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Najwazniejsze czynniki ratingu
Obnizenie ratingów Plocka odzwierciedla pogorszenie sie wyników Miasta na poziomie

operacyjnym, ze spodziewana w srednim okresie nadwyzka operacyjna stanowiaca srednio 7%

dochodów operacyjnych w porównaniu do srednio 15% w latach 2007-2010. Ratingi Miasta

biora pod uwage silna baze podatkowa, która jest jednak zdominowana przez spólki sektora

petrochemicznego. Ratingi odzwierciedlaja równiez zmniejszone zapotrzebowanie Plocka na

finansowanie dlugiem oraz stosunkowo niskie zobowiazania posrednie w rezultacie urealnienia

planów inwestycyjnych Miasta i jego spólek.

Pogorszenie wyników operacyjnych: W 2011 r. wyniki operacyjne Plocka pogorszyly sie w
wyniku szybkiego tempa wzrostu wydatków operacyjnych (o 8,2%) przy bardzo niskim

~

wzroscie dochodów operacyjnych (o 0,5%). Nadwyzka operacyjna Plocka spadla z 67 mln zl w

2010r. do 26 mln zl w.2011r., co stanowilo zaledwie 4,4% dochodów operacyjnych (11,2% w

2010r.). Byla ona nizsza od obslugi dlugu wynoszacej 36 mln zl.

W latach 2012-2013 nadwyzka operacyjna Plocka moze sie poprawic do 7%-8% dochodów

operacyjnych, na co beda mialy wplyw dochody o jednorazowym charakterze, a takze

deklarowane przez Wladze Miasta pewne oszczednosci w wydatkach. Jednak zdaniem Fitch

poprawa wyników operacyjnych do poziomu z lat 2009-2010 jest malo prawdopodobna z uwagi

na brak zakrojonego na szeroka skale planu restrukturyzacji wydatków Miasta.

Slabe wskazniki obslugi dlugu: W latach 2012-2014 zadluzenie Miasta powinno

ustabilizowac sie na poziomie 2011 roku, gdy wynosilo okolo 350 mln zl, tj. 58% dochodów

biezacych. Rozklad splaty zadluzenia Plocka jest równomierny. Jednak wskazniki obslugi

zadluzenia sa slabe. W 2011r. wskaznik splaty dlugu (zadluzenie do nadwyzki biezacej)

wynosil 34 lata i zdecydowanie przekraczal 12-letniasredniazapadalnosc zadluzenia Plocka.

Bogata gospodarka: W gospodarce lokalnej dominuje przemysl petrochemiczny

reprezentowany przez PKN Orlen ("BB+"/Stabilna). Dzieki obecnosci PKN oraz powiazanych z

nim spólek, dochody podatkowe Plocka sa wysokie i stanowia 57% dochodów operacyjnych.

Wysoki udzial dochodów podatkowych sprawia, ze budzet Miasta jest narazony na cykle

gospodarcze, zwlaszcza w zakresie CIT placonego przez firmy sektora petrochemicznego.

Presja na wydatki operacyjne: Dzieki silnej bazie podatkowej, Plock posiada znacznie

wyzsza elastycznosc finansowa niz porównywalne miasta, Chociaz Wladze Miasta deklaruja

podjecie pewnych dzialan majacych na celu ograniczenie wzrostu wydatków operacyjnych, w

opinii Fitch ich wprowadzenie moze byc trudne, zwlaszcza w obszarach wrazliwych spolecznie

(np. w oswiacie) ze wzgledu na mozliwe niezadowolenie spoleczne. Udzial Plocka we

wspólfinansowaniu wydatków w oswiacie, powyzej kwot otrzymywanej subwencji oswiatowej,

zdecydowanie przekracza srednia dla porównywalnych miast.

Czynniki zmiany ratingu
Szybki wzrost wydatków operacyjnych: Ratingi Miasta moga zostac obnizone, jesli w

srednim okresie wyniki budzetowe beda nadal slabe, lj. na poziomie 2011r. z nadwyzka

operacyjna nizsza od obslugi dlugu oraz wskaznikiem sp/aty dlugu przekraczajacym okres

zapadalnosci zadluzenia Miast!!.

