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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 Capital Sp. z o.o. stanowi w Grupie 
Kapitałowej PKF Consult filar odpowiedzialny za 
usługi doradcze na rynku kapitałowym oraz konsulting 
gospodarczy. W ramach swojej działalności 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   
„Pomorskiemu Regionalnemu Funduszowi 
Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.” w Gda ńsku 
długoterminowy rating kredytowy A (perspektywa: 
stabilna) oraz rating krótkoterminowy А-1. 
 Wykorzystano oficjalnie przyj ętą przez BCRA 
metodologi ę przyznawania ratingu kredytowego 
Funduszowi por ęczeniowemu (http://www.bcra-
bg.com/files/file_229.pdf). 

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 
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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. 

Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń 
Kredytowych Sp. z o.o.  został założony w grudniu 
2001 r. na czas nieokreślony jako instytucja non-profit. 

Głównym jego celem jest wspieranie mikro, małych 
i średnich przedsiębiorstw, działających na terenie 
Pomorza, poprzez ułatwianie dostępu do 
finansowania bankowego udzielając poręczeń 
kredytów i pożyczek. Spółka swoją działalnością 
wspomaga rozwój rynku pracy w regionie, jak również 
zwiększanie konkurencyjności firm poprzez 
wspieranie wdrażania innowacyjnych technologii. 
Fundusz organizuje szkolenia i konsultacje dla osób, 
wykazujących zainteresowanie rozpoczęciem własnej 
działalności gospodarczej.  

Oceniany Fundusz wykorzystuje sieć punktów 
informacyjnych w celu promowania działalności w 12 
miastach regionu, a mianowicie: Bytów, Człuchów, 
Kartuzy, Kościerzyna, Kwidzyn, Lębork, Nowy Dwór 
Gdański, Puck, Starogard Gdański, Sztum, Tczew i 
Wejherowo. Inicjatywa ta, zorganizowana wspólnie z 
Pomorskim Funduszem Pożyczkowym, nazwana 
została  Powiatowe Centra Informacyjne. Inicjatywa 
wynika z potrzeby lokalnych przedsiębiorców dostępu 
do informacji na temat możliwości kredytowych, 
poręczeniowych oraz finansowania z UE (takiego jak 
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa 
Pomorskiego na lata 2007-2013 lub innych krajowych 
programów finansowania).  

Oceniana Spółka finansuje swoją działalność 
poręczeniową ze środków własnych oraz środków 
otrzymanych w formie dotacji z PARP w związku z 
różnymi regionalnymi programami operacyjnymi.  

Na dzień 31 grudnia 2012 roku wartość kapitału 
podstawowego Funduszu wynosi 19 819 tys. zł. 
Głównymi udziałowcami Funduszu na koniec r. 2012 
są: Samorząd Województwa Pomorskiego (udział 82,0% 
kapitału), Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. (udział 
10,06%), oraz inni, którymi są głównie jednostki 
samorządowe z regionu.  
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Oceniany Fundusz tworzy rezerwy celowe, 
związane z ryzykiem potencjalnych strat z tytułu 
udzielanych poręczeń, jak również rezerwy ogólne dla 
pokrycia niezidentyfikwanego ryzyka związanego z 
działalnością.  

Pomimo wciąż rosnących wartości rezerw 
celowych i ogólnych (istotny spadek dopiero w r.2012) 
wartość wskaźnika dotyczącego relacji łącznej sumy 
obu rodzajów rezerw do aktywnych poręczeniach, 
zmniejsza się stopniowo od 2009 r. do 2012 r. i na 
koniec okresu wynosi 1,41%, czyli o prawie 3 punkty 
procentowe mniej od poziomu z początku 
analizowanego okresu.  

Kapitał poręczeniowy Funduszu w latach 2008 -
2012 r. wzrasta łącznie o nieco ponad 8% i osiąga 
poziom 46 146 tys.zł na koniec okresu.  

Wartość aktywnych poręczeń ma tendencję 
wzrostową w okresie 2008 – 2011, kiedy to w 
ostatnim roku tego okresu odnotowano wartość 
65 712 tys. zł. Zmniejszenie ich wielkości o 10,3% 
zanotowano w 2012 r. (wartości obejmują również 
poręczenia udzielone w ramach programu JEREMIE). 
Pozytywnie z punktu widzenia ratingu oceniana jest 
tendencja wzrostowa w ciągu lat analizy (za wyjątkiem 
2012 r.), zarówno kapitału poręczeniowego, jak i sumy 
aktywnych poręczeń.  

Wartość nowoudzielonych poręczeń w ciągu 
ostatnich pięciu lat ma tendencję podobną do 
zanotowanej w wartościach aktywnych poręczeń i 
wzrasta łącznie niemal 3-krotnie. 

W ciągu ostatnich trzech z poprzednich 5 lat 
oceniany Fundusz odnotowuje mnożnik kapitałowy 
kapitału poręczeniowego w wysokości ponad 1,0 co 
oceniane jest pozytywnie. W 2012 r. osiągnięty 
mnożnik kapitałowy Funduszu wynosi 1,28. 

