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EuroRating obniża rating kredytowy banku BOŚ SA do BB+ z BBB- 
 

 
DZIAŁANIE RATINGOWE 

Warszawa, 27 listopada 2015 r. – Agencja ratingowa EuroRating obniżyła poziom ratingu 

kredytowego nadanego Bankowi Ochrony Środowiska S.A. o jeden stopień do BB+ z BBB-. 

Jednocześnie utrzymana została dotychczasowa negatywna perspektywa ratingu. 

 
UZASADNIENIE 

Głównym czynnikiem wpływającym na obniżenie oceny wiarygodności kredytowej BOŚ są 

pogarszające się wyniki finansowe banku, będące efektem jednoczesnego spadku przychodów oraz 

pogarszania się jakości portfela kredytowego. Agencja negatywnie ocenia w tym kontekście 

znaczący wzrost udziału kredytów nieregularnych, jaki nastąpił w ciągu dwóch ostatnich lat  

(do 8,7% na koniec III. kwartału 2015 r., wobec 5,6% na koniec 2013 roku). 

EuroRating podkreśla, że sytuację w tym zakresie pogarszają wysokie dopłaty do Bankowego 

Funduszu Gwarancyjnego, jakie banki muszą wnosić w związku z coraz liczniejszymi przypadkami 

upadłości instytucji finansowych gromadzących depozyty. Kolejnym obciążeniem tego typu będzie 

dla Banku Ochrony Środowiska dopłata do BFG związana z upadłością SK Banku w Wołominie. 

BOŚ oszacował, iż wyniki banku za IV. kwartał obciąży z tego tytułu kwota ok. 29 mln zł, co – wobec 

ujemnego wyniku netto za trzy pierwsze kwartały bieżącego roku – może oznaczać, że bank cały 

rok 2015 zakończy stratą. 

Agencja zwraca uwagę na fakt, że brak zdolności BOŚ do generowania dodatnich wyników 

finansowych, przy jednoczesnych relatywnie niskich współczynnikach kapitałowych banku, może 

skutkować trudnościami z pokryciem przez BOŚ funduszami własnymi wymogów kapitałowych 

uwzględniających dodatkowe wymagania zalecone bankowi przez KNF, związane z posiadanym 

przez BOŚ portfelem walutowych kredytów hipotecznych. 

 
NEGATYWNA PERSPEKTYWA RATINGU 

Utrzymanie negatywnej perspektywy ratingu uwzględnia dodatkowe ryzyko dla BOŚ, związane  

z potencjalnym wprowadzeniem niekorzystnych dla banku zmian w otoczeniu regulacyjnym – w tym 

w szczególności odnośnie wprowadzenia podatku od aktywów banków oraz ewentualnego 

przewalutowania hipotecznych kredytów walutowych. 
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Negatywna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating 

prawdopodobieństwo obniżenia ratingu nadanego bankowi BOŚ SA w horyzoncie kolejnych  

12 miesięcy jest obecnie większe niż 1:3. 

 
PODATNOŚĆ NADANEGO RATINGU NA ZMIANY 

Pozytywny wpływ na ocenę wiarygodności kredytowej BOŚ SA w dłuższej perspektywie mogłaby 

mieć istotna poprawa osiąganych wyników finansowych oraz spadek w portfelu kredytowym udziału 

kredytów nieregularnych. Czynnikiem oddziałującym pozytywnie na poziom nadanego ratingu 

byłoby także ewentualne znaczące dokapitalizowanie banku przez akcjonariuszy, co przyczyniłoby 

się do poprawy jego współczynników kapitałowych. 

Negatywnie na bieżący poziom oceny ratingowej banku wpływałoby ewentualne dalsze pogorszenie 

jakości portfela kredytów, kontynuacja pogarszania się wyników finansowych oraz ewentualny 

spadek wartości współczynników kapitałowych. Istotnym czynnikiem negatywnym dla oceny 

wiarygodności finansowej BOŚ SA byłoby także wprowadzenie podatku od aktywów banków według 

wysokiej stawki przyjmowanej w obecnych założeniach przedstawianych przez polityków, a także 

wdrożenie ustawy obciążającej banki kosztami przewalutowania kredytów hipotecznych. 