Poprawa wyników operacyjnych: Ratingi Plocka moga zostac podniesione, jesli Miasto
ograniczy tempo wzrostu wydatków operacyjnych i poprawi wyniki operacyjne do sredniego
poziomuw latach 2007-2010i gdy nadwyzkaoperacyjnaw pelniwystarczyna obslugedlugu.
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Glówneczynniki ratingu
Otoczenie polityczne i administracja
Wladze M(asta

Organem stanowiacym Plocka jest Rada Miasta, która liczy 25 radnych. W Radzie Miasta nie

zostala zawiazana formalna koalicja, ale uchwaly sa zwykle popierane przez Platforme

Obywatelska (PO; siedem miejsc w Radzie), Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD; piec miejsc)

oraz pozostale lokalne ugrupowania, które maja od jednego do czterech miejsc. Opozycje

stanowi Prawo i Sprawiedliwosc (PiS), które posiada piec miejsc w Radzie Miasta.

W ostatnich wyborach, które odbyly sie w listopadzie 2010r., Prezydentem Miasta zostal
Andrzej Nowakowski. Pan Prezydentjest czlonkiem PO. W latach 2002-2007 byl radnym w
RadzieMiasta,a w latach2007-2010poslemna Sejm.

Priorytety Wladz Miasta

Wladze Miasta sa zdeterminowane podejmowac dzialania sprzyjajace poprawie warunków dla

rozwoju przedsiebiorczosci w Miescie oraz zachecaniu inwestorów do lokowania tutaj swojej

dzialalnosci. Priorytetem Wladz Plocka jest budowa i modernizacja infrastruktury transportowej.:;
w miescie, szczególnie obwodnicy oraz dróg wyprowadzajacych ruch tranzytowy z jego

obszaru. Pozostale inwestycje dotycza transportu publicznego, rewitalizacji starego miasta

oraz tworzenia korzystnych warunków dla pozyskiwania nowych inwestorów do Plockiego

Parku Przemyslowo-Technologicznego (PPPT). Miasto stara sie pozyskac finansowanie z UE

na niektóre projekty.

Wladze Miasta zamierzaja kontynuowac polityke utrzymywania stawek podatku od

nieruchomosci na poziomie maksymalnym, z wyjatkiem stawek od budynków mieszkalnych.

Prezydent chce takze ograniczyc przekazywane z budzetu Miasta doplaty do taryf za wode i

scieki placonych przez mieszkanców; proces ten rozpocznie sie w 2012r. i bedzie

wprowadzany stopniowo. Chociaz Wladze Miasta deklaruja swoje zaangazowanie w proces

racjonalizacji wydatków operacyjnych oraz utrzymanie dobrych wyników operacyjnych Plocka,
zdaniem Fitch, dzialania majace na celu ciecie kosztów moga byc trudne do wdrozenia.

Go~podarka

Plock lezy w województwie mazowieckim, które jest najbogatszym województwem w Polsce.

Produkt regionalny brutto (PRS) na mieszkanca województwa stanowi 160% sredniej krajowej.

Potencjal gospodarczy województwa koncentruje sie w Warszawie ("AAA(pol)"; 1,7 miliona

mieszkanców). Wskazniki gospodarcze dla podregionu ciechanowsko-plockiego sa slabsze od

srednich dla województwa, ale wyzsze od srednich krajowych. W 2009r. PRS na mieszkanca

podregionu stanowil 109,3% sredniej krajowej. Stopa bezrobocia w Plocku jest na poziomie

sredniej krajowej; na koniec czerwca 2011 r. wynosila ona 11,8%.

Tabela 1

Wartosc Dodana Brutto i Zatrudnienie

Rolnictwo, lowiectwo, lesnictwo

Przemysl i budownictwo
Uslugi

Handel i naprawa
Uslugi finansowe
Pozostale uslugi

Razem

WDB - Wartosc Dodana Brutto

Zródlo: Glówny Urzad Statystyczny

Podregion
Ciechanowsko

-plocki Miasto Plock
WDB, 2009 Zatrudnienie, 2009

9,2 1,3
43,2 41,3
47,6 57,4
19,4 21
7,4 3,2

20,8 33,2
100,0 100,0

Polska

WDB, 2009 Zatrudnienie, 2009

3,6 20,0
32,4 28,6
64,0 51,4
30,1 18,8
9,7 3,9

24,2 28,7
100,0 100,0

..

