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ICAP Credit Rating
Στις 26.02.2019, η ICAP πραγματοποίησε αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της
εταιρείας SUPER CARGO SHIPPING & FORWARDING Ε.Π.Ε. και απέδωσε Credit Rating στη
ζώνη πιστοληπτικής διαβάθμισης C.
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 SUPER CARGO SHIPPING & FORWARDING Ε.Π.Ε. ιδρύθηκε το 1996 στην Πάτρα, το
δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, με αντικείμενο δραστηριοτήτων κυρίως τη
διακίνηση φορτηγών οχημάτων, ειδικά για το χώρο της Αδριατικής (γραμμή Ελλάδα - Ιταλία
- Ελλάδα). Η δραστηριότητά της επεκτείνεται πέραν της Αδριατικής και στον ευρύτερο
χώρο της Δυτικής και Βόρειας Ευρώπης καθώς και της Μεσογείου, ικανοποιώντας τις
ανάγκες εταιρειών cargo.
Το κύριο αντικείμενο εργασιών της τιτλούχου αφορά στις κρατήσεις θέσεων για φορτηγά
οχήματα σε ναυτιλιακές εταιρείες (ferry booking), ενώ αναλαμβάνει και την εκπλήρωση
των υπηρεσιών που αφορούν τις μεταφορές από και προς την Ελλάδα. Επιπρόσθετα, η
εταιρεία έχει αναπτύξει την παροχή τουριστικών υπηρεσιών προς ιδιώτες και επιχειρήσεις,
οργανώνοντας πλήρως το δυνητικό ταξίδι.
Τα έσοδα της τιτλούχου προέρχονται κατά κύριο λόγο από τις κρατήσεις θέσεων φορτηγών
οχημάτων σε πλοία (ferry booking), δευτερευόντως από αεροπορικά και ναυτιλιακά
εισιτήρια και παρελκόμενες τουριστικές υπηρεσίες, ξενοδοχεία, κρουαζιέρες, εκδρομικά
πακέτα και τέλος από ειδικές μεταφορές. Από την ίδρυση της, η εταιρεία σημειώνει συνεχή
ενίσχυση του κύκλου εργασιών της και σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Κατά το 2017 ο
κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα €10,9 εκατ. έναντι €3,2 εκατ. το 2016 και €2,9 εκατ.
το 2015, με τη λειτουργική κερδοφορία EBITDA να διαμορφώνεται σε €2,8 εκατ.
(περιθώριο 25,68%).
Σημειώνεται ότι ο μέσος όρος πληρωμής των εμπορικών υποχρεώσεων, διαχρονικά,
διαμορφώνεται στα ίδια επίπεδα αναφορικά με αυτά του μέσου όρου είσπραξης των
αντιστοίχων απαιτήσεων, γεγονός που δημιουργεί μια ιδιαίτερα ευνοϊκή σχέση για τη
ρευστότητα της εταιρείας.
Στα λοιπά στοιχεία που έχουν ληφθεί υπόψη περιλαμβάνονται οι ικανοποιητικοί δείκτες
εξυπηρέτησης χρηματοοικονομικών δαπανών και συγκεκριμένα ο δείκτης
EBITDA/καθαρές χρηματοοικονομικές δαπάνες για το 2017 είναι ίσος με 1,63x. Επίσης
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θετικά αξιολογούνται οι καλοί δείκτες ρευστότητας (ταμειακή ρευστότητα για το 2017:
0,73x) και κεφαλαιακής δομής (σχέση Ξένα/Ίδια κεφάλαια για το 2017: 1,24:1).
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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