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Obniżenie ratingu kredytowego banku  

Idea Bank S.A. z 'CCC' do 'CC' 

 

 

DZIAŁANIE RATINGOWE 

Warszawa, 5 czerwca 2019 r. – Agencja ratingowa EuroRating obniżyła rating kredytowy nadany 

bankowi Idea Bank S.A. z poziomu 'CCC' do 'CC'. Utrzymana została negatywna perspektywa 

ratingu.  

 
UZASADNIENIE 

Kolejna obniżka ratingu kredytowego Idea Bank S.A. ("Idea Bank") jest rezultatem szeregu 

negatywnych informacji dotyczących banku, jakie pojawiły się w ciągu ostatnich dni.  

Najistotniejszy wpływ na dalszy wzrost ryzyka kredytowego banku miało wygenerowanie w I kwartale 

2019 r. po raz kolejny wysokiego ujemnego wyniku finansowego (-80,8 mln zł), co przyczyniło się  

do dalszego spadku wartości kapitału własnego (na poziomie skonsolidowanym do 194,3 mln zł 

wobec 272,7 mln zł przed kwartałem oraz wobec 2.437,2 mln zł przed rokiem). W efekcie wskaźnik 

finansowania aktywów kapitałem własnym spadł do zaledwie 0,9%, łączny współczynnik 

wypłacalności obniżył się do 1,75%, a współczynnik Tier 1 spadł do 0,53%. 

EuroRating zwraca uwagę na fakt, że wygenerowana w I kwartale b.r. strata wynikała w dużym 

stopniu ze wzrostu kosztów odsetkowych, co związane było z opanowywaniem przez bank zaburzeń 

płynnościowych z końca 2018 roku.  

Jakkolwiek kryzys płynnościowy został na początku 2019 roku zażegnany, to według agencji bardzo 

dużym problemem pozostaje nadal krytyczna sytuacja kapitałowa banku. EuroRating ocenia, że bez 

dużego i szybkiego dokapitalizowania zdolność banku do kontynuacji działalności w średnim terminie 

będzie poważnie zagrożona.  

Do czynników negatywnych przy ocenie ryzyka kredytowego Idea Banku EuroRating zalicza także 

odmowę przez Komisję Nadzoru Finansowego wydania zezwolenia na połączenie z Getin Noble 

Bankiem. EuroRating ocenia, że jakkolwiek samo połączenie obu banków nie rozwiązałoby ich 

podstawowego problemu, jakim jest niedobór kapitałów, to dla wierzycieli finansowych Idea Banku 

byłaby to operacja korzystna. 

Komisja Nadzoru Finansowego wprowadziła również kuratora dla Idea Bank w postaci Bankowego 

Funduszu Gwarancyjnego, który ma wesprzeć proces naprawczy banku. 

EuroRating negatywnie ocenia takze wzrost w I kwartale b.r. udziału kredytów zagrożonych  

do rekordowo wysokiego poziomu 18,2%. 
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Agencja spodziewa się, że wobec bardzo złej sytuacji kapitałowej Idea Banku realizację planu 

znalezienia nowego inwestora należy obecnie uznać za mało prawdopodobną. Trudna w ocenie 

agencji będzie również realizacja alternatywnego planu autosanacji, który zakłada najpierw poprawę 

sytuacji finansowej Banku, a następnie dokapitalizowanie banku kwotą 500 mln zł. 

W kontekście krytycznie niskich poziomów regulacyjnych współczynników kapitałowych Idea Banku 

EuroRating ocenia obecnie, że bez szybkiego pozyskania dla banku nowego inwestora  

i przeprowadzenia w najbliższym czasie dużego dokapitalizowania, istotnie wzrośnie 

prawdopodobieństwo objęcia banku przymusowym programem ratunkowym albo likwidacyjnym. 

Zgodnie z metodologią stosowaną przez agencję ratingową EuroRating zdarzenia te spełniałoby przy 

tym kryteria zdarzenia typu "default". 

 

NEGATYWNA PERSPEKTYWA RATINGU 

Utrzymanie negatywnej perspektywy ratingu Idea Banku uwzględnia: potencjalne ryzyko braku 

możliwości pozyskania nowego inwestora i dokonania w krótkim czasie znacznego podwyższenia 

kapitału własnego banku; ryzyko wystąpienia ewentualnej kolejnej fali odpływu depozytów  

i wystąpienia ponownego kryzysu płynnościowego; a także ryzyko podjęcia przez nadzór finansowy 

formalnych działań skutkujących przymusową restrukturyzacją banku, na skutek której straty 

ponieśliby wierzyciele finansowi banku. 

