
 

      

 
 

COMUNICAT  
Agenţia S&P Global Ratings a reafirmat ratingul de credit BB+ al Transgaz  

și a revizuit perspectiva companiei de la stabil la negativ  
 
  

În data de 20 iunie 2018 S&P Global Ratings a publicat raportul privind revizuirea perspectivei operatorului 
Sistemului Național de Transport gaze naturale SNTGN Transgaz SA, de la stabil la negativ. În același 
timp, a afirmat ratingul de credit al companiei la BB +. 

Decizia agenţiei de evaluare financiară de a revizui perspectiva Transgaz la negativ este motivată de 
urmatoarele aspecte: 

 posibilitatea de diminuare a performanței financiare a companiei în următorii doi ani, cu scăderea 
substanțială a raportului fonduri din activități operaționale/datorii sub 30%, din cauza creșterii 
CAPEX aferent BRUA Faza 1 și scăderii EBITDA;  

 riscurile de execuție a proiectului BRUA; 
 posibilele presiuni privind lichiditatea și incertitudini pe termen lung legate de poziția afacerii de 

transport gaze a Transgaz, având în vedere modificările potențiale ale rutelor principale de 
transport gaze din Europa Centrală și de Est dacă fluxul fizic al gazelor rusești prin Ucraina este 
înlocuit cu noi rute. 

Pentru afirmarea ratingului actual, S&P Global Ratings a estimat că lichiditatea va rămâne adecvată, 
cadrul de reglementare va rămâne în mod rezonabil previzibil, cu o transparență suficientă a fluxurilor 
viitoare de numerar, iar compania va rămâne protejată de intervenția politică negativă legată de 
schimbările din mediul macroeconomic sau fiscal național. 

În raport se prevede o creștere limitată a ratingurilor în următorii doi ani, datorită programului important 
privind capex-ul companiei.  

În percepția agenției de rating, perspectiva de rating a Transgaz se va revizui la stabil dacă parametrii de 
credit ai companiei pentru perioada următoare se vor redresa, cu raportul fonduri din activități 
operaționale/datorii de aproximativ 30%. Aceasta ar putea rezulta din:  finalizarea cu succes a proiectului 
BRUA Faza 1 și includerea acestuia în veniturile reglementate, din capex mai mic decât cel estimat în 
prezent, din diminuarea plății dividendelor sau alte măsuri de susținere din partea acționarilor. 
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