Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2019

ICAP Credit Rating
Στις 12.07.2019, η ICAP πραγματοποίησε επαναξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της
εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. και διατήρησε το Credit Rating στη ζώνη πιστοληπτικής
διαβάθμισης ΒΒ, ενώ παράλληλα απέσυρε το αρνητικό outlook που είχε επισημανθεί στην από
01.02.2019 επαναξιολόγηση, καθώς εκλείπουν οι λόγοι ύπαρξής του. Το αρνητικό outlook
αντανακλούσε τις πιθανές επιπτώσεις που θα προέκυπταν από την διαδικασία απορρόφησης
της τιτλούχου από την μητρικής της (ΔΕΗ ΑΕ), κατόπιν της σχετικών αποφάσεων των Δ.Σ. των
δύο εταιριών. Ωστόσο, με την από 29/03/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ανεστάλη
οποιαδήποτε περαιτέρω νομική ενέργεια για τη πρόοδο ή και την ολοκλήρωση του εταιρικού
μετασχηματισμού (συγχώνευση με απορρόφηση) μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της ΔΕΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.
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 ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. διαθέτει δέκα θυγατρικές εταιρείες, ενώ συμμετέχει στη μετοχική
σύνθεση δεκαπέντε εταιρειών που επίσης παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από αιολικά, μικρά
υδροηλεκτρικά και φωτοβολταϊκά πάρκα.
Το σύνολο των εσόδων της εταιρείας προέρχεται από την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής
ενέργειας (Η/Ε) στο διασυνδεδεμένο (ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.) (51,0%) και μη διασυνδεδεμένο σύστημα
(ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) (49%). Από την πώληση Η/Ε το 51% του κύκλου εργασιών αφορούσε πώληση
ενέργειας από Α/Π (τα οποία κυρίως λειτουργούν σε νησιά του Αιγαίου με υψηλό αιολικό
δυναμικό), το 47% από ΜΥΗΣ και το υπόλοιπο 2% από Φ/Β. Η επιχείρηση προκειμένου να
πραγματοποιήσει διασπορά στις δραστηριότητες της, πλέον του στόχου για διεύρυνση του
χαρτοφυλακίου της, προσπαθεί να δημιουργήσει ένα μίγμα παραγωγής Η/Ε το οποίο
συντίθεται από Α/Π, ΜΥΗΣ, Φ/Β, Γ/Θ, βιομάζα και υβριδικό σταθμό.
Το 2018, τα έσοδα της εταιρείας παρουσιάζουν σταθεροποίηση και διαμορφώθηκαν στα €26,3
εκατ. Η λειτουργική κερδοφορία EBITDA διαμορφώθηκε στα €9,84 εκατ. Η υψηλή κερδοφορία,
αποτέλεσμα του υψηλού δυναμικού και του συστήματος των σταθερών κερδών, αποτέλεσε τη
βασική πηγή ενίσχυσης της ρευστότητας κατά τα προηγούμενα χρόνια.
Η εταιρεία πρόκειται να προχωρήσει στην υλοποίηση επενδυτικού πλάνου (repowering και
νέων Α/Π και ΜΥΗΣ) κάνει επί του παρόντος χρήση των υψηλών ταμειακών διαθεσίμων της,
ενώ έχει συνάψει και δανειακές συμβάσεις τραπεζικού δανεισμού, ο οποίος και για το 2018,
είναι μηδενικός, ενώ η χρήση δανειακών κεφαλαίων ξεκίνα μέσα στο 2019. Η σημαντική μείωση
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των ταμειακών διαθεσίμων διαμορφώνουν το δείκτη Καθαρών Υποχρεώσεων/EBITDA στο 0,29x
από αρνητική τιμή την προηγούμενη χρήση.
Η εταιρεία διαθέτει εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο, γεγονός που επιφέρει γεωγραφική διασπορά
και διασπορά σε ότι αφορά το μίγμα της ενέργειας, που προφυλάσσουν έναντι των
διακυμάνσεων των καιρικών συνθηκών. Ωστόσο, παραμένει η άμεση εξάρτηση από τους
ΔΑΠΕΕΠ και ΔΕΔΔΗΕ καθώς αποτελούν τους μοναδικούς του πελάτες.
Δείτε εδώ τη Μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την απόδοση της συγκεκριμένης
Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Μεθοδολογίες 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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