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Perspektywa: stabilna 

Rating krótkoterminowy: B 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

BCRA – AGENCJA RATINGOWA SA (BCRA) 
jest agencją ratingową zarejestrowaną zgodnie z 
rozporządzeniem № 1060/2009 Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE). Przyznane przez BCRA 
ratingi mają zastosowanie w całej UE i są równe 
innym ratingom, wystawionym przez agencje uznane 
przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych (ESMA), bez terytorialnych lub innych 
ograniczeń.  

PKF to jedna z największych firm audytorsko – 
konsultingowych w Polsce i jedna z wiodących sieci 
audytorów i konsultantów w świecie. W ramach linii 
konsultingowej świadczy m.in. usługi doradztwa 
strategicznego, wyceny podmiotów gospodarczych, 
M&A i doradztwo przy emisji papierów wartościowych 
oraz usługi ratingowe. Realizowane usługi w zakresie 
ratingu kredytowego dotyczą sporządzania ratingu 
niepublicznego oraz sporządzania publicznej oceny 
ratingowej w partnerstwie z agencją ratingową. 

BCRA - Agencja Ratingowa  AD  przyznaje 
Bielskiemu Funduszowi Poręczeń Kredytowych 
Sp. z o.o. – Bielsko Biała długoterminowy rating 
kredytowy BB+ (perspektywa: stabilna) oraz rating 
krótkoterminowy B.  
 
Niniejszy rating kredytowy Funduszu Poręczeniowego 
został sporządzony zgodnie z zamówieniem 

publicznym Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (PARP). W czasie prac nad 
raportem oraz przyznawaniu ratingu wykorzystano 
informacje podane przez oceniany Fundusz 
Poręczeniowy, Narodowy Bank Polski, Główny Urząd 
Statystyczny, bazę danych PKF oraz BCRA, 
analityków oraz inne źródła informacji publicznej. 

 
 Polskę charakteryzuje lepszy stan finansów 

publicznych od średniego poziomu pozostałych krajów 
członkowskich Unii Europejskiej. W ostatnim roku 
analizowanego okresu (2008–2012 r.) odnotowano 
poprawę deficytu budżetowego oraz jego relacji do 
wartości PKB. Poprawiła się również nieznacznie 
relacja długu publicznego do PKB.  Rosnący udział 
długu zagranicznego w relacji do całości długu 
publicznego wskazuje na wzrost zaufania 
międzynarodowych instytucji finansowych do polskiej 
gospodarki, a dodatkowym potwierdzeniem tego faktu 
jest znaczny spadek rentowności polskich obligacji 
skarbowych odnotowany w ostatnim roku (obniżenie o 
ponad 1%). 

Otoczenie dla prowadzenia działalności 
gospodarczej w Polsce ocenia się jako dobre, 
zarówno dla krajowych przedsiębiorców jak i 
inwestorów zagranicznych. Cała polska gospodarka 
wzrastała w okresie od 2008 do 2012 r., i pomimo, że 
tempo wzrostu znacznie spowolniło w 2012 roku, to 



 

 

BCRA – Credit Rating Agency SA 
Evlogi Georgiev blvd. 95 fl. 1 

1142 Sofia, Bułgaria 
phone: +359 (2) 987-63-63 

www.bcra-bg.com 

 

PKF Consult Sp. z o.o. 
Orzycka 6 lok. 1B 

02-695 Warszawa, Polska 
phone: +48 (22) 560-76-50 

www.pkfpolska.pl 

 

Rating Kredytowy Funduszu Poręczeniowego BB+ / B 

Bielski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 
 – Bielsko Biała, Polska 

(perspektywa: stabilna) 

 Październik 2013r. 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2

 

na tle innych krajów członkowskich UE sytuacja Polski 
jest korzystna. W dającej się przewidzieć przyszłości 
negatywny wpływ na sytuację gospodarczą kraju 
może mieć rosnące bezrobocie, a także znaczne 
zmniejszenie wartości bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych w 2012 r. (w porównaniu do ich 
rekordowych wartości z poprzedniego roku, 
częściowo związanymi z przygotowaniami do 
przeprowadzenia w Polsce Mistrzostw Europy w Piłce 
Nożnej w 2012 roku). 

