα  πξαθηνξεία ΟΠΑΠ, πνπ μεπεξλνχλ ηηο 4000 θαη  

ελεξγνχλ  σο  εκπνξηθνί  αληηπξφζσπνη ακεηβφκελνη κε πξνκήζεηα απφδνζεο. 

Δπηπξφζζεηα  κε ην δίθηπν πξαθηνξείσλ ΟΠΑΠ , ε δηάζεζε ησλ θξάηο( Ξπζηφ) θαη 

Λαρείσλ  κέζσ 3800 ελαιιαθηηθψλ ζεκείσλ πψιεζεο (πεξίπηεξα, πιαλφδηνη πσιεηέο 

θηι) 

Σέινο, ν ΟΠΑΠ απνηειεί  ηνλ ζπνπδαηφηεξν παξάγνληα θνηλσληθήο ζπλεηζθνξάο 

ζηελ Διιάδα , ιεηηνπξγψληαο ζην πιαίζην ηεο World Lottery Associations(WLA) 

θαζψο θαη πηνζεηψληαο θαη αλαπηχζζνληαο ηα πςειφηεξα πξφηππα γηα ην Τπεχζπλν 

Παηρλίδη. Παξάιιεια κεηνπζηψλεη ηελ επηρεηξεκαηηθή αξηζηεία ηνπ ζε θνηλσληθή 

πξνζθνξά  κέζσ κηαο νινθιεξσκέλεο ζηξαηεγηθήο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο.   
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1.2 κοπόρ ηηρ εηαιπείαρ 

           

     θνπφο ηεο εηαηξείαο ΟΠΑΠ Α.Δ., ζήκεξα, ζχκθσλα  κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο  

είλαη ε νξγάλσζε, ε ιεηηνπξγία θαη ε δηεμαγσγή ησλ παηρληδηψλ: ΠΡΟ-ΠΟ 

,ΛΟΣΣΟ,ΠΡΟΣΟ, ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ,ΣΕΟΚΔΡ,ΜΠΗΝΓΚΟ-ΛΟΣΣΟ,ΚΗΝΟ,ΟΤΠΔΡ 

3,ΟΤΠΔΡ 4,ΑΡΗΘΜΟΛΑΥΔΗΟ 5. Καζψο θαη φπνηνπ άιινπ ηπρεξνχ παηρληδηνχ ή  

παηρληδηνχ γλψζεσλ ή παηρληδηνχ πνπ ζηεξίδεηαη  ζε  νπνηνλδήπνηε  ζπλδπαζκφ ησλ 

αλσηέξσ. Δπίζεο , ε εηαηξεία ιακβάλεη θάζε αλαγθαίν κέηξν κε ην νπνίν 

δηαζθαιίδεηαη  ε δηαθάλεηα, ην αδηάβιεην, θαζψο θαη ε θαλνληθή, απξφζθνπηε θαη  

αζθαιήο  δηεμαγσγή  ησλ  παηρληδηψλ ηεο. χκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ε 

δηαρείξηζε  ησλ παηρληδηψλ ηα νπνία δηεμάγνληαη απφ ηελ εηαηξεία ,αιιά θαη φζσλ 

πξφθεηηαη λα δηεμαρζνχλ ζην κέιινλ ,αζθείηαη θαηά απνθιεηζηηθφηεηα απφ απηήλ. 

ηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο ζπκπεξηιακβάλεηαη επίζεο, ε εθπφλεζε 

νηθνλνκηθψλ, νηθνλνκνηερληθψλ, ηερληθψλ θαη  εκπνξηθψλ κειεηψλ  γηα ηπρεξά 

παηρλίδηα ή  ηερληθά παηρλίδηα ή παηρλίδηα γλψζεσλ  ή παηρλίδηα πνπ ζπλίζηαληαη ζε 

νπνηνλδήπνηε ζπλδπαζκφ απηψλ, γηα δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο ηεο εκεδαπήο 

θαη ηεο αιινδαπήο. Δπηπιένλ, αλαιακβάλεη ηελ ηερλνινγηθή ππνζηήξημε  ησλ 

παηρληδηψλ πνπ νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί κε ηελ αλάπηπμε, εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία 

, δηαρείξηζε θαη εθκεηάιιεπζε λέσλ  ππεξεζηψλ πςειήο ηερλνινγίαο , φπσο ε 

κεηαθνξά ζηνηρείσλ , δσληαλήο εηθφλαο θαη γεληθφηεξα νινθιεξσκέλεο 

νπηηθναθνπζηηθήο πιεξνθνξίαο, ζηα ζεκεία δηεμαγσγήο ησλ παηρληδηψλ ηεο 

εηαηξείαο, αμηνπνηψληαο φιεο ηηο ηερλνινγηθέο  εμειίμεηο θαη ηδηαίηεξα  ζην ρψξν ηεο 

πιεξνθνξηθήο ,ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηεο ηειεπιεξνθνξηθήο. 

       Ζ  εηαηξεία επηπξνζζέησο , κπνξεί λα νξγαλψλεη, λα ιεηηνπξγεί θαη λα δηεμάγεη 

παηρλίδηα θαη ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, εθφζνλ αλαιεθζεί µε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ε 

νξγάλσζε, ιεηηνπξγία θαη δηεμαγσγή ηνπο απφ ηελ εηαηξεία ή απφ θνξέα ρψξαο ηνπ 

εμσηεξηθνχ, Γεκφζην ή Ηδησηηθφ. Ζ εηαηξεία ζηελ πεξίπησζε απηή ιακβάλεη θάζε 

αλαγθαίν κέηξν, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε δηαθάλεηα, ην αδηάβιεην θαζψο θαη 

ε θαλνληθή θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ παηρληδηψλ πνπ ηεο αλαηίζεληαη, µε 

ηξφπν πνπ θαζίζηαηαη αζθαιήο ε δηεμαγσγή ηνπο θαη δελ ζίγεηαη ε θήκε θαη ην 

θχξνο ηεο, ζην ρψξν ησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ, ζπκκνξθνχκελε µε ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο ηεο ρψξαο, ζηελ νπνία ηεο αλαηίζεηαη ε νξγάλσζε, ιεηηνπξγία θαη 

δηεμαγσγή νπνηνπδήπνηε παηρληδηνχ. 

       Αξκνδηφηεηα ηεο εηαηξείαο είλαη αθφκα, ε πηνζέηεζε ζπλεπψλ θαη ζπζηεκαηηθψλ 

κέηξσλ  γηα  ηελ εθαξκνγή ηεο θξαηηθήο πνιηηηθήο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ηπρεξψλ 

παηρληδηψλ θαη ηνπ εμ απηψλ ελδερφκελνπ ζρεηηθνχ εζηζκνχ. Καζψο θαη ε 

ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο αξρέο  γηα ηελ απνηειεζκαηηθή απνηξνπή θαη θαηαζηνιή 

αμηφπνηλσλ πξάμεσλ , νη  νπνίεο ζρεηίδνληαη άκεζα ή έκκεζα κε ηνλ ζηνηρεκαηηζκφ. 
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1.3 Ιζηοπική αναδπομή 

 

        Σν  θζηλφπσξν ηνπ 1958, νινθιεξψζεθαλ νη  λνκνηερληθέο βειηηψζεηο  γηα ηελ 

ίδξπζε  ηνπ ΟΠΑΠ θαη ην ζρεηηθφ λνκνζεηηθφ δηάηαγκα  δεκνζηεχηεθε ζηηο 29 

Οθησβξίνπ. Μεηά απφ πξφηαζε ηνπ ηφηε πξσζππνπξγνχ Κσλζηαληίλνπ Καξακαλιή, 

ζην δηάηαγκα πξνβιέπεηαη ε ζέζπηζε ελφο νξγαληζκνχ, ν νπνίνο, σο Ννκηθφ  

Πξφζσπν Ηδησηηθνχ  Γηθαίνπ, ζα αλαιάβεη ηε ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο πνδνζθαηξηθψλ πξνγλψζεσλ. Σν βαζηιηθφ δηάηαγκα «Πεξί πζηάζεσο 

Οξγαληζκνχ Πξνγλσζηηθψλ Αγψλσλ Πνδνζθαίξνπ» (ΟΠΑΠ), δεκνζηεχηεθε ζηηο 20 

Γεθεκβξίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο θαη κέζσ απηνχ εγθαηληάζηεθε κηα λέα πξαγκαηηθφηεηα 

ζηελ αζιεηηθή δσή ηεο ρψξαο. χκθσλα κε απηφ, αλψηαην φξγαλν ηνπ Οξγαληζκνχ 

είλαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, έλα απφ ηα κέιε ηνπ νπνίνπ νξίδεηαη απφ ηνλ 

πξσζππνπξγφ σο πξφεδξνο. Ο πξφεδξνο εθπξνζσπεί ηνλ  Οξγαληζκφ ελψπηνλ ησλ 

Αξρψλ, έρεη ηελ επνπηεία γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ΠΡΟ-ΠΟ θαη ηνπ ΟΠΑΠ 

θαη επηκειείηαη ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γ.. κέζσ ηνπ γεληθνχ δηεπζπληή. 

Σελ ίδηα αθξηβψο εκέξα, ζηηο 20 Γεθεκβξίνπ 1958, έλα άιιν Βαζηιηθφ Γηάηαγκα πνπ 

ηηηινθνξείηαη «Πεξί ηεο Λεηηνπξγίαο Γειηίνπ Πξνγλσζηηθψλ επί ησλ 

Πνδνζθαηξηθψλ Αγψλσλ» ζεζπίδεη ην « Γειηίνλ Πξνγλσζηηθψλ», ην γλσζηφ καο 

ΠΡΟ-ΠΟ. ηα 14 άξζξα ηνπ Γηαηάγκαηνο νξίδνληαη κε θάζε ιεπηνκέξεηα νη θαλφλεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ παηρληδηνχ, φπσο ε δηαλνκή ησλ θεξδψλ, ε ζχλζεζε ησλ 

δειηίσλ, ε αλαθήξπμε ησλ ληθεηψλ, ε δηαδηθαζία παξνρήο αδεηψλ ζηνπο πξάθηνξεο 

θαη ε ιεηηνπξγία ησλ πξαθηνξείσλ. Αληίζεηα, δελ νξίδεηαη κε αθξίβεηα ν αξηζκφο ησλ 

αγψλσλ πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ζην θάζε δειηίν ηνπ ΠΡΟ-ΠΟ, πξνβιέπεηαη φκσο 

φηη απηνί ζα είλαη θαη' αλψηαην φξην δεθαπέληε θαη θαηά θαηψηαην ελλέα θαη ζα 

δηεμάγνληαη ηελ ίδηα εκέξα θαη ηελ ίδηα πεξίπνπ ψξα ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. 

 

    Σν 1959 ππήξμε ρξνληά κεγάισλ ππνζρέζεσλ γηα ην ειιεληθφ πνδφζθαηξν αιιά 

θαη γηα ηνλ ειιεληθφ αζιεηηζκφ γεληθφηεξα, θαζψο ζπλνδεχηεθε απφ δχν θνξπθαίαο 

ζεκαζίαο γεγνλφηα: ηε γέλλεζε ηνπ ΠΡΟ-ΠΟ (1 Μαξηίνπ 1959), αθελφο, θαη ηελ 

εγθαζίδξπζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ Δζληθψλ Καηεγνξηψλ ζηνλ ρψξν ησλ 

πνδνζθαηξηθψλ πξσηαζιεκάησλ (κε εθθίλεζε ηελ έλαξμε ηεο πνδνζθαηξηθήο 

πεξηφδνπ 1959-1960), αθεηέξνπ. Με ηε ιήμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο (21 Ηνπλίνπ 1959) 

απμήζεθαλ νη εθθιήζεηο γηα δηνξγάλσζε εληαίνπ πξνηχπνπ πξσηαζιήκαηνο, ην νπνίν 

ζα πεξηιάκβαλε δχν θαηεγνξίεο: ηελ Α΄ Δζληθή Καηεγνξία (γηα ηνπο αγσληζηηθά 

ηζρπξφηεξνπο ζπιιφγνπο) θαη ηε Β΄ Δζληθή Καηεγνξία (γηα ζπιιφγνπο κε κηθξφηεξεο 

δπλαηφηεηεο). Ζ ζέζπηζε ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο Δζληθνχ Πξσηαζιήκαηνο ζα επέθεξε 

αλακθίβνια ζεκαληηθέο αιιαγέο. Ζ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ ΠΡΟ-ΠΟ επέβαιε 

ηελ ηαθηηθή δηεμαγσγή ησλ αγψλσλ, γεγνλφο πνπ απαηηνχζε βειηίσζε ηεο 

νξγάλσζεο ησλ αγψλσλ, ιηγφηεξεο αλαβνιέο θαη πνηνηηθά θαιχηεξε δηαηηεζία. Έλαο 

απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Πξσηαζιήκαηνο ήηαλ ε 

ηφλσζε ηνπ πνδνζθαίξνπ απφ ηε κηα θαη ε αχμεζε ησλ θεξδψλ ηνπ απφ ηελ άιιε. Ζ 
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Πνιηηεία, ιεηηνπξγψληαο σο αξσγφο ζηελ πξνζπάζεηα απηή, απάιιαμε ηηο 

πνδνζθαηξηθέο νκάδεο απφ ηε θνξνινγία θαη δέρηεθε λα ζπλδξάκεη ηφζν ηνλ ζεζκφ 

φζν θαη ηηο νκάδεο κε ρξήκαηα, ηα νπνία ζα πξνέξρνληαλ απφ ηα έζνδα ηνπ ΟΠΑΠ. 

Με ηε δηαλνκή ζεκαληηθψλ θεξδψλ ζηνπο ληθεηέο ηνπ ΠΡΟ-ΠΟ εηζήρζεζαλ ζην 

πνδφζθαηξν λένη νηθνλνκηθνί φξνη ιεηηνπξγίαο. Γηαηί κπνξεί νη πνδνζθαηξηζηέο λα 

κελ εηζέπξαηηαλ άκεζα ρξήκαηα απφ ηνλ ΟΠΑΠ, κε ηα απνηειέζκαηα φκσο ησλ 

πνδνζθαηξηθψλ αγψλσλ –ηηο αγσληζηηθέο ηνπο επηδφζεηο δειαδή - ζρεηηδφηαλ άκεζα 

ε ρξεκαηηθή ακνηβή ηνπο.  

 

            Σνλ Μάην ηνπ ηδίνπ έηνπο, εγθαζηδξχζεθαλ πξαθηνξεία ζηελ Πάηξα, ην Αίγην 

θαη ηε Γξάκα θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινχζεζαλ θαη άιιεο πφιεηο. Σελ ίδηα επνρή, 

μεθίλεζαλ νη πξνζπάζεηεο επέθηαζεο ηνπ ΠΡΟ-ΠΟ, νη νπνίεο φκσο έκειιε λα 

θαξπνθνξήζνπλ αξθεηά ρξφληα αξγφηεξα, ην 1968. Σν πξψην δειηίν ΠΡΟ-ΠΟ ηεο 

1εο Μαξηίνπ 1959 πεξηιάκβαλε 12 κφλνλ αγψλεο θαη 2 αλαπιεξσκαηηθνχο –δελ 

ππήξρε δεθαηξηάξη– είρε 2 κφλνλ ζηήιεο θαη θφζηηδε 5 δξαρκέο. Κπξηφηεξε 

αλακέηξεζε ήηαλ ηνπ Οιπκπηαθνχ-Παλαζελατθνχ, ε νπνία έιεμε 2-0 ππέξ ησλ 

Δξπζξνιεχθσλ. Τπήξραλ επηπιένλ 4 αγψλεο ηεο ηειηθήο θάζεο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο 

Διιάδνο, 5 αγψλεο κηθξφηεξσλ θαηεγνξηψλ θαη 2 αγψλεο ηηαιηθψλ νκάδσλ. Ζ 

αληαπφθξηζε ηνπ θνηλνχ ήηαλ πξαγκαηηθά εθπιεθηηθή θαη νη εθεκεξίδεο ηεο επνρήο 

παξέζεζαλ γιαθπξφηαηα ξεπνξηάδ θαη θσηνγξαθίεο, κε ηνλ θφζκν λα ζπλσζηίδεηαη 

ζε κεγάιεο νπξέο θαη λα δηαπιεθηίδεηαη γηα ηελ θαηάζεζε ελφο δειηίνπ. 

