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MOODY’S USTALA RATING EMITENTA NA  
POZIOMIE BAA1 DLA MIASTA OLSZTYN; 
PERSPEKTYWA STABILNA 
Londyn, 29 września 2015 – Agencja ratingowa Moody's Public Sector Europe (“MPSE”) przyznała 
dzisiaj Miastu Olsztyn rating emitenta na poziomie Baa1. Perspektywa ratingu jest stabilna. 

Czynniki, na jakich opiera się rating, są następujące: 

(1) Rozważna polityka budżetowa, charakteryzująca się solidnym i rosnącym poziomem nadwyżki 
bieżącej; 

(2) Wystarczające rezerwy gotówki; 
(3) Zadłużenie, które w najbliższym czasie ulegnie powiększeniu na skutek wysokich wydatków 

majątkowych. 

UZASADNIENIE RATINGU 

Pierwszym z czynników, na których opiera się rating, jest oczekiwane przez Moody’s utrzymanie przez 
Miasto Olsztyn solidnego poziomu nadwyżki bieżącej w 2015 i 2016 roku, w konsekwencji rosnących 
dochodów podatkowych, konserwatywnego podejścia do zarządzania budżetem, a także 
ograniczonych wydatków bieżących. 

W przeciągu ostatnich pięciu lat, Miasto Olsztyn utrzymało solidny poziom bilansu bieżącego brutto, 
który był równy 10% dochodów bieżących w 2014 roku, co stanowiło wzrost z 4% w roku 2010. 
Wzrost wynikał z rosnących dochodów z tytułu podatku od dochodów osobistych i dochodów 
opartych o źródła własne. W okresie 2010-14, dochody bieżące rosły średnio o 8.1% (skumulowana 
roczna stopa wzrostu). Jednocześnie, miasto utrzymało pod kontrolą wydatki bieżące, które rosły 
średnio o 6.5% w tym samym okresie. 

Według Moody’s, poprawa na poziomie bilansu operacyjnego, połączona ze spadkiem wydatków 
majątkowych, umożliwiły uzyskanie faktycznej nadwyżki budżetowej na poziomie 3% - 4% 
całkowitych dochodów w okresie 2012-14, w porównaniu do deficytu równego 5% w 2011 roku i 16% 
w 2010 roku. Plan inwestycji majątkowych Miasta Olsztyn na 2015 rok może jednak sprawić, ze 
faktyczny wynik budżetowy miasta na nowo będzie ujemny.  

Dobre wyniki finansowe Olsztyn pozwoliły miastu utrzymać wystarczający poziom rezerw 
gotówkowych. Skumulowane rezerwy gotówki były równe średnio 9.4% wydatków bieżących w 
pierwszej połowie 2015 roku, co stanowiło 1.9x wydatków związanych z obsługą zadłużenia w 2015 
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roku. Poziom gotówki miasta powinien utrzymać się na poziomie przekraczającym 60 mln PLN (134,4 
mln EUR), co stanowi solidne zabezpieczenie w związku z planowaną obsługą zadłużenia w 2016 roku. 

Moody’s uważa jednak, ze wysokie wydatki majątkowe Miasta Olsztyn stanowią duże wyzwanie, 
głównie ze względu na możliwy wzrost zadłużenia. Poziom długu miasta stopniowo spadał w 
przeciągu ostatnich pięciu lat, osiągając poziom 235 mln PLN na koniec 2014 roku, co stanowiło 
jedynie 28,5% dochodów bieżących miasta, w porównaniu do 44,6% w 2011 roku. Moody’s 
spodziewa się, ze powyższy wskaźnik znacząco wzrośnie do poziomu około 50% dochodów bieżących 
do końca 2015 roku, w związku z wysokim poziomem planowanych inwestycji w sektorze transportu 
publicznego. Mimo to, w ocenie Moody’s, miasto będzie w stanie odpowiednio zarządzać rosnącym 
zadłużeniem, biorąc pod uwagę iż całkowita roczna splata długu wyniesie 4,5% dochodów bieżących 
w 2015 roku i około 3,5% w 2016 roku.  

JAKIE CZYNNIKI MOGĄ WPLYNAC NA PODWYZSZENIE/OBNIZENIE RATINGU 

Znacząca poprawa w wynikach operacyjnych i finansowych miasta – a także zmniejszenie poziomu 
zadłużenia – mogą przyczynić się do podwyższenia ratingu. Ponadto, polepszenie się profilu 
kredytowego Polski, odzwierciedlone poprzez podwyższenie ratingu z poziomu A2 (perspektywa 
stabilna), spowodowałoby pozytywny nacisk na rating Miasta Olsztyn. 