 Głównymi czynnikami determinującymi 
środowisko funkcjonalne, w którym działają fundusze 
poręczeniowe w Polsce, w chwili sporządzenia 
raportu ratingowego, są: 

 trwały wzrost gospodarczy odnotowany w latach 
2008 - 2012 (średnioroczny wzrost PKB wyniósł w 
tym okresie 3,4%, a w roku 2012 - 1,9%), co jest 
dobrą podstawą dla rozwoju przedsiębiorstw 
krajowych, z których część jest klientami funduszy 
poręczeniowych; 

 odnotowany negatywny wpływ rosnącego od 2008 
roku bezrobocia, a w 2012 r. jego kolejny wzrost 
do poziomu 13,4%. W ciągu najbliższych dwóch lat 
nie należy spodziewać się spadku bezrobocia, a w 
przypadku urzeczywistnienia scenariusza 
spowolnienia wzrostu PKB poniżej 2%, 
spodziewany jest dalszy wzrost bezrobocia wśród 
osób zdolnych do pracy; 

 średni poziom inflacji (wskaźnik CPI) w ciągu 
ostatnich 5 lat wyniósł 3,7%, co określa go na 1,2 
punktu procentowego powyżej tzw. 
długoterminowego celu inflacyjnego, określonego 
przez Narodowy Bank Polski na 2,5%; 

 średni wskaźnik wzrostu spożycia indywidualnego 
w analizowanym okresie wyniósł 2,8% i był niższy 
od wzrostu PKB w tym samym okresie (średnia 
wzrostu PKB = 3,4%). Można więc z tego 
wnioskować, że indywidualne spożycie krajowe nie 
jest głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego 
kraju, choć jego znaczenia nie należy lekceważyć, 
gdyż stanowi około 60% polskiego PKB; 

 drastyczny spadek poziomu bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych w 2012 roku, po 
odnotowanej w latach 2008 – 2010 tendencji 
wzrostowej. 

Bielski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z 
o.o.  został założony w styczniu 2002 roku na czas 
nieokreślony jako organizacja non-profit. 

Podstawowym celem Spółki jest wspieranie mikro, 
małych i średnich  przedsiębiorców na terenie 
Województwa Śląskiego poprzez ułatwianie dostępu 
do finansowania dłużnego, udzielając poręczeń.  

Fundusz w swej działalności poręczeniowej 
wykorzystuje środki własne, a w przeszłości 
zrealizował projekt w ramach sektorowego programu 
operacyjnego „Wzrost konkurencyjności 
przedsiębiorstw” o wartości 5 mln zł.. 

W dniu 31 grudnia 2012 r. wartość kapitału 
zakładowego Funudszu wynosi 3 960 tys. złotych. 
Udziałowcami Funduszu na koniec 2012 roku są 
Gmina Bielsko-Biała (75,76% kapitału) oraz Bank 
Gospodarstwa Krajowego S.A. (24,24% kapitału).  
 
Oceniany Fundusz tworzy rezerwy ogólne dla 
pokrycia niezidentyfikowanego ryzyka związanego z 
działalnością oraz rezerwy celowe z tytułu 
udzielonych poręczeń. Pokrycie aktywnych poręczeń 
z kwoty rezerw ogólnych oraz celowych  w 
analizowanym okresie od 2008 do 2012 r. ulega 
znacznym wahaniom (od 2,0% do 10,8%). Na 31 
grudnia 2012 r. relacja ta wynosi 7,02%. 
  
Kapitał poręczeniowy utrzymuje się na niezmienionym 
poziomie przez całość analizowanego okresu (8 960 
tys. zł).   

 
W analizowanym okresie wartość aktywnych 
poręczeń wykazuje tendencję malejącą, a łączny 
spadek w latach 2008 – 2012 wyniósł 48,2%. 

 
Wartość nowoudzielonych poręczeń w ciągu ostatnich 
pięciu lat odnotowuje najwyższy poziom w 2010 roku 
– 5 504 tys. zł, po czym w następnych 2 latach ulega 
znacznemu zmniejszeniu. Skumulowany spadek w 
okresie pięcioletnim wynosi 50,7%. 

 
Wartość mnożnika kapitałowego w analizowanym 
okresie obiera trend spadkowy (z wyjątkiem roku 
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2010), i przez cały okres analizy utrzymuje się na 
relatywnie niskim poziomie (0,4-0,8). 

 
W latach 2010-2012 struktura portfela zdominowana 
była przez poręczenia dla firm z branży usługowej ze 
średnim udziałem wynoszącym 54% oraz przez spółki 
z branży handlowej (niemal 26% wartości udzielonych 
poręczeń ogółem). 

 
Średnia wartość udzielanych poręczeń ulegała 
zmianie w analizowanym okresie. W 2009 i 2011 r. 
nastąpił znaczny wzrost średniej wartości nowo 
udzielonych poręczeń. W 2012 roku średnia wartość 
nowo udzielanych poręczeń wynosiła 88,4 tys. zł, co 
oznacza spadek o niemal 22% w stosunku do roku 
poprzedniego, a w ciągu pięciu latach analizy średnia 
wartość wzrosła o blisko 9%.  