Αλαθέξζεθαλ αθφκε θαη θαηλφκελα «καχξεο αγνξάο». Πνιχ ζεηηθφ γηα ην κέιινλ 

ηνπ ΠΡΟ-ΠΟ ήηαλ ην γεγνλφο φηη ν πξψηνο δηαγσληζκφο αλέδεημε έλαλ κφλνλ 12άξε 

ληθεηή, ηνλ Ν. Πάζζαξε, ν νπνίνο θέξδηζε ην εληππσζηαθφ πνζφ ησλ 228.359 

δξαρκψλ (ζε κηα επνρή πνπ ν κέζνο κηζζφο δελ μεπεξλνχζε ηηο 2.000 δξαρκέο). Ζ 

πξψηε πεξίνδνο ηνπ ΠΡΟ-ΠΟ ηεξκαηίζηεθε επηηπρψο (κε θάπνηα ζθακπαλεβάζκαηα) 

ζηηο 20 Ηνπλίνπ 1959, κε έλα λέν ηχπν δειηίνπ πνπ πεξηιάκβαλε φρη πιένλ 12, αιιά 

13 αγψλεο.  

 

          Σν δηάζηεκα 1960-1967 κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο κηα δνθηκαζηηθή πεξίνδνο 

γηα ην Διιεληθφ πνδφζθαηξν, ην νπνίν έπξεπε λα απνδείμεη φηη κε ην ζχζηεκα ησλ 

Δζληθψλ Καηεγνξηψλ μέθεπγε απφ ηα πξνβιήκαηα ηνπ παξειζφληνο θαη αλαδεηνχζε 

ζηαζεξέο αμίεο, φπσο θεξεγγπφηεηα, επαγγεικαηηθή ζπλέπεηα θαη δηεζλέο θχξνο. Σα 

ζηνηρεία απηά απνηεινχζαλ δεηνχκελα θαη γηα ηνλ «λεαξφ» ΟΠΑΠ, ν νπνίνο, ζηε 

δίλε ησλ επξχηεξσλ πνιηηηθψλ-νηθνλνκηθψλ πεξηπεηεηψλ ηεο ρψξαο, έπξεπε λα 

απνδείμεη φηη ήηαλ ζε ζέζε λα ιεηηνπξγήζεη ζσζηά, έληηκα θαη απνδνηηθά θαη λα 

ζπλδπάζεη αξκνληθά ηνλ δεκφζην ραξαθηήξα ηνπ κε ζχγρξνλεο επηρεηξεκαηηθέο 

αληηιήςεηο. 

 

         Σν 1964, ην ΠΡΟ-ΠΟ δελ είρε ηελ επηζπκεηή απνδνηηθφηεηα ζε επίπεδν 

εηζπξάμεσλ, ην γεγνλφο φκσο απηφ δελ πξνθάιεζε γεληθφηεξε αλεζπρία θαη δελ 

ζπλδέζεθε κε απαηζηφδνμεο ζθέςεηο σο πξνο ην κέιινλ ηνπ ΟΠΑΠ. Αληίζεηα, 

«ρηχπεζε ην θακπαλάθη» γηα ηελ πξνψζεζε λέσλ αιιαγψλ θαη κεηαξξπζκίζεσλ, 

εθφζνλ απνηεινχζε θνηλή παξαδνρή φηη ν Οξγαληζκφο παξνπζίαδε ζηαζηκφηεηα, 
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ηφζν ζε επίπεδν ιεηηνπξγηθήο δνκήο, φζν θαη ζε επίπεδν επηζεηηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ 

ζηνρεχζεσλ. Ζ πξψηε κεγάιε αιιαγή ήξζε ζηηο αξρέο εθείλεο ηεο ρξνληάο κε ηελ 

θαζηέξσζε ησλ νκαδηθψλ ζπζηεκάησλ ΠΡΟ-ΠΟ, πνπ ήηαλ γλσζηά απφ ηε δηεζλή 

εκπεηξία. Με βάζε ηα λέα ζπζηήκαηα, πνπ βξήθαλ πεδίν πιήξνπο εθαξκνγήο απφ ην 

1966, ν παίθηεο κπνξνχζε κε έλα κφλν δειηίν λα «παίμεη» πάκπνιινπο ζπλδπαζκνχο 

απνηειεζκάησλ, βαζηζκέλνο ζε ηξεηο ηχπνπο πξνβιέςεσλ: πξνβιέςεηο ζρεδφλ 

βέβαηεο («ζηάληαξ» 1, 2 ή Υ), πξνβιέςεηο κε δχν ελαιιαθηηθέο επηινγέο («δηπιή 

παξαιιαγή» 1Υ, 12 θαη Υ2) θαη παληειψο αβέβαηεο πξνβιέςεηο («ηξηπιή 

παξαιιαγή» 12Υ). Με βάζε απηή ηε δηάθξηζε, θαηέγξαθε ζην δειηίν ην ζχζηεκα 

ησλ πξνβιέςεψλ ηνπ, ην νπνίν αληηζηνηρνχζε –αλάινγα κε ηελ πνζφζησζε ησλ 

«ζηάληαξ», ησλ «δηπιψλ» θαη ησλ «ηξηπιψλ»– ζε ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ ζηειψλ (θαη 

επθαηξηψλ επηηπρίαο) θαη επνκέλσο ζε ζπγθεθξηκέλν θφζηνο.  

 

             Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1966, εηζάγνληαη ηα πξάζηλα θαξκπνλέ δειηία ζπζηήκαηνο 

πιήξνπο θαη κεηαβιεηήο (κεησκέλεο) αλάπηπμεο, κε ην θαζέλα απφ ηα νπνία ν 

παίθηεο ηνπ ΠΡΟ-ΠΟ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παίμεη κέρξη 1000 ζηήιεο! Με ηελ 

θαζηέξσζή ηνπο απμάλεηαη ξαγδαία ν αξηζκφο ησλ ζηειψλ θαη θπζηθά νη εηζπξάμεηο 

ηνπ Οξγαληζκνχ. Σν πνζνζηφ θέξδνπο ησλ πξαθηφξσλ απμάλεηαη απφ 5% ζε 10%, 

θαη ηαπηφρξνλα θαηαξγείηαη ην εηδηθφ δψξν ησλ 5.000 δξαρκψλ γηα ηνπο πξάθηνξεο, 

ζηα θαηαζηήκαηα ησλ νπνίσλ ππήξραλ 13άξεδεο. Σν λέν κέηξν πξνθαιεί έθξεμε 

δήηεζεο λέσλ αδεηψλ γηα πξαθηνξεία ΠΡΟ-ΠΟ, ε νπνία ζα θνξπθσζεί ηα ακέζσο 

επφκελα ρξφληα. Καζηεξψλεηαη, ζε κφληκε θαη ηαθηηθή βάζε, ε θιήξσζε δψξσλ γηα 

φινπο ηνπο παίθηεο ηνπ ΠΡΟ-ΠΟ, αλεμαξηήησο ησλ επηηπρηψλ ηνπο ζε επίπεδν 

πξφβιεςεο. Σν κέηξν, πνπ είρε έσο ηφηε πεξηζηαζηαθή θαη εηδηθή εθαξκνγή, 

εληάζζεηαη ζηνπο λένπο επηρεηξεκαηηθνχο ζρεδηαζκνχο ηνπ Οξγαληζκνχ γηα ηελ 

πεξίνδν 1966-1967 θαη θαηά γεληθή νκνινγία ππήξμε άθξσο επηηπρεκέλν. Ο ΟΠΑΠ 

κνηξάδεη σο δψξα ηαμίδηα ζην εμσηεξηθφ, θξνπαδηέξεο, απηνθίλεηα, ηειενξάζεηο, 

ειεθηξηθέο θνπδίλεο, ξαδηφθσλα, εηζηηήξηα γηα ην γήπεδν θ.ά. 

 

          Ζ αλάπηπμε ηνπ ΟΠΑΠ θαη ε δηάδνζε ηνπ ΠΡΟ-ΠΟ θαηά ηελ πεξίνδν 1967-

1974 ππήξμε εληππσζηαθή. Δλδεηθηηθφ ηεο αλάπηπμεο είλαη φηη ν αξηζκφο ησλ 

πξαθηνξείσλ ηνπ ΟΠΑΠ ππεξδηπιαζηάζηεθε. πγθεθξηκέλα, ηα αξρηθά 900 

πξαθηνξεία έθηαζαλ ηα 2000 ιεηηνπξγψληαο κάιηζηα σο θαηαζηήκαηα ζρεδφλ 

απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ζηνλ ρψξν ηνπ ΠΡΟ-ΠΟ. Καηά ηελ ίδηα πεξίνδν, νη 

θαζαξέο εηζπξάμεηο εκθάληζαλ αικαηψδε αλάπηπμε θαη απφ 175,8 εθαηνκκχξηα 

δξαρκέο, πνπ αλέξρνληαλ ην 1966, έθηαζαλ ηα 274,5 εθαηνκκχξηα ην 1967, ηα 990,4 

εθαηνκκχξηα ην 1970 θαη ην 1,3 δηζεθαηνκκχξην ην 1974. ηελ αλέιημε ηνπ ΟΠΑΠ 

ζπλέβαιαλ θαηαιπηηθά δχν κέηξα. Σν πξψην ήηαλ ηα νκαδηθά ζπζηήκαηα ηνπ ΠΡΟ-

ΠΟ, πνπ νδήγεζαλ απφ ην 1967 ζηνλ ξαγδαίν πνιιαπιαζηαζκφ ησλ ζπκπιεξσκέλσλ 

ζηειψλ. Σα ζπζηήκαηα απηά παίδνληαλ ηφζν απφ κεκνλσκέλνπο παίθηεο ή απφ 

κηθξέο νκάδεο παηθηψλ, φζν θαη απφ ηα πξαθηνξεία. Ηδηαίηεξα παίδνληαλ απφ ηα 

κεγαιχηεξα πξαθηνξεία ηα νπνία ζπκπιήξσλαλ παλάθξηβα δειηία θαη ζηε ζπλέρεηα 

ηα «έζπαγαλ» ζε θηελά πνζνζηηαία κεξίζκαηα (ζπλήζσο ηεο ηάμεο ηνπ 10%) θαη ηα 

δηέζεηαλ ζηνπο πειάηεο ηνπο. Σν δεχηεξν κέηξν, ηνπ νπνίνπ ε εθαξκνγή νδήγεζε ζηε 

ξαγδαία αλάπηπμε ηνπ ΟΠΑΠ, ήηαλ ε πξναλαθεξζείζα θιήξσζε δψξσλ γηα φινπο 

ηνπο παίθηεο ηνπ ΠΡΟ-ΠΟ, αλεμαξηήησο ησλ επηηπρηψλ ηνπο ζε επίπεδν πξφβιεςεο. 
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εκεηψλεηαη φηη ηελ ίδηα επνρή, θαη ζπγθεθξηκέλα ην 1968, κε ηελ επθαηξία ησλ δέθα 

ρξφλσλ απφ ηελ ίδξπζε ηνπ Οξγαληζκνχ, εθδίδεηαη ε κηθξφζρεκε εθεκεξίδα «ΠΡΟ-

ΠΟ», ε νπνία απηνπξνζδηνξίδεηαη σο «Δβδνκαδηαία ππεχζπλνο έθδνζηο ηνπ 

Ο.Π.Α.Π.». 

 

Ωο ζθνπφο ηεο πξνβάιιεηαη «ε ελεκέξσζηο ηνπ αλαγλσζηηθνχ καο θνηλνχ - ζηφρνπ 

καο: Ζ αχμεζηο ηεο θηλήζεσο ηνπ ΠΡΟ-ΠΟ κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα ζπλερίζεη λα 

πξννδεχεη ν ειιεληθφο αζιεηηζκφο». Σελ πεξίνδν ηεο κεηαπνιίηεπζεο, θαη κεηά απφ 

δηακαξηπξίεο άιισλ εληχπσλ γηα αζέκηην αληαγσληζκφ, ζα θιείζεη νξηζηηθά ηνλ 

Ηνχλην ηνπ 1975. εκαληηθή εμέιημε απηψλ ησλ ρξφλσλ ππήξμε θαη ε επέθηαζε ησλ 

δηαγσληζκψλ ηνπ ΠΡΟ-ΠΟ ζηελ Κχπξν, ε νπνία είρε πξνγξακκαηηζηεί απφ ην 1959 

θαη θαηέζηε εθηθηή κεηά απφ πνιιά εκπφδηα ην 1969. 

 

         Σέινο, ε νθηαεηία 1982-1990 ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο ε ηειεπηαία 

θαζαξά «πνδνζθαηξηθή» πεξίνδνο ηνπ ΟΠΑΠ, κε ηελ έλλνηα φηη κνλαδηθφ ηνπ 

«πξντφλ» είλαη ην ΠΡΟ-ΠΟ. Μεηά ηελ επνρή απηή, κε ηελ θαζηέξσζε ηνπ ΛΟΣΣΟ 

(1990) θαη ζηε ζπλέρεηα θαη άιισλ παηρληδηψλ, ν νξίδνληαο δξάζεο ηνπ Οξγαληζκνχ 

δηεπξχλεηαη θαη δεκηνπξγνχληαη λέεο αλάγθεο, ε θάιπςε ησλ νπνίσλ ζα νδεγήζεη 

ζηηο επηρεηξεκαηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ 1999. 

 

Σε δεθαεηία ηνπ 1980, ζπλερίζηεθαλ ηα καθξφπλνα δεκφζηα έξγα ζρεηηθά κε ηελ 

αλάπηπμε ηεο αζιεηηθήο ππνδνκήο ηεο ρψξαο, ηδίσο φηαλ άξρηζαλ λα δηαθαίλνληαη 

βάζηκεο ειπίδεο γηα ηελ αλάιεςε ηεο "Υξπζήο Οιπκπηάδαο" ηνπ 1996 απφ ηελ 

Αζήλα. Καηαιπηηθή πξνο ηνχην ππήξμε θαη πάιη ε ζπκβνιή ηνπ ΟΠΑΠ κε ηνλ 

ζπλερψο αλεξρφκελν δείθηε απνδνηηθφηεηαο. 

 

Ζ πξφνδνο απηή ηεθκεξηψλεηαη ηφζν απφ ηε ζπλερή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

πξαθηνξείσλ (πνπ ζα θηάζνπλ ηα 4.000 πεξίπνπ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980), 

φζν θαη απφ ηηο δηαξθψο αλεξρφκελεο θαζαξέο εηζπξάμεηο ηνπ Οξγαληζκνχ, πνπ ζα 

θηάζνπλ ηα 8,6 δηζεθαηνκκχξηα δξαρκέο ην 1982, ηα 23,1 δηζεθαηνκκχξηα ην 1986 

θαη ηα 53,3 δηζεθαηνκκχξηα ην 1989. 

 

 

 

   

          



12 

 

 

      

 

  1.4 Θςγαηπικέρ εηαιπείερ 

 

        Ζ  ΟΠΑΠ Α.Δ. είλαη κέινο  ζε επξσπατθέο θαη δηεζλείο ελψζεηο ηπρεξψλ 

παηρληδηψλ θαη έρεη ελεξγή ζπκκεηνρή  θαη παξνπζία ηφζν ζηα αληίζηνηρα Γηνηθεηηθά 

πκβνχιηα θαη ηηο επηηξνπέο , φζν θαη ζε ζεκηλάξηα θαη ζπλέδξηα πνπ 

δηνξγαλψλνληαη. Παξαθάησ, αλαθέξνληαη ηα βαζηθά ζηνηρεία απφ ηηο ζπγαηξηθέο 

εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ ζηηο ρψξεο ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη. 

