Παρασκευή, 01 Δεκεμβρίου 2017
ICAP Credit Rating
Την 01.12.2017, η ICAP πραγματοποίησε αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της
εταιρείας AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε. και διατήρησε το 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 AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε. αποτελεί τη μητρική του ομώνυμου ομίλου επιχειρήσεων
και δραστηριοποιείται στις βραχυχρόνιες ενοικιάσεις (renting) και στις μακροχρόνιες
μισθώσεις (fleet management) αυτοκινήτων κατέχοντας το Master Franchise για την
Ελλάδα του οίκου HERTZ INTERNATIONAL και η οποία αποτελεί το μεγαλύτερο εθνικό
franchisee της HERTZ παγκοσμίως.
Η θέση της εταιρείας και η πολυετής της παρουσία στην εγχώρια αγορά των μισθώσεων
αυτοκινήτων, τα συνεργαζόμενα δίκτυα πωλήσεων, οι δραστηριότητές της μέσω
θυγατρικών στο εξωτερικό (Βαλκάνια, Κύπρος, Ουκρανία), το γεγονός ότι σημαντικό μέρος
των εσόδων προέρχεται από αλλοδαπούς πελάτες καθώς και οι προβλέψεις για την
τουριστική κίνηση διαμορφώνουν θετικές προοπτικές σε ότι αφορά τη διασφάλιση της
μελλοντικής πορείας εργασιών.
Στα στοιχεία που έχουν ληφθεί υπόψη, στην αξιολόγηση των 6μηνιαίων λογιστικών
καταστάσεων, περιλαμβάνονται οι θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές (εξαιρουμένων των
δαπανών για αγορά νέων οχημάτων) και οι ικανοποιητικοί δείκτες κάλυψης των δανειακών
υποχρεώσεων. Ο δείκτης Καθαρού Δανεισμού/EBITDA και EBITDA/Καθαρές
Χρηματοοικονομικές Δαπάνες διαμορφώνονται σε 7,47x και 5,37x αντίστοιχα.
Βάση στοιχείων 9μήνου, σε επίπεδο Ομίλου οι παραπάνω δείκτες διαμορφώνονται σε
3,03x και 8,97x.
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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