Δευτέρα, 08 Οκτωβρίου 2018

ICAP Credit Rating
Στις 08.10.2018, η ICAP πραγματοποίησε επαναξιολόγηση της εταιρείας MLS
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. και διατήρησε το Credit Rating της στη ζώνη πιστοληπτικής
διαβάθμισης B.
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 όπως η τιμολογιακή πολιτική σε σχέση με
τον ανταγωνισμό, τα διαθέσιμα δίκτυα προώθησης κλπ.
Η MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε., παρά το επιβαρυμένο οικονομικό περιβάλλον, με βάση τα
αποτελέσματα του α’ εξαμήνου 2018, διατήρησε με μικρές απώλειες (-9%) τον κύκλο
εργασιών της μέσω κυρίως της αύξησης των εξαγωγών. Παράλληλα, συνεχίζει στην
Ελλάδα να παραμένει η πρώτη εταιρεία σε πωλήσεις tablets και να ενισχύει τα μερίδιά
της στην αγορά κινητών τηλεφώνων.
Στα πλαίσια αυτά, ο κύκλος εργασιών της το α’ εξάμηνο 2018 διαμορφώθηκε σε € 10,5
εκατ. έναντι € 11,6 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2017. Το περιθώριο EBITDA
διαμορφώθηκε σε 30,5%, ενώ η κεφαλαιακή δομή και τα επίπεδα μόχλευσης
διατηρήθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα (Ξένα/Ίδια Κεφάλαια: 0,84x, Καθαρές
Δανεισμός/EBITDA: 1,67x).
Δεδομένου του ισχυρού ανταγωνισμού μεταξύ των εμπορικών σημάτων του χώρου και
του πλήθους των υποκατάστατων προϊόντων, η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της
προϋποθέτει την συνέχιση της πραγματοποίησης σημαντικών δαπανών ανάπτυξης,
προώθησης νέων προϊόντων και της χρηματοδότησης τους.
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.
Οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας δεν συνιστούν χρηματοοικονομική ή
επενδυτική συμβουλή, ούτε συστάσεις αγοράς, πώλησης ή διακράτησης οιουδήποτε
χρηματοπιστωτικού τίτλου.
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