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ICAP Credit Rating
Στις 15.10.2018, η ICAP πραγματοποίησε επαναξιολόγηση της εταιρείας HOUSE MARKET
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 HOUSE MARKET Α.Ε. είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος της σουηδικής ΙΚΕΑ και
διαθέτει 5 καταστήματα στην Αττική (2), τη Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα και τη Λάρισα.
Επίσης, διαθέτει πέντε κέντρα παραγγελιών και παραδόσεων στη Ρόδο, την Πάτρα, τα
Χανιά το Ηράκλειο και την Κομοτηνή. Μέσω θυγατρικών της, εκμεταλλεύεται καταστήματα
με το σήμα ΙΚΕΑ επίσης στην Κύπρο και στη Βουλγαρία. Αποτελεί την πρώτη εταιρεία σε
πωλήσεις στην αγορά επίπλων οικιακού εξοπλισμού στην Ελλάδα. Το α’ εξάμηνο του 2018
εμφάνισε αύξηση +3,6% των πωλήσεών της και περιορισμό των λειτουργικών ζημιών της.
Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της κατά το α’ εξάμηνο του 2018 ανήλθε σε € 84,2 εκατ.,
και οι λειτουργικές ζημιές (EBITDA) περιορίστηκαν σε - € 254 χιλ.
Ο συνολικός δανεισμός ανήλθε σε € 46,4 εκατ., αυξημένος κατά € 4 εκατ. σε σχέση με την
31.12.2017 λόγω άντλησης γραμμών χρηματοδότησης κεφαλαίου κίνησης από τις
τράπεζες για κάλυψη πληρωμής υποχρεώσεων σε προμηθευτές.
Ο δείκτης Καθαρών Δανειακών Υποχρεώσεων/EBITDA και EBITDA/Καθαρές
Χρηματοοικονομικές Δαπάνες συνεχίζει να βρίσκεται σε αποδεκτά επίπεδα (3,23x και
2,36x αντίστοιχα). H σχέση Ξένων/Ίδια Κεφάλαια διαμορφώνεται σε 0,75:1.
Η προοπτική της HOUSE MARKET κρίνεται θετική ωστόσο τα έσοδά της εξαρτώνται από την
εγχώρια αγορά (ιδιωτική κατανάλωση) η οποία μπορεί να επηρεαστεί από το οικονομικό
περιβάλλον και τις μεταβολές στη ζήτηση.
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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