2



=rrrrr"'rr~r

'eslPitchRatings

. Silna baza podatkowa, chociaz
wplywy podatkowe uzaleznione od
przebiegu koniunktury w branzy
petrochem icznej. Wysokie dochody podatkowe na
mieszkanca

Miasto Plock
Marzec 2012

.

... ~...rfN"R.:. L""T'- ,'::'\--.:::J r~

Istotne znaczenie PKN Orlen

Przemysl odgrywa wazna role w gospodarce Plocka. W 2009r. przemysl i budownictwo
wygenerowaly43,2% wartosci dodanej brutto (WDB) i zatrudnialy 41,3% ogólu pracujacych.
Wskazniki te byly znacznie wyzsze od srednich krajowych.Sektor uslug wygenerowal47,7%
WDB i zatrudnial57,4% pracujacych.

Wysoki udzial przemyslu w WDB oraz strukturze zatrudnienia Miasta wynika z obecnosci PKN

Orlen ("BB+"/Perspektywa Stabilna) oraz jego spólek zaleznych, a takze innych firm

dzialajacych w branzy petrochemicznej (np. PERN i Naftoremont). PKN Orlen jest najwieksza

spólka z branzy petrochemicznej w Polsce i jedna z najwiekszych spólek w Europie Centralnej.

Do Grupy PKN (zatrudniajacej 22.040 pracowników, z tego 20% w Polsce) nalezy takze

Unipetrol z Czech oraz Orlen Lietuva z Litwy. Spólka posiada najwieksza siec stacji paliw w

Polsce (udzial w rynku na poziomie 25%) oraz stacje paliw w Niemczech, Czechach oraz na

Litwie. Grupa PKN kontynuuje realizacje zakrojonego na szeroka skale programu

inwestycyjnego; jej wydatki na inwestycje wynosza okolo 3 mld zl rocznie, z czego

zdecydowana czesc ma miejsce w Plocku.

W Plocku dzialaja równiez firmy z branzy budowlanej, energetycznej, tekstylnej, maszynowej

(np. Grupa CNH prod~kujaca kombajny i ciagniki) oraz przetwórstwa zywnosci.

Liczba mieszkanców Miasta spadala sie w ciagu ostatnich kilku latach; na koniec 2010r.
wyniosla ona okolo 126.000.Spadek wynikal z wysoce ujemnego salda migracji (srednio ok. -
3,0 na 1.000 mieszkanców w latach 2007-2010), które bylo jedynie czesciowo
rekompensowane dodatnim przyrostem naturalnym (okolo 1,0 na 1.000 mieszkanców).
Korzystny dla Miasta jest fakt, ze udzial mieszkancówPlocka w wieku produkcyjnym(65,4%)
jest w dalszymciagu wyzszyod sredniej krajowej(64,4%).

Wyniki budzetowe i perspektywy
Dochody
Baza podatkowa w Plocku jest silna, co znajduje odzwierciedlenie w wysokich dochodach

podatkowych Miasta, stanowiacych ok. 57% dochodów operacyjnych. Z drugiej strony wysoki

udzióll podatków w dochodach operacyjnych sprawia, ze budzet Plocka jest podatny na

przebieg koniunktury gospodarczej, zwlaszcza w zakresie CIT placonego przez spólki nalezace

do cyklicznego sektora petrochemicznego.

Dochody podatkowe Plocka sa w znacznym stopniu zdominowane przez dochody z CIT oraz z

podatku od nieruchomosci placone przez PKN Orlen oraz inne spólki z sektora

petrochemicznego. Ponadto duza liczba dobrze platnych miejsc pracy w spólkach tego sektora

zapewnia wysokie wplywy z PIT do budzetu Miasta.

