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ICAP Credit Rating
τισ 23.05.2017, θ ICAP πραγματοποίθςε επαναξιολόγθςθ τθσ εταιρείασ ΤΕΡΝΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.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. τθν
αξιολόγθςθ λαμβάνονται υπόψθ τα μεγζκθ και θ πορεία εργαςιϊν του κλάδου, κακϊσ
και τα ειδικά χαρακτθριςτικά τθσ επιχείρθςθσ.
Η εταιρεία ΣΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Σ.Ε. δραςτθριοποιείται ςτον ενεργειακό κλάδο και
ςυγκεκριμζνα ςτθν καταςκευι και εκμετάλλευςθ εγκαταςτάςεων ανανεϊςιμων πθγϊν
αιολικισ και υδροθλεκτρικισ ενζργειασ, φωτοβολταϊκϊν πάρκων, κακϊσ και άλλων
ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ (ΑΠΕ). Επιπλζον, ςτον καταςκευαςτικό τομζα αςχολείται
με τθν ανάλθψθ και εκτζλεςθ δθμοςίων και ιδιωτικϊν τεχνικϊν ζργων, ωσ κφριοσ
ανάδοχοσ, ωσ υπεργολάβοσ ι μζςω κοινοπραξιϊν.
Η παραγωγι και πϊλθςθ ενζργειασ από Ανανεϊςιμεσ Πθγζσ και ςυγκεκριμζνα από
Αιολικά Πάρκα ςυμβάλλει κατά το μεγαλφτερο ποςοςτό (>70%) ςτθ διαμόρφωςθ του
κφκλου εργαςιϊν. Επίςθσ, το 34% των ςυνολικϊν εςόδων προζρχεται από αγορζσ του
εξωτερικοφ.
Συχόν 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 οι αυξθμζνεσ
πωλιςεισ και λειτουργικι κερδοφορία κακϊσ και ο υψθλόσ δείκτθσ ταμειακισ
ρευςτότθτασ (0,72). Ο δείκτθσ Κακαροφ Δανειςμοφ/EBITDA και EBITDA/Κακαρζσ
Χρθματοοικονομικζσ Δαπάνεσ διαμορφϊνονται ςε 4,0x και 3,1x αντίςτοιχα.
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
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διαδικαςίεσ και τισ πολιτικζσ που εφαρμόηει θ ICAP για τθν εναρμόνιςθ τθσ με τον ωσ άνω
Κανονιςμό, πατιςτε εδϊ.
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