 

 

ήκεξα o ΟΠΑΠ έρεη εμειηρζεί ζε φκηιν εηαηξεηψλ, ζηνλ νπνίν αλήθνπλ νη  

ζπγαηξηθέο: 

 

 

 ΟΠΑΠ CYPRUS  LTD 

 Ηδξχζεθε ην 2003 ζηελ Κχπξν, ζην πιαίζην ηεο δηεζλνχο ζηξαηεγηθήο 

επέθηαζεο ηεο ΟΠΑΠ, πξνθεηκέλνπ λα δηεμάγεη ζηελ Κχπξν ηα παηρλίδηα πνπ 

δηαζέηεη ε κεηξηθή εηαηξία πιελ ηνπ ΠΑΜΔ ΣΟΗΥΖΜΑ. Σν κεηνρηθφ 

θεθάιαην αλέξρεηαη ζε 1.700.000 ζπλήζεηο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 1 επξψ 

ε θαζεκία. 

 

 

ΟΠΑΠ SPORTS  

 Πξφθεηηαη γηα ηελ θππξηαθή εηαηξεία αζιεηηθψλ ζηνηρεκάησλ ΟΡΑΡ        

Glory Ltd πνπ απέθηεζε ε ΟΠΑΠ (90% ην 2003 θαη επηπιένλ 10% ην 2008), 

κε ζηφρν ηελ παξνπζία ηεο ζηνλ θιάδν ηνπ πξνθαζνξηζκέλνπ ζηνηρήκαηνο 

ζηελ Κχπξν. ηα ηέιε ηνπ 2010 ε OPAP Glory Ltd κεηνλνκάζηεθε ζε ΟΠΑΠ 

Sports. 
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ΟΠΑΠ INTERNATIONAL  LTD  

Ηδξχζεθε ην 2004 ζηελ Κχπξν, κε επσλπκία ΟΠΑΠ ΒΔΣ ΛΗΜΗΣΔΓ θαη 

κεηνλνκάζηεθε ζε ΟΠΑΠ INTERNATIONAL  LTD ζηηο 5 Μαΐνπ ηνπ 2004, 

σο ηδησηηθή εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο. Έρεη ζηφρν ηελ ππνζηήξημε ηεο 

ζηξαηεγηθήο επέθηαζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο Δηαηξείαο ζην εμσηεξηθφ, ηελ 

εηζαγσγή λέσλ παηρληδηψλ θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ πθηζηακέλσλ ζε δηεζλή 

θιίκαθα. Ζ κειινληηθή επηδίσμε ηεο εηαηξείαο είλαη ε απφθηεζε φισλ ησλ 

επελδχζεσλ θαη επηρεηξεκαηηψλ  δξαζηεξηνηήησλ ηεο  ΟΠΑΠ εθηφο Διιάδαο. 

 

ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Α.Δ.  

     Ηδξχζεθε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2004 κε θχξην ζθνπφ ηελ παξνρή ππνζηεξηθηηθψλ   

ππεξεζηψλ ζε ζρέζε κε επηρεηξεζηαθέο ιεηηνπξγίεο θαη αλάγθεο ηεο ΟΠΑΠ. 

εκαληηθφ έξγν ηεο εηαηξείαο είλαη ε δηακφξθσζε ηεο εληαίαο εηαηξηθήο εηθφλαο 

ησλ ζεκείσλ πψιεζεο, πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε. 

 

 

 ΟPAP INVESTMENT  LTD 

 Ζ εηαηξεία απηή ζπζηάζεθε ζηελ Κχπξν, σο Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο 

(ΔΠΔ) ,κε ζθνπφ ηε δηνξγάλσζε, δηεμαγσγή θαη δηαρείξηζε πάζεο θχζεσο 

ηπρεξψλ παηρληδηψλ, ζηηγκηαίσλ ιαρείσλ θαη ζηνηρεκάησλ πξνθαζνξηζκέλεο ή 

θαη κεηαβιεηήο απφδνζεο. Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο OPAP INVESTENT  

LTD, πξνζδηνξίζηεθε ζην πνζφ ησλ 200.000 επξψ θαη επί απηνχ ε ΟΠΑΠ Α.Δ. 

θαηέρεη ην 100%. 

 

 

      NEUROSOFT Α.Δ. 

 

     Ζ Neurosoft A.E. ηδξχζεθε ην 1994 θαη έγηλε ε πξψηε εηαηξεία πνπ εηζήρζε ζηελ   

αγνξά ΑΗΜ Italia ηνπ Μηιάλνπ ην 2009. Με έδξα ηελ Αζήλα, ε Neurosoft έρεη κηα 

πνιπεζληθή παξνπζία ζηε Ρνπκαλία, Αιβαλία, εξβία, Βνπιγαξία θαη Κχπξν. 

     Ζ Neurosoft είλαη εηαηξεία παξαγσγήο ινγηζκηθνχ, πνπ εηδηθεχεηαη ζην 

ζρεδηαζκφ, παξαγσγή, πξνζαξκνγή θαη ζπληήξεζε νινθιεξσκέλσλ 
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πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηνπο ηξεηο θχξηνπο επηρεηξεκαηηθνχο ηνκείο 

ζηνπο νπνίνπο δξαζηεξηνπνηείηαη: Sports Betting &Gaming  Analytics , Business 

lntelligence θαη Core Factoring, φπσο θαη ζηελ παξνρή εμειηγκέλσλ ππεξεζηψλ 

πιεξνθνξηθήο ζηελ Διιεληθή θαη ηε Γηεζλή αγνξά. Ζ Ο.Π.Α.Π. International Ltd 

θαη ε Ο.Π.Α.Π. Κχπξνπ Limited νη νπνίεο αλήθνπλ εμ νινθιήξνπ ζηελ Ο.Π.Α.Π. 

Α.Δ., θαηέρνπλ ζπλνιηθά ην 30% ησλ κεηνρψλ ηεο Neurosoft A.E. 

           

2. Παποςζίαζη  και Ανάλςζη ηυν λογιζηικών καηαζηάζευν 

         

            2.1 ηοισεία και Απσέρ ηυν λογιζηικών καηαζηάζευν  

         
        ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη νη ζπλαιιαγέο πνπ έρνπλ 

αλαιεθζεί απφ κηα εηαηξεία ζε ρξεκαηηθνχο φξνπο θαη ε δνκεκέλε παξνπζίαζε ηεο 

νηθνλνκηθή ζέζεο ηεο. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ σο ζθνπφ ηελ παξνρή 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή ζέζε θαη ηελ απνδνηηθφηεηα κηαο 

επηρείξεζεο. Βαζηθή επηδίσμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη, λα παξέρνπλ 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή ζέζε, ηελ απφδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ξνέο 

ηεο επηρείξεζεο πξνθεηκέλνπ νη ρξήζηεο λα ιακβάλνπλ ηηο ζσζηέο νηθνλνκηθέο 

απνθάζεηο. Δπηπιένλ, νη θαηαζηάζεηο καο δείρλνπλ ηα απνηειέζκαηα, ηελ επηκέιεηα 

θαη ηελ ππεπζπλφηεηα ηεο Γηνίθεζεο φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ ηεο 

εηαηξείαο. 

Γηα ηε αλάιπζε ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ κηαο εηαηξείαο απαηηείηαη ιεπηνκεξήο 

θαη ζπζηεκαηηθή εμέηαζε ηφζν ησλ πνζνηηθψλ φζν θαη ησλ πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ ηα 

νπνία πεξηέρνληαη ζηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο θαη ην πξνζάξηεκα.  

Ζ δηαδηθαζία ηεο ζπγθέληξσζεο, ηεο απνηίκεζεο θαη ηεο θαηαρψξεζεο ησλ 

πξσηνγελψλ ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζε έλα πιαίζην γεληθά 

απνδεθηψλ θαη εθαξκνδφκελσλ αξρψλ θαη κεζφδσλ, πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ, θαηά ην 

δπλαηφλ, αληηθεηκεληθφηεξε ζθηαγξάθεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Ζ επίηεπμε φκσο ηνπ ζηφρνπ απηνχ, γίλεηαη φιν θαη πην δχζθνιε, γηαηί 

νη βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο ηεινχλ ππφ θαζεζηψο ζπλερψλ ηξνπνπνηήζεσλ, 

πξνζζεθψλ θαη ελ γέλεη βειηηψζεσλ, επεξεαδφκελεο, είηε απφ ηηο ξαγδαίεο 

νηθνλνκηθέο εμειίμεηο, είηε απφ εμειίμεηο ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Έηζη, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ νη ζεσξεηηθνί ηεο ινγηζηηθήο, νη 

επαγγεικαηίεο θαη νη επηζηεκνληθέο νξγαλψζεηο, άξρηζαλ λα αζρνινχληαη 

ζπζηεκαηηθά κε ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζηνηρείσλ ζε ζρέζε κε ηα απνηειέζκαηά ηνπο ζηελ εθηίκεζε ηεο παξνχζαο θαη ηεο 

κειινληηθήο νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο επηρείξεζεο. 

 

Οη ινγηζηηθέο αξρέο αλαθέξνληαη ζε έλα ζχλνιν θαλφλσλ, ελλνηψλ, πξαθηηθψλ θαη 

πξνηχπσλ πνπ απνβιέπνπλ ζηελ, θαηά ην δπλαηφλ, αληηθεηκεληθφηεξε πιεξνθφξεζε 

ηεο δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, ησλ κεηφρσλ, ησλ δαλεηζηψλ, ηεο πνιηηείαο, ησλ 

ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγάλσλ θαη άιισλ ελδηαθεξνκέλσλ. Ο ζηφρνο ηνπο είλαη, βαζηθά, 
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ε νκνηνκνξθία ηεο ινγηζηηθήο δηαδηθαζίαο, θπξίσο γηα ηε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ 

ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ δηαθιαδηθά θαη δηαρξνληθά ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. 

Οη βαζηθφηεξεο απφ απηέο ηηο αξρέο είλαη: 

 

 

 

 

 

Απσή ηηρ λογιζηικήρ μονάδαρ : Κάζε επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζεσξείηαη φηη έρεη 

δηθά ηεο κέζα δξάζεσο θαη δηθέο ηεο ππνρξεψζεηο, ηφζν έλαληη ηξίησλ, φζν θαη 

έλαληη ησλ θνξέσλ ηεο, θαη φηη απνηειεί μερσξηζηή θαη απηνηειή νληφηεηα. 

Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ ζεσξείηαη ινγηζηηθή νληφηεηα, γηα ιφγνπο ζθνπηκφηεηαο, 

έλαο φκηινο επηρεηξήζεσλ. 

 

 

 

Απσή ηηρ ζςνέσειαρ : Ζ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ δσήο θάζε επηρείξεζεο ζεσξείηαη 

καθξά θαη ηνπιάρηζηνλ κεγαιχηεξε απφ ηε δσή ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Έηζη, 

θαηά ηε ινγηζηηθή δηαδηθαζία, ε νηθνλνκηθή κνλάδα ζα ζπλερίζεη αξθεηά κέζα ζην 

κέιινλ, ψζηε ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην ζθνπφ 

γηα ηνλ νπνίν αγνξάζηεθαλ θαη φρη γηα κεηαπψιεζε ή εθπνίεζε. Απηφ επεξεάδεη ηε 

κέζνδν απνηίκεζήο ηνπο, πνπ γίλεηαη ζηελ ηηκή θηήζεο ηνπο θαη φρη ζηελ ηηκή 

ξεπζηνπνίεζήο ηνπο. Ζ ινγηζηηθή κνλάδα ζπλερίδεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο γηα 

αφξηζην ρξνληθφ δηάζηεκα (κέρξη λα πινπνηήζεη ην πξφγξακκά ηεο θαη εθπιεξψζεη 

ηηο ππνρξεψζεηο ηεο). 

 

 

 

 

 

Απσή ηηρ νομιζμαηικήρ μονάδαρ : Βαζηθή πξνυπφζεζε ζηνλ ηξφπν πνπ ε ινγηζηηθή 

δηεθπεξαηψλεη ην έξγν ηεο, είλαη ε αλαθνξά ηεο ζηε δξαζηεξηφηεηα κηαο απηνηεινχο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Παξ’ φια απηά, ε δπλακηθή παξνπζία ησλ ηδηνθηεηψλ ζην 

πεξηβάιινλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο είλαη ηφζν εκθαλήο, φζν θαη πξνβιεκαηηθή. 

 

 

 

 

Απσή ηηρ αςηοηέλειαρ ηυν σπήζευν : Σν ινγηζηηθφ απνηέιεζκα ηεο ρξήζεσο 

πξνθχπηεη σο δηαθνξά κεηαμχ ησλ εζφδσλ θαη ησλ εμφδσλ κε βάζε ηελ αξρή ηεο 

ζπζρεηίζεσο. Έζνδα ή έμνδα πξνεγνπκέλσλ ή επνκέλσλ ρξήζεσλ δελ πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππφςε. Κάζε ρξήζε ζεσξείηαη αλεμάξηεηε. 
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Απσή ηηρ ζςνέπειαρ ηυν λογιζηικών μεθόδυν :  Οη επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο 

νθείινπλ  λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ίδηεο ινγηζηηθέο κεζφδνπο  θαη δηαδηθαζίεο  απo 

πεξίνδν ζε πεξίνδν, ψζηε λα απνθιείνληαη νη αιινηψζεηο ησλ ινγηζηηθψλ κεγεζψλ 

απφ ηηο ινγηζηηθέο αιιαγέο. 

 

 

 

 

 

Απσή ηηρ ανηικειμενικόηηηαρ :   Οη ινγηζηηθέο κεηξήζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα       

πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηέο πξέπεη λα είλαη ακεξφιεπηα θαη επαιεζεχζηκα 

(απνδεηθηηθά έγγξαθα, δηθαηνινγεηηθά). 

 

 

 

 

 

 Απσή ηηρ επαπκούρ αποκαλύτευρ : Οη ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο κηαο επηρείξεζεο 

πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ φιεο εθείλεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζεσξνχληαη αλαγθαίεο, 

ψζηε λα κελ είλαη παξαπιαλεηηθέο 

 

 

ηε  ζπλέρεηα παξαηίζεληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ΟΠΑΠ Α.Δ γηα 

ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2014-2015-2016. 

