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BCRA – AGENCJA RATINGU KREDYTOWEGO, SA 
(BCRA) jest agencją ratingową, zarejestrowaną 
zgodnie z Regulacją 1060/2009 Parlamentu 
Europejskiego i Rady Europy. Ratingi nadane 
przez BCRA są przyznawane w całej Unii 
Europejskiej i w pełni równoważne pozostałym, 
które są uznane przez Europejski Urząd ds. Giełd i 
Papierów Wartościowych bez terytorialnych lub 
innych ograniczeń.   
PKF Consult Sp. z o.o. jest jedną z największych 
firm doradczych i audytorskich w Polsce. W 
ramach swojej działalności firma świadczy usługi 
w zakresie doradztwa strategicznego, wyceny 
firm, połączeń i przejęć, doradztwa w sprawie 
emisji papierów wartościowych oraz usługi 
ratingowe. Usługi świadczone w zakresie ratingów 
kredytowych obejmują zarówno sporządzenie 
ratingów niepublicznych, jak też ocen ratingowych 
ogłaszanych publicznie, które są realizowane w 
partnerstwie z agencją ratingów kredytowych. 
 

BCRA – AGENCJA RATINGU KREDYTOWEGO, SA 
utrzymuje funduszowi poręczeniowemu 
„Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń 
Kredytowych Sp. z o.o.” – Gdańsk 
długoterminowy rating kredytowy A (perspektywa: 
stabilna) oraz krótkoterminowy rating А-1.  

Dla celów analizy zastosowano oficjalnie przyjętą 
metodologię BCRA do nadawania ratingu 
kredytowego w przypadku funduszy 
poręczeniowych (http://www.bcra-
bg.com/files/file_229.pdf). 

Dla celów sporządzenia raportu i nadania ratingu 
korzystano z informacji, pochodzących z ocenianego 
Funduszu poręczeniowego, Narodowego Banku 
Polski, Komisji Nadzoru Finansowego, Głównego 
Urzędu Statystycznego, bazy danych PKF i BCRA, 
konsultantów jak też z różnych źródeł informacji 
publicznej. 

W 2016 roku, poniekąd dzięki konkurencyjności 
polskiego eksportu w pierwszym półroczu, można 
przewidywać realny wzrost gospodarczy Polski w 
wysokości około 3%, a współczynnik bezrobocia – 
około 8%. Nasze prognozy, dotyczące tych 
wskaźników na rok 2017 są stabilne, natomiast 
inflacja (około -0,8% w 2015 roku) wzrośnie płynnie 
osiągając rząd korzystny w okolicach 1 – 2% w 2017 
roku. Przewidujemy, że spadek w bezpośrednich 
inwestycjach zagranicznych do poziomu z 2013 roku 
jest zjawiskiem jednorazowym i wartość BIZ w 2014 
roku zdaje się to potwierdzać. Deficyt na rachunku 
bieżącym będzie się pogłębiał w następnym roku do 
dwóch lat. Do końca 2016, jak też na przestrzeni 
całego 2017 rok, można oczekiwać utrzymanie się 
relacji długu publicznego do PKB bez zmian oraz 
lepsze wyniki w zakresie deficytu. Udzielanie 
kredytów również będzie rosło, jednak wolniej niż w 
poprzednich latach roku. System bankowy jest dobrze 
skapitalizowany i wykazuje się wysoką rentownością i 
płynnością. Udział zagrożonych kredytów w portfelu 
pozostaje na stosunkowo niskim poziomie, pomimo 
lekkiego wzrostu w ostatnich latach, przy czym 
notowany jest zadowalający poziom rezerw. 
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Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych 
został założony w grudniu 2001 roku na czas 
nieokreślony jako organizacja non-profit.   

Fundusz ma na celu wsparcie rozwoju mikro, małych i 
średnich przedsiębiorstw na terenie województwa 
Pomorskiego poprzez ułatwienie dostępu do 
finansowania bankowego udzielając poręczenia na 
kredyty i pożyczki. Swoją działalnością Fundusz 
wspiera rozwój rynku pracy w regionie, jak też 
konkurencyjność firm poprzez wsparcie dla wdrażania 
innowacyjnych technologii. Fundusz organizuje 
szkolenia i konsultacje dla osób zainteresowanych 
rozpoczęciem własnego biznesu. 

