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Μαρτίου 2016 

 

Η INTRALOT Α.Ε., (RIC: INLr.AT, Bloomberg: INLOT GA), ηγέτιδα εταιρεία στην παροχή λύσεων 

και τη διοργάνωση τυχερών παιχνιδιών διεθνώς, ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα 

12μηνου 2015, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.  

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

 

 

o 13,6% αύξηση του EBITDA σε συγκρίσιμη βάση το 2015 (+8,0% το 4
ο
 τρίμηνο 2015) 

 

o 3,5% αύξηση του EBITDA το 4
ο
 τρίμηνο του 2015, ετήσια αύξηση 1,0%   

 

o 2,2% αύξηση των εσόδων του Ομίλου το 4
ο
 τρίμηνο 2015. Ετήσια αύξηση 3,3%  

 

o Θετικές ταμειακές ροές το 4
ο
 τρίμηνο 2015. Μείωση του καθαρού δανεισμού κατά €6,4 

εκατ. το 4
ο
 τρίμηνο 

 

o Διατήρηση του μεριδίου αγοράς στα Συστήματα Λοταριών και των Σχετικών 

Υπηρεσιών. Μερίδιο 28% στους διεθνείς διαγωνισμούς το 2015 

 

o Σημαντικά νέα συμβόλαια και ανανεώσεις συμβολαίων σε ώριμες αγορές (ΗΠΑ, 

Ολλανδία) και Αφρική 

 

o Η στρατηγική συμμαχία με την Gamenet αποτελεί ορόσημο στη στρατηγική συνεργασιών 

με ισχυρούς τοπικούς παίκτες  

 

o Υλοποίηση προϊοντικής στρατηγικής: επένδυση στην Bit8. Κατοχύρωση για 21 νέες 

πατέντες, αυξάνοντας των αριθμό των πατεντών σε 120. Ανάπτυξη και ολοκλήρωση νέας 

διαδραστικής πλατφόρμας CANVAS 
® 

(δυναμικό σύστημα διαχείρισης περιεχομένου)  

 



 

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα 2015 ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTRALOT, κ. 

Αντώνιος Κεραστάρης, δήλωσε:  

“Τα οικονομικά αποτελέσματα της INTRALOT για το 2015 απέδειξαν την ανθεκτικότητα της 

εταιρείας και τις δυνατότητες ανάπτυξής της σε μία ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο, με κύρια 

στοιχεία τη διατήρηση εσόδων και κερδών Ebitda, καθώς και τις θετικές ελεύθερες ταμειακές 

ροές το τελευταίο τρίμηνο του έτους.  

 

Τα νέα συμβόλαια και οι ανανεώσεις στις ΗΠΑ, την Ολλανδία, το Μαρόκο, την Νιγηρία και την 

Κένυα υπογραμμίζουν την ικανότητα μας να διατηρούμε και να επεκτείνουμε τις 

δραστηριότητες μας σε επιλεγμένες αγορές σε όλον τον κόσμο. Στο μέλλον, αναμένουμε αύξηση 

των εσόδων και των κερδών Ebidta, η οποία θα ενισχυθεί από μία σειρά επερχόμενων νέων 

συμφωνιών (ξεκινώντας με την εθνική Λοταρία της Χιλής και την Λοταρία της Πολιτείας Minas 

Gerais στην Βραζιλία) σε συνδυασμό με ένα επιχειρησιακό μοντέλο, το οποίο εστιάζει στη 

δημιουργία ταμειακών ροών μέσω του εξορθολογισμού των δαπανών και της διάρθρωσης των 

οικονομικών μας μεγεθών.  

 

Παραμένουμε προσηλωμένοι στη μετάβαση της INTRALOT από μία εταιρεία με έμφαση στην 

εξυπηρέτηση συγκεκριμένων έργων σε μία εταιρεία εξειδικευμένη στην ανάπτυξη καινοτόμων 

προϊόντων και υπηρεσιών για όλες τις αγορές. Για την υλοποίηση αυτού του πλάνου, πρώτα 

ενισχύουμε και διαφοροποιούμε το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων και υπηρεσιών μας μέσω 

ενός συνδυασμού “κέντρων εξειδίκευσης και τεχνολογίας” και στοχευμένων επενδύσεων σε 

εταιρείες, όπως η Bit8 με την αναγνωρισμένη της πλατφόρμα CRM. Δεύτερον, επεκτείνουμε το 

