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ICAP Credit Rating
Την 01.12.2016, η ICAP πραγματοποίησε επαναξιολόγηση της εταιρείας Ο.Π.Α.Π.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. και διατήρησε το Credit
Rating της στη ζώνη πιστοληπτικής διαβάθμισης Α.
Η απόδοση του ICAP Rating βασίζεται σε πιστωτικά υποδείγματα που έχει αναπτύξει η ICAP
βάσει διεθνών πρακτικών, καθώς και στην ποιοτική αξιολόγηση των στοιχείων και των
ειδικών χαρακτηριστικών των εξεταζόμενων εταιρειών από Αναλυτές. Στην αξιολόγηση
λαμβάνονται υπόψη τα μεγέθη και η πορεία εργασιών του κλάδου, καθώς και τα ειδικά
χαρακτηριστικά της επιχείρησης.
Η Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. αποτελεί τη μητρική του ομώνυμου Ομίλου εταιρειών και
δραστηριοποιείται στον κλάδο των τυχερών παιγνίων. Η εταιρεία κατέχει τα αποκλειστικά
δικαιώματα οργάνωσης γνωστών στο ευρύ κοινό τυχερών παιχνιδιών μέχρι και το 2030. Οι
υπηρεσίες της εταιρείας και του Ομίλου παρέχονται μέσω δικτύου σημείων πώλησης σε
όλη τη χώρα. Επίσης, η Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. έχει λάβει το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης
35.000 παιχνιδομηχανημάτων (VLTs - Video Lottery Terminals) για 10 έτη με την είσοδο σε
λειτουργία των VLTs να αναμένεται εντός του 2017.
Ο Όμιλος έχει παρουσία στην Κύπρο μέσω θυγατρικής, η οποία επίσης έχει την
αποκλειστική εκμετάλλευση και διοργάνωση τυχερών παιγνίων, ενώ στην εγχώρια αγορά
μέσω επίσης θυγατρικών εταιρειών έχει το αποκλειστικό δικαίωμα λειτουργίας και
διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων και του Στιγμιαίου Λαχείου (Σκρατς) καθώς και της
διοργάνωσης ιπποδρομιών και διεξαγωγής του ιπποδρομιακού στοιχήματος.
Η αποκλειστική και επιτυχής εκμετάλλευση δημοφιλών τυχερών παιγνίων, η πολυετής
εμπειρία στον κλάδο και η μεγάλη διασπορά πελατολογίου (μεγάλο δίκτυο σημείων
πώλησης) σε συνδυασμό με τις εφαρμοζόμενες πολιτικές πιστώσεων και διαχείρισης των
αποδόσεων των τυχερών παιγνίων συνιστούν παράγοντες χαμηλού επιχειρηματικού
κινδύνου για την εταιρεία και τον Όμιλο. Πηγές κινδύνου συνιστούν η υψηλή εξάρτηση της
ζήτησης από το εγχώριο μακροοικονομικό περιβάλλον και το ευμετάβλητο θεσμικό,
κανονιστικό και φορολογικό πλαίσιο στα πλαίσια μιας αυστηρά ρυθμιζόμενης
δραστηριότητας.
Λοιπά θετικά στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση είναι ο υψηλός
δείκτης ταμειακής ρευστότητας (1,17) και οι λειτουργικές ταμειακές ροές. Στα τέλη της
χρήσης 2015, ο καθαρός δανεισμός είχε διαμορφωθεί σε αρνητικά επίπεδα ενώ ο δείκτης
EBITDA/Καθαρές Χρηματοοικονομικές Δαπάνες ισούται με 99,9x.
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Μεθοδολογία Απόδοσης Αξιολογήσεων
Πιστοληπτικής Ικανότητας της ICAP, την Κλίμακα Διαβάθμισης ICAP Credit Rating,τον
Κώδικα Δεοντολογίας, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που περιγράφει τα μέτρα, τις
διαδικασίες και τις πολιτικές που εφαρμόζει η ICAP για την εναρμόνιση της με τον ως άνω
Κανονισμό, πατήστε εδώ.
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