Τετάρτη, 24 Μαΐου 2017

ICAP Credit Rating
Στισ 24.05.2017, θ ICAP πραγματοποίθςε επαναξιολόγθςθ τθσ εταιρείασ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ
Α.Ε. και διατιρθςε το Credit Rating τθσ ςτθ ηϊνθ πιςτολθπτικισ διαβάκμιςθσ ΒΒ.
Η απόδοςθ του ICAP Rating βαςίηεται ςε πιςτωτικά υποδείγματα που ζχει αναπτφξει θ ICAP
βάςει διεκνϊν πρακτικϊν, κακϊσ και ςτθν ποιοτικι αξιολόγθςθ των ςτοιχείων και των
ειδικϊν χαρακτθριςτικϊν των εξεταηόμενων εταιρειϊν από Αναλυτζσ. Στθν αξιολόγθςθ
λαμβάνονται υπόψθ τα μεγζκθ και θ πορεία εργαςιϊν του κλάδου, κακϊσ και τα ειδικά
χαρακτθριςτικά τθσ επιχείρθςθσ.
Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε., θ οποία αποτελεί μζλοσ του Ομίλου Ο.Π.Α.Π., ιδρφκθκε
το 2013 και ζχει ωσ αντικείμενο εργαςιϊν τθ διαχείριςθ τυχερϊν παιγνίων και
ςυγκεκριμζνα των Κρατικϊν Λαχείων.
Τον 7/2013, υπεγράφθ ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ μεταξφ του Ταμείου Αξιοποίθςθσ Ιδιωτικισ
Περιουςίασ του Δθμοςίου (ΤΑΙΠΕΔ) και τθσ τιτλοφχου με τθν τελευταία να κατζχει το
αποκλειςτικό δικαίωμα παραγωγισ, λειτουργίασ, κυκλοφορίασ, προϊκθςθσ και
διαχείριςθσ των Κρατικϊν Λαχείων (Λαϊκό, Εκνικό, Ευρωπαϊκό, Στιγμιαίο Κρατικό-Σκρατσ,
Στεγαςτικό Κρατικό και Πρωτοχρονιάτικο) για χρονικό διάςτθμα 12 ετϊν.
Η αποκλειςτικι εκμετάλλευςθ δθμοφιλϊν τυχερϊν παιγνίων με αδυναμία ειςόδου
ανταγωνιςτϊν όπωσ ορίηονται από τθ ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ και τθν κρατικι εποπτεία, θ
ιςχυρι οικονομικι κζςθ τθσ μθτρικισ και θ εμπειρία τθσ διοίκθςθσ, κακϊσ και θ μεγάλθ
διαςπορά πελατολογίου ςυνιςτοφν παράγοντεσ χαμθλοφ επιχειρθματικοφ κινδφνου για τθν
εταιρεία.
Λοιπά κετικά ςτοιχεία που λαμβάνονται υπόψθ κατά τθν αξιολόγθςθ είναι οι κετικζσ
λειτουργικζσ και ελεφκερεσ ταμειακζσ ροζσ. Επίςθσ, ςτα τζλθ τθσ χριςθσ 2016, ο δείκτθσ
Κακαροφ Δανειςμοφ/EBITDA και EBITDA/Κακαρζσ Χρθματοοικονομικζσ Δαπάνεσ
διαμορφϊνονται ςε 0,29x και 9,88x αντίςτοιχα.
Πθγζσ κινδφνου ςυνιςτοφν θ υψθλι εξάρτθςθ από το εγχϊριο μακροοικονομικό
περιβάλλον, κακϊσ και το ότι υφίςτανται ςοβαροί περιοριςμοί από τθν ςφμβαςθ
παραχϊρθςθσ ςτα διατικζμενα προϊόντα και ςτθ δυνατότθτα μελλοντικισ διαφοροποίθςθσ
του χαρτοφυλακίου. Αυτι τθ ςτιγμι ςθμειϊνεται ςθμαντικι εξάρτθςθ των εςόδων από το
Στιγμιαίο Κρατικό Λαχείο.
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ Μεκοδολογία Απόδοςθσ Αξιολογιςεων
Πιςτολθπτικισ Ικανότθτασ τθσ ICAP, τθν Κλίμακα Διαβάκμιςθσ ICAP Credit Rating,τον
ICAP Group A.E.
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Κϊδικα Δεοντολογίασ, κακϊσ και κάκε άλλο ζγγραφο που περιγράφει τα μζτρα, τισ
διαδικαςίεσ και τισ πολιτικζσ που εφαρμόηει θ ICAP για τθν εναρμόνιςθ τθσ με τον ωσ άνω
Κανονιςμό, πατιςτε εδϊ.
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