Z drugiej strony, presja na obniżenie ratingu mogłaby powstać w konsekwencji (1) dalszego 
zwiększenia poziomu zadłużenia miasta; i/lub (2) pogorszenia wyników operacyjnych i finansowych. 
Obniżenie ratingu Polski mogłoby doprowadzić do obniżenia ratingu Miasta Olsztyn.   

GLOWNA METODOLOGIA 

Główną metodologią wykorzystaną do przyznania niniejszego ratingu jest metodologia Regional and 
Local Governments opublikowana w styczniu 2013 roku. Kopia metodologii znajduje się w sekcji 
Credit Policy na stronie www.moodys.com.  

© 2015 Moody’s Corporation, Moody’s Investors Service, Inc., Moody’s Analytics, Inc. lub licencjodawcy i podmioty powiązane z tymi 
spółkami (zwane łącznie “MOODY’S”). Wszystkie prawa zastrzeżone. 

RATINGI KREDYTOWE WYSTAWIANE PRZEZ SPÓŁKĘ MOODY'S INVESTORS SERVICE, INC. ("MIS") I PODMIOTY POWIĄZANE Z 
NIĄ SĄ AKTUALNYMI OPINIAMI MOODY'S NA TEMAT PRZYSZŁEGO WZGLĘDNEGO RYZYKA KREDYTOWEGO, ZOBOWIĄZAŃ 
KREDYTOWYCH, DŁUŻNYCH I PODOBNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. ZARÓWNO RATINGI KREDYTOWE JAK I INNE 
ANALIZY PUBLIKOWANE PRZEZ MOODY'S ("PUBLIKACJE MOODY'S") MOGĄ ZAWIERAĆ AKTUALNE OPINIE MOODY'S W 
PRZEDMIOCIE PRZYSZŁEGO WZGLĘDNEGO RYZYKA, ZOBOWIĄZAŃ KREDYTOWYCH, DŁUŻNYCH I PODOBNYCH PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH. MOODY’S DEFINIUJE RYZYKO KREDYTOWE JAKO RYZYKO NIEWYKONANIA PRZEZ OKREŚLONY PODMIOT 
JEGO ZOBOWIĄZAŃ UMOWNYCH, ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH W TERMINIE ICH WYMAGALNOŚCI JAK RÓWNIEŻ OBEJMUJE 
PRZEWIDYWANE STRATY W PRZYPADKU NIEWYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ. RATINGI KREDYTOWE NIE OBEJMUJĄ INNYCH 
RODZAJÓW RYZYKA, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI RYZYKA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ, RYZYKA ZMIAN WARTOŚCI RYNKOWEJ I 
NIESTABILNOŚCI CEN. RATINGI KREDYTOWE ORAZ ANALIZY MOODY'S ZAWARTE W PUBLIKACJACH MOODY'S NIE DOTYCZĄ 
ANI OBECNYCH, ANI PRZESZŁYCH FAKTÓW. PUBLIKACJE MOODY'S MOGĄ RÓWNIEŻ ZAWIERAĆ SZACUNKI DOTYCZĄCE 
RYZYKA KREDYTOWEGO OPARTE NA MODELU ILOŚCIOWYM ORAZ ZWIĄZANE Z NIMI OPINIE LUB KOMENTARZE 
PUBLIKOWANE PRZEZ MOODY'S ANALYTICS, INC. RATINGI KREDYTOWE ORAZ PUBLIKACJE MOODY'S NIE STANOWIĄ PORAD O 
CHARAKTERZE INWESTYCYJNYM ANI FINANSOWYM. NIE MOGĄ BYĆ RÓWNIEŻ TRAKTOWANE  JAKO REKOMENDACJE W 
ZAKRESIE ZAKUPU, SPRZEDAŻY ANI POSIADANIA OKREŚLONYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. RATINGI KREDYTOWE ANI 
PUBLIKACJE MOODY'S NIE MOGĄ BYĆ TRAKTOWANE JAKO UWAGI W ZAKRESIE PRZYDATNOŚCI OKREŚLONEJ INWESTYCJI DLA 
JAKIEGOKOLWIEK INWESTORA. MOODY'S PUBLIKUJE RATINGI KREDYTOWE ORAZ INNE PUBLIKACJE MOODY'S, ZAKŁADAJĄC, 
ŻE KAŻDY Z INWESTORÓW PRZEPROWADZI, Z NALEŻYTĄ STARANNOŚCIĄ, WŁASNE BADANIA I OCENY POSZCZEGÓLNYCH 
PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRYCH ZAKUP, POSIADANIE LUB SPRZEDAŻ ROZWAŻA. 