 W latach 2009 – 2012 r. portfel poręczeniowy jest 
zdominowany poręczeniami dla firm z sektora usług  -
44,0% oraz poręczeniami udzielonymi w sektorze 
handlu (z udziałem 32,2%). 

W analizowanym okresie średnia wartość 
nowoudzielonych poręczeń charakteryzuje się 
wahaniami wyników, a jej wartość porusza się w 
przedziale od 141 tys. zł do 192 tys. zł. 

W ciągu minionych 5 lat wielkość roszczeń o 
wypłatę poręczeń od partnerskich instytucji 

finansowych wynosi prawie 7 211 tys. zł, które 
Fundusz wypłacił w całości. Negatywnie z punktu 
widzenia ratingu oceniany jest znaczący wzrost 
roszczeń oraz wypłat w 2012r., jednocześnie 
pozytywem jest prawie 6-krotny wzrost w ciągu 
ostatniego roku analizy odzyskanych od klientów 
Funduszu kwot roszczeń. 

Oceniana spółka charakteryzuje się bardzo dobrą 
płynnością i wysokim udziałem aktywów obrotowych 
w aktywach ogółem. Inwestycje krótkoterminowe 
ulokowane są w 5 instytucjach finansowych na 
krótkoterminowych lokatach bankowych o terminie 
zapadalności do 6 miesięcy (przeważający udział 
mają lokaty od 1 do 3 miesięcy – 90,1%) .  

Przychody Funduszu ze sprzedaży stanowią 
opłaty od udzielanych poręczeń. Największy wzrost 
ich wielkości miał miejsce w 2010 r. (wzrost w 
porównaniu z poprzednim rokiem o 116,7%), 
osiągając tym samym maksymalną wartość 946 tys. zł 
w analizowanym okresie. W następnych latach 
przychody ze sprzedaży zmniejszają się by w roku 
2012 osiągnąć 270 tys. zł. Przychody finansowe mają 
udział 45,8% w 2012 r.  

Koszty działalności operacyjnej stopniowo 
wzrastają do 2011 r. osiągając poziom 2 276 tys. zł i 
malejąc w kolejnym roku do 2 184 tys. zł. W kosztach 
operacyjnych dominują koszty wynagrodzeń (udział 
51,0% kosztów ogółem w ciągu ostatniego roku) . 

Oceniana spółka generuje dodatni wynik 
finansowy netto w ciągu całego analizowanego 
okresu, a zysk netto za ostatnie 3 lata porusza się w 
przedziale między 30 i 35 tys. zł .   

Negatywnie z punktu widzenia ratingu odnotowuje 
się stosunkowo niski poziom pokrycia kosztów 
działalności operacyjnej z przychodów finansowych, 
co w ciągu ostatnich 2 lat wynosi nieco mniej niż 
jeden. 

Oceniany Fundusz w Gdańsku charakteryzuje się 
stosunkowo długim okresem aktywnej działalności 
poręczeniowej (ponad 10 lat). W ciągu swego 
istnienia Fundusz osiąga stabilny wzrost działalności. 
Pozytywny wpływ na rating będzie miał dalszy wzrost 
działalności. Pozytywnie zostanie ocenione 
zmniejszenie ilości roszczeń o wypłatę poręczeń z 
instytucji finansowych, jak również zmniejszenie ilości 
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wypłaconych poręczeń. Negatywny wpływ na rozwój 
Funduszu w przyszłości może wywrzeć ewentualne 
zmniejszenie swego udziału w rynku z powodu 
wejścia tańszych i bardziej przystępnych produktów 
poręczeniowych nowych podmiotów w sektorze. 

Niekorzystnie z punktu widzenia ratingu mogłoby 
wpłynąć pogorszenie jakości portfela poręczeniowego 
oraz spadek wskaźników mnożnika kapitałowego.  
 

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

Kapitał (Fundusz) własny (tys. zł) 42 710 45 788 45 928 45 994 46 196 

Kapitał (Fundusz) podstawowy (tys. zł) 16 719 19 719 19 719 19 719 19 879 

Kapitał poręczeniowy (tys. zł) 42 710 45 788 45 928 45 994 46 146 

Łączna wartość rezerw (tys. zł) - 1 368 1 374 1 875 829 
Łączna wartość rezerw / portfel aktywnych 
poręczeń - 4,4% 2,6% 2,9% 1,4% 

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

30,5% 0,04% 0,24% 0,23% 0,17% 

Mnożnik kapitałowy Funduszu 
poręczeniowego 0,42 0,67 1,14 1,43 1,28 

Średnia wartość nowo udzielonych poręczeń 
(tys. zł) 18 468 28 951 51 219 63 674 55 625 

Aktywa obrotowe /Bieżące zobowiązania 15,1 347,8 348,6 162,7 399,1 
Przychody finansowe / Koszty działalności 
operacyjnej 1,71 2,16 1,20 0,98 0,94 

Wartość aktywnych poręczeń 17 750 30 828 52 226 65 712 58 913 
      

  


