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Rating kredytowy funduszu 
poręczeniowego 

Rating 
Data: 20.05.2013 r. 

Monitoring 
Data: 26.11.13 r. 

Rating długoterminowy: BB BB+ 

Perspektywa: stabilna stabilna 

Rating krótkoterminowy: A-3 A-3 
 

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 
funduszowi poręczeniowemu „Kujawskie 
Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. we Włocławku 
długoterminowy rating kredytowy BB+ 
(perspektywa: stabilna) oraz rating 
krótkoterminowy A-3. 

 
 Wykorzystano oficjalnie przyjętą przez BCRA 
metodologię przyznawania ratingu kredytowego 
Funduszowi poręczeniowemu (http://www.bcra-
bg.com/files/file_229.pdf). 

   
Niniejszy rating kredytowy funduszu poręczeniowego 
oraz jego monitoring w okresie jednego roku został 
przygotowany zgodnie z zamówieniem publicznym 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) 
przy Ministerstwie Gospodarki Polski. Przy 
przygotowaniu raportu oraz przyznaniu ratingu 
korzystano z informacji podanych przez oceniany 
Fundusz Poręczeniowy, danych Narodowego Banku 
Polskiego, Głównego Urzędu Statystycznego, baz 
danych PKF oraz BCRA, analityków oraz innych 
źródeł informacji publicznej 
  
W ciągu minionych 3 pełnych kwartałów 2013 roku 
oceniany fundusz we Włocławku kontynuuje aktywny 
rozwój swej działalności poręczeniowej, pomimo,  iż 
poziom kapitału własnego oraz poręczeniowego 
Funduszu nie uległ istotnym zmianom.  
 
Pozytywnie oceniany jest istotny wzrost w ciągu 
minionych dziewięciu miesięcy (o 47,5%) wartości 
aktywnych poręczeń, a także odpowiedni wzrost 
wartości nowoudzielonych poręczeń - łącznie 2 693 
tys. złotych od początku 2013 roku. 
 
W okresie monitoringu oceniany fundusz zachowuje 
doskonałą jakość portfela poręczeniowego i w 
dalszym ciągu nie ma wobec niego roszczeń, a co za 
tym idzie i wypłat poręczeń z tytułu zagrożonych 
poręczonych kredytów bankowych.  
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Pozytywnie z punktu widzenia ratingu ocenia się 
utrzymanie  tendencji wzrostu wartości mnożnika 
ocenianego Funduszu, który w trakcie minionych 
dziewięciu miesięcy 2013 roku znacznie zbliżył się do 
jedności. 

 
Oceniana Spółka w dalszym ciągu odnotowuje bardzo 
dobrą płynność, posiadając jednocześnie potencjał 
dodatkowego rozwoju swej działalności 
poręczeniowej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Podstawowe wskaźniki finansowe  2009r.      2010 r.      2011 r.        2012 r. 09.2013 r. 

Kapitał (fundusz) własny (tys. zł)  788  925  1 075  1 125 1 137 

Kapitał poręczeniowy (tys. zł)  2 974 6 345 6 495 6 544 6 557 

Łączna wartość rezerw (tys. zł)  0 0 4 48 47 

Łączna wartość rezerw / portfel aktywnych poręczeń  - - 0.2% 1.3% 0.9% 

Mnożnik kapitałowy funduszu poręczeniowego  0.08 0.27 0.38 0.55 0.81 

Przychody finansowe / Koszty działalności operacyjnej  0.19 1.74 1.86 1.44 1.01 

Wartość aktywnych poręczeń (tys. zł)  265 1 738 2 494 3 584 5 286 

 


