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ICAP Credit Rating
τισ 21.08.2017, θ ICAP πραγματοποίθςε επαναξιολόγθςθ τθσ εταιρείασ E TRAVEL Α.Ε.
και διατιρθςε το Credit Rating τθσ ςτθ ηϊνθ πιςτολθπτικισ διαβάκμιςθσ BB.
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 E TRAVEL Α.Ε. ζχει ωσ αντικείμενο εργαςιϊν τθν παροχι υπθρεςιϊν
τουριςτικοφ γραφείου μζςω διαδικτφου (on line travel agent - OTA). Η τιτλοφχοσ είναι
μζλοσ τθσ Π.Ε.ΣΑ.Γ.Α. (Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σαξιδιωτικϊν Γραφείων Αερομεταφορϊν),
του Ελλθνικοφ υνδζςμου Ηλεκτρονικοφ Εμπορίου (GR.EC.A.) και ταυτόχρονα
ςυνεργάηεται με τισ μεγαλφτερεσ αεροπορικζσ εταιρείεσ του κόςμου. Επίςθσ είναι
εγκεκριμζνοσ ταξιδιωτικόσ πράκτορασ από τον Ε.Ο.Σ. κακϊσ και πιςτοποιθμζνο μζλοσ τθσ
ΙΑΣΑ (International Air Transport Association).
Η τιτλοφχοσ διαχειρίηεται 10 web sites ςε 60 χϊρεσ υποςτθρίηοντασ 42 διαφορετικζσ
γλϊςςεσ. Μζςω αυτϊν παρζχονται υπθρεςίεσ κρατιςεων αεροπορικϊν ειςιτθρίων για
προοριςμοφσ ςε όλο τον κόςμο, κακϊσ και κρατιςεων για ξενοδοχεία και ακτοπλοϊκά
ειςιτιρια, για ενοικίαςθ μεταφορικϊν μζςων και υπθρεςιϊν αςφάλειασ ταξιδίου. Ο
κλάδοσ των αεροπορικϊν ειςιτθρίων ςυμβάλλει ωςτόςο κατά το μεγαλφτερο ποςοςτό
(>95%) ςτθ διαμόρφωςθ του κφκλου εργαςιϊν τθσ επιχείρθςθσ.
Κατά τα πρϊτα ζτθ ανάπτυξθσ τθσ, θ εταιρεία είχε επικεντρωκεί ςτθν τουριςτικι αγορά
τθσ Ρωςίασ και λοιπϊν χωρϊν τθσ Ανατολικισ Ευρϊπθσ, λόγω των περικωρίων
διείςδυςθσ που εμφάνιηαν οι εν λόγω αγορζσ. Η αγορά τθσ Ρωςίασ (όπου θ τιτλοφχοσ
παραμζνει ζνασ εκ των τριϊν μεγαλυτζρων ΟΣΑ’s) παραμζνει ςθμαντικι με ςυνεχϊσ
όμωσ μειοφμενθ τθν εξάρτθςι τθσ από αυτι λόγω του πλάνου ςυνεχισ επζκταςθσ των
δραςτθριοτιτων ςε χϊρεσ τθσ Δυτικισ Ευρϊπθσ, τθσ Αςίασ και τθσ Μζςθσ Ανατολισ τα
τελευταία χρόνια. Βάςει του πλάνου, θ εταιρεία ζχει αυξιςει ςθμαντικά τθ διαςπορά των
κρατιςεων, περιορίηοντασ τουσ κινδφνουσ τθσ γεωγραφικισ ςυγκζντρωςθσ.
Από τθν ίδρυςθ τθσ, θ εταιρεία ςθμειϊνει ςυνεχι ενίςχυςθ του κφκλου εργαςιϊν τθσ και
ςθμαντικοφσ ρυκμοφσ ανάπτυξθσ. Κατά το 2016 ο κφκλοσ εργαςιϊν διαμορφϊκθκε ςτα
28,9εκ.Ευρϊ ζναντι 24εκ.Ευρϊ το 2015. Η λειτουργικι κερδοφορία EBITDA αυξικθκε ςε
4,7εκ.Ευρϊ από 3,7εκ.Ευρϊ το 2015 και τα κζρδθ προ φόρων διαμορφϊκθκαν ςτα
ICAP Group A.E.
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4,2εκ.Ευρϊ ζναντι 3,2εκ.Ευρϊ, με το αντίςτοιχα περικϊρια να διαμορφϊνονται ςε
ικανοποιθτικά επίπεδα.
θμειϊνεται ότι ο μ.ο πλθρωμισ των εμπορικϊν υποχρεϊςεων, διαχρονικά,
διαμορφϊνεται ςε επίπεδα υψθλότερα του μ.ο είςπραξθσ των αντιςτοίχων απαιτιςεων,
γεγονόσ που δθμιουργεί μια ιδιαίτερα ευνοϊκι ςχζςθ για τθν ρευςτότθτα τθσ εταιρείασ.
τα τζλθ του 2016 θ εταιρεία δεν ζκανε χριςθ δανειςμοφ ενϊ ςθμειϊνεται ότι τα
ταμειακά διακζςιμα καλφπτουν το 53% των ςυνολικϊν υποχρεϊςεων.
Σο μζγεκοσ των υποχρεϊςεων και των ταμειακϊν διακεςίμων ςε ςυνδυαςμό με το φψοσ
τθσ λειτουργικισ κερδοφορίασ διαμορφϊνουν τον δείκτθ Κακαρϊν Τποχρεϊςεων/EBITDA
και EBITDA/Κακαρζσ Χρθματοοικονομικζσ Δαπάνεσ ςε ικανοποιθτικά επίπεδα (1,48x και
67,10x αντίςτοιχα). Ο δείκτθσ ταμειακισ ρευςτότθτασ αντιςτοιχεί ςτο 0,54x.
Για το 2017, αναμζνεται θ εταιρεία να διατθριςει ςε ικανοποιθτικά επίπεδα τον κφκλο
εργαςιϊν, τθ λειτουργικι κερδοφορία και τα επίπεδα ρευςτότθτασ.
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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