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ICAP Credit Rating
Στις 15.12.2017, η ICAP πραγματοποίησε αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της
εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. και απέδωσε Credit Rating στη ζώνη πιστοληπτικής
διαβάθμισης ΒΒ.
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. δραστηριοποιείται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας οποιασδήποτε πηγής. Αποτελεί κατά 100% θυγατρική
εταιρεία του Ομίλου της ΔΕΗ Α.Ε. Η εταιρεία εκμεταλλεύεται σήμερα 17 ΜΥΗΣ (Μικροί
Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί), 20 Α/Π (Αιολικά Πάρκα) και 28 Φ/Β (Φωτοβολταϊκά Πάρκα),
συνολικής εγκατεστημένης ισχύος περίπου 153MW κατέχοντας περίπου το 3% της
εγχώριας αγοράς.
Το σύνολο των εσόδων της εταιρείας προέρχεται από την παραγωγή και πώληση
ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε) στο διασυνδεδεμένο (ΛΑΓΗΕ Α.Ε.) και μη διασυνδεδεμένο
σύστημα (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) (49,9%).
Το 2016, τα έσοδα της εταιρείας κινήθηκαν ανοδικά και διαμορφώθηκαν στα €30,9 εκατ.
γεγονός το οποίο οφείλεται κυρίως στην αύξηση της παραγωγής σε 308 GWh το 2016
από 283 GWh 2015. Η λειτουργική κερδοφορία EBITDA διαμορφώθηκε στα €24,1 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) κάνοντας χρήση νέων χρηματοδοτήσεων κυρίως μέσω
τραπεζικού δανεισμού. Κατά τη χρήση του 2016 η εταιρεία παρουσιάζει μηδενικό
δανεισμό και σε συνδυασμό με τα υψηλά ταμειακά διαθέσιμα, ο δείκτης Καθαρών
Υποχρεώσεων/EBITDA ήταν αρνητικός και ο δείκτης EBITDA / Χρηματοοικονομικές
δαπάνες ήταν μεγαλύτερος από 10x.
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 ΛΑΓΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ καθώς αποτελούν τους μοναδικούς του πελάτες.
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
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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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