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ICAP Credit Rating
Στις 19.09.2018, η ICAP πραγματοποίησε αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της
εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε. και απέδωσε Credit Rating στη ζώνη
πιστοληπτικής διαβάθμισης ΒΒ.
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 εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε. έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την
παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων (γιαούρτι και γάλα), τυριών, βουτύρων, χυμών
φρούτων καθώς και ροφημάτων αρωματικών φυτών. Είναι μία από τις μεγαλύτερες και
γνωστότερες βιομηχανίες γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων στη χώρα.
Διαθέτει παραγωγικές εγκαταστάσεις σε Λάρισα, Τρίκαλα και Ξάνθη και μέσω θυγατρικών
σε Βουλγαρία και Ρουμανία εφοδιάζοντας με προϊόντα τις αγορές στις οποίες έχει παρουσία
η εταιρεία. Επίσης, έχουν ιδρυθεί θυγατρικές εταιρείες σε Ιταλία, Γερμανία, Ηνωμένο
Βασίλειο και Η.Π.Α. με αντικείμενο δραστηριότητας την προώθηση των προϊόντων της
εταιρείας στις αγορές των παραπάνω χωρών. Διαθέτει κέντρα διακίνησης προϊόντων σε
Αττική και Θεσσαλονίκη καθώς και υποκαταστήματα σε Αλεξανδρούπολη, Λαμία, Πάτρα και
Βόλο. Οι παραπάνω υποδομές επιτρέπουν στην εταιρεία να διατηρεί ένα εκτεταμένο δίκτυο
διανομής και παρουσία σε όλη τη χώρα.
Θετικά κρίνεται το γεγονός ότι κύριοι πελάτες της τιτλούχου είναι μεγάλες εταιρείες του
οργανωμένου λιανικού εμπορίου. Η ποιότητα του πελατολογίου περιορίζει τον πιστωτικό
κίνδυνο διαμορφώνοντας θετικές προοπτικές σε ότι αφορά την πορεία των μελλοντικών
εργασιών.
Στα λοιπά στοιχεία που έχουν ληφθεί υπόψη περιλαμβάνονται ο εξαγωγικός
προσανατολισμός, οι επενδύσεις σε υποδομές τα τελευταία έτη, ο υψηλός κύκλος εργασιών
και τα ικανοποιητικά περιθώρια κερδοφορίας. Ο δείκτης Καθαρού Δανεισμού/EBITDA και η
σχέση Ξένα/Ίδια Κεφάλαια διαμορφώνονται σε 2,28x και 0,96:1 αντίστοιχα. Ως περαιτέρω
θετικό στοιχείο κρίνεται η πρόσφατη ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του συνολικού
τραπεζικού δανεισμού, με ευνοϊκότερους όρους, γεγονός που εκτιμάται ότι θα βελτιώσει
την χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρίας και θα συμβάλει στην αναπτυξιακή της
δυναμική.
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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.
Οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας δεν συνιστούν χρηματοοικονομική ή επενδυτική
συμβουλή, ούτε συστάσεις αγοράς, πώλησης ή διακράτησης οιουδήποτε
χρηματοπιστωτικού τίτλου.
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