Παρασκευή, 13 Απριλίου 2018
ICAP Credit Rating
Στις 13.04.2018, η ICAP πραγματοποίησε αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της
εταιρείας ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.&Β.Ε. και απέδωσε Credit Rating στη ζώνη
πιστοληπτικής διαβάθμισης B.
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 εταιρία ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.&Β.Ε δραστηριοποιείται από το 1988 στον κλάδο
του εμπορίου αγροτικών εφοδίων, παραγωγής και συσκευασίας προϊόντων
φυτοπροστασίας και λιπασμάτων. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην Αθήνα ενώ διατηρεί
γραφεία στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα, στον Πύργο Ηλείας, στην Πρέβεζα, στην Κομοτηνή
και στο Ηράκλειο Κρήτης. Διατηρεί εργοστάσιο και αποθηκευτικούς χώρους στα Οινόφυτα
Βοιωτίας, ενώ αποθήκες υπάρχουν ακόμη στην Θεσσαλονίκη Επίσης, η εταιρεία
δραστηριοποιείται και στη Βουλγαρία μέσω της θυγατρικής της AGRIBUL.
Η πολυετής παρουσία στην αγορά και η εμπειρία των μετόχων και της διοικητικής ομάδας
σε σχέση με το αντικείμενο δραστηριότητας, η παρουσία ισχυρού αλλοδαπού μετόχου στο
μετοχικό κεφάλαιο της τιτλούχου, η έμπρακτη στήριξη των μετόχων στην εταιρεία, η συνεχής
αυξητική δραστηριότητα, παρά το δύσκολο και ασταθές μακροοικονομικό περιβάλλον και η
διατήρηση της κερδοφορίας σε ικανοποιητικά επίπεδα, σε συνδυασμό με την αύξηση του
καθαρού περιθωρίου κέρδους, διαμορφώνουν θετικές προοπτικές σε ότι αφορά τη
διασφάλιση της μελλοντικής πορείας εργασιών και περιορίζουν τον πιστωτικό κίνδυνο.
Στα λοιπά στοιχεία που έχουν ληφθεί υπόψη περιλαμβάνονται οι ικανοποιητικοί δείκτες
εξυπηρέτησης χρηματοοικονομικών δαπανών από EBITDA και ελεύθερες ταμειακές ροές
που για το 2017 διαμορφώνονται σε 8,94x και 1,28x, αντίστοιχα, οι ικανοποιητικός δείκτης
ταμειακής ρευστότητας 0,37 για το 2017 και η πολύ καλή κεφαλαιακή δομή (δείκτης
Ξένα/Ίδια κεφάλαια: 0,98:1 για το 2017. Επίσης στοιχείο που λαμβάνεται υπόψη είναι η
διατήρηση του δείκτη καθαρού δανεισμού/EBITDA, για την τελευταία τριετία σε επίπεδα
κάτω του 2x.
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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Οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας δεν συνιστούν χρηματοοικονομική ή επενδυτική
συμβουλή, ούτε συστάσεις αγοράς, πώλησης ή διακράτησης οιουδήποτε
χρηματοπιστωτικού τίτλου.
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