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ICAP Credit Rating
Στισ 29.07.2016, θ ICAP απζδωςε ςτθν εταιρεία ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ
Α.Ε. Credit Rating ςτθ ηϊνθ πιςτολθπτικισ διαβάκμιςθσ D.
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. Στθν
αξιολόγθςθ λαμβάνονται υπόψθ τα μεγζκθ και θ πορεία εργαςιϊν του κλάδου, κακϊσ
και τα ειδικά χαρακτθριςτικά τθσ επιχείρθςθσ.
Η ΔΕΗ ΑΕ είναι θ μεγαλφτερθ εταιρεία παραγωγισ και παροχισ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτθ
χϊρα με περιςςότερουσ από 7εκ. πελάτεσ. Διακζτει μια μεγάλθ υποδομι ςε
εγκαταςτάςεισ ορυχείων λιγνίτθ, παραγωγισ, μεταφοράσ και διανομισ θλεκτρικισ
ενζργειασ. Στο ενεργειακό τθσ μείγμα περιλαμβάνονται λιγνιτικοί, υδροθλεκτρικοί και
πετρελαϊκοί ςτακμοί, κακϊσ και ςτακμοί φυςικοφ αερίου, αλλά και μονάδεσ
ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ (ΑΠΕ) μζςω κυγατρικισ. To μερίδιό τθσ ςτθν αγορά
θλεκτρικισ ενζργειασ (Η/Ε) διαμορφϊνεται ςτο 94,5%.
Το 2015, τα ζςοδα τθσ εταιρείασ κινικθκαν πτωτικά και διαμορφϊκθκαν ςτα 5,67δισ.€ (2,09%) γεγονόσ το οποίο οφείλεται κυρίωσ ςτθ μείωςθ των πωλιςεων Η/Ε απόρροια του
περιοριςμοφ του μεριδίου τθσ ςτθν αγορά Η/Ε και τθσ μείωςθσ των τιμϊν ςε οριςμζνεσ
ομάδεσ τιμολογίων.
Η εταιρεία προχϊρθςε ςε περαιτζρω ενίςχυςθ των υφιςτάμενων προβλζψεων για
επιςφάλειεσ από πελάτεσ κατά το ποςό των €866,6εκ. Συνολικά οι προβλζψεισ για
επιςφαλείσ εμπορικζσ απαιτιςεισ ζχουν διαμορφωκεί ςτα €2,42δις ςε ςφνολο
εμπορικϊν απαιτιςεων €4,12δις. Η αφξθςθ των προβλζψεων οφείλεται ςτισ
υφιςτάμενεσ οικονομικζσ ςυνκικεσ και αντικατοπτρίηει τισ δυςκολίεσ που υπάρχουν ςτθν
είςπραξθ των λογαριαςμϊν ρεφματοσ. Παρά το γεγονόσ ότι το πελατολόγιο τθσ τιτλοφχου
είναι ευρφ, θ μθ ζγκαιρθ είςπραξθ των απαιτιςεων δθμιουργεί αυξθμζνεσ ανάγκεσ ςε
κεφάλαια κίνθςθσ και οι οποίεσ εν μζρει αντιςτακμίςτθκαν από τθν αφξθςθ των
βραχυπρόκεςμων οφειλϊν.
Η ενίςχυςθ των προβλζψεων για επιςφαλείσ πελάτεσ και το κόςτοσ αγοράσ δικαιωμάτων
CO2, αντιςτάκμιςαν τον περιοριςμό των δαπανϊν για υγρά και ςτερεά καφςιμα κακϊσ
και για φυςικό αζριο (λόγω μείωςθσ των διεκνϊν τιμϊν) και ςυνετζλεςαν ςτθ
διαμόρφωςθ του EBITDA ςτα €591,7εκ.Ευρϊ (-24,46%) και ςε αρνθτικά αποτελζςματα
προ φόρου (€-206,9εκ).
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Το 2015 θ εταιρεία μείωςε τον τραπεηικό δανειςμό τθσ ςτα €4,84δις. Ο δείκτθσ Κακαρϊν
Δανειακϊν Υποχρεϊςεων/EBITDA διαμορφϊκθκε ςτο 7,63x και ο δείκτθσ
EBITDA/Κακαρζσ Χρθματοοικονομικζσ Δαπάνεσ ςτο 4,43x.
Η ΔΕΗ ΑΕ αντιμετωπίηει τα τελευταία χρόνια ζντονο ανταγωνιςμό, όπου θ απϊλεια
μεριδίου αγοράσ οφείλεται ςτθν ζνταξθ μονάδων θλεκτροπαραγωγισ από τρίτουσ
ανεξάρτθτουσ θλεκτροπαραγωγοφσ κακϊσ και ςτθν αυξανόμενθ διείςδυςθ των ΑΠΕ ςτο
Σφςτθμα και ςτο Δίκτυο και τισ αυξανόμενεσ ειςαγωγζσ Η/Ε από γειτονικζσ χϊρεσ.
Επίςθσ, αλλαγζσ ςτο κλαδικό περιβάλλον (εφαρμογι δθμοπραςιϊν τφπου ΝΟΜΕ,
πϊλθςθ ΑΔΜΗΕ κ.α.) ενδζχεται να επθρεάςουν τα οικονομικά αποτελζςματα των
επόμενων χριςεων.
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ Μεκοδολογία Απόδοςθσ Αξιολογιςεων
Πιςτολθπτικισ Ικανότθτασ τθσ ICAP, τθν Κλίμακα Διαβάκμιςθσ ICAP Credit Rating,τον
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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