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ICAP Credit Rating
Στις 18.07.2019, η ICAP πραγματοποίησε επαναξιολόγηση της εταιρείας CORAL Α.Ε.
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ και διατήρησε το Credit Rating της στη ζώνη
πιστοληπτικής διαβάθμισης BB.
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 CORAL A.E. εφοδιάζει κατ’ αποκλειστικότητα περίπου 800 πρατήρια υγρών καυσίμων ανά την
επικράτεια τα οποία φέρουν το σήμα SHELL καθώς και αριθμό ανεξάρτητων πρατηρίων. Επίσης,
διατηρηθεί δραστηριότητα στα Βαλκάνια και πραγματοποιεί και εξαγωγές (4,9% επί του κύκλου
εργασιών) σε χώρες όπως Σκόπια, Αλβανία, Κόσσοβο, Βουλγαρία και την Κύπρο.
Τα έσοδα της εταιρείας κατά το μεγαλύτερο ποσοστό προέρχονται από την πώληση καυσίμων
(97,5%) και δευτερευόντως από την πώληση χημικών (1,6%), λιπαντικών (0,29%) και λοιπών
υπηρεσιών (0,6%). Οι ποσότητες των καυσίμων που εμπορεύθηκε ο Όμιλος σημείωσαν αύξηση
κατά 12,7% περίπου από το 2017.
Το 2018, τα έσοδα της εταιρείας κινήθηκαν ανοδικά και διαμορφώθηκαν στα €1,96 δις (+11%),
ενώ στο κόστος πωληθέντων περιλαμβάνονται ΕΦΚ και δασμοί. Η αύξηση των πωλήσεων,
οδήγησε σε σημαντική άνοδο της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA, κατά 16% περίπου, στα
37,6εκ. Ευρώ έναντι 32,4εκ. Ευρώ το 2017, παρά την αύξηση που σημείωσαν οι δαπάνες
λειτουργίας σε συνδυασμό με τις αυξημένες αποσβέσεις. Το περιθώριο EBITDA ενισχύθηκε
ελαφρά και διαμορφώνεται σε 1,92% το 2018 έναντι 1,88% το 2017.
Τα κέρδη προ φόρων της χρήσης, μετά και από την ενίσχυσή τους από επενδυτικά έσοδα €3,8
εκατ. (μερίσματα από συγγενείς επιχειρήσεις), διαμορφώθηκαν στα 30,3 εκ. Ευρώ έναντι
13,3εκ. Ευρώ στα τέλη του 2017.
Το 2018 ο συνολικός δανεισμός της διαμορφώθηκε σε 164,3εκ. Ευρώ έναντι 162εκ. Ευρώ για το
2017, ενώ ο καθαρός δανεισμός σε 159εκ. Ευρώ για το 2018 έναντι 153εκ. για το 2017. Ο δείκτης
Καθαρός Δανεισμός / EBITDA διαμορφώθηκε σε 4,23x στη χρήση του 2018 από 4,72x στην
προηγούμενη χρήση.
Η οικονομική ύφεση που έπληξε την ελληνική οικονομία, σε συνδυασμό με τη δραστική μείωση
του διαθέσιμου εισοδήματος, έχουν επιφέρει καίριο πλήγμα στην εγχώρια κατανάλωση
πετρελαιοειδών καυσίμων τα τελευταία έτη.
Καθοριστικός παράγοντας στη διαμόρφωση των τιμών αποτελεί και η φορολογική πολιτική
στον τομέα των καυσίμων, καθώς υφίσταται υψηλή φορολογική επιβάρυνση των κυριότερων
κατηγοριών πετρελαιοειδών. Η ύπαρξη του δικτύου λιανικής του ομίλου, διαμορφώνει
ευνοϊκές σχέσεις σε ότι αφορά το κεφάλαιο κίνησης.
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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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