Analizowany Fundusz korzysta z sieci punktów 
informacyjnych dla promocji własnej działalności w 
dwunastu miastach na terenie województwa, 
mianowicie: Bytów, Człuchów, Kartuzy, Kościerzyna, 
Kwidzyn, Lębork, Nowy Dwór Gdański, Puck, 
Starogard Gdański, Sztum, Tczew i Wejherowo. 
Inicjatywa ta, współtworzona wraz z Pomorskim 
Funduszem Pożyczkowym, nosi nazwę „Powiatowe 
Centra Informacyjne” (dalej PCI) i wyniknęła z potrzeb 
informacyjnych lokalnych przedsiębiorców w zakresie 
możliwości pozyskania pożyczki czy też poręczenia 
oraz dotacji unijnych, takich jak Regionalny Program 
Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 
2007 – 2013 czy też innych dotacyjnych programów 
krajowych. 

Analizowana spółka finansuje swoją działalność 
poręczeniową z własnych środków i z dotacji, 
pochodzących z PARP w związku z rozmaitymi 
programami regionalnymi.  

Na dzień 30 września 2016 roku wartość 
zakładowego kapitału Funduszu wynosi 19 879 tys. zł. 
Głównymi udziałowcami w kapitale Funduszu to 
Samorząd Województwa Pomorskiego (posiadający 
82% kapitału), Bank Gospodarstwa Krajowego 
(posiadający 10,06% kapitału) oraz inne podmioty, 
głównie jednostki samorządu terytorialnego, których 
udział wynosi 7.94% kapitału. 

Oceniany Fundusz tworzy rezerwy celowe, związane 
z ryzykiem potencjalnych strat z tytułu udzielonych 
poręczeń, jak również rezerwy ogólne na pokrycie 
niezidentyfikowanego ryzyka, związanego z 
działalnością poręczeniową. Wraz z rosnącymi 
wartościami rezerw celowych i ogólnych wartość 

wskaźnika, określającego relację łącznej wartości 
rezerw do aktywnych poręczeń w badanym okresie 
wykazuje wzrost od 2,8% w roku 2011 do 7% wg 
stanu na 09.2016 roku.  

W okresie od 2011 do 2016 roku kapitał poręczeniowy 
Funduszu spada, osiągając na koniec września 2016r. 
poziom  39 445 tys. zł. 

Wartość aktywnych poręczeń wykazuje spadek o 
26,5% w latach 2011-2014. Po czym notowany jest 
wzrost i we wrześniu 2016 roku wartość aktywnych 
poręczeń jest o 13% wyższa w porównaniu do końca 
2015 roku. 

Fundusz osiąga najwyższe wartości mnożnika 
kapitałowego w 2011 roku (1.43), przy czym w 
następnych latach obserwujemy spadek do poziomu 
1.17 w końcu 2013 roku. Następnie wskaźnik ten 
wzrasta, aby w 2015 roku osiągnąć poziom 1,46. W 
2016 roku notuje rekordowy poziom 1,69.Wartości 
powyżej poziomu 1 oceniane są pozytywnie w świetle 
prowadzonej przez Fundusz działalności. 

W okresie 2011 – wrzesień 2015 roku portfel 
poręczeniowy zdominowany jest przez poręczenia dla 
firm handlowych (30% do września 2015 r.) i 
budowlanych (22,85% w tym samym okresie). 
Niemniej jednak na koniec września 2016 roku 
największy procent stanowiły firmy z branży 
budowlanej i usług, odpowiednio 23% i 19%. Średnia 
wartość nowo udzielonych poręczeń osiągnęła 
poziom ok. 218,8 tys. w 2015 roku, po czym notuje 
spadek o prawie ok. 16% osiągając poziom 188,3 tys. 
zł. 