 

 

 

2.2 Ιζολογιζμόρ  ηηρ  ΟΠΑΠ Α.Δ  

    

      Ο ηζνινγηζκφο  κηαο εηαηξείαο απνηειεί ηελ απεηθφληζε ησλ κέζσλ  πνπ έρεη ζηελ  

θαηνρή ηεο ζε κηα δεδνκέλε  ρξνληθή ζηηγκή  γηα ηελ πξνψζεζε  ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

ηεο. ην  ελεξγεηηθφ ηεο εηαηξείαο γίλεηαη ε απνηχπσζε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ , 

δειαδή ησλ ζηνηρείσλ πνπ θαηέρεη ε εηαηξεία. Δπηπιένλ, ζηνλ ηζνινγηζκφ 

εκθαλίδνληαη θαη νη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ απφθηεζε απηψλ ησλ κέζσλ  θαη 

απνηππψλνληαη ζην παζεηηθφ ηεο εηαηξείαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα  ζηα  Ίδηα  

Κεθάιαηα  θαη ηηο  Τπνρξεψζεηο  ηεο 

.ηνλ  παξαθάησ  πίλαθα  απεηθνλίδεηαη  ν  Ηζνινγηζκφο  ηεο  ΟΠΑΠ  Α.Δ.  γηα  ηα  

έηε  2014-2015-2016 
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                                                                   ΙΟΛΟΓΙΜΟ 

ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ 2014 2015 2016
            Κυκλοφοροφν ενεργητικό

Σαμειακά διαθζςιμα και ιςοδφναμα 198.455 231.115 65.433

Αποθζματα 0 280 2.350

Εμπορικζσ απαιτήςεισ 72.523 23.391 33.667

Λοιπά κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία 15.020 17.630 50.198

φνολο κυκλοφοροφντοσ ενεργητικοφ 285.998 272.416 151.648

              Μη κυκλοφοροφν ενεργητικό

Αςϊματεσ ακινητοποιήςεισ 1.087.569 1.063.227 1.041.090

Ενςϊματεσ ακινητοποιήςεισ 27.089 32.861 45.196

Επενδφςεισ ςε ακίνητα 1.540 1.398 940

Τπεραξία 0 0 0

υμμετοχζσ ςε θυγατρικζσ εταιρείεσ 182.104 147.604 280.604

υμμετοχζσ ςε ςυγγενείσ εταιρείεσ 0 0 0

Μακροπρόθεςμεσ εμπορικζσ απαιτήςεισ 527 112 13

Λοιπά μη κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία 31.114 24.912 21.263

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηςη 0 0 0

φνολο μη κυκλοφοροφντων περιουςιακών ςτοιχείων 1.329.943 1.270.114 1.389.107

φνολο Ενεργητικοφ 1.615.940 1.542.530 1.540.755

                ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ

Κδια κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο 95.700 95.700 95.700

Αποθεματικά 48.474 48.474 31.900

Κδιεσ μετοχζσ 0 -2.719 -7.454

Κζρδη εισ νζον 1.022.488 1.020.827 917.975

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1.166.661 1.162.282 1.038.121

Μακροπρόθεςμεσ υποχρεώςεισ

Μακροπρόθεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ 0 115.000 208.000

Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρζωςη 6.699 3.493 3.962

Προγράμματα παροχϊν προςωπικοφ 745 932 1.355

Προβλζψεισ 49.133 57.591 32.673

Λοιπζσ μακροπρόθεςμεσ υποχρεϊςεισ 5.875 5.409 5.306

φνολο μακροπρόθεςμων υποχρεώςεων 62.452 182.425 251.296

Βραχυπρόθεςμεσ υποχρεώςεισ

Βραχυπρόθεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ 0 2.097 118.689

Εμπορικζσ υποχρεϊςεισ 120.731 52.562 65.100

Τποχρεϊςεισ από φόρουσ 165.980 119.724 43.960

Λοιπζσ βραχυπρόθεςμεσ υποχρεϊςεισ 100.116 23.441 23.590

φνολο βραχυπρόθεςμων υποχρεώςεων 386.827 197.824 251.338

φνολο Τποχρεώςεν 449.284 380.249 502.634

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Τποχρεώςεων 1.615.940 1.542.530 1.540.755

                             

                                              Πίλαθαο 2.2.1 : Ηζνινγηζκφο ΟΠΑΠ Α.Δ. 2014-2015-2016 
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2.3 Ανάλςζη  ζηοισείυν  ηυν  λογιζηικών  καηαζηάζευν 

 

 

       Βαζηθφο ζηφρνο ηεο αλάιπζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη ε 

δηεπθφιπλζε ηεο ιήςεο απνθάζεσλ νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ απνηειεζκαηηθή 

θαηαλνκή ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ επηρείξεζε. 

Σέηνηα παξαδείγκαηα απνηεινχλ ε ρνξήγεζε πηζηψζεσλ ,ε επηινγή 

επελδχζεσλ, ε ακνηβή ζηειερψλ θαη εξγαδνκέλσλ. Ζ ιεπηνκεξήο γλψζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ινγηζηηθήο απνηειεί αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα έλαλ 

αλαιπηή , γηαηί ε γλψζε απηή ζα ηνπ επηηξέςεη λα αλαγλσξίζεη ηηο ειιείςεηο 

ησλ δεκνζηεπκέλσλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ ,λα αλαδεηήζεη πιεξνθνξίεο θαη 

λα πξνζαξκφζεη ηα ινγηζηηθά κεγέζε πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζεη ζηνπο 

ζθνπνχο ηεο αλάιπζήο ηνπ. 

 

 

   

 

 

       Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  θαηαγξάθνληαη σο κηα δνκεκέλε νηθνλνκηθή 

παξνπζίαζε  ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο κηαο επηρείξεζεο θαη ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ 

έρνπλ αλαιεθζεί απφ απηή. Ζ επηδίσμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη λα 

παξέρνπλ πιεξνθνξίεο , νη νπνίεο είλαη ζρεηηθέο κε ηελ νηθνλνκηθή ζέζε , ηελ 

απφδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ξνέο ηεο επηρείξεζεο, πνπ είλαη ρξήζηκεο ζε κηα 

επξεία νκάδα ρξεζηψλ πξνθεηκέλνπ κε ηελ αμηνπνίεζή ηνπο λα ιακβάλνπλ 

νηθνλνκηθέο απνθάζεηο. 

 

 

 

 

       Σέινο, νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δείρλνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ πνπ έρνπλ δηαηεζεί ζηε δηνίθεζε. Γηα λα 

επηηεπρζεί ν ζθνπφο απηφο , νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα παξέρνπλ 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηα ζηνηρεία κηαο επηρείξεζεο , φπσο ηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία , νη ππνρξεψζεηο , ηα ίδηα θεθάιαηα , ηα έζνδα θαη ηα έμνδα , 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θεξδψλ θαη δεκηψλ θαη ηηο ηακεηαθέο ξνέο. 

 

 

       Απηέο  νη πιεξνθνξίεο ,παξάιιεια κε άιιεο πιεξνθνξίεο ζην πξνζάξηεκα 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ,βνεζνχλ ηνπο ρξήζηεο λα πξνεθηηκήζνπλ ηηο 

κειινληηθέο  ηακεηαθέο ξνέο ηεο  επηρείξεζεο θαη εηδηθφηεξα ην ρξφλν θαη ηε 

βεβαηφηεηα ηεο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ θαη ηακεηαθψλ ηζνδχλακσλ 
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2.3.1 Ανάλςζη  ζηοισείυν  ηος  ενεπγηηικού 

 

 

 
       χκθσλα κε ηα ζηνηρεία δεκνζηεπκέλσλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 

εηαηξείαο ΟΠΑΠ Α.Δ. , ην ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν ηνπ θπθινθνξνχληνο 

ελεξγεηηθνχ ηεο γηα φια ηα έηε αλάιπζεο απνηειεί ν ινγαξηαζκφο ησλ 

δηαζεζίκσλ θαη ηακεηαθψλ ηζνδχλακσλ . Γηα ηελ δηεηία 2014 -2015 

απνηεινχζαλ ην κεγαιχηεξν κέγεζνο ηνπ ζπλφινπ ελεξγεηηθνχ ηεο. 

 

     Όζνλ αθνξά ην κε θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ ηεο εηαηξείαο, ην κεγαιχηεξν κέγεζνο 

απνηειεί ν ινγαξηαζκφο ησλ αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ πνπ ην 2015 θηάλεη ην 

πνζνζηφ 68,93%. 

  

. 
                       Γηάγξακκα 2.3.1 : Μεηαβνιή ελεξγεηηθνχ γηα ηα έηε 2014-2016 

 
 
 
 
      Όπσο θαίλεηαη απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα γηα ηελ ηξηεηία 2014-2015-2016 ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ελεξγεηηθνχ απνηειεί ην κε θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ 

ππεξβαίλνληαο ην 80%  ηνπ ζπλφινπ ηνπ ελεξγεηηθνχ. Ακέζσο κεηά , αθνινπζνχλ νη 

αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο κε πνζνζηφ άλσ ηνπ 60%. 
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2.3.2 Ανάλςζη  ζηοισείυν ηος  παθηηικού 

 

       Παξαθάησ παξαηίζεηαη ην δηάγξακκα πνπ απεηθνλίδεη ηηο ηηκέο ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ ζηνηρείσλ ηνπ παζεηηθνχ ηεο εηαηξείαο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

ηξηεηίαο 2014-2016. 

 

 

 

 

                Γηάγξακκα 2.3.2 : Μεηαβνιή παζεηηθνχ γηα ηα έηε  2014-2016 

   

 

    Όπσο δηαθαίλεηαη απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα ην ζεκαληηθφηεξν κέγεζνο ηνπ 

παζεηηθνχ ηεο εηαηξείαο γηα φια ηα έηε απνηειεί ην ζχλνιν ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ηεο 

εηαηξείαο, πνπ ηελ ηειεπηαία ηξηεηία βξίζθεηαη ζην 70% ηνπ ζπλφινπ ηνπ παζεηηθνχ. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί  φηη γηα ηα Ίδηα Κεθάιαηα ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πνζνζηνχ 

αλήθεη ζηα θέξδε εηο λένλ ηεο εηαηξεία πνπ ην 2014-2015 ππεξβαίλνπλ ην 60%  θαη 

ην 2016  θηάλνπλ ην 60% ηνπ παζεηηθνχ κε πνζνζηφ  59,58%.  

      Απφ ηα ζηνηρεία ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ν 

ινγαξηαζκφο ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ  πνπ ην πξψην έηνο ηεο αλάιπζεο 

μεπεξλνχλ ην 20%. 
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2.3.3  Ποζοζηιαίερ μεηαβολέρ ιζολογιζμού 

    

 

 

     Παξαηεξψληαο ηηο πνζνζηηαίεο κεηαβνιέο ηνπ ηζνινγηζκνχ αλά δηεηία ,ζα 

δηεμάγνπκε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ πνξεία ηεο εηαηξείαο  

     Απφ ηελ πιεπξά ηνπ ηζνινγηζκνχ  απφ ην έηνο 2014 παξνπζηάδεηαη κείσζε ηνπ 

ζπλφινπ ελεξγεηηθνχ αλά δηεηία , πνπ ιφγσ θπξίσο ηεο κείσζεο ησλ απαηηήζεσλ ησλ 

πειαηψλ κεηψζεθε ην 2014-2015 θαηά 4,54%  θαη ην 2015-2016 θαηά 0,11%. ην 

ελεξγεηηθφ ην ζχλνιν ηνπ θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθνχ παξνπζηάδεη κεγάιε κείσζε  ην 

2015-2016 θαηά 44,33%. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε , ην ζχλνιν κε θπθινθνξνχλησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ην 2015-2016 παξνπζηάδεη αχμεζε θαηά 9,37% , ελψ ην 

2014 -2015 ππάξρεη κείσζε θαηά 4,49%. 

     Σελ ίδηα ζηηγκή,  αλάινγε κείσζε ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηε δηεηία 

2014-2015 δηθαηνινγεί  ηε ζηαζεξφηεηα ηεο γεληθήο ξεπζηφηεηαο. Δλψ αχμεζε 

παξαηεξείηαη ζηηο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο αλά δηεηία . Σα ίδηα θεθάιαηα,  

επίζεο κεηψλνληαη έσο 4,54% ην 2014-2015 θαη έσο  0,11% ην 2015-2016. 

     Σέινο ,γεληθά παξαηεξείηαη ζπλνιηθή κείσζε ζην ζπλνιηθφ ελεξγεηηθφ θαη θαη’ 

επέθηαζε ζην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεψζεσλ. 

       

 

 

    ηελ ζπλέρεηα , παξαηίζεηαη ν πίλαθαο κε ηηο πνζνζηηαίεο κεηαβνιέο ηνπ 

ηζνινγηζκνχ ηεο εηαηξείαο ΟΠΑΠ Α.Δ. γηα ηα έηε  2014-2015-2016 
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ΠΟΟΣΙΑΙΔ  ΜΔΣΑΒΟΛΔ  ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ 

ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ 2014-2015 2015-2016
            Κυκλοφοροφν ενεργητικό

Σαμειακά διαθζςιμα και ιςοδφναμα 16,46% -71,69%

Αποθζματα 739,29%

Εμπορικζσ απαιτήςεισ -67,75% 43,93%

Λοιπά κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία 17,37% 184,73%

φνολο κυκλοφοροφντοσ ενεργητικοφ -4,75% -44,33%

              Μη κυκλοφοροφν ενεργητικό

Αςϊματεσ ακινητοποιήςεισ -2,24% -2,08%

Ενςϊματεσ ακινητοποιήςεισ 21,31% 37,54%

Επενδφςεισ ςε ακίνητα -9,22% -32,76%

Τπεραξία 0,00% 0,00%

υμμετοχζσ ςε θυγατρικζσ εταιρείεσ -18,94% 90,10%

υμμετοχζσ ςε ςυγγενείσ εταιρείεσ 0,00% 0,00%

Μακροπρόθεςμεσ εμπορικζσ απαιτήςεισ -78,75% -88,39%

Λοιπά μη κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία -19,93% -14,65%

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηςη 0,00% 0,00%

φνολο μη κυκλοφοροφντων περιουςιακών ςτοιχείων -4,49% 9,37%

φνολο Ενεργητικοφ -4,54% -0,11%

                ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ

Κδια κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο 0,00% 0,00%

Αποθεματικά 0,00% -34,19%

Κδιεσ μετοχζσ  174,14%

Κζρδη εισ νζον -89,94% -10,07%

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων -0,37% -10,68%

Μακροπρόθεςμεσ υποχρεώςεισ

Μακροπρόθεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ  80,87%

Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρζωςη -47,86% 13,43%

Προγράμματα παροχϊν προςωπικοφ 25,10% 45,39%

Προβλζψεισ 17,21% -43,26%

Λοιπζσ μακροπρόθεςμεσ υποχρεϊςεισ -7,93% -1,90%

φνολο μακροπρόθεςμων υποχρεώςεων 192,10% 37,75%

Βραχυπρόθεςμεσ υποχρεώςεισ

Βραχυπρόθεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ  5559,94%

Εμπορικζσ υποχρεϊςεισ -56,46% 23,85%

Τποχρεϊςεισ από φόρουσ -27,87% -63,28%

Λοιπζσ βραχυπρόθεςμεσ υποχρεϊςεισ -76,59% 0,63%

φνολο βραχυπρόθεςμων υποχρεώςεων -48,86% 27,05%

φνολο Τποχρεώςεν -15,36% 32,18%

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Τποχρεώςεων -4,54% -0,11%

                              Πίλαθαο 2.3.3 :  Πνζνζηηαίεο Μεηαβνιέο Ηζνινγηζκψλ αλά δηεηία  
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 2.4 Καηάζηαζη Αποηελεζμάηυν  Υπήζευρ  ηηρ ΟΠΑΠ Α.Δ. 
 

       Η Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο κηαο εηαηξείαο, εκθαλίδεη ηα 

απνηειέζκαηά ηεο απφ ηηο ζπλνιηθέο δξαζηεξηφηεηέο ηεο ιεηηνπξγηθέο θαη κε, ζε κηα 

δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Σν απνηέιεζκα κεηξάηαη σο ε δηαθνξά εζφδσλ κείνλ 

εμφδσλ θαη ε επηρείξεζε εκθαλίδεη θέξδε ή δεκίεο. 

    

 

 

ηνλ πίλαθα πνπ παξαηίζεηαη ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία ηεο 

Καηάζηαζεο Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο ηεο εηαηξείαο ΟΠΑΠ Α.Δ. γηα ηα έηε  2014-

2015-2016. 

 

 

 

                                                 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ  ΥΡΗΗ 

 
  

                 Πίλαθαο 2.4.1 : Απνηειέζκαηα  Υξήζεο ΟΠΑΠ  Α.Δ. 2014-2016 

  

 

 

 

 

2014 2015 2016 

Μηθηά Κέξδε Δθκεηάιιεπζεο 

 

3.759.713 3.603.419 

 

3.521.958 

 

 

Ειςφορά επί των καθαρϊν εςόδων και λοιπζσ ειςφορζσ -359.879 -350.420 -402.819 

Προμήθειεσ πρακτόρων -313.184 -300.984 -292.830 

Καθαρά ζςοδα από παιχνίδια (NGR) 529.467 516.197 457.006 

Άλλα λειτουργικά ζςοδα 28.878 43.413 43.453 

Κόςτοσ μιςθοδοςίασ -43.331 -41.370 -49.038 

Ζξοδα προβολήσ και διαφήμιςησ -66.190 -50.746 -53.168 

Άλλα λειτουργικά ζξοδα -120.289 -128.082 -124.360 

Κζρδη προ φόρων, τόκων και αποςβζςεων 328.534 339.413 273.892 

Αποςβζςεισ -39.180 -39.995 -36.684 

Λειτουργικό αποτζλεςμα 289.355 299.418 237.208 

Χρηματοοικονομικά ζςοδα 2.504 890 784 

Χρηματοοικονομικά ζξοδα -1.351 -4.287 -13.181 

Λοιπά χρηματοοικονομικά ζςοδα 6.769 5.640 9.103 

Κζρδη προ φόρων 297.277 301.661 233.914 

Φόροσ ειςοδήματοσ -101.286 -93.787 -61.826 

Κζρδη μετά φόρων 193.262 211.091 172.088 
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   χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ παξαπάλσ πίλαθα ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο ηεο 

εηαηξείαο ΟΠΑΠ, ην κεγαιχηεξν κέγεζνο ησλ ζηνηρείσλ απνηειεί ηα θαζαξά έζνδα 

απφ ηα παηρλίδηα πνπ θηάλεη ηελ κεγαιχηεξε ηηκή ην 2014 κε ην πνζφ ησλ 529.467 € , 

ελψ ην 2016 πέθηεη ζην πνζφ ησλ 457.006 €. Σν κηθηφ θέξδνο ηεο εηαηξείαο , 

δηαηεξείηαη ζε ζηαζεξά πνζά απφ ην 2014-2016, ζπγθεθξηκέλα, ην κηθηφ θέξδνο ην 

2014 αληηζηνηρεί ζην πνζφ ησλ 3.759.713 € , πνπ είλαη θαη ην πςειφηεξν πνζνζηφ 

ζηελ ηξηεηία πνπ εμεηάδνπκε.  

 

ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα παξνπζηάδνπλ πηψζε ζηα 

πνζά ηνπο ηελ ηξηεηία απηή, κε απνηέιεζκα ην 2014 λα θηάλνπλ ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα ζην πνζφ ησλ 2.504 € ελψ ην 2016 λα θηάλνπλ ζην πνζφ 

ησλ 784 €. 

 

Παξαηεξείηαη , επίζεο κηα ζρεηηθή ζηαζεξφηεηα ζηα θέξδε πξν θφξσλ κε ηελ ηηκή 

ηνπο λα θπκαίλεηαη ην 2014 ζην  πνζφ ησλ 297.277 € θαη ην 2016 ζην πνζφ ησλ 

233.914 € , ζε αληίζεζε κε ην 2015 πνπ έρεη ηελ κεγαιχηεξε ηηκή , ε νπνία θηάλεη ηηο 

301.661 €. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηα θέξδε κεηά θφξσλ , κε ηελ κεγαιχηεξε ηηκή λα 

παξαηεξείηαη ην 2015 ,ε νπνία αλέξρεηαη ζηηο 211.051 €, ελψ ην 2014 θαη 2016 , νη 

ηηκέο είλαη κηθξφηεξεο θαη θηάλνπλ ηηο 193.262 €  θαη ηηο 172.088 €  αληίζηνηρα. 
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3. Ανάλςζη  Απιθμοδεικηών  

 

 

       3.1  Δπμηνεία Απιθμοδεικηών 

 

        Ζ  πιένλ επξέσο γλσζηή θαη απνηειεζκαηηθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, γηα ηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε θαη απνηίκεζε ησλ επηρεηξήζεσλ , είλαη ε ρξήζε 

αξηζκνδεηθηψλ.  Οη  αξηζκνδείθηεο  εθθξάδνπλ ηελ καζεκαηηθή ζρέζε κεηαμχ ελφο 

πνζνχ, ην νπνίν πεξηέρεηαη ζηνλ αξηζκεηή θαη ελφο άιινπ ην νπνίν πεξηέρεηαη ζηνλ 

παξνλνκαζηή. Σα πνζνζηά απηά, ζηελ αλάιπζε ησλ επηρεηξήζεσλ, απνηεινχλ 

ζηνηρεία ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ζ ρξήζε αξηζκνδεηθηψλ βνεζάεη ζηε ιήςε 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απνθάζεσλ κέζσ δηαρξνληθψλ ζπγθξίζεσλ. 

 

Γηα ηελ αλάιπζε θαη  απνηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ κηαο επηρείξεζεο, γίλεηαη ε 

ρξήζε δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ αξηζκνδεηθηψλ. Σν κεγαιχηεξν πιενλέθηεκα ησλ 

αξηζκνδεηθηψλ είλαη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπο επηηξέπεη ηελ ζχγθξηζε 

δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο επηρεηξήζεσλ ηφζν ζε δηαρξνληθέο φζν θαη ζε 

δηαζηξσκαηηθέο ζπγθξίζεηο κεηαμχ φκνησλ θιάδσλ . Οη  αξηζκνδείθηεο αλάινγα κε 

ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ απνηηκνχλ, ρσξίδνληαη ζε θαηεγνξίεο : ηνπο 

αξηζκνδείθηεο ξεπζηφηεηαο, ηνπο αξηζκνδείθηεο δξαζηεξηφηεηαο, ηνπο αξηζκνδείθηεο 

απνδνηηθφηεηαο θαη ηνπο αξηζκνδείθηεο δηάξζξσζεο θεθαιαίσλ.  

 

 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε θξίζε , ε πξσηνβνπιία θαη νη γλψζεηο ηνπ αλαιπηή ζε 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ επηρείξεζε, φπσο ην ηζηνξηθφ ηεο , ηε ζέζε ηεο ζηνλ θιάδν , 

ηελ πνιηηηθή ηεο δηνίθεζήο ηεο, ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο ηεο θιπ, ζπκβάιινπλ  

απνθαζηζηηθά ζηε ζσζηή εξκελεία ησλ αξηζκνδεηθηψλ. 
 
  
  

 
Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη θαηεγνξίεο ησλ αξηζκνδεηθηψλ. 
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  3.2 Απιθμοδείκηερ Ρεςζηόηηηαρ 

 
 
    

 

 Γηα κηα επηρείξεζε ην επίπεδν ξεπζηφηεηαο πξνζδηνξίδεηαη σο ε ηθαλφηεηά ηεο λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο θαη ππνδειψλεη ηελ 

ηθαλφηεηα κεηαηξνπήο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ζε ξεπζηά δηαζέζηκα. Κάζε 

επηρείξεζε πξνζπαζεί λα επηηπγράλεη πςειά επίπεδα ξεπζηφηεηαο , γηαηί κε απηφ ηνλ 

ηξφπν επηηπγράλεη ηαπηφρξνλα ηελ άλεηε δηαλνκή κεξηζκάησλ ,δει ρακειή 

ππνρξέσζε γηα παξαθξάηεζε απνζεκαηηθνχ θαη ηελ αχμεζε εκπηζηνζχλεο ησλ 

πηζησηψλ.  

 

 

 

Οη  αξηζκνδείθηεο ξεπζηφηεηαο αλαθέξνληαη ζην κέγεζνο θαη ζηηο ζρέζεηο ησλ 

βξαρπρξφλησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ θπθινθνξηαθψλ ζηνηρείσλ κηαο επηρείξεζεο, ηα 

νπνία απνηεινχλ ηηο πεγέο θάιπςεο απηψλ ησλ ππνρξεψζεσλ. Οη  αξηζκνδείθηεο  

ξεπζηφηεηαο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δψζνπλ ηελ εηθφλα ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο κηαο επηρείξεζεο. 

 

 

 

Σα  κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί ε επηρείξεζε γηα απηφ ην ζθνπφ, είλαη : κεηξεηά, 

θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο , επηηαγέο , απαηηήζεηο απφ ινγαξηαζκνχο ρξεσζηψλ, 

πειαηψλ θαη γξακκαηίσλ εηζπξαθηέσλ. 
  

 

 

Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο , ελδηαθέξεη ηφζν ηε δηνίθεζή 

ηεο , φζν θαη ηνπο  εθηφο απηήο  πηζησηέο θαη  κεηφρνπο ηεο. Ηδηαίηεξα φκσο, ν 

ππνινγηζκφο ησλ αξηζκνδεηθηψλ ξεπζηφηεηαο απνηειεί πνιχηηκε βνήζεηα γηα ηε 

δηνίθεζή ηεο , δηφηη ηεο επηηξέπεη λα ειέγμεη θαηά πνην ηξφπν απαζρνινχληαη κέζα ζηελ 

επηρείξεζε ηα θεθάιαηα θίλεζήο ηεο, δειαδή αλ θαη θαηά πφζν γίλεηαη ε θαηάιιειε 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ θεθαιαίσλ θίλεζεο , αλ ηα θεθάιαηα απηά είλαη επαξθή ζε ζχγθξηζε 

κε ηηο εξγαζίεο ή αλ ππνιείπνληαη απφ ηα θαλνληθά , νπφηε ππάξρεη πξφβιεκα ξεπζηψλ 

δηαζεζίκσλ.  
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Γείκηηρ γενικήρ πεςζηόηηηαρ  

 
 

Ο αξηζκνδείθηεο γεληθήο ξεπζηφηεηαο ζπγθξίλεη ηα «ξεπζηά» ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ηεο επηρείξεζεο, κε ηηο ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο. Οη ηηκέο ηνπ δείθηε 

πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξεο ηεο κνλάδαο. πγθεθξηκέλα φζν κεγαιχηεξνο είλαη ν 

δείθηεο, ηφζν πην επαξθήο είλαη ε ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα θαιχπηεη ηηο 

βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηηο. Μηα αλαινγία κηθξφηεξε ηεο κνλάδαο θαλεξψλεη 

φηη ε επηρείξεζε είλαη αδχλαην λα αληαπεμέιζεη ζηηο ππνρξεψζεηο ηηο.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Γείκηηρ Γενικήρ Ρεςζηόηηηαρ =    Κςκλοθοπούν Δνεπγηηικό    

                                                        Βπασςππόθεζμερ Τποσπεώζειρ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γείκηηρ Γενικήρ Ρεςζηόηηηαρ 2014 =     285.998       =    0,739 

                                                                    386.827 

 

Γείκηηρ Γενικήρ  Ρεςζηόηηηαρ 2015  =     272.416      =    1,377 

                                                                      197.824  

 

Γείκηηρ Γενικήρ  Ρεςζηόηηηαρ 2016  =     151.648       =    0,603 

                                                                       251.338 

 

 

 Πίλαθαο 3.2.1 : Υξεκαηννηθνλνκηθνί Γείθηεο Γεληθήο Ρεπζηφηεηαο 2014-2016 
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Γείκηηρ ειδικήρ πεςζηόηηηαρ  
 
 

Ο αξηζκνδείθηεο άκεζεο ξεπζηφηεηαο επηλνήζεθε γηα λα πεξηιάβεη φια εθείλα ηα 

ζηνηρεηά ηα φπνηα κεηαηξέπνληαη εχθνια θαη γξήγνξα ζε ξεπζηά θαη αγλνεί φια 

εθείλα ηα ζηνηρεηά θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ ηα φπνηα δελ κεηαηξέπνληαη εχθνια 

ζε κεηξεηά. Γεληθφηεξα, ζπληζηάηαη θαηψηαηνο αξηζκνδείθηεο εηδηθήο ξεπζηφηεηαο 

ηεο ηάμεσο ηνπ 1. Ωζηφζν, ππάξρνπλ πνιιέο ηδηαίηεξα επηηπρεκέλεο επηρεηξήζεηο πνπ 

παξνπζηάδνπλ αξηζκνδείθηε εηδηθήο ξεπζηφηεηαο θάησ ηνπ 1, ρσξίο απηφ λα 

πξνθαιεί πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Γείκηηρ Διδικήρ Ρεςζηόηηηαρ = Κςκλοθοπούν Δνεπγηηικό -Αποθέμαηα 

                                                            Βπασςππόθεζμερ Τποσπεώζειρ 

 

 

 

 

 

 
 

Γείκηηρ  Διδικήρ  Ρεςζηόηηηαρ 2014 =     285.998       =    0,739 

                                                                      386.827 

 

Γείκηηρ  Διδικήρ   Ρεςζηόηηηαρ 2015  =     272.136     =    1,376 

                                                                        197.824  

 

Γείκηηρ  Διδικήρ   Ρεςζηόηηηαρ 2016  =     149.298      =    0,594 

                                                                        251.338 

 
 Πίλαθαο 3.2.2 : Υξεκαηννηθνλνκηθνί Γείθηεο Δηδηθήο  Ρεπζηφηεηαο 2014-2016 
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 Γείκηηρ Σαμειακήρ Ρεςζηόηηηαρ 

 

 

  
Ο αξηζκνδείθηεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο παξνπζηάδεη κε πην απζηεξφ ηξφπν ηελ 

ηθαλφηεηα κηαο επηρείξεζεο λα ηθαλνπνηεί ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο θαη 

γηα ην ιφγν απηφ ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπο εμεηάδεηαη θαηά πφζν ηα δηαζέζηκα  θαη ηα 

ρξεφγξαθα κηα επηρείξεζεο κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

ηεο.  

 

Γεληθά, φζν κεγαιχηεξε είλαη ε ηηκή απηνχ ηνπ δείθηε, ηφζν ηζρπξφηεξε είλαη ε 

ηακεηαθή ζέζε ηεο επηρείξεζεο θαη ηφζν , ζπλεπψο , κηθξφηεξνο είλαη ν θίλδπλνο 

αδπλακίαο εμφθιεζεο ησλ ηξερνπζψλ ππνρξεψζεψλ ηεο . Γελ ππάξρεη θαλφλαο γηα ην 

πνηα πξέπεη λα είλαη ε ηηκή ηνπ δείθηε.  

  
 
 
 
 
 

 Γείκηηρ Σαμειακήρ Ρεςζηόηηηαρ =       Σαμειακά διαθέζιμα 

                                                            Βπασςππόθεζμερ Τποσπεώζειρ 

 

 

 

Γείκηηρ Σαμειακήρ Ρεςζηόηηηαρ 2014 =     198.455      =    0,513 

                                                                          386.827 

 

Γείκηηρ Σαμειακήρ  Ρεςζηόηηηαρ 2015  =     231.115     =    1,168 

                                                                           197.824  

 

Γείκηηρ Σαμειακήρ  Ρεςζηόηηηαρ 2016  =     65.433       =    0,260 

                                                                          251.338 

 

Πίλαθαο  3.2.3 : Υξεκαηννηθνλνκηθνί Γείθηεο Σακεηαθήο Ρεπζηφηεηαο 2014-2016 



30 

 

 

      3. 3 Απιθμοδείκηερ Γπαζηηπιόηηηαρ  

     

 

 

 
      Οη αξηζκνδείθηεο δξαζηεξηφηεηαο κηαο επηρείξεζεο αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ζηε δεκηνπξγία πσιήζεσλ θαη 

πεξηιακβάλνπλ αξθεηέο θαηεγνξίεο , νη ζεκαληηθφηεξεο απφ ηηο νπνίεο είλαη ε 

θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ινγαξηαζκψλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ν 

δείθηεο ηαρχηεηαο θεθαιαίνπ θίλεζεο. 

 

  

 

 

 
Γείκηηρ ηασύηηηαρ ειζππάξευρ απαιηήζευν  
 
 

Ο δείθηεο απηφο κεηξά πφζεο θνξέο ην ρξφλν εηζπξάηηνληαη νη απαηηήζεηο ηεο 

επηρείξεζεο. Μία πςειή ηηκή ηνπ δείθηε είλαη έλδεημε ηνπ φηη ε επηρείξεζε δηαηεξεί 

έλα απνηειεζκαηηθφ κεραληζκφ είζπξαμεο, ελψ κία ρακειή ηηκή ηνπ δείθηε ζπλήζσο 

ζεκαίλεη φηη ε επηρείξεζε αθνινπζεί κία ραιαξή πηζησηηθή πνιηηηθή ε νπνία κπνξεί 

λα έρεη σο απνηέιεζκα απιήξσηεο θαη εθθξεκείο απαηηήζεηο.  

 

 

 

 

 

Γείκηηρ ηασύηηηαρ ειζππάξευρ απαιηήζευν =  Πυλήζειρ 

                                                                                Απαιηήζειρ 

 

 

 

Γείκηηρ ηασύηηηαρ ειζππάξευρ απαιηήζευν 2014 =     285.998       =    3,944 

                                                                                             72.523 

 

Γείκηηρ ηασύηηηαρ ειζππάξευρ απαιηήζευν 2015  =     272.416      =    11,642 

                                                                                              23.391 

 

Γείκηηρ ηασύηηηαρ ειζππάξευρ απαιηήζευν  2016  =     151.648       =    4,504 

                                                                                               33.667 

Πίλαθαο  3.3.1: Υξεκαηννηθνλνκηθνί Γείθηεο  ηαρχηεηαο εηζπξάμεσο απαηηήζεσλ 

2014-2016  
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Γείκηηρ ηασύηηηαρ κςκλοθοπίαρ αποθεμάηυν  
 
 

 

 

      Ο δείθηεο απηφο κεηξά πφζεο θνξέο ην ρξφλν ηα απνζέκαηα ηεο εηαηξείαο 

κεηαηξέπνληαη ζε πσιήζεηο. Τςειέο ηηκέο ηνπ δείθηε θαη απνπζία δηαρξνληθψλ 

δηαθπκάλζεσλ ζηηο ηηκέο ηνπ ππνδειψλεη φηη ε επηρείξεζε δηαρεηξίδεηαη 

απνηειεζκαηηθά ηα απνζέκαηά ηεο. Με απηφ ηνλ δείθηε, ειέγρεηαη αλ ππάξρεη θάπνηα 

ππέξ-απνζεκαηνπνίεζε (ρακειή ηαρχηεηα θπθινθνξίαο απνζεκάησλ), ε νπνία 

κπνξεί λα εγθπκνλεί θηλδχλνπο γηα ηελ νηθνλνκηθή εμέιημε ηεο επηρείξεζεο, ηδηαίηεξα 

φηαλ ηα απνζέκαηα ησλ πξντφλησλ έρνπλ αγνξαζηεί κε πίζησζε ή κε δαλεηαθά 

ηξαπεδηθά θεθάιαηα, γηα ηα νπνία ε επηρείξεζε πιεξψλεη ηφθνπο.  

 

 

 

 

 

Γείκηηρ ηασύηηηαρ κςκλοθοπίαρ αποθεμάηυν =  Πυλήζειρ  

                                                                                  Αποθέμαηα 

 

 

 

 

 

 

 

Γείκηηρ ηασύηηηαρ κςκλοθοπίαρ αποθεμάηυν 2014 =     285.998        

                                                                                                    0 

 

Γείκηηρ ηασύηηηαρ κςκλοθοπίαρ αποθεμάηυν 2015  =     272.416      =    972,914 

                                                                                                   280 

 

Γείκηηρ ηασύηηηαρ κςκλοθοπίαρ αποθεμάηυν 2016  =     151.648       =    64,531 

                                                                                                 2.350 

 
Πίλαθαο 3.3.2 : Υξεκαηννηθνλνκηθνί Γείθηεο ηαρχηεηαο θπθινθνξίαο απνζεκάησλ              

2014-2016 
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 Γείκηηρ ηασύηηηαρ κςκλοθοπίαρ ενεπγηηικού 
 
 
 
 
 
       Ζ θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ηνπ ελεξγεηηθνχ, καο δείρλεη ηελ ζπκκεηνρή ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, ζηε δεκηνπξγία πσιήζεσλ. Με άιια ιφγηα ε 

θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ησλ δηαθφξσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, απνηειεί έλδεημε 

ηεο ηθαλφηεηαο δηαρείξηζεο ησλ πεγψλ θεθαιαίνπ πνπ δηαζέηεη κηα εηαηξεία γηα ηε 

δεκηνπξγία πσιήζεσλ. 

 

  

 
 

 

 

 

 

Γείκηηρ ηασύηηηαρ κςκλοθοπίαρ ενεπγηηικού =   Καθαπέρ Πυλήζειρ  

                                                                                  ύνολο Δνεπγηηικού 

               

 

                                                                   

   

 

Γείκηηρ ηασύηηηαρ κςκλοθοπίαρ ενεπγηηικού 2014 =     285.998       =    0,177 

                                                                                              1.615.940 

 

Γείκηηρ ηασύηηηαρ κςκλοθοπίαρ ενεπγηηικού 2015  =     272.416      =    0,176 

                                                                                               1.542.530 

 

Γείκηηρ ηασύηηηαρ κςκλοθοπίαρ ενεπγηηικού  2016  =     151.648       =    0,098 

                                                                                                1.540.755 

                                                                                

Πίλαθαο 3.3.3 : Υξεκαηννηθνλνκηθνί Γείθηεο ηαρχηεηαο θπθινθνξίαο ελεξγεηηθνχ 

2014-2016 
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3. 4 Απιθμοδείκηερ Αποδοηικόηηηαρ  

 
 

 

     Ζ απνδνηηθφηεηα κηαο επηρείξεζεο αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηά ηεο λα δεκηνπξγεί 

θέξδε. Ζ δεκηνπξγία θεξδψλ είλαη ζεκαληηθή ηφζν γηα ηνπο κεηφρνπο , αθνχ 

ακείβνληαη κε κεξίζκαηα φζν θαη γηα ηνπο πηζησηέο ηεο επηρείξεζεο αθνχ ε 

ρνξήγεζε πηζηψζεσλ ζπλδέεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα απμάλεη ηα 

θέξδε ηεο ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ηθαλνπνηεί ηηο ππνρξεψζεηο ηεο. 

 

    Μηα πςειή ηηκή ησλ δεηθηψλ απνδνηηθφηεηαο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα κηα 

επηρείξεζε ,δηφηη ελδηαθέξνπλ άκεζα θαη θαζνξίδνπλ ηηο απνθάζεηο δχν βαζηθψλ 

νκάδσλ, ησλ κεηφρσλ ηεο θαη ησλ πηζησηψλ ηεο. Οη κέηνρνη ελδηαθέξνληαη γηα ηελ 

απνδνηηθφηεηα θαζψο ιακβάλνπλ κεξίζκαηα απφ ηα θαζαξά θέξδε ηεο εηαηξείαο. 

Δλψ  νη πηζησηέο κε ηε ζεηξά ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ απνδνηηθφηεηα γηα λα 

θαζνξίζνπλ ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο θαη λα 

απνθαζίζνπλ ην κέγεζνο ηεο πίζησζεο πνπ ζα ηεο ρνξεγήζνπλ. 

  
  
 
 
 

 

 

 

 

Γείκηηρ Μικηού Πεπιθυπίος  

 

 

 

      Ο αξηζκνδείθηεο κηθηνχ πεξηζσξίνπ ή κηθηνχ θέξδνπο είλαη απηφο ν νπνίνο καο 

δείρλεη ην θέξδνο πνπ απνιακβάλεη κηα επηρείξεζε απφ ηελ πψιεζε ησλ πξντφλησλ 

ηεο. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφο δηφηη παξέρεη έλα κέηξν αμηνιφγεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο 

ησλ επηρεηξήζεσλ. Όζν κεγαιχηεξνο είλαη ν αξηζκνδείθηεο κηθηνχ θέξδνπο ηφζν 

θαιχηεξε, απφ απφςεσο θεξδψλ, είλαη ε ζέζε ηεο επηρεηξήζεσο δηφηη κπνξεί λα 

αληηκεησπίζεη ρσξίο δπζθνιία ηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο ησλ πσινχκελσλ πξντφλησλ 

ηεο. Αληίζεηα, έλαο ρακειφο αξηζκνδείθηεο κηθηνχ θέξδνπο δείρλεη κηα φρη θαιή 

πνιηηηθή ηεο δηνηθήζεσο ζηνλ ηνκέα αγνξψλ θαη πσιήζεσλ.  

 

 

 

Απιθμοδείκηηρ Μικηού Πεπιθυπίος =  Μικηά Κέπδη Δκμεηάλλεςζηρ  

                                                                       Καθαπέρ  Πυλήζειρ  
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Απιθμοδείκηηρ Μικηού Πεπιθυπίος 2014 =    3.759.713      =    13,146 

                                                                               285.998 

 

Απιθμοδείκηηρ Μικηού Πεπιθυπίος 2015  =     3.603.419      =    13,227 

                                                                                 272.416  

 

Απιθμοδείκηηρ Μικηού Πεπιθυπίος 2016  =     3.521.958       =    23,225 

                                                                                 151.648 

 

 

Πίλαθαο 3.4.1 : Υξεκαηννηθνλνκηθνί Γείθηεο Μηθηνχ Πεξηζσξίνπ 2014-2016 

 

 

 

 

 

 

Γείκηηρ Καθαπού Πεπιθυπίος  
 

 

 

 

 

Ο δεχηεξνο αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο, απηφο ηνπ θαζαξνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο 

δείρλεη ην πνζνζηφ ηνπ θαζαξνχ θέξδνπο πνπ επηηπγράλεη κηα επηρείξεζε απφ ηηο 

πσιήζεηο ηεο, δειαδή δείρλεη ην θέξδνο απφ ηηο ιεηηνπξγηθέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο. 

Οπζηαζηηθά απηφ πνπ θαηαθέξλεη λα καο δείμεη είλαη ην πνζνζηφ θέξδνπο, πνπ κέλεη 

ζηελ επηρείξεζε κεηά ηελ αθαίξεζε απφ ηηο θαζαξέο πσιήζεηο, ηνπ θφζηνπο 

πσιεζέλησλ θαη ησλ ινηπψλ εμφδσλ. Απηφ πνπ επηζπκνχκε είλαη ν αξηζκφο απηφο λα 

είλαη φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξνο γηαηί ηφζν πεξηζζφηεξν επηθεξδήο είλαη ε 

επηρείξεζε.  

 

 

 

 

 

Απιθμοδείκηηρ Καθαπού Πεπιθυπίος =  Καθαπά Κέπδη Δκμεηάλλεςζηρ  
                                                                            Καθαπέρ  Πυλήζειρ 

 

 

 



35 

 

 

Απιθμοδείκηηρ Καθαπού Πεπιθυπίος 2014 =     193.262      =    0,676 

                                                                                  285.998 

 

Απιθμοδείκηηρ Καθαπού Πεπιθυπίος 2015  =     211.091     =    0,775 

                                                                                  272.416 

 

Απιθμοδείκηηρ Καθαπού Πεπιθυπίος 2016  =     172.088      =    1,135 

                                                                                  151.648 

 

Πίλαθαο 3.4.2 : Υξεκαηννηθνλνκηθνί Γείθηεο Καζαξνχ Πεξηζσξίνπ 2014-2016 

 

 

 

 

 

 

 

Γείκηηρ Αποδοηικόηηηαρ Δνεπγηηικού  
 

 

 

 

      Ο ζπγθεθξηκέλνο αξηζκνδείθηεο κεηξάεη ηελ απφδνζε ησλ ζπλνιηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο θαη επηηξέπεη ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. Ο δείθηεο απνδνηηθφηεηαο ελεξγεηηθνχ 

θαλεξψλεη ηελ ηθαλφηεηαο ηεο επηρείξεζεο λα κπνξεί λα επηδήζεη νηθνλνκηθά θαη λα 

πξνζειθχζεη θεθάιαηα πνπ πξνζθέξνληαη πξνο επέλδπζε, «αληακείβνληαο» ηα 

αλάινγα.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Απιθμοδείκηηρ Αποδοηικόηηηαρ Δνεπγηηικού =  Καθαπά κέπδη  Δκμεηάλλεςζηρ   

                                                                                             ύνολο Δνεπγηηικού 
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Απιθμοδείκηηρ Αποδοηικόηηηαρ Δνεπγηηικού 2014 =     193.262      =    0,119 

                                                                                              1.615.940 

 

Απιθμοδείκηηρ Αποδοηικόηηηαρ Δνεπγηηικού 2015  =     211.091     =    0,137 

                                                                                               1.542.530 

 

Απιθμοδείκηηρ Αποδοηικόηηηαρ Δνεπγηηικού 2016  =     172.088      =    0,112 

                                                                                               1.540.755 

 

 

Πίλαθαο 3.4.3 : Υξεκαηννηθνλνκηθνί Γείθηεο Απνδνηηθφηεηαο Δλεξγεηηθνχ 2014-

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γείκηηρ Αποδοηικόηηηαρ Ιδίυν Κεθαλαίυν  
 

 

 

     Σειεπηαίνο αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο πνπ ζα αλαιχζνπκε είλαη απηφο ησλ 

ηδίσλ θεθαιαίσλ. Ο δείθηεο απεηθνλίδεη ηελ θεξδνθφξα δπλακηθφηεηα κηαο 

επηρεηξήζεσο θαη παξέρεη έλδεημε ηνπ θαηά πνζφ επεηεχρζε ν ζηφρνο 

πξαγκαηνπνηήζεσο ελφο ηθαλνπνηεηηθνχ απνηειέζκαηνο. Μεηξά δειαδή ηνλ βαζκφ 

ζηνλ νπνίν ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε κεηαηξέπνπλ κε επηηπρία ηα θεθάιαηα πνπ έρνπλ 

επελδχζεη νη ηδηνθηήηεο ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ απνθέξνπλ θέξδνο. Απνηειεί ηνλ 

βαζηθφ δείθηε ηνλ φπνην ε δηνίθεζε κηαο εηαηξίαο ζε πεξίπησζε ζεηηθνχ 

απνηειέζκαηνο ηείλεη λα πξνβάιεη κε ηνλ πην επηθαλή ηξφπν ζηνλ εηήζην απνινγηζκφ 

ρξήζεο.  

     Έλαο ρακειφο αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο ηδίσλ θεθαιαίσλ είλαη ελδεηθηηθφο 

ηνπ φηη ε επηρείξεζε πάζρεη ζε θάπνην ηνκέα ηεο, αληίζεηα, έλαο πςειφο 

αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο ηδίσλ θεθαιαίσλ απνηειεί έλδεημε φηη ε επηρείξεζε 

επεκεξεί θαη ηνχην αλάινγα κπνξεί λα νθείιεηαη ζηελ επηηπρεκέλε δηνίθεζε ηεο, 
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ζηηο επλντθέο γη’ απηήλ νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, ζηελ εχζηνρε ρξεζηκνπνίεζε 

θεθαιαίσλ ηεο θ.η.ι.  

 

 

 
 

Απιθμοδείκηηρ Αποδοηικόηηηαρ Ιδίυν Κεθαλαίυν =  Καθαπά  Κέπδη  Δκμεηάλλεςζηρ 

                                                                                      ύνολο Ιδίυν Κεθαλαίυν 

 

 

  

 

 

Απιθμοδείκηηρ Αποδοηικόηηηαρ Ιδίυν Κεθαλαίυν 2014 =     193.262      =    0,166 

                                                                                                      1.166.661 

 

Απιθμοδείκηηρ Αποδοηικόηηηαρ Ιδίυν Κεθαλαίυν 2015  =     211.091     =    0,182 

                                                                                                       1.162.282 

 

Απιθμοδείκηηρ Αποδοηικόηηηαρ Ιδίυν Κεθαλαίυν 2016  =     172.088      =   0,166                                                                                                

                                                                                                       1.038.121 

 

Πίλαθαο 3.4.4: Υξεκαηννηθνλνκηθνί Γείθηεο Απνδνηηθφηεηαο Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 

2014-2016 

 

 

 

 3. 5  Απιθμοδείκηερ Γιάπθπυζηρ Κεθαλαίυν  

 

 

 

   

 
  Όηαλ αλαθεξφκαζηε ζηε δηάξζξσζε ησλ θεθαιαίσλ κηαο επηρείξεζεο, ζπλήζσο 

ελλννχκε δχν θαηεγνξίεο , ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαη ηελ θεθαιαηαθή δνκή. Ζ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή δνκή ,καο δείρλεη ηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ηεο ζηνηρείσλ. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζηνηρείσλ απνηππψλεηαη ζην παζεηηθφ ηνπ 

ηζνινγηζκνχ ηεο θαη αληηζηνηρεί ζηα ίδηα θεθάιαηα θαη ηεο ππνρξεψζεηο ηεο. 

Αληίζηνηρα, ε θεθαιαηαθή δνκή είλαη ε κφληκε ρξεκαηνδφηεζε πνπ 

αληηπξνζσπεχεηαη απφ ην κφληκν δαλεηζκφ, ην πξνλνκηνχρν κεηνρηθφ θεθάιαην θαη 

ηα ίδηα θεθάιαηα ησλ κεηνρψλ. 

 

 

   Οη αξηζκνδείθηεο δνκήο ησλ θεθαιαίσλ κηαο επηρείξεζεο καο παξέρνπλ νπζηαζηηθή 

πιεξνθφξεζε γηα ην θαηά πφζνλ κηα επηρείξεζε είλαη ζε ζέζε λα θαιχςεη ηηο 



38 

 

ππνρξεψζεηο ηεο. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη ζεκαληηθφηεξνη δείθηεο απηήο ηεο 

θαηεγνξίαο. 

 

  

 

 

 
 

 

Γείκηηρ Υπημαηοοικονομικήρ Μόσλεςζηρ  
 

 

 

 

     ηελ πεξίπησζε απηνχ ηνπ δείθηε κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε πφζεο θνξέο ην 

ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ θαιχπηεη ηα ίδηα θεθάιαηα. Γηα θάζε επηρείξεζε 

πξνηηκφηεξν είλαη ν δείθηεο απηφο λα κελ είλαη πςειφο θαζψο φζν πςειφηεξνο είλαη 

καο δείρλεη φηη ε επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί αξθεηά μέλα θεθάιαηα πξάγκα ην νπνίν ηηο 

δίλεηο πηζαλφηεηεο γηα κειινληηθή ρξενθνπία.  

 

 

 

 

 

 

 

Απιθμοδείκηηρ Υπημαηοοικονομικήρ Μόσλεςζηρ =  ύνολο Δνεπγηηικού 

                                                                                            ύνολο Ιδίυν Κεθαλαίυν 

 

 

 

 

 

Απιθμοδείκηηρ Υπημαηοοικονομικήρ Μόσλεςζηρ 2014 =     1.615.940     =    0,119 

                                                                                                     1.166.661 

 

Απιθμοδείκηηρ Υπημαηοοικονομικήρ Μόσλεςζηρ 2015  =     1.542.530     =    0,137 

                                                                                                      1.162.282 

 

Απιθμοδείκηηρ Υπημαηοοικονομικήρ Μόσλεςζηρ 2016  =     1.540.755      =   0,484   

                                                                                                      1.038.121 

 

 

Πίλαθαο 3.5.1 : Αξηζκνδείθηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Μφριεπζεο 2014-2016 
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Γείκηηρ Ξένυν ππορ Ίδια Κεθάλαια   

 

 

 

 

 

     Ο δείθηεο απηφο καο δείρλεη ηελ ζρέζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πξνο ηα μέλα 

θεθάιαηα ηεο επηρείξεζεο. Όζν κεγαιχηεξνο είλαη ν δείθηεο, ηφζν ππεξρξεσκέλε 

είλαη ε επηρείξεζε. Υξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο δαλεηζηέο ηεο επηρείξεζεο γηα λα 

εθηηκήζνπλ ηνλ βαζκφ αζθάιεηαο πνπ ηνπο εμαζθαιίδνπλ ηα ίδηα θεθάιαηα, αιιά θαη 

απφ ηελ δηνίθεζε θαη ηνπο κεηφρνπο ηεο επηρείξεζεο γηα λα δηαπηζηψζνπλ ην επίπεδν 

ζην νπνίν έρεη θζάζεη ε ρξήζε θεθαιαηαθήο κφριεπζεο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απιθμοδείκηηρ Ξένυν ππορ Ίδια Κεθάλαια =  ύνολο Ξένυν Κεθαλαίυν  

                                                                               ύνολο Ιδίυν  Κεθαλαίυν 

  

 

 

 

 

 

Απιθμοδείκηηρ Ξένυν ππορ Ίδια Κεθάλαια 2014 =     449.284     =    0,385 

                                                                                          1.166.661 

 

Απιθμοδείκηηρ Ξένυν ππορ Ίδια Κεθάλαια  2015  =     380.249     =    0,327 

                                                                                            1.162.282 

 

Απιθμοδείκηηρ Ξένυν ππορ Ίδια Κεθάλαια  2016  =     502.634     =    0,484 

                                                                                            1.038.121 

Πίλαθαο 3.5.2: Αξηζκνδείθηεο  Ξέλσλ πξνο Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 2014-2016 
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4. ςμπεπάζμαηα και ζσολιαζμόρ αποηελεζμάηυν  

 

 

      ηελ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία, φπσο έρεη αλαθεξζεί, αλαιχζεθαλ ηα βαζηθά 

νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο εηαηξείαο ΟΠΑΠ Α.Δ. γηα ηα έηε 2014-2015-2016. Με βάζε 

ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηηο εηαηξείαο, ππνινγίζηεθαλ θαη αλαιχζεθαλ νη 

ζεκαληηθφηεξνη ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο ηεο εηαηξείαο. Απφ ηνλ  ππνινγηζκφ θαη 

θπξίσο ηελ κεηαβνιή ησλ νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ, πξνθχπηνπλ ζπκπεξάζκαηα 

αλαθνξηθά κε ηελ θαηάζηαζε ξεπζηφηεηαο, απνδνηηθφηεηαο θαη βησζηκφηεηαο ηεο 

εηαηξείαο. 

 

      ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ  θαη ησλ αληίζηνηρσλ κεηαβνιψλ ηνπο γηα ηελ εηαηξεία 

ΟΠΑΠ  Α.Δ. ζηελ δηάξθεηα ησλ εηψλ 2014- 2015-2016. 

 

 

 

 

4.1  ςγκπιηική ανάλςζη ηυν οικονομικών καηαζηάζευν 

 

         

      Οη βαζηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο είλαη ν ηζνινγηζκφο  θαη ε 

θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεσο. Με ηελ ζπγθξηηηθή αλάιπζε ηφζν ηνπ 

ηζνινγηζκνχ φζν θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο ηεο εηαηξείαο ΟΠΑΠ  γηα ηα έηε 

2014-2016, καο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα έρνπκε κηα πην νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα 

ηελ πνξεία ηεο. 

 

     Δπφκελν βήκα απνηειεί ε θαηάξηηζε ηνπ  πίλαθα ζπγθξηηηθήο αλάιπζεο ηνπ 

ηζνινγηζκνχ, θαζψο  επίζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο  ηεο εηαηξείαο γηα ηα έηε 

2014-2015-2016. 
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                     ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ 

ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ 2014 2015 2016
            Κυκλοφοροφν ενεργητικό

Σαμειακά διαθζςιμα και ιςοδφναμα 12,28% 14,98% 4,25%

Αποθζματα 0,00% 0,018% 0,15%

Εμπορικζσ απαιτήςεισ 4,49% 1,52% 2,18%

Λοιπά κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία 0,93% 1,14% 3,26%

φνολο κυκλοφοροφντοσ ενεργητικοφ 17,69% 17,66% 9,84%

              Μη κυκλοφοροφν ενεργητικό

Αςϊματεσ ακινητοποιήςεισ 67,30% 68,93% 67,57%

Ενςϊματεσ ακινητοποιήςεισ 1,68% 2,13% 2,93%

Επενδφςεισ ςε ακίνητα 0,095% 0,09% 0,06%

Τπεραξία 0,00% 0,00% 0,00%

υμμετοχζσ ςε θυγατρικζσ εταιρείεσ 11,27% 9,57% 18,21%

υμμετοχζσ ςε ςυγγενείσ εταιρείεσ 0,00% 0,00% 0,00%

Μακροπρόθεςμεσ εμπορικζσ απαιτήςεισ 0,033% 0,007% 0,0008%

Λοιπά μη κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία 1,92% 1,61% 1,38%

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηςη 0,00% 0,00% 0,00%

φνολο μη κυκλοφοροφντων περιουςιακών ςτοιχείων 82,30% 82,34% 90,16%

φνολο Ενεργητικοφ 100,00% 100,00% 100,00%

                ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ

Κδια κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο 5,92% 6,20% 6,21%

Αποθεματικά 2,99% 3,14% 2,07%

Κδιεσ μετοχζσ 0,00% -0,18% -0,48%

Κζρδη εισ νζον 63,27% 66,19% 59,58%

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 72,19% 75,35% 67,38%

Μακροπρόθεςμεσ υποχρεώςεισ

Μακροπρόθεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ 0,00% 7,45% 13,49%

Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρζωςη 0,41% 0,23% 0,26%

Προγράμματα παροχϊν προςωπικοφ 0,046% 0,06% 0,09%

Προβλζψεισ 3,04% 3,73% 2,12%

Λοιπζσ μακροπρόθεςμεσ υποχρεϊςεισ 0,36% 0,35% 0,34%

φνολο μακροπρόθεςμων υποχρεώςεων 3,86% 11,83% 16,31%

Βραχυπρόθεςμεσ υποχρεώςεισ

Βραχυπρόθεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ 0,00% 0,15% 7,70%

Εμπορικζσ υποχρεϊςεισ 7,47% 3,41% 4,22%

Τποχρεϊςεισ από φόρουσ 10,27% 7,76% 2,85%

Λοιπζσ βραχυπρόθεςμεσ υποχρεϊςεισ 6,19% 1,52% 1,53%

φνολο βραχυπρόθεςμων υποχρεώςεων 23,94% 12,82% 16,31%

φνολο Τποχρεώςεν 27,80% 24,65% 32,62%

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Τποχρεώςεων 100,00% 100,00% 100,00%

                                  Πίλαθαο 4.1.1 : πγθξηηηθή Αλάιπζε  Ηζνινγηζκνχ 2014-2016 
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                                     ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΥΡΗ 

 

 

Πίλαθαο 4.1.2 : πγθξηηηθή Αλάιπζε  Απνηειεζκάησλ Υξήζεο 2014-2016 

2014 2015 2016 

Μηθηά Κέξδε Δθκεηάιιεπζεο 

 

100,00%  100,00%  100,00% 
Ειςφορά επί των καθαρϊν εςόδων και λοιπζσ ειςφορζσ -9,575%   -9, 72% -11, 44% 

Προμήθειεσ πρακτόρων 

πρακτόρων 

-8, 33%   -8, 35%   -8, 31% 

Καθαρά ζςοδα από παιχνίδια (NGR) 14,08% 14,32% 12, 97% 

Άλλα λειτουργικά ζςοδα 0,77% 1,20% 1, 23% 

Κόςτοσ μιςθοδοςίασ -1, 15% -1, 15% -1, 39% 

Ζξοδα προβολήσ και διαφήμιςησ -1, 76% -1, 41% -1, 51% 

Άλλα λειτουργικά ζξοδα - 3, 19%   -3, 55%   -3, 53% 

Κζρδη προ φόρων, τόκων και αποςβζςεων   8,74%   9, 42%    7,77% 

Αποςβζςεισ -1, 04%  -1, 11% -1, 04% 

Λειτουργικό αποτζλεςμα    7,69%    8,31%   7, 76% 

Χρηματοοικονομικά ζςοδα         0,06%       0,02%        0,02% 

Χρηματοοικονομικά ζξοδα       -0,03%      -0, 12% -0, 37% 

Λοιπά χρηματοοικονομικά ζςοδα         0,18%       0,16%       0,26% 

Κζρδη προ φόρων      7,9%    8,37%   6, 64% 

Φόροσ ειςοδήματοσ    -2, 69% -2, 60%  -1, 75% 

Κζρδη μετά φόρων    5,14%    5,86%   4, 88% 
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      Βιέπνληαο ινηπφλ ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο 

, παξαηεξνχκε φηη ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο εηαηξείαο κεηψζεθε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ηξηεηίαο κε πνζνζηφ ίζν κε 4,65% μεθηλψληαο απφ ην 1.615.940 € θαη 

θαηαιήγνληαο ζην πνζφ ηνπ 1.540.755€. 

 

 

    Όζνλ αθνξά ην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ  δηαπηζηψλνπκε φηη ηα απνζέκαηα 

δηαηεξνχλ ζρεηηθά ζηαζεξά ηα πνζνζηά ηνπο κε ηηκέο νη νπνίεο δηαρξνληθά 

θπκαίλνληαη ζηα ίδηα  επίπεδα (ηηκέο 2014: 0,00%  θαη ηηκέο 2016: 0,15%) ελ 

αληηζέζεη κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ζηα νπνία 

παξαηεξείηαη κηα αμηνζεκείσηε κείσζε αλά έηνο, ε νπνία έρεη επηπηψζεηο ζηα 

ρξήκαηα πνπ έρεη ε επηρείξεζε. Σέινο, παξαηεξνχκε κηα  αμηνζεκείσηε αχμεζε  ζηα 

ινηπά θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ( 2014: 0,93%, 2015: 1,14% 2016: 

3,26%). 

ην κε θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ ππάξρεη κηα ζρεηηθή ζηαζεξφηεηα ζηηο ηηκέο αλά 

έηνο, εθηφο απφ ηηο ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο πνπ παξαηεξνχκε κηα αχμεζε 

δηαρξνληθά (2014: 11,27%  θαη 2016:18,21%). Δπίζεο, κηα κηθξή αχμεζε ηνπ 4,5% 

παξαηεξείηε ζην ζχλνιν κε θπθινθνξνχλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

 

     ρεηηθά κε ηα ίδηα θεθάιαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο , εδψ ηα πξάγκαηα είλαη πην απιά 

θαζψο νη ηηκέο εδψ παξακέλνπλ ζρεδφλ ίδηεο ζε φιε ηα έηε θαη θαηαιακβάλνπλ έλα 

αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ ,ην νπνίν αγγίδεη θαη ην 75,35% ην 2015. ηνλ αληίπνδα ηα 

μέλα θεθάιαηα είλαη απηά πνπ βιέπνπκε λα θαηαιακβάλνπλ έλα  κηθξφηεξν πνζνζηφ 

κεηαμχ 27,80% θαη 32,62% ην 2014 θαη 2016 αληίζηνηρα. Βέβαηα , νη 

βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο είλαη απηέο νη νπνίεο ππεξηεξνχλ  έλαληη ησλ 

καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ θαη θαηαιακβάλνπλ ζρεδφλ ην ήκηζπ ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ. 

 

 

    Αλαθνξηθά κε ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο δηαπηζηψλνπκε φηη θαη ζηα ζηνηρεία 

ρξήζεσο ηεο εηαηξείαο γηα ηελ ηξηεηία , νη  ηηκέο δελ παξνπζηάδνπλ κεγάιεο 

κεηαβνιέο αλά ρξνληά. Μηθξή κείσζε ησλ πνζνζηψλ παξαηεξείηαη ζηα θέξδε κεηά 

θφξσλ απφ 5,14% ην 2014 ζην πνζνζηφ 4,88% ην 2016. Δπίζεο ην ίδην παξαηεξείηαη 

ζηα θέξδε πξν θφξσλ( ην 2014: 8,74%  θαη ην 2016: 7,77%) θαη ζηα θαζαξά έζνδα 

απφ παηρλίδηα( ην 2014: 14,08%  θαη  ην 2016: 12,97%) 
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 4.2 ςμπεπάζμαηα ανάλςζηρ  ηυν σπημαηοοικονομικών δεικηών      

πεςζηόηηηαρ 

 

 

 
      Παξαηεξψληαο ηα ζηνηρεία ησλ πηλάθσλ ησλ αξηζκνδεηθηψλ ξεπζηφηεηαο, 

δηαπηζηψλνπκε φηη νη δείθηεο ξεπζηφηεηαο πνπ αλαγξάθνληαη θαη καο ελδηαθέξνπλ 

άκεζα είλαη απηφο ηεο Γεληθήο ξεπζηφηεηαο θαη απηφο ηεο Δηδηθήο ξεπζηφηεηαο.  

  

     Ξεθηλψληαο κε ηνλ πξψην καο δείθηε δηαπηζηψλνπκε φηη αλ θαη ηα πξψηα έηε 

ππήξρε κηα αλνδηθή ηάζε (Σηκή 2014: 0,739 θαη Σηκή 2015: 1,377) πξάγκα ην νπνίν 

ππνδειψλεη φηη ε επηρείξεζε παξέρεη κεγαιχηεξε αζθάιεηα ζηνπο πηζησηέο ηεο ελψ 

παξάιιεια καο δείρλεη φηη ην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ αξθεί γηα λα θαιχςεη ηηο 

βξαρπρξφληεο ππνρξεψζεηο ηεο. Απφ ην 2015 φκσο κέρξη ην 2016 παξαηεξείηαη κηα  

πησηηθή ηάζε ηνπ δείθηε ε νπνία θαλεξψλεη ηεο δπζθνιία ηεο επηρείξεζεο λα 

μεπιεξψλεη ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο. Παξ φια απηά ην γεγνλφο φηη ν 

δείθηεο ην έηνο 2015 είλαη πάλσ απφ ηελ κνλάδα είλαη έλα ζεηηθφ ζηνηρείν.  

 

    Όζνλ αθνξά ηνλ δείθηε ηεο Άκεζεο ξεπζηφηεηαο παξαηεξνχκε θαη εδψ κηα 

αλάινγε πνξεία κε ηνλ δείθηε ηεο θπθινθνξηαθήο ξεπζηφηεηαο. Γειαδή φηη ηα 

πξψηα έηε (Σηκή 2014: 0,739 θαη Σηκή 2015: 1,376) παξνπζηάδεη αλνδηθή πνξεία ελψ 

ζηελ ζπλέρεηα απφ ην 2015 θαη κεηά ε πνξεία ηνπ είλαη πησηηθή. Γηαπηζηψλνπκε δε 

φηη ηελ ρακειφηεξε ηηκή ηελ έρεη ην έηνο 2016 ε νπνία αγγίδεη ην 0,594. 

  

 

     Αμίδεη λα ζεκεησζεί  φηη  κε εμαίξεζε ην 2016,αθφκε θαη νη πην ζπληεξεηηθνί 

δείθηεο ξεπζηφηεηαο, φπσο εθείλνη ηεο ηακεηαθήο ξεπζηφηεηαο , βξίζθνληαη ζε 

επίπεδα θνληά ή θαη αξθεηά πάλσ απφ ηε κνλάδα, γεγνλφο πνπ απνηειεί έλδεημε γηα 

ηελ θαιή ηθαλφηεηα ηεο εηαηξείαο λα δηαηεξεί ξεπζηνπνηήζηκα  ζηνηρεία ζην 

ελεξγεηηθφ ηεο. Ζ απφηνκε κείσζε φκσο, ησλ επηπέδσλ  ξεπζηφηεηαο ην 2016 , 

αθήλεη πεξηζψξηα γηα πεξεηαίξσ βειηίσζή  ηεο θαη θαιχηεξε ρξήζε ησλ ηακεηαθψλ 

δηαζέζηκσλ  ηεο εηαηξείαο. 

 
Γηάγξακκα 4.2.1 : Πνξεία ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ ξεπζηφηεηαο 2014-2016 
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4.3 ςμπεπάζμαηα ανάλςζηρ  ηυν σπημαηοοικονομικών δεικηών 

δπαζηηπιόηηηαρ 

 

 
 

 
      Οη δπν θπξηφηεξνη δείθηεο δξαζηεξηφηεηαο νη νπνίνη αλαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα 

ησλ αξηζκνδεηθηψλ δξαζηεξηφηεηαο θαη ελδηαθέξνπλ άκεζα ηελ επηρείξεζε είλαη 

απηνί ηεο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο απνζεκάησλ θαζψο θαη ηεο ηαρχηεηαο 

εηζπξάμεσλ απαηηήζεσλ.  

 

      ρεηηθά κε ηνλ δείθηε πνπ αθνξά ηα απνζέκαηα παξαηεξνχκε λα βξίζθεηαη ην 

2015 ζην 972,91  θαη λα θηάλεη ην 2016  ζην 64,53 πξάγκα ην νπνίν καο δείρλεη φηη  

φζν κεηψλεηαη  απηφο ν αξηζκνδείθηεο ζεκαίλεη φηη απμάλεηαη ε παξακνλή ησλ 

απνζεκάησλ ζηηο απνζήθεο ηεο εηαηξείαο. Πξάγκα ην νπνίν πξαθηηθά ζεκαίλεη 

πεξηζζφηεξα  έμνδα θαη πεξηζζφηεξεο θνξέο κε αλαλέσζε ησλ απνζεκάησλ ζηελ 

δηαρεηξηζηηθή ρξήζε.  

 

      ρεηηθά κε ηνλ δείθηε εηζπξάμεσλ απαηηήζεσλ παξνπζηάδεη ζθακπαλεβάζκαηα 

ζηελ πνξεία ηνπ κε ηελ κεγαιχηεξε ηηκή ηνπ ην 2015 ζην 11,64  ελψ ηελ κηθξφηεξε 

ην 2014  ζην 3,94. Πξνθαλψο αθνχ ην βέιηηζην γηα θάζε επηρείξεζε είλαη λα είλαη 

κηθξφο απηφο ν αξηζκφο ζα ιέγακε φηη ην 2014 ήηαλ ε θαιχηεξε ηεο ρξνληά ζε ζρέζε 

κε απηφλ ηνλ ηνκέα.  

 

     Αλαθνξηθά κε ηνλ δείθηε ηαρχηεηαο θπθινθνξίαο ελεξγεηηθνχ , ν δείθηεο απηφο 

βξίζθεηαη θαηά πνιχ θάησ απφ ηελ κνλάδα κε ηελ κηθξφηεξε ηηκή ηνπ ην 2016 κε 

0,098 θαη ηελ κεγαιχηεξε ην 2014, 2015 . Σν φηη ε ηηκή απηνχ ηνπ αξηζκνδείθηε είλαη 

πνιχ κηθξφηεξε ηεο κνλάδαο , είλαη αξλεηηθφ γηα ηελ επηρείξεζε. 

  

 
Γηάγξακκα 4.3.1 : Πνξεία ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ δξαζηεξηφηεηαο 2014-2016 
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4.4 ςμπεπάζμαηα ανάλςζηρ  ηυν  σπημαηοοικονομικών δεικηών 

αποδοηικόηηηαρ 

 

  
      Ο αξηζκνδείθηεο Μηθηνχ Πεξηζσξίνπ Κέξδνπο είλαη ν πξψηνο ν νπνίνο 

αλαιχζακε θαη παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ιφγν ηεο κε ζηαζεξφηεηαο ηνπ αλά 

έηνο θαη ησλ ζπλερψο ζθακπαλεβαζκάησλ ηα νπνία πξνβάιεη. Δπεηδή ν δείθηεο 

απηφο καο παξνπζηάδεη ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο θαη ην θέξδνο πνπ έρεη 

απφ ηελ πψιεζε ησλ πξντφλησλ ηεο παξαηεξνχκε φηη ην έηνο κε ηελ κεγαιχηεξε 

απνδνηηθφηεηα ήηαλ ην 2016.  

 

     Ο δεχηεξνο εμίζνπ ζεκαληηθφο δείθηεο γηα ηελ επεκεξία ηεο επηρείξεζεο είλαη 

απηφο ηνπ Καζαξνχ Πεξηζσξίνπ Κέξδνπο ν νπνίνο νπζηαζηηθά καο επηβεβαηψλεη φηη 

ην 2016  ήηαλ ε πην θεξδνθφξα ρξνληά ηεο ΟΠΑΠ  θαζψο ν δείθηεο καο είρε ηελ 

κεγαιχηεξε ηηκή ηνπ. Γειαδή απηφ ζεκαίλεη φηη ην πνζνζηφ θέξδνπο πνπ κέλεη ζηελ 

επηρείξεζε είλαη αμηνζεκείσην.  

  

      ρεηηθά κε ηνλ δείθηε απφδνζεο ελεξγεηηθνχ παξαηεξνχκε φηη ην έηνο 2015 

παξνπζηάδεη κηα αλνδηθή πνξεία ελ αληηζέζεη κε ηα έηε 2014 θαη 2016  φπνπ 

θαηαγξάθεηαη πηψζε. Πηζαλή αηηία γηα απηέο ηηο πησηηθέο ηάζεηο απνηειεί ε αχμεζε  

ηνπ ελεξγεηηθνχ ή ε αχμεζε ησλ θαζαξψλ θεξδψλ εθκεηάιιεπζεο. 

   

      Σειεπηαίνο θαη εμίζνπ ζεκαληηθφο δείθηεο απνδνηηθφηεηαο απνηειεί ν δείθηεο 

απνδνηηθφηεηαο Ηδίσλ Κεθαιαίσλ. Έλαο απφ ηνπο πην πξνβαιιφκελνπο δείθηεο ηηο 

επηρείξεζεο, θαζψο αληαλαθιά ηελ επηηπρεκέλε πνξεία ηεο ελψ ηαπηφρξνλα, 

επηβεβαηψλεη δεδνκέλα ηα νπνία θαλέξσζαλ θαη νη πξνεγνχκελνη δείθηεο.  

      Γεδνκέλνπ φηη ηα επίπεδα απνδνηηθφηεηαο βξίζθνληαη ζηε δηάξθεηα ηεο 

πεληαεηίαο θάησ απφ ηε κνλάδα ζπλίζηαηαη ε ιήςε κέηξσλ θπξίσο γηα ηε βειηίσζε 

ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ηεο εηαηξείαο. 
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Γηάγξακκα 4.4.1 : Πνξεία ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ απνδνηηθφηεηαο 2014-2016 
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απφ ηνλ δείθηε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Μφριεπζεο θαη ηνλ δείθηε Ξέλσλ πξνο Ίδηα 

Κεθάιαηα. Ζ δνκή ησλ θεθαιαίσλ κηαο εηαηξείαο καο παξέρεη πνιχηηκε 

πιεξνθφξεζε γηα ηελ πγηή δηάξζξσζε ηεο εηαηξείαο, αλαθνξηθά κε ηα δαλεηαθά ηεο 

θεθάιαηα θαη επνκέλσο κε ηελ βησζηκφηεηά ηεο. 
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     ρεηηθά κε ηνλ δείθηε Μφριεπζεο παξαηεξνχκε φηη αλ θαη ην 2016  ήηαλ κηα 

επηηπρεκέλε ρξνληά γηα ηελ επηρείξεζε ν δείθηεο ήηαλ πςειφο πξάγκα ην νπνίν 

θαλεξψλεη ηελ απμεκέλε ρξήζε μέλσλ θεθαιαίσλ θάηη ην νπνίν πξνηηκφηεξν είλαη λα 

απνθεχγεηαη. Παξ φια απηά ηα επφκελα έηε δηέγξαςαλ θαζνδηθή πνξεία ζπγθξηηηθά 

κε ην 2016, αλ θαη κε κεξηθά ζθακπαλεβάζκαηα, πξάγκα ην νπνίν είλαη ζεηηθφ.  

 

 

    Σέινο φζνλ αθνξά ηνλ δείθηε Ξέλσλ πξνο Ίδηα Κεθάιαηα παξαηεξνχκε φηη ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζεκεηψλεηαη ην 2016 , πξάγκα ην νπνίν δειψλεη φηη ε 

επηρείξεζε είλαη ππεξρξεσκέλε ζε ηξίηνπο ζε έλαλ βαζκφ. ε ζρέζε κε ην 2014 θαη 

ην 2015 φπνπ παξαηεξείηαη κηα κείσζε ζηα πνζνζηά απηά.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 4.5.1 : Πνξεία ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηάξζξσζεο  θεθαιαίσλ 2014-2016 
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Δπίλογορ 

 

 

    Οινθιεξψλνληαο ηε δηεμνδηθή αλάιπζε ηεο εηαηξείαο ΟΠΑΠ Α.Δ. είλαη 

ζαθέο φηη κηιάκε γηα κηα κεγάιε εηαηξεία ηνπ θιάδνπ ησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ , 

ε νπνία δηαπξέπεη  θπξίσο ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζην εμσηεξηθφ , πξάγκα πνπ 

ην δηαπηζηψλνπκε έκπξαθηα απφ ηε δηεμνδηθή αλάιπζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηεο θαηαζηάζεσλ. 

 
     Με ηελ ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο excel παξνπζηάζηεθαλ αλαιπηηθνί πίλαθεο 

ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο εηαηξείαο γηα ηα έηε 2014-2015-2016 , θαζψο 

θαη ησλ ζηνηρείσλ ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο ηεο εηαηξείαο γηα ηα έηε απηά. 

Μέζσ απηψλ ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηνπ ζρνιηαζκνχ ηνπο , παξαηεξήζακε ηελ 

πνξεία ηεο επηρείξεζεο . Ο ππνινγηζκφο ησλ αξηζκνδεηθηψλ θαη ε αλάιπζή ηνπο 

βνήζεζε  ζηε δηεξεχλεζε ηεο πνξείαο ηεο επηρείξεζεο ηελ ηξηεηία πνπ 

εμεηάδνπκε. 

  

     Μέζσ ηεο αλαθνξάο καο ζηελ δεκηνπξγία ηεο εηαηξείαο, φπσο ζην πφηε θαη 

πσο μεθίλεζε, καο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα γλσξίζνπκε πεξεηαίξσ ηελ εηαηξεία 

ΟΠΑΠ Α.Δ. θαζψο θαη λα θαηαιάβνπκε ηνπο ζηφρνπο θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο. 

 
     Σέινο, πην ζπγθεθξηκέλα φζνλ αθνξά ηελ εηαηξεία ΟΠΑΠ ,κεηά ηελ 

αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο ζηνηρείσλ γηα ηελ ηξηεηία 2014-2016 

δηαπηζηψλνπκε φηη θαηάθεξε λα επηβηψζεη ελ κέζσ θξίζεο , κε κηα κηθξή πηψζε 

θεξδψλ ην 2016. 

Αλακθηζβήηεηα ν ρψξνο ησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ  είλαη έλαο πνιιά 

ππνζρφκελνο θιάδνο ζηελ ρψξα καο ν νπνίνο απ φηη έδεημαλ νη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο παξαπάλσ εηαηξείαο κπνξεί θαη λα απνηχρεη αιιά θαη λα 

δηαπξέςεη. 
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