Negatywna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating 

prawdopodobieństwo obniżenia nadanego bankowi ratingu w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy  

jest obecnie większe niż 1:3. 

 

PODATNOŚĆ NADANEGO RATINGU NA ZMIANY 

Negatywnie na aktualny poziom ratingu Idea Banku mogłyby wpływać: brak pozyskania nowego 

inwestora oraz brak możliwości istotnego podniesienia w krótkim czasie kapitału własnego banku;  

ponoszenie dalszych strat i kontynuacja spadku wartości kapitału własnego oraz pogorszenie 

wskaźnika finansowania aktywów kapitałem własnym i/lub współczynników wypłacalności; 

ewentualna dalsza utrata przez bank istotnej części bazy depozytowej; a także podjęcie przez nadzór 

finansowy formalnych działań skutkujących przymusową restrukturyzacją banku. 

Pozytywny wpływ na nadany bankowi rating kredytowy mogłyby mieć w perspektywie 

średnioterminowej: pozyskanie dla banku nowego inwestora, który wziąłby udział w podwyższeniu 

kapitału akcyjnego banku, skutkującym istotnym wzrostem udziału kapitału własnego w pasywach,  

a także wzrostem regulacyjnych współczynników kapitałowych do poziomów powyżej wymaganych 

przez nadzór finansowy; trwała poprawa rentowności działalności operacyjnej; spadek udziału 

kredytów nieregularnych w portfelu kredytów ogółem; a także spadek kosztów finansowania. 
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DODATKOWA NOTA INFORMACYJNA 

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

Wartościowych (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 nadawane 

przez agencję ratingi kredytowe (w tym ratingi niezamówione) mogą być stosowane do celów 

regulacyjnych w pełnym zakresie 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 kredytowy nadany bankowi Idea Bank S.A. jest ratingiem zamówionym przez oceniany podmiot. EuroRating otrzymał 

wynagrodzenie za przyznanie oraz późniejszy monitoring tego ratingu. Oceniany podmiot brał udział w procesie ratingowym 

poprzez przekazywanie agencji dokumentów, informacji i wyjaśnień dotyczących swojej sytuacji ekonomiczno-finansowej. 

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. 

Prezentowany rating kredytowy jest ratingiem dla emitenta – jest ogólną oceną 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. 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, prawdziwości oraz rzetelności pozyskanych informacji wykorzystywanych  

w procesie oceny.  

Rating nadany bankowi Idea Bank S.A. jest ratingiem publicznym. Data pierwszej publikacji ratingu kredytowego dla ocenianego 

podmiotu, aktualny rating oraz pełna historia ratingu publikowane są bezpłatnie w sposób ogólnodostępny w serwisie 

internetowym agencji ratingowej EuroRating w sekcji "Ratingi kredytowe" – "Ratingi publiczne", w odpowiedniej zakładce 

dotyczącej ocenianego podmiotu. EuroRating nie bierze odpowiedzialności za informacje o aktualnym ratingu ocenianego 

podmiotu przekazywane przez jakiekolwiek strony trzecie. 

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. 

Opis metodologii ratingowej stosowanej przez EuroRating prezentowany jest 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". 

Ratingi kredytowe nadawane przez agencję ratingową EuroRating stanowią wyłącznie własną niezależną opinię agencji na temat 

kondycji finansowo-ekonomicznej i ryzyka kredytowego (ryzyka niewypłacalności) podmiotów podlegających ocenie i nie mogą 

być one traktowane w inny sposób. EuroRating nie zajmuje się doradztwem inwestycyjnym, a wystawiane przez agencję ratingi 

kredytowe nie stanowią rekomendacji kupna, utrzymywania, bądź też sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych  

lub innych instrumentów finansowych, jak również nie stanowią rekomendacji nawiązania, utrzymywania lub zaprzestania 

innych form współpracy biznesowej z ocenianymi podmiotami. Osoby podejmujące decyzje w oparciu o przyznane przez 

EuroRating ratingi robią to wyłącznie na własne ryzyko. Agencja ratingowa EuroRating nie uczestniczy w zyskach, jak również 

nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty użytkowników lub stron trzecich, jakie mogą wyniknąć z korzystania  

z nadawanych przez agencję ratingów.  

© Wszelkie prawa autorskie i pokrewne, związane z nadawanymi ratingami kredytowymi oraz publikowanymi przez EuroRating 

raportami i komunikatami ratingowymi należą do agencji ratingowej EuroRating. 
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