Wartość roszczeń z tytułu udzielonych poręczeń ze 
strony partnerskich instytucji finansowych wzrasta do 
2012 roku osiągając poziom 3 996 tys. zł, podczas 
gdy we wrześniu 2016 roku roszczenia wyniosły 
zaledwie 583 tys. zł. Fundusz wypłaca wszystkie 
zgłaszane roszczenia. Aczkolwiek pozytywnie należy 
ocenić stosunkowo wysoki poziom zwrotu 
wypłaconych poręczeń przez klientów Funduszu w 
ostatnich dwóch latach. 

Oceniana spółka charakteryzuje się bardzo dobrą 
płynnością i wysokim udziałem aktywów obrotowych 
w łącznej wartości aktywów. Inwestycje 
krótkoterminowe są zróżnicowane w formie lokat 
bankowych w różnych instytucjach bankowych o 
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terminie zapadłości do 12 miesięcy, przy czym lokaty 
terminowe o okresie od 3 do 6 miesięcy stanowią 
ok.30% ogółu depozytów, a od 6 miesięcy do 1 roku 
prawie 60%.  

Przychody ze sprzedaży Funduszu obejmują opłaty z 
tytułu udzielania poręczeń kredytowych. 
Charakteryzują się one trendem malejącym i 
przychody ze sprzedaży z września 2016 roku 
stanowią ok. 50% przychodów w 2012 roku. 
Przychody finansowe spadły do poziomu ok. 980 tys. 
Zł. Jest to spowodowane niskimi stopami 
procentowymi w Polsce.  

Koszty działalności operacyjnej we wrześniu 2016 
spadły o ponad 33% w porównaniu z 2011. 
Dominujący udział w kosztach operacyjnych mają 
wynagrodzenia dla personelu (ok. 50% łącznej 
wartości kosztów działalności operacyjnej podczas 
pierwszych 9 miesięcy 2016 roku). 

Analizowana spółka generuje dodatni wynik finansowy 
w całym analizowanym okresie, który stopniowo ulega 
zmniejszeniu z 66 tys. zł w 2011 r. do 18 tys. zł w 
2013 r. Do września 2016 roku odnotowany został 
zysk w wysokości 168 tys. zł. 

Pokrycie kosztów działalności operacyjnej z 
przychodów finansowych osiąga najwyższy wynik w 

2012 roku (1.53), podczas gdy od 2013 r. 
obserwowany jest spadek. Czynnikiem negatywnym 
jest wartość tego wskaźnika w 2014 roku i we 
wrześniu 2016, kiedy to wskaźnik uzyskał poziom 
poniżej 1.  

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 
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. 

 

 

 

Podstawowe wskaźniki finansowe  2011 2012 2013 2014 2015 09.2016 

Kapitał własny (tys. zł) 45 994 46 176   46 214    41 867    42 689 42 282 

Kapitał akcyjny (tys. zł) 19 719 19 879 19 879 19 879 19 879 19 879 

Kapitał poręczeniowy (tys. zł) 45 799 46 146 46 213 39 532 40 459 39 445 

Rezerwy ogółem (tys. zł) 1 875 829 557      3 295     3 928     4 729 

Rezerwy ogółem / Saldo aktywnych poręczeń  2.85% 1.41% 1.03% 6.82% 6.63% 7,09% 

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

0.21% 0.13% 0.04% 0.15% 0.61% 0.43% 

Mnożnik kapitałowy funduszu poręczeniowego  1.43 1.28 1.17     1.22     1.46     1.69 

Średnia wartość nowo udzielonych poręczeń (zł) 192 368 174 921 192 891 216 969 218 834 188 379 

Aktywa bieżące / Zobowiązania bieżące  162.7 501.4 487.3 1597.7 55.5 121.7 

Przychody finansowe / Koszty operacyjne  1.13 1.53 1.29 0.90 0.96 0.67 

Saldo aktywnych poręczeń (tys. zł) 65 712 58 913 53 928  48 279  59 187  66 733 

            

 
 