 

W ciągu minionych pięciu lat wartość roszczeń o 
wypłatę poręczeń od partnerskich instytucji 
finansowych wynosi prawie 811 tys. zł, które Fundusz 
wypłacił w całości. Najwięcej wypłat miało miejsce w 
roku 2011 (504 tys. zł). 
 
Oceniana Spółka charakteryzuje się bardzo dobrą 
płynnością i wysokim udziałem aktywów obrotowych 
w aktywach ogółem. Największy udział w strukturze 
aktywów mają inwestycje krótkoterminowe, w tym 
głównie środki pieniężne i inne aktywa pieniężne. 
Analizowany Fundusz posiada środki finansowe w 
depozytach bankowych, z terminem zapadalności 
pomiędzy 1 i 3 miesiącami. Na dzień 31 grudnia 2012 
r. Fundusz lokował środki finansowe w 4 bankach. 

 

Przychody finansowe Spółki, stanowiące udział w 
przychodach ogółem BFPK w 2012 r. obejmują w 
większości odsetki z tytułu zdeponowanych środków 
pieniężnych na lokatach i rachunkach bankowych. W 
2012 roku przychody z tego tytułu wyniosły 487 tys. zł, 
co stanowi wzrost o 3% względem roku poprzedniego.  
W 2012 roku Fundusz uzyskał również przychód z 
tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 42 tys. zł 

 

Koszty działalności operacyjnej w okresie wykazują 
tendencję rosnącą. Największy udział w kosztach 
rodzajowych w analizowanym pięcioletnim okresie 
stanowią wynagrodzenia (66-74%) oraz usługi obce 
(12-19%). 
 
Fundusz na poziomie wyniku finansowego corocznie 
– poza rokiem 2010, generuje zysk brutto oraz netto, 
co nie jest celem Spółki działającej jako organizacja 
non-profit. Zysk netto w 2012 r. wyniósł 27 tys. zł 

 

Pozytywnie z punktu widzenia ratingu należy ocenić 
wartość wskaźnika relacji przychodów finansowych do 
kosztów działalności operacyjnej. Wartość tego 
wskaźnika o wartość powyżej 1 wskazuje na 
możliwość pokrycia kosztów działalności operacyjnej 
przychodami finansowymi, nie związanymi z 
podstawową działalnością operacyjną.  
 
 Oceniany Fundusz charakteryzuje się 
aktywną, ponad 10-cio letnią działalnością wspierania 
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających 
w Województwie Śląskim. 
 
Pozytywny wpływ na rating niniejszej Spółki okazałby 
wzrost wartości aktywnych oraz nowoudzielanych 
poręczeń oraz  osiągnięcie i utrzymanie wysokiego 
poziomu mnożnika kapitałowego. Ogólny wzrost 
działalności poręczeniowej oraz odpowiedni wzrost 
przychodów z jej tytułu byłby pozytywnie oceniony z 
punktu widzenia ratingu.  

Negatywny wpływ na rating Spółki miałby znaczny 
wzrost roszczeń z tytułu poręczeń oraz związanych z 
nimi wypłat, jak również gwałtowny wzrost tworzonych 
rezerw w celu pokrycia poręczeń kredytów 
zagrożonych. Dopuszczenie koncentracji poręczeń 
pod względem wielkości w portfelu poręczeniowym 
również miałoby negatywny wpływ z punktu widzenia 
ratingu.  

 

 

 

 



 

 

 

Podstawowe wskaźniki finansowe 2008 г. 2009 г. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 

Kapitał (fundusz) własny (tys. zł) 8 995 9 233 8 833 8 850 8 928 

Kapitał (fundusz) podstawowy (tys. zł) 3 960 3 960 3 960 3 960 3 960 

Kapitał poręczeniowy (tys. zł) 8 960 8 960 8 960 8 960 8 960 

Łączna wartość rezerw (tys. zł) 133 164 753 395 239 

Łączna wartość rezerw / portfel aktywnych 
poręczeń 

2.0% 2.5% 10.8% 10.4% 7.0% 

Rentowność kapitału poręczeniowego (wynik 
netto / średnia wartość kapitału 
poręczeniowego) 

0.7 0.7 0.8 0.4 0.4 

Mnożnik kapitałowy funduszu 
poręczeniowego 

81 115 102 113 88 

Średnia wartość nowo udzielonych poręczeń 
(tys. zł) 

369.3 333.0 310.7 237.2 276.9 

Aktywa obrotowe /Bieżące zobowiązania 0.14 0.15 0.22 0.09 0.08 

Przychody finansowe / Koszty działalności 
operacyjnej 

6 579 6 390 7 008 3 796 3 405 

      