RATINGI KREDYTOWE MOODY'S ORAZ PUBLIKACJE MOODY'S NIE SĄ PRZEZNACZONE DO KORZYSTANIA PRZEZ INWESTORÓW 
DETALICZNYCH, TOTEŻ UWZGLĘDNIANIE PRZEZ INWESTORÓW DETALICZNYCH RATINGÓW KREDYTOWYCH MOODY'S I  PUBLIKACJI 
MOODY'S  PRZY PODEJMOWANIU JAKIEJKOLWIEK DECYZJI INWESTYCYJNEJ BYŁOBY NIEROZWAŻNE. W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI 
NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z DORADCĄ FINANSOWYM LUB INNYM PROFESJONALNYM DORADCĄ. 

Niniejsza publikacja nie stanowi 
ogłoszenia działań ratingowych. 
Aby uzyskać informacje dotyczące 
ratingów kredytowych 
wymienionych w niniejszej 
publikacji, prosimy wybrać 
odpowiedniego emitenta lub firmę 
na stronie www.moodys.com w 
celu zapoznania się z najnowszymi 
informacjami o działaniach 
ratingowych oraz historią ocen 
ratingowych. 

http://www.moodys.com/
http://www.moodys.com/
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WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE SĄ PRAWNIE CHRONIONE, W TYM ZWŁASZCZA PRZEZ PRAWO 
AUTORSKIE. ICH KOPIOWANIE, POWIELANIE W INNY SPOSÓB, PRZEKAZYWANE, PRZESYŁANE, PRZENOSZENIE, ROZPOWSZECHNIANIE, 
ROZPROWADZANIE, ODSPRZEDAŻ LUB PRZECHOWYWANIE W CELU DALSZEGO ICH UŻYCIA W KTÓRYMKOLWIEK Z POWYŻSZYCH 
CELÓW, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, W JAKIEJKOLWIEK FORMIE LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB, PRZY UŻYCIU JAKICHKOLWIEK INNYCH 
ŚRODKÓW, PRZEZ JAKĄKOLWIEK OSOBĘ BEZ UPRZEDNIEJ PISEMNEJ ZGODY MOODY’S JEST ZABRONIONE.  

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie MOODY’S otrzymała ze źródeł uznanych przez nią za rzetelne i wiarygodne. Nie 
mniej jednak, z uwagi na możliwość błędu ludzkiego, mechanicznego oraz innych czynników, wszystkie informacje zawarte w niniejszym 
dokumencie są przekazywane w dostępnej postaci ("takie jakie są"), bez jakichkolwiek oświadczeń lub zapewnień w tym zakresie. MOODY’S 
podejmuje wszystkie konieczne działania, aby informacje, z których korzysta przy wystawianiu ratingów kredytowych, miały odpowiednią 
jakość i pochodziły ze źródeł uznawanych przez MOODY’S za wiarygodne, w tym, w miarę potrzeby ze źródeł pochodzących od osób trzecich. 
Nie mniej jednak, MOODY’S nie jest firmą audytową i nie jest w stanie samodzielnie zweryfikować i ocenić wiarygodności wszystkich 
informacji, jakie otrzymuje w procesie wystawiania ratingu lub przygotowywania Publikacji Moody's.  

W zakresie dozwolonym prawem, MOODY’S oraz jej członkowie zarządu, dyrektorzy, pracownicy, agenci, przedstawiciele, licencjodawcy i 
dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby lub podmiotu za jakiekolwiek szkody lub straty pośrednie, szczególne, 
następcze, lub uboczne (indirect, special, consequential or incidental losses or damages) jakkolwiek powstałe w wyniku lub w związku z 
informacjami zawartymi  w tym dokumencie lub w wyniku wykorzystania lub niemożności wykorzystania takich informacji, również w 
przypadku uprzedniego zawiadomienia MOODY’S lub któregokolwiek z jej członków zarządu, dyrektorów, pracowników, agentów, 
przedstawicieli, licencjodawców lub dostawców o możliwości powstania takich strat lub szkód, wynikających między innymi z: (a) 
jakiejkolwiek utraty obecnych lub przyszłych zysków lub (b) jakiejkolwiek straty lub szkody powstałej w sytuacji, gdy stosowny instrument 
finansowy nie jest przedmiotem określonego ratingu kredytowego  wystawianego przez MOODY'S. 

