Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2018

ICAP Credit Rating
Στις 25.10.2018, η ICAP πραγματοποίησε αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της
εταιρείας ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. και απέδωσε Credit
Rating στη ζώνη πιστοληπτικής διαβάθμισης Β.
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.
Στις 2/1/2017, έλαβε χώρα απόσχιση του κλάδου διανομής φυσικού αερίου από τη ΔΕΠΑ
Α.Ε. με εισφορά του κλάδου και σύσταση νέας εταιρείας διανομής αερίου για τη λοιπή
Ελλάδα, η οποία φέρει την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΕΔΑ)».
Η τιτλούχος ανήκει κατά 100% στη ΔΕΠΑ Α.Ε., είναι νομικά και λειτουργικά διαχωρισμένη
από τη μητρική εταιρεία και έχει ως αντικείμενο εργασιών την κατασκευή, λειτουργία,
ανάπτυξη, εκμετάλλευση και κυριότητα επί δικτυών διανομής φυσικού αερίου σε
ολόκληρη των χώρα (λοιπή Ελλάδα), εξαιρουμένων των εξής περιοχών: Περιφέρεια
Αττικής, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και Περιφέρεια Θεσσαλίας στις οποίες
δραστηριοποιούνται οι άλλες δύο εταιρείες διανομής αερίου.
Το πελατολόγιο της εταιρείας περιλαμβάνει 138 βιομηχανικούς πελάτες, 18 εμπορικούς
και 14 οικιακούς, με το μήκος των αγωγών (χαμηλή και μέση πίεση) να ανέρχεται σε 510
χλμ. και τη συνολική ετήσια κατανάλωση να ανέρχεται σε 2,5 TWh (2,4 TWh από
βιομηχανικούς πελάτες). Από τους υφιστάμενους καταναλωτές το μεγαλύτερο μέρος τους
προέρχεται από τη Στερεά Ελλάδα, ενώ από τη συνολική ετήσια κατανάλωση το 45%
προέρχεται από τη Στερεά Ελλάδα, το 36% από την Κεντρική Μακεδονία (εκτός
Θεσσαλονίκης), το 18% από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και το 1% από την
Πελοπόννησο.
Για το 2017, η εταιρεία παρουσίασε κύκλο εργασιών €6,4 εκατ., ο οποίος αφορούσε κυρίως
υπηρεσίες διανομής φυσικού αερίου. Από το συνολικό κύκλο εργασιών, το 52,4%
προέρχεται πελάτες της Στερεάς Ελλάδας, το 27,6% από πελάτες Κεντρικής Μακεδονίας
(εκτός της Θεσσαλονίκης), ενώ το 18,2% του κύκλου εργασιών αφορούσε πελάτες της
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Να σημειωθεί πως η τιτλούχος δεν διαθέτει επισφάλειες καθώς η είσπραξη των
τιμολογηθέντων είναι εγγυημένη βάσει της Πρότυπης Σύμβασης Σύνδεσης, ενώ το
μεγαλύτερο μέρος των υποχρεώσεων αποτελείται από ληφθείσες κρατικές επιχορηγήσεις.
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Σημειώνεται ότι στις 31/12/2017 δεν υφίσταται τραπεζικός δανεισμός, με το δείκτη
Καθαρών Υποχρεώσεων/EBITDA να διαμορφώνεται σε 8,28x.
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.
Οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας δεν συνιστούν χρηματοοικονομική ή
επενδυτική συμβουλή, ούτε συστάσεις αγοράς, πώλησης ή διακράτησης οιουδήποτε
χρηματοπιστωτικού τίτλου.
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