Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2019

ICAP Credit Rating
Την 10.07.2019, η ICAP πραγματοποίησε αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της
εταιρείας AUTOHELLAS (HERTZ) Α.Τ.Ε.Ε. και διατήρησε το Credit Rating στη ζώνη πιστοληπτικής
διαβάθμισης ΒΒ.
Η απόδοση του Credit 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 το μεγαλύτερο εθνικό franchisee της ΗΕRTZ στην
Ευρώπη με το αποκλειστικό δικαίωμα να χρησιμοποιεί το όνομα και το σήμα της Hertz στην
Ελλάδα, να λαμβάνει πληροφορίες και τεχνογνωσία από τη Hertz. Τα βασικά αντικείμενα της
Εταιρείας είναι η βραχυχρόνια μίσθωση αυτοκινήτων (Renting) και η μακροχρόνια μίσθωση
αυτοκινήτων και διαχείριση στόλου (Fleet Management). Η τιτλούχος κατέχει σημαντικό
ποσοστό (11,66%) στην εταιρεία ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε., η οποία αποτελεί το μεγαλύτερο
εθνικό αερομεταφορέα συνεργαζόμενη με μεγάλες αεροπορικές εταιρείες (LUFTHANSA - STAR
ALLIANCE). Η AUTOHELLAS έχει αποκλειστική συνεργασία με την ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ για την
ενοικίαση αυτοκινήτων στους πελάτες της τελευταίας. Είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο
Αθηνών και 60,06% του μετοχικού της κεφαλαίου ελέγχεται από την MAIN STREAM S.A.,
συμφερόντων της Οικογένειας Βασιλάκη και βασικό μέτοχο της ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται και στο εξωτερικό μέσω θυγατρικών του σε Κύπρο, Ρουμανία,
Βουλγαρία, Σερβία, Μαυροβούνιο, Ουκρανία και Κροατία όπου και διατηρεί τα δικαιώματα
αντιπροσώπευσης της Hertz. Διατηρεί περισσότερους από 133 σταθμούς, εκ των οποίων 27
βρίσκονται σε κτήρια αφίξεων αεροδρομίων. Συνολικά απασχολεί ένα στόλο αποτελούμενο
από περισσότερα από 34.000 αυτοκίνητα διαφόρων τύπων.
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 σε συνδυασμό με την πολυετή εμπειρία της Διοίκησης,
διαμορφώνουν θετικές προοπτικές σε ότι αφορά τη διασφάλιση της μελλοντικής πορείας των
εργασιών και περιορίζουν τον πιστωτικό κίνδυνο.
Στα λοιπά στοιχεία που έχουν ληφθεί υπόψη, στην αξιολόγηση των ετήσιων λογιστικών
καταστάσεων 31.12.2018, περιλαμβάνονται η βελτίωση της δραστηριότητας και η αυξητική
πορεία των αποτελεσμάτων, οι θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές (εξαιρουμένων των
δαπανών για αγορά νέων οχημάτων), η ικανοποιητική κάλυψη χρηματοοικονομικών δαπανών
από EBITDA (3x το 2018) καθώς και η καλή κεφαλαιακή δομή.
Πηγές κινδύνου συνιστούν η αναγκαιότητα τραπεζικών χρηματοδοτήσεων για ανανέωση ή/και
επέκταση του στόλου, το ασταθές φορολογικό πλαίσιο (πρόσφατη θεσμοθέτηση φορολογικών
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"αντικινήτρων" για μακροχρόνιες ενοικιάσεις), η έντονη εποχικότητα (από Μάιο μέχρι
Οκτώβριο) που χαρακτηρίζει τη ζήτηση για βραχυπρόθεσμες τουριστικές ενοικιάσεις καθώς και
το υφιστάμενο μακροοικονομικό περιβάλλον.
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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