W zakresie dozwolonym prawem, MOODY’S oraz jej członkowie zarządu, dyrektorzy, pracownicy, agenci, przedstawiciele, licencjodawcy i 
dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub kompensacyjne straty lub szkody wyrządzone jakiejkolwiek osobie 
lub podmiotowi, w tym między innymi za szkody i straty spowodowane jakimkolwiek niedbalstwem (lecz z wyłączeniem oszustwa, winy 
umyślnej lub innego rodzaju odpowiedzialności, które - w celu uniknięcia wątpliwości - z mocy prawa nie mogą zostać wyłączone) ze strony 
MOODY’S lub któregokolwiek z jej członków zarządu, dyrektorów, pracowników, agentów, przedstawicieli, licencjodawców lub dostawców, 
lub jakimkolwiek zdarzeniem losowym, będącym lub nie będącym pod kontrolą MOODY’S lub któregokolwiek z jej członków zarządu, 
dyrektorów, pracowników, agentów, przedstawicieli, licencjodawców lub dostawców, powstałym w wyniku lub w związku z informacjami 
zawartymi w tym dokumencie lub w wyniku wykorzystania lub niemożności wykorzystania takich informacji. 

MOODY’S NIE UDZIELA W ŻADNEJ FORMIE I W ŻADEN SPOSÓB, WYRAŹNY ANI DOROZUMIANY, GWARANCJI W ZAKRESIE 
RZETELNOŚCI, TERMINOWOŚCI, KOMPLETNOŚCI ORAZ PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB DO JAKIEGOKOLWIEK INNEGO CELU TEGO 
RATINGU LUB INNEJ OPINII ALBO INFORMACJI UDZIELONEJ LUB SPORZĄDZONEJ PRZEZ MOODY'S W JAKIEJKOLWIEK FORMIE LUB W 
JAKIKOLWIEK SPOSÓB. 

MIS, agencja ratingowa stanowiąca w całości własność Moody’s Corporation (“MCO”), niniejszym informuje, że większość emitentów 
dłużnych papierów wartościowych (w tym korporacyjnych i samorządowych obligacji,  skryptów dłużnych, średnio i krótkoterminowych 
papierów dłużnych)  oraz akcji uprzywilejowanych ocenianych przez MIS przed przyznaniem ratingu zobowiązała się do zapłaty MIS za usługi 
oceny i ratingu świadczone przez ten podmiot kwot od 1 500 dolarów do około 2 500 000 dolarów. MCO i MIS stosują regulaminy i 
procedury gwarantujące niezależność ratingów MIS i procesów ich nadawania. Informacje dotyczące niektórych ewentualnych powiązań 
między dyrektorami MCO a podmiotami objętymi ratingami oraz między podmiotami, którym MIS nadaje ratingi i które oficjalnie 
poinformowały Komisję Papierów Wartościowych i Giełd o posiadaniu ponad 5% udziałów MCO są publikowane co roku na stronie 
www.moodys.com pod nagłówkiem „Shareholder Relations — Corporate Governance — Director and Shareholder Affiliation Policy” 
(„Powiązania akcjonariuszy – Ład korporacyjny – Regulamin powiązań dyrektorów i wspólników”). 

Dotyczy wyłącznie Australii: Publikacja niniejszego dokumentu na terenie Australii jest zgodna z licencją Australijskiego Nadzoru Usług 
Finansowych (Australian Financial Services), należącej do podmiotu powiązanego z MOODY’S, Moody’s Investors Service Pty Limited ABN 61 
003 399 657AFSL 336969 lub Moody’s Analytics Australia Pty Ltd ABN 94 105 136 972 AFSL 383569 (jeśli dotyczy). Dokument ten jest 
przeznaczony wyłącznie dla „klientów hurtowych” w rozumieniu paragrafu 761G Ustawy o Osobach Prawnych z 2001 r. Czytelnicy niniejszego 
dokumentu zapoznający się z nim w Australii oświadczają tym samym MOODY’S, że są „klientami hurtowymi” albo ich reprezentantami oraz 
że ani oni, ani reprezentowane przez nich podmioty nie będą bezpośrednio ani pośrednio rozpowszechniać niniejszego dokumentu ani jego 
treści wśród „klientów detalicznych” w rozumieniu paragrafu 761G Ustawy o Osobach Prawnych z 2001 r.  Rating kredytowy wydany przez 
MOODY’S jest opinią na temat wiarygodności kredytowej zadłużenia emitenta, a nie na temat kapitałowych papierów wartościowych 
emitenta czy jakichkolwiek rodzajów papierów dostępnych dla inwestorów detalicznych. Niebezpieczne jest podejmowanie decyzji  
inwestycyjnych przez "inwestorów detalicznych" w oparciu o rating kredytowy MOODY’S. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się 
z doradcą finansowym lub innym profesjonalnym doradcą. 

http://www.moodys.com/
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