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ICAP Credit Rating
Στις 02.09.2016, η ICAP πραγματοποίησε επαναξιολόγηση της εταιρείας E TRAVEL Α.Ε. και
διατήρησε το Credit Rating της στη ζώνη πιστοληπτικής διαβάθμισης BB.
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 E TRAVEL Α.Ε. έχει ως αντικείμενο εργασιών την παροχή υπηρεσιών
τουριστικού γραφείου μέσω διαδικτύου (on line travel agent - OTA). Η τιτλούχος είναι
μέλος της Π.Ε.ΤΑ.Γ.Α. (Πανελλήνιας Ένωσης Ταξιδιωτικών Γραφείων), του Ελληνικού
Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GR.EC.A.) και ταυτόχρονα συνεργάζεται με τις
μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες του κόσμου. Επίσης είναι εγκεκριμένος ταξιδιωτικός
πράκτορας από τον Ε.Ο.Τ. καθώς και πιστοποιημένο μέλος της ΙΑΤΑ (International Air
Transport Association).
Η τιτλούχος διαχειρίζεται 10 web sites σε 60 χώρες υποστηρίζοντας 42 διαφορετικές
γλώσσες. Μέσω αυτών παρέχονται υπηρεσίες κρατήσεων αεροπορικών εισιτηρίων για
προορισμούς σε όλο τον κόσμο, καθώς και κρατήσεων για ξενοδοχεία και ακτοπλοϊκά
εισιτήρια, για ενοικίαση μεταφορικών μέσων και υπηρεσιών ασφάλειας ταξιδίου. Ο
κλάδος των αεροπορικών εισιτηρίων συμβάλλει ωστόσο κατά το μεγαλύτερο ποσοστό
(>95%) στη διαμόρφωση του κύκλου εργασιών της επιχείρησης.
Κατά τα πρώτα έτη ανάπτυξης της, η εταιρεία είχε επικεντρωθεί στην τουριστική αγορά
της Ρωσίας και λοιπών χωρών της Ανατολικής Ευρώπης, λόγω των περιθωρίων
διείσδυσης που εμφάνιζαν οι εν λόγω αγορές. Η αγορά της Ρωσίας (όπου η τιτλούχος
παραμένει ένας εκ των τριών μεγαλυτέρων ΟΤΑ’s) παραμένει σημαντική με συνεχώς
όμως μειούμενη την εξάρτησή της από αυτή λόγω του πλάνου συνεχής επέκτασης των
δραστηριοτήτων σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης, της Ασίας και της Μέσης Ανατολής τα
τελευταία χρόνια. Βάσει του πλάνου, η εταιρεία έχει αυξήσει σημαντικά τη διασπορά των
κρατήσεων, περιορίζοντας τους κινδύνους της γεωγραφικής συγκέντρωσης.
Από την ίδρυση της, η εταιρεία σημειώνει συνεχή ενίσχυση του κύκλου εργασιών της και
σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Κατά το 2015 ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα
24εκ.Ευρώ έναντι 15,9εκ.Ευρώ το 2014. Η λειτουργική κερδοφορία EBITDA αυξήθηκε σε
3,7εκ.Ευρώ από 3,2εκ.Ευρώ το 2014 και τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα
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3,2εκ.Ευρώ έναντι 2,8εκ.Ευρώ, με το αντίστοιχα περιθώρια να διαμορφώνονται σε
ικανοποιητικά επίπεδα.
Σημειώνεται ότι ο μ.ο πληρωμής των εμπορικών υποχρεώσεων, διαχρονικά,
διαμορφώνεται σε επίπεδα υψηλότερα του μ.ο είσπραξης των αντιστοίχων απαιτήσεων,
γεγονός που δημιουργεί μια ιδιαίτερα ευνοϊκή σχέση για την ρευστότητα της εταιρείας.
Στα τέλη του 2015 η εταιρεία δεν έκανε χρήση δανεισμού ενώ σημειώνεται ότι τα
ταμειακά διαθέσιμα καλύπτουν το 70% των συνολικών υποχρεώσεων.
Το μέγεθος των υποχρεώσεων και των ταμειακών διαθεσίμων, σε συνδυασμό με το ύψος
της λειτουργικής κερδοφορίας διαμορφώνουν τον δείκτη Καθαρών Υποχρεώσεων/EBITDA
και EBITDA/Καθαρές Χρηματοοικονομικές Δαπάνες σε ικανοποιητικά επίπεδα (0,72x και
57,29x αντίστοιχα).
Για το 2016, λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα της παγκόσμιας τουριστικής κίνησης και τον
προγραμματισμό της εταιρείας, αναμένεται να παρουσιάσει ικανοποιητικό κύκλο
εργασιών, λειτουργική κερδοφορία και επίπεδα ρευστότητας το επόμενο χρονικό
διάστημα.
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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