W 2011 r. dochody operacyjne Plock wzrosly tylko o 0,5% w porównaniu do 7,2% w 201 Or., co

wynikalo ze spadku dochodów z CIT w rezultacie spowolnienia w przemysle petrochemicznym.

Te ostatnie dochody spadly z 41 mln zl w 2010r. do okolo 20 mln w 2011r., tj. znacznie ponizej

34 mln zl zaplanowanych w budzecie. Dochody Plocka z PIT wzrosly natomiast o okolo 4%

(3% w 2010r.).

W 2011r. dochody Plocka z podatku od nieruchomosci wyniosly 172 mln zl i stanowily 29%

dochodów operacyjnych, podczas gdy w innych polskich miastach stanowia one okolo 12%-

15%. Tak wysokie dochody z tego podatku w Plocku wynikaja z opodatkowania rafinerii oraz

innych budowli i nieruchomosci nalezacych do PKN Orlen i firm z nim wspólpracujacych.

Dochody Plocka z podatku od nieruchomosci rosna kazdego roku o okolo 5%, dzieki

podnoszeniu przez Miasto stctWek tego podatku oraz w wyniku rozwoju bazy podatkowej,

glównie na skutek inwestycji realizowanych przez PKN Orlen oraz firm z nim wspólpracujacych.

Koncentracja podatników tego podatku jest bardzo wysoka; ok. 80% dochodów Plocka z tego

zródla pochodzi od dziesieciu najwiekszych podatników. Fitch zauwaza jednak, ze podatne na
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przebieg cykli gospodarczych wyniki finansowe najwiekszych podatników (w tym z sektora

petrochemicznego) nie mialy negatywnego wplywu na sciagalnosc podatku od nieruchomosci i

nie ma takiego ryzyka równiez w przyszlosci.

Tabela 2

Dochody operacyjne
(mln zl)
PIT
CIT
Podatek od nieruchomosci

Inne podatki oplaty lokalne
Transfery biezace
Pozostale dochody operacyjne
Razem dochody operacyjne
b -budlet

Zródlo: Miasto Plock

Dzieki silnej bazie podatkowej oraz wysokim wplywom z CIT i PIT placonym przez spólki z

branzy petrochemicznej i jej pracowników, Miasto zajmuje drugie miejsce (po Warszawie) pod

wzgledem wysokosci dochodów podatkowych na mieszkanca. W 2010r. dochody te wyniosly

2.771 zl i byly wyzsze niz w takich miastach jak Wroclaw (1.938 zl) lub Gdansk (1.939 zl).

Transfery biezace

W latach 2009-2011 transfery biezace rosly srednio o 8% rocznie i w 2011 r. wyniosly okolo

219 mln zl, co stanowilo 37% dochodów operacyjnych Plocka. Ich wzrost nie zwieksza jednak

elastycznosci finansowej Miasta, gdyz transfery te obejmuja glównie dotacje celowe z budzetu

panstwa i z UE, a takze subwencje oswiatowa, która stanowi okolo 65% transferów biezacych.

.Perspektywy

W budzecie Miasta na 2012r. zalozono wzrost dochodów operacyjnych o 7% do 638 mln zl w

wyniku spodziewanego wzrostu dochodów z CIT. Zdaniem Fitch wykonane dochody moga byc

jednak wyzsze od planowanych z uwagi na to, ze pod koniec 2011r. PKN Orlen sprzedal 24%

udzialów w spólce Polkomtel za okolo 3,7 mld zl. W wyniku tej transakcji w pierwszej polowie

2012r. Miasto moze otrzymac dodatkowe dochody z CIT, szacowane w kwocie przekraczajacej

30 mln zl. Z uwagi na te zwiekszone wplywy o jednorazowym charakterze dochody operacyjne

Plocka moga wzrosnac o prawie 10%, co powinno miec pozytywny wplyw na wyniki operacyjne
Miasta.

Fitch spodziewa sie, ze dochody Plocka z podatku od nieruchomosci moga wzrosnac o okolo

5% w wyniku podniesienia stawek tego pOdatku przez Wladze Miasta oraz dalszego rozwoju

bazy