Τρίτη, 23 Μαΐου 2017

ICAP Credit Rating
τισ 23.5.2017, θ ICAP πραγματοποίθςε επαναξιολόγθςθ τθσ εταιρείασ HOUSE MARKET
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 HOUSE MARKET Α.Ε. είναι ο αποκλειςτικόσ αντιπρόςωποσ τθσ ςουθδικισ ΙΚΕΑ και
διακζτει 5 καταςτιματα ςτθν Αττικι (2), τθ Θεςςαλονίκθ, τα Ιωάννινα και τθ Λάριςα.
Επίςθσ, διακζτει πζντε κζντρα παραγγελιϊν και παραδόςεων ςτθ Ρόδο, τθν Πάτρα, τα
Χανιά το Ηράκλειο και τθν Κομοτθνι. Μζςω κυγατρικϊν τθσ, εκμεταλλεφεται
καταςτιματα με το ςιμα ΙΚΕΑ επίςθσ ςτθν Κφπρο και ςτθ Βουλγαρία. Αποτελεί τθν
πρϊτθ εταιρεία ςτον κλάδο τθσ ςε πωλιςεισ, ενϊ το 2016 εμφάνιςε ενίςχυςθ των
πωλιςεϊν και διατιρθςθ ικανοποιθτικισ λειτουργικισ κερδοφορίασ.
υγκεκριμζνα, ο κφκλοσ εργαςιϊν του 2016 ανιλκε ςε €200,3εκ., αυξθμζνοσ κατά 2% ςε
ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ χριςθ και θ λειτουργικι κερδοφορία EBITDA ςτα
€11,3εκ.Ευρϊ.
Σο 2016 θ εταιρεία προχϊρθςε ςτθν ζκδοςθ εταιρικοφ ομολόγου φψουσ 40εκ.Ευρϊ με
ςκοπό τθ διενζργεια επενδφςεων (αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου κυγατρικισ με ςκοπό
τθν αποπλθρωμι δανειςμοφ τθσ, διενζργεια κεφαλαιουχικϊν δαπανϊν (capex) και
κάλυψθ αναγκϊν κεφαλαίου κίνθςθσ). Σο εταιρικό ομόλογο είναι αποπλθρωτζο ςτο
ςφνολό του το 2021 με ςτακερό επιτόκιο 5%.
Σα ταμειακά διακζςιμα καλφπτουν ςθμαντικό μζροσ του ςυνολικοφ δανειςμοφ, με
αποτζλεςμα ο δείκτθσ Κακαρϊν Δανειακϊν Τποχρεϊςεων/EBITDA και EBITDA/Κακαρζσ
Χρθματοοικονομικζσ Δαπάνεσ να διαμορφϊνονται ςε αποδεκτά επίπεδα (1,81x και 1,87x
αντίςτοιχα). H ςχζςθ Ξζνων/Κδια Κεφάλαια διαμορφϊνεται ςε 0,72:1.
Η προοπτικι τθσ HOUSE MARKET κρίνεται κετικι ωςτόςο τα ζςοδά τθσ εξαρτϊνται από
τθν εγχϊρια αγορά (ιδιωτικι κατανάλωςθ) θ οποία μπορεί να επθρεαςτεί από το
οικονομικό περιβάλλον και τισ μεταβολζσ ςτθ ηιτθςθ.
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ Μεκοδολογία Απόδοςθσ Αξιολογιςεων
Πιςτολθπτικισ Ικανότθτασ τθσ ICAP, τθν Κλίμακα Διαβάκμιςθσ ICAP Credit Rating,τον
ICAP Group A.E.
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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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