Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017

ICAP Credit Rating
τισ 09.01.2017, θ ICAP πραγματοποίθςε επαναξιολόγθςθ τθσ εταιρείασ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ
ΑΦΟΙ Α.Ε. με το Credit Rating τθσ να διαμορφϊνεται ςτθ ηϊνθ πιςτολθπτικισ
διαβάκμιςθσ D.
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. τθν
αξιολόγθςθ λαμβάνονται υπόψθ τα μεγζκθ και θ πορεία εργαςιϊν του κλάδου, κακϊσ
και τα ειδικά χαρακτθριςτικά τθσ επιχείρθςθσ.
Η εταιρεία ΜΠΑΪΡΑΚΣΑΡΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. εκμεταλλεφεται τα ομϊνυμα εςτιατόρια ςτο
ιςτορικό κζντρο τθσ Ακινασ κακϊσ και 4 ακίνθτα τα οποία βρίςκονται ςτο κζντρο των
Ακθνϊν.
Σο πελατολόγιο τθσ εταιρείασ, όςον αφορά τον κλάδο τθσ εκμετάλλευςθσ εςτιατορίων,
αποτελείται κυρίωσ από τουρίςτεσ/επιςκζπτεσ αλλά και από κατοίκουσ τθσ Ακινασ.
Αναφορικά με τθν δραςτθριότθτα τθσ εκμετάλλευςθσ ακινιτων, αυτά βρίςκονται ςτθν
πρωτεφουςα και μιςκϊνονται με το μεγαλφτερο μζροσ των εςόδων ςτον τομζα αυτό να
προζρχεται από γνωςτι πολυεκνικι αλυςίδα ζτοιμων ενδυμάτων .
Ο μεγάλοσ αρικμόσ πελατϊν οι οποίοι επιςκζπτονται τα εςτιατόρια τθσ εταιρείασ
περιορίηουν τον πιςτωτικό κίνδυνο (άμεςθ είςπραξθ, διαςπορά πελατολογίου). Ακόμα, θ
ενοικίαςθ δφο εκ των ςθμαντικότερων ακινιτων τθσ τιτλοφχου ςε εταιρεία με μεγάλθ
οικονομικι επιφάνεια και χαμθλό πιςτωτικό κίνδυνο, θ πολυετισ διάρκεια των
μιςκϊςεων κακϊσ και οι λθφκείςεσ εγγυιςεισ ςυντελοφν ςτθ διατιρθςθ των εςόδων
από τθν εν λόγω δραςτθριότθτα.
τοιχεία που επίςθσ λαμβάνονται υπόψθ κατά τθν αξιολόγθςθ είναι οι δείκτεσ
ρευςτότθτασ και ο δείκτθσ EBITDA/Κακαρζσ Χρθματοοικονομικζσ Δαπάνεσ με τον
τελευταίο να διαμορφϊνεται ςε 1,43x.
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ Μεκοδολογία Απόδοςθσ Αξιολογιςεων
Πιςτολθπτικισ Ικανότθτασ τθσ ICAP, τθν Κλίμακα Διαβάκμιςθσ ICAP Credit Rating,τον
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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