παγκόσμιο δίκτυο συνεργασιών μας σε χώρες, όπου διαθέτουμε άδειες λειτουργίας τυχερών 

παιχνιδιών και συμβόλαια διαχείρισης: η πρόσφατη συμμαχία μας με την Gamenet στην Ιταλία 

είναι η πρώτη από μία σειρά πιθανών συμφωνιών, οι οποίες στόχο έχουν να 

επαναπροσδιορίσουν την παρουσία μας στις διεθνείς αγορές, να απελευθερώσουν κεφάλαιο 

ανάπτυξης και να απελευθερώσουν την πλήρη δυναμική της INTRALOT ως στρατηγικά 

τοποθετημένου στην παγκόσμια σκηνή τυχερών παιχνιδιών.” 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

o O ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 2,2% το 4
ο
 τρίμηνο 2015 σε σύγκριση με 

την ίδια περίοδο πέρυσι οδηγούμενος από τις επιδόσεις στην Ιταλία, την Τζαμάικα, την 

Βουλγαρία και την Αργεντινή,  η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από την επίδοση στην 

Ελλάδα, την Αυστραλία, τις ΗΠΑ και την Βραζιλία. 

 

o Τα έσοδα σε ετήσια βάση αυξήθηκαν κατά 3,3%, στα € 1.914,9 εκατ. από € 1.853,2 εκατ. το 

2014 παρουσιάζοντας αύξηση €61,7 εκατ. 

 

o Η αύξηση προέρχεται από: +103,3 εκατ. στη Νότιο Αμερική, κυρίως λόγω της ισχυρής 

επίδοσης στην Τζαμάικα, την Αργεντινή και το Περού, +13,6 εκατ. στη Δυτική Ευρώπη, 

κυρίως λόγω των αυξημένων εσόδων στην Ιταλία, +9,4 εκατ. στην Ανατολική Ευρώπη 

κυρίως λόγω της Βουλγαρίας και της Τουρκίας, +6,6 εκατ. στη Βόρειο Αμερική,   +2,4 εκατ. 

στην Αφρική και -73,5 εκατ. στην Αυστραλία και Ασία, εξαιτίας της πώλησης της άδειας στη 

Βικτώρια το Φεβρουάριο του 2015 και τις χαμηλότερες πωλήσεις στο Αζερμπαϊτζάν.   

 

o Προσαρμόζοντας τα ετήσια αποτελέσματα σε συγκρίσιμη βάση, εξαιρώντας τη διακοπείσες 

δραστηριότητες (ΟΠΑΠ, Ρουμανία και Βικτώρια), τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 4,2%.  

 

o Το αθλητικό στοίχημα συνεισέφερε περισσότερο στα έσοδα, αποτελώντας το 47,2% των 

εσόδων (+0,6% σε σύγκριση με το 2014), ακολούθησαν τα αριθμοπαιχίδια συνεισφέροντας 

κατά 31,3% στα έσοδα του Ομίλου (+8,9% σε σύγκριση με το 2014). Τα VLTs/AWPs 

αντιπροσωπεύουν το 11,1% των εσόδων του Ομίλου (+10,6% σε σύγκριση με το 2014), 

ακολούθησαν τα συμβόλαια τεχνολογίας με 7,6% (-4,1% σε σύγκριση με το 2014) και το 

Racing με 2,8% (-11,3% σε σύγκριση με το 2014). 

 

ΤΖΙΡΟΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ 

 

o Κατά τη διάρκεια του 2015 τα συστήματα της INTRALOT διαχειρίστηκαν €24,4 δισ. συνολικού 

τζίρου τυχερών παιχνιδιών διεθνώς, ενισχυμένα κατά 12,2%. Η Νότιος Αμερική παρουσίασε 

αύξηση 30,0%, Η Βόρειος Αμερική παρουσίασε αύξηση 27,3%, η Ασία παρουσίασε αύξηση 

18,2%, η Αφρική  παρουσίασε αύξηση 15,3%, η Ανατολική Ευρώπη παρουσίασε αύξηση 8,1% 

και η Δυτική Ευρώπη παρουσίασε μείωση 5,1%. 

 

ΜΙΚΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ/ OPEX 

 

o Το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο 13,7% το 2015 από 14,6% πέρυσι, 

επηρεασμένο κυρίως από αύξηση στις αποδόσεις των παιγνίων και απώλεια κερδών από 

διακοπείσες δραστηριότητες.  

