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Fitch potwierdził rating Szczecina na poziomie „BBB +”; 
Perspektywa ratingu jest Stabilna 

 
Fitch Ratings-Londyn/Warszawa – 20 lipca 2012: Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe 
długoterminowe ratingi Szczecina dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na 
poziomie „BBB+”. Perspektywa ratingów jest Stabilna. Fitch potwierdził również 
krótkoterminowy rating w walucie zagranicznej na poziomie „F2”. 
 
Ratingi Szczecina odzwierciedlają wysoką płynność oraz dobre zarządzenie strategiczne i 
finansowe w Mieście, mające na celu m.in. zwiększenie dochodów Szczecina oraz 
ograniczanie wzrostu wydatków operacyjnych. Ratingi odzwierciedlają także dobre wyniki 
Szczecina na poziomie operacyjnym, które zdaniem Fitch pozostaną dobre również w latach 
2012-2014, co pozwoli Miastu utrzymać bezpieczne wskaźniki obsługi i spłaty zadłużenia. 
Ratingi odzwierciedlają także przewidywany wzrost zadłużenia bezpośredniego i pośredniego 
Szczecina w latach 2012-2014 w wyniku inwestycji realizowanych przez Miasto oraz jego 
spółki. 
 
Ratingi mogą zostać obniżone, jeśli wyniki operacyjne Miasta pogorszą się (nadwyżka 
operacyjna spadnie poniżej 7% dochodów operacyjnej), przy równoczesnym wzroście 
zadłużenia Szczecina znacznie powyżej prognoz Fitch, co wpłynie na istotne pogorszenie się 
wskaźnika spłaty długu (powyżej 15 lat). Ratingi Szczecina mogą zostać podniesione, jeśli 
nastąpi dalsza trwała poprawa wyników operacyjnych Miasta, marża operacyjna będzie 
wyższa niż 12%, a jednocześnie zmniejszy się zapotrzebowanie na finansowanie długiem w 
wyniku niższych wydatków majątkowych w średnim okresie.  
 
Zdaniem Fitch nadwyżka operacyjna Szczecina wzrośnie ze 140 mln zł w 2011r. do 150 mln zł 
w 2012r. i będzie stanowić około 10% dochodów operacyjnych. Wzrost ten będzie częściowo 
wynikał z dochodów o jednorazowym charakterze, tj. około 30 mln zł zwrotu VAT. Fitch 
spodziewa się jednak, że dzięki ostrożnemu i profesjonalnemu zarządzaniu finansowemu, 
Szczecin będzie w stanie osiągać zadowalające wyniki operacyjne również w latach 2013-2014, 
z marżą operacyjną w wysokości 10%-11%.  
 
Zdaniem Fitch, w wyniku wysokich wydatków majątkowych (około 25% wydatków ogółem) 
zadłużenie Szczecina może wzrosnąć z 726 mln zł w 2011r. do około 1,1 mld zł w latach 
2013-2014, tj. około 68% dochodów bieżących. Jednak wskaźniki obsługi oraz spłaty 
zadłużenia powinny pozostać bezpieczne. Fitch spodziewa się, że w latach 2012-2014 
nadwyżka operacyjna będzie 1,5x-2x wyższa od obsługi zadłużenia szacowanej na 95 mln zł 
rocznie. Wskaźnik spłaty zadłużenia (zadłużenie do nadwyżki bieżącej) pozostanie na 
satysfakcjonującym poziomie (poniżej 10 lat) biorąc pod uwagę długą średnią zapadalności 
zadłużenia Miasta.  
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Media Relations: Peter Fitzpatrick, London, Tel: + 44 (0)20 3530 1103, Email: 
peter.fitzpatrick@fitchratings.com. 
 
Dodatkowe informacje są dostępne na stronie: www.fitchratings.com. 
 
Powyższe ratingi zostały nadane na zlecenie emitenta, i w związku z tym Fitch otrzymał 
wynagrodzenie za ich nadanie. 
 
Zastosowane metodyki: „Tax-Supported Rating Criteria” opublikowana 16 sierpnia 2011r. 
oraz „International Local and Regional Govrnments Rating Criteria” opublikowana 5 marca 
2012r., są dostępne na www.fitchratings.com. 
 
WSZYSTKIE RATINGI FITCH PODLEGAJĄ PEWNYM OGRANICZENIOM ORAZ 
WYŁĄCZENIOM ODPOWIEDZIALNOŚCI. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z TYMI 
OGRANICZENIAMI I WYŁĄCZENIAMI ODPOWIEDZIALNOŚCI NA STRONIE FITCH: 
HTTP://FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS. PONADTO, NA 
STRONIE AGENCJI „WWW.FITCHRATINGS.COM” ZNAJDUJĄ SIĘ PUBLICZNIE 
DOSTĘPNE DEFINICJE RATINGÓW ORAZ ZASADY ICH STOSOWANIA. 
OPUBLIKOWANE TAM RATINGI, KRYTERIA ORAZ METODYKI SĄ W KAŻDEJ 
CHWILI DOSTĘPNE. NA STRONIE AGENCJI W SEKCJI „CODE OF CONDUCT” 
ZNAJDUJĄ SIĘ DOKUMENTY: CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, 
CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE, A TAKŻE INNE 
ODPOWIEDNIE DOKUMENTY DOTYCZĄCE POLITYK I PROCEDUR 
STOSOWANYCH PRZEZ FITCH. 
 


