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Temat: aktualizacja ratingu. 
 
 
Podstawa prawna (wg regulacji Rynku Papierów Wartościowych BondSpot S.A.) 
 
§ 31.1 Regulaminu pozagiełdowego obrotu regulowanego, stanowiącego załącznik 
do Uchwały Nr 1/O/06 Rady Nadzorczej MTS-CeTO S.A. z dnia 3.01.2006 r.  
(z późniejszymi zmianami). 
 
 
 
Treść raportu: 

Dnia 6 lipca 2011 roku Fitch Ratings potwierdził rating krajowy dla Ostrowa 
Wielkopolskiego na poziomie „A-(Pol)”, Perspektywa ratingu jest Stabilna. 

Rating odzwierciedla nadal zadowalające wyniki operacyjne mimo ich spadku 
w 2010r., umiarkowane zadłużenie i obciążenie budżetu wynikające z obsługi długu 
w perspektywie średnioterminowej. Rating uwzględnia również spodziewaną 
stabilizację marży operacyjnej na poziomie 12%-13% w latach 2012-2013 oraz 
elastyczność Miasta w zakresie zwiększania swoich dochodów, a także działania 
mające na celu ograniczanie wzrostu wydatków operacyjnych. Ponadto, rating 
uwzględnia stosunkowo mały budżet Miasta, sztywne i rosnące wydatki w sektorze 
oświaty oraz niższe od średniej krajowej wskaźniki gospodarcze. 

Rating może zostać obniżony, jeśli wyniki operacyjne nie ustabilizują się, 
czemu będzie towarzyszyć pogorszenie się wskaźników zadłużenia i jego obsługi. 
Rating może zostać podniesiony, jeśli marża operacyjna wzrośnie do  poziomu 
średniej marży z ubiegłych lat, a wskaźnik obsługi zadłużenia będzie zadowalający.  

Pomimo spadku, nadwyżka operacyjna Ostrowa pozostała na zadowalającym 
poziomie. W 2010r. wyniosła ona 19 mln zł (33 mln zł w 2009r.) i stanowiła 13% 
dochodów operacyjnych. Spadek nadwyżki operacyjnej wynikał ze znacznego 
wzrostu wydatków operacyjnych (ok. 8%), który nie został zrównoważony przez 
wzrost dochodów operacyjnych. Dochody operacyjne w 2010 r.  spadły o ok. 3%. 
Fitch oczekuje jednak, że w latach 2012-2013 Miasto utrzyma marże operacyjne na 
poziomie 12%-13%, czemu powinna sprzyjać rozwijająca się lokalna baza 
podatkowa oraz wzrost lokalnej gospodarki. Miasto posiada pewną elastyczność  
w zakresie zwiększania dochodów z podatków lokalnych, co może dać miastu około 
2 mln dodatkowych dochodów. 

Zadłużenie Ostrowa jest umiarkowane i na koniec 2010r. wyniosło 71 mln zł, 
tj. 47% dochodów bieżących. Presja na finansowanie długiem jest niewielka. Fitch 
prognozuje, że w latach 2011-2013 zadłużenie może rosnąć o 1-2 mln zł rocznie do 
ok. 73 mln zł w 2012r. Harmonogram spłaty zadłużenia nie zawiera spłat 
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balonowych. W najbliższych trzech latach roczna spłata długu może wynosić ok. 12 
mln zł. W latach 2011-2012 wskaźnik pokrycia długu (zadłużenie do nadwyżki 
bieżącej) może wynosić ok. 5 lat . Zdaniem Fitch, nadwyżka operacyjna, stanowiąca 
ok. 12%-13% dochodów operacyjnych, powinna być wystarczająca na obsługę 
zadłużenia.  

 
 
 
 
Podpisy osób reprezentujących Miasto:  
Jarosław Urbaniak – Prezydent Miasta 
 