 

o Το 2015 τα άλλα λειτουργικά έσοδα έφθασαν τα €24,9 εκατ. σε σύγκριση με €18,6 εκατ. το 

2014, σημειώνοντας αύξηση 33,9%. Ο κύριος μοχλός αυτής της αύξησης ήταν η αύξηση των 

υπηρεσιών στιγμιαίων λαχείων στις δραστηριότητές μας στις ΗΠΑ.  

 

o Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα ενισχύθηκαν κατά 3,4% φθάνοντας τα €207,5 εκατ. ως 

αποτέλεσμα της επέκτασης των δραστηριοτήτων μας στις ΗΠΑ και των ενισχυμένων 

επενδύσεων στις πωλήσεις και το μάρκετινγκ, ώστε να αυξηθούν περαιτέρω τα έσοδα  

κυρίως στην Τουρκία.  

 



EBITDA 

 

o Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα €45,3 εκατ. το 

4ο τρίμηνο 2015, αύξηση 3,5% σε σύγκριση με το 4ο τρίμηνο του 2014 και κατά 8,0% σε 

συγκρίσιμη βάση. 

 

o Τα ετήσια EBITDA διαμορφώθηκε στα €177,2 εκατ. από €175,4 εκατ. το 2014 (+1,0%) και κατά 

13,6% σε συγκρίσιμη βάση. 

 

EBT / NIATMI 

 

o Τα κέρδη προ φόρων (EBT) το  4ο τρίμηνο 2015 διαμορφώθηκαν στα €7,8 εκατ. σε σύγκριση 

με τα €9,3 εκατ. το 4ο τρίμηνο 2014. Σε συγκρίσιμη βάση, τα  EBT διαμορφώθηκαν στα €6,7 

εκατ., από €2,9 εκατ. το 4ο τρίμηνο του 2014 (+133,5%). 

 

o Τα ετήσια EBT μειώθηκαν στα €25,7 εκατ. από €36,5 εκατ. το 2014, αρνητικά επηρεασμένα 

από αύξηση των αποσβέσεων ύψους €10,9 εκατ. και αύξηση των συναλλαγματικών 

διαφορών ύψους €6,9 εκατ., εν μέρει αντισταθμισμένα από  βελτίωση των καθαρών 

δαπανών για τόκους ύψους €7,7 εκατ. Σε συγκρίσιμη βάση, τα ετήσια EBT διαμορφώθηκαν 

στα €18,8 εκατ., από €-1,0 εκατ. το 2014. 

 

o Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (NIATMI) για την περίοδο 

διαμορφώθηκαν στα €-14,7 εκατ. σε σύγκριση με τα €-17,5 εκατ. το 4ο τρίμηνο 2014. Σε 

συγκρίσιμη βάση, τα κέρδη NIATMI διαμορφώθηκαν στα €-20,4 εκατ., από €-23,0 εκατ. το 4ο 

τρίμηνο 2014. 

 

o Τα ετήσια κέρδη NIATMI διαμορφώθηκαν στα €-65,1 εκατ. σε σύγκριση με τα €-49,5 εκατ. το 

2014, επιπλέον επηρεασμένα από μία αύξηση στη φορολογία ύψους €2,2 εκατ. Σε συγκρίσιμη 

βάση, τα ετήσια NIATMI διαμορφώθηκαν στα €-73,9 εκατ., από €-79,2 εκατ. το 2014. 

 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

 

o Οι συναλλαγματικές διαφορές παρότι είχαν θετική επίδραση στον κύκλο εργασιών (κυρίως 

λόγω της πορείας του δολαρίου) είχαν αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική απόδοση (€7,4 

εκατ. σε ΝΙΑΤΜΙ). 

 

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 

 

o Οι Λειτουργικές Ταμειακές Ροές χωρίς την επίδραση των κεφαλαίων κίνησης (-42,0 εκατ. το 

2015 και  -0,6 εκατ. το 2014) και φόρων (-28,2 εκατ. το 2015 και -29,0 εκατ. το 2014) 

διαμορφώθηκαν στα 184,0 εκατ. το 2015, μένοντας πρακτικά στα ίδια επίπεδα με το 2014.  

 

o Οι Καθαρές Επενδύσεις το 2015 έφθασαν τα €68,7 εκατ., σε σύγκριση με τα €67,0 εκατ. το 

2014. Βασικές επενδύσεις το 2015 περιλαμβάνουν €13,6 εκατ. επενδύσεις στις νέες μας 

δραστηριότητες στις ΗΠΑ, δαπάνες ανάπτυξης νέων προϊόντων €11,7 εκατ. και R&D €18,9 

εκατ.  