 
 
DODATKOWA NOTA INFORMACYJNA 

Agencja ratingowa EuroRating prowadzi ratingową ocenę ryzyka kredytowego grupy największych 

polskich banków od 2010 roku. Ratingi te są ratingami niezamówionymi, nadawanymi z własnej 

inicjatywy agencji, a proces analityczny oparty jest na informacjach publicznie dostępnych 

(oznaczenie "ip"). Prezentowany rating jest ratingiem dla emitenta – stanowi ogólną ocenę 

wiarygodności finansowej ocenianego banku (dotyczy ryzyka kredytowego jego niezabezpieczonych 

i niepodporządkowanych zobowiązań finansowych). 

Agencja EuroRating jest formalnie zarejestrowana przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów 

Wartościowych (European Securities and Markets Authority – ESMA) jako agencja ratingowa 

uprawniona do wystawiania ratingów kredytowych na terenie całej Unii Europejskiej (zgodnie  

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych)  

i podlega bezpośredniemu nadzorowi ESMA.  

EuroRating posiada status ECAI (zewnętrznej instytucji oceny wiarygodności kredytowej),  

a przyznawane przez agencję ratingi kredytowe mogą być stosowane do celów regulacyjnych przez 

instytucje finansowe w całej Unii Europejskiej i są równe ratingom wystawionym przez inne agencje 

uznane przez ESMA, bez terytorialnych lub innych ograniczeń. 
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UJAWNIENIA REGULACYJNE 

Ratingi nadawane przez agencję ratingową EuroRating grupie największych polskich banków są ratingami 

niezamówionymi. Wystawiane są z własnej inicjatywy agencji, a proces analityczny oparty jest na informacjach 

publicznych (oznaczenie „ip”), bez udziału w procesie ratingowym ocenianych podmiotów lub powiązanych z nimi stron 

trzecich. 

Prezentowany rating kredytowy jest ratingiem dla emitenta – stanowi ogólną ocenę wiarygodności kredytowej ocenianego 

podmiotu i dotyczy ryzyka kredytowego jego niezabezpieczonych i niepodporządkowanych zobowiązań finansowych. 

Informacja o nadanym ratingu została przedstawiona ocenianemu podmiotowi z wyprzedzeniem. Rating został wystawiony 

bez zmian wynikających z tego ujawnienia. 

EuroRating uważa zakres i jakość dostępnych informacji na temat ocenianego podmiotu za wystarczające do nadania 

wiarygodnego ratingu kredytowego. 

Data pierwszej publikacji ratingu kredytowego dla ocenianego podmiotu oraz pełna historia ratingu są publikowane  

w serwisie internetowym agencji ratingowej EuroRating (www.EuroRating.com) w sekcji „Ratingi kredytowe”,  

w odpowiedniej zakładce dotyczącej ocenianego podmiotu. 

EuroRating podejmuje wszelkie niezbędne środki mające na celu zapewnienie, aby pozyskiwane informacje 

wykorzystywane w procesie ratingowym charakteryzowały się odpowiednią jakością oraz aby pochodziły ze źródeł, które 

agencja uważa za wiarygodne. EuroRating nie ma jednakże możliwości sprawdzenia lub potwierdzenia w każdym 

przypadku poprawności oraz prawdziwości pozyskanych informacji wykorzystywanych w procesie oceny. 

Zgodnie z obowiązującą w agencji ratingowej EuroRating „Polityką w zakresie konfliktów interesów”, agencja  

nie świadczyła i nie świadczy dla ocenianego podmiotu lub powiązanych z nim stron trzecich żadnych płatnych usług 

dodatkowych. 

Opis metodologii ratingowej stosowanej przez EuroRating jest prezentowany w serwisie internetowym agencji 

(www.EuroRating.com) w sekcji „Ratingi kredytowe” – „Metodologia”. 

Definicje ratingowe oraz skala ratingowa stosowana przez EuroRating są publikowane w serwisie internetowym agencji 

(www.EuroRating.com) w sekcji „Ratingi kredytowe” – „Skala ratingowa”. 
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