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ICAP Credit Rating
Στισ 03.08.2017, θ ICAP πραγματοποίθςε επαναξιολόγθςθ τθσ εταιρείασ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. και διατιρθςε το Credit Rating τθσ ςτθ ηϊνθ πιςτολθπτικισ
διαβάκμιςθσ BB.
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 εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. δραςτθριοποιείται ςτον ενεργειακό
κλάδο και ζχει αντικείμενο εργαςιϊν τθν μελζτθ, ανάπτυξθ, καταςκευι και εκμετάλλευςθ
εγκαταςτάςεων ανανεϊςιμων πθγϊν αιολικισ και υδροθλεκτρικισ ενζργειασ κακϊσ και
φωτοβολταϊκϊν ςτακμϊν. Συμμετζχει ςε δεκατζςςερισ επιχειριςεισ ενϊ τα εν λειτουργία
ενεργειακά ζργα ανικουν ςτθ μθτρικι και δφο κυγατρικζσ τθσ.
Τα τελευταία ζτθ, θ εταιρεία παρουςιάηει αυξθμζνθ παραγωγι και πϊλθςθ θλεκτρικισ
ενζργειασ απόρροια τθσ ενιςχυμζνθσ ςυνολικά διακζςιμθσ ιςχφοσ (λειτουργία νζων
αιολικϊν πάρκων).
Τυχόν κίνδυνοι για ομαλι εξυπθρζτθςθ των υποχρεϊςεων των εταιρειϊν του κλάδου και
κατ’ επζκταςθ τθσ μθτρικισ και των κυγατρικϊν τθσ, προζρχονται κυρίωσ από τα δομικά
προβλιματα του Ειδικοφ Λογαριαςμοφ ΑΠΕ και από ενδεχόμενεσ κακυςτεριςεισ και
αφξθςθ του μζςου χρόνου εξόφλθςθσ τθσ παραγόμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ από τον
ΛΑΓΗΕ.
Θετικά ςτοιχεία που λαμβάνονται υπόψθ κατά τθν αξιολόγθςθ είναι ο ικανοποιθτικόσ
δείκτθσ ταμειακισ ρευςτότθτασ και ο δείκτθσ δανειςμοφ/kw. Για τθν αξιολόγθςθ των
οικονομικϊν επιδόςεων τθσ εταιρείασ υπολογίςκθκαν οι αναμενόμενεσ ετιςιεσ τιμζσ των
μετρικϊν «Δείκτθσ Κάλυψθσ Ετιςιων Δανειακϊν Υποχρεϊςεων» (DSCR) κακϊσ και
«Δείκτθσ Κάλυψθσ των Δανειακϊν Υποχρεϊςεων κατά τθ διάρκεια ηωισ του Χρζουσ»
(LLCR). Η μζςθ τιμι των μετρικϊν υποδεικνφει ότι ο φορζασ καλφπτει τισ ετιςιεσ ανάγκεσ
εξυπθρζτθςθσ του χρζουσ του. Οι υπολογιςμοί επαναλιφκθκαν και για ςενάριο
επιδείνωςθσ των ςυνκθκϊν (stress test) κατά το οποίο ο φορζασ εξακολουκεί να
καλφπτει τισ ετιςιεσ υποχρεϊςεισ.
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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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