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ICAP Credit Rating
Στις 11.01.2017, η ICAP πραγματοποίησε επαναξιολόγηση της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. και διατήρησε το Credit Rating της στη ζώνη πιστοληπτικής
διαβάθμισης BB.
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 εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. δραστηριοποιείται στον ενεργειακό
κλάδο και έχει αντικείμενο εργασιών την μελέτη, ανάπτυξη, κατασκευή και εκμετάλλευση
εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών αιολικής και υδροηλεκτρικής ενέργειας καθώς και
φωτοβολταϊκών σταθμών. Συμμετέχει σε δεκαπέντε επιχειρήσεις και τρεις κοινοπραξίες,
ενώ τα εν λειτουργία ενεργειακά έργα ανήκουν στη μητρική και τρεις θυγατρικές της.
Τα τελευταία έτη, η εταιρεία παρουσιάζει αυξημένη παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής
ενέργειας απόρροια της ενισχυμένης συνολικά διαθέσιμης ισχύος (λειτουργία νέων
αιολικών πάρκων).
Τυχόν κίνδυνοι για ομαλή εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων των εταιρειών του κλάδου και
κατ’ επέκταση της μητρικής και των θυγατρικών της, προέρχονται κυρίως από τα δομικά
προβλήματα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και από ενδεχόμενες καθυστερήσεις και
αύξηση του μέσου χρόνου εξόφλησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από τον
ΛΑΓΗΕ.
Θετικά στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση είναι ο ικανοποιητικός
δείκτης ταμειακής ρευστότητας και ο δείκτης δανεισμού/kw. Για την αξιολόγηση των
οικονομικών επιδόσεων της εταιρείας υπολογίσθηκαν οι αναμενόμενες ετήσιες τιμές των
μετρικών «Δείκτης Κάλυψης Ετήσιων Δανειακών Υποχρεώσεων» (DSCR) καθώς και
«Δείκτης Κάλυψης των Δανειακών Υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια ζωής του Χρέους»
(LLCR). Η μέση τιμή των μετρικών υποδεικνύει ότι ο φορέας καλύπτει τις ετήσιες ανάγκες
εξυπηρέτησης του χρέους του. Οι υπολογισμοί επαναλήφθηκαν και για σενάριο
επιδείνωσης των συνθηκών (stress test) κατά το οποίο ο φορέας εξακολουθεί να
καλύπτει τις ετήσιες υποχρεώσεις.
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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.
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