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ICAP Credit Rating
Στις 24.07.2019, 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.
Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.) αποτελεί τη μητρική
εταιρεία του ομώνυμου Ομίλου και δραστηριοποιείται στον κλάδο των τυχερών παιγνίων
κατέχοντας το αποκλειστικό δικαίωμα για την οργάνωση, λειτουργία και διεξαγωγή μίας σειράς
παιχνιδιών. Ιδρύθηκε το 1958 υπό κρατικό έλεγχο. Το 1999 μετατράπηκε σε Α.Ε. και το 2001
έγινε η εισαγωγή της στο Ελληνικό Χρηματιστήριο. Το 2013 αποκρατικοποιήθηκε πλήρως με την
απόκτηση 33% από την EMMA DELTA HELLENIC HOLDINGS LIMITED.
Μέσω θυγατρικών της, η τιτλούχος κατέχει το δικαίωμα αποκλειστικής οργάνωσης και
εκμετάλλευσης οκτώ τυχερών παιγνίων (ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, ΤΖΟΚΕΡ, ΚΙΝΟ κ.α.) στην Κύπρο.
Επίσης, μέσω πλήρως ελεγχόμενης θυγατρικής, είναι επικεφαλής κοινοπραξίας εταιρειών που
ανέλαβε το 2013 την άδεια αποκλειστικής λειτουργίας και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων
και του Στιγμιαίου Λαχείου (Σκράτς) σε όλη τη χώρα για χρονικό διάστημα 12 ετών έναντι 190
εκατ. Ευρώ. Επιπρόσθετα, αρχές του 2016, μέσω θυγατρικής, η τιτλούχος έλαβε το
αποκλειστικό δικαίωμα διοργάνωσης ιπποδρομιών και διεξαγωγής του ιπποδρομιακού
στοιχήματος (επίγειο και διαδικτυακό) για 20 έτη έναντι 40,5 εκ. Ευρώ.
Οι δραστηριότητες του Ομίλου προσφέρονται μέσω ενός διευρυμένου online και επίγειου
δικτύου πωλήσεων. Στην ελληνική επικράτεια υπάρχουν συνολικά 12.764 σημεία διανομής για
την προώθηση των προϊόντων της ΟΠΑΠ Α.Ε., της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. και της ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ
Α.Ε. εκ των οποίων 3.910 αφορούν πρακτορεία ΟΠΑΠ και 351 Gaming Halls για την διάθεση των
VLTs. Τα προϊόντα της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε., εκτός των πρακτορείων, διατίθενται και μέσω
χονδρεμπόρων, mini-markets και πλανόδιων πωλητών. Στην Κύπρο, τα σημεία πώλησης
ανέρχονται σε 201 και περιλαμβάνουν τα πρακτορεία της ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ LTD και της ΟΠΑΠ
SPORTS LTD.
Η αποκλειστική και επιτυχής εκμετάλλευση δημοφιλών τυχερών παιγνίων, η συνεχής
υλοποίηση επενδύσεων σε νέας γενιάς παίγνια (VLTs), 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.
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Στα τέλη της χρήσης 2018 σε επίπεδο εταιρείας, μετά και τη λήψη νέων χρηματοδοτήσεων, ο
δείκτης Καθαρού Δανεισμού/EBITDA διαμορφώθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα (1,80x) ενώ ο
δείκτης EBITDA/Καθαρές Χρηματοοικονομικές Δαπάνες παρέμεινε ικανοποιητικός (16,25x).
Λοιπά θετικά στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση είναι ο υψηλός δείκτης
ταμειακής ρευστότητας σε επίπεδο Ομίλου (0,56) και τα μερίδια αγοράς της εταιρείας και του
Ομίλου στην εγχώρια αγορά.
Δείτε εδώ τη Μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την απόδοση της συγκεκριμένης
Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Μεθοδολογίες 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.
Οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας δεν συνιστούν χρηματοοικονομική ή επενδυτική
συμβουλή, ούτε συστάσεις αγοράς, πώλησης ή διακράτησης οιουδήποτε χρηματοπιστωτικού
τίτλου.
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