 

o Ο καθαρός δανεισμός στις 31 Δεκεμβρίου 2015 διαμορφώθηκε στα €477,6 εκατ. ενισχυμένος 

κατά €96,2 εκατ. σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο (€381,4 εκατ.). Εκείνη την 

ημερομηνία η λογιστική αξία των ομολόγων που αγορασθήκαν από τον Όμιλο ήταν €48,0 

εκατ. έναντι €6,4 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2014. Ο καθαρός δανεισμός οριακά μειώθηκε το 4
ο
 



τρίμηνο του 2015, λόγω των σημαντικά βελτιωμένων ταμειακών ροών το προηγούμενο 

τρίμηνο.  

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 

o Τα έσοδα από τα συμβόλαια αδειοδοτημένων δραστηριοτήτων αυξήθηκαν κατά 4,9% λόγω 

των υψηλότερων πωλήσεων κυρίως στην Τζαμάικα, την Ιταλία (παιγνιομηχανές), την 

Αργεντινή (Salta) και το Περού, αντισταθμίζοντας την μείωση των πωλήσεων στο 

Αζερμπαϊτζάν, τις χαμηλότερες πωλήσεις στην Βικτώρια της Αυστραλίας, μετά την πώληση 

της άδειας το Φεβρουάριο του 2015, και την επίδραση του Παγκόσμιου Κυπέλου το 

Α΄εξάμηνο του 2014.   

o Οι πωλήσεις από τα συμβόλαια διαχείρισης παρουσίασαν μείωση 5,0% επηρεασμένες κυρίως 

από το σχετικό ρουμανικό συμβόλαιο.  

o Τα Έσοδα από τις πωλήσεις HW και facilities management μειώθηκαν κατά 2,7% λόγω της 

επίδρασης του συμβολαίου με τον ΟΠΑΠ και του σχετικού ρουμανικού συμβολαίου.  

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ INTRALOT 

o Τα Έσοδα για το 2015 μειώθηκαν κατά 10,7%, στα €76,6 εκατ.  

o Τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν στα €45,7 εκατ. από €20,1 εκατ. το 2014 (+127,8%). 

o Τα Έσοδα μετά τους Φόρους (EAT) μειώθηκαν στα €-3,6 εκατ. από €-11.0 εκατ. το 2014.  

 
 

 

 
INTRALOT 

 

Η INTRALOT, εισηγμένη εταιρεία που ιδρύθηκε το 1992, έχει αναδειχθεί σε ηγέτιδα δύναμη του κλάδου των τυχερών 

παιχνιδιών, τόσο ως προμηθευτής λύσεων, όσο και ως διοργανωτής τυχερών παιχνιδιών σε 57 κράτη και πολιτείες του 

κόσμου με ρυθμισμένη αγορά. Με έσοδα €1,91 δισ. και 5.100 εργαζομένους το 2015, η INTRALOT αποτελεί μία ισχυρή 

εταιρεία, η οποία αναπτύσσει τα προϊόντα της εστιάζοντας στην εμπειρία του παίκτη. Η INTRALOT είναι τοποθετημένη 

στρατηγικά, ώστε να προσφέρει στις λοταρίες και στους οργανισμούς τυχερών παιχνιδιών σε όλον τον κόσμο 

καινοτόμες λύσεις και λειτουργική τεχνογνωσία. Μέσω μιας δυναμικής και ενιαίας προσέγγισης ανάπτυξης προϊόντων 

(omni-channel), η INTRALOT προσφέρει ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο πρωτοποριακών συστημάτων, προϊόντων και 

υπηρεσιών για όλους τους τομείς τυχερών παιχνιδιών (Λοταρία, Στοίχημα, Interactive, VLT). Οι παίκτες μπορούν να 

απολαμβάνουν ενιαία και εξατομικευμένη εμπειρία μέσω συναρπαστικών τυχερών παιχνιδιών και ελκυστικού 

περιεχομένου σε όλα τα κανάλια διανομής, επίγεια και online.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες: 

Κα. Δήμητρα Τζήμου, Corporate Relations Manager, τηλ. 210 61 56 000, φαξ. 210 61 06 800, email: tzimou@intralot.com - 

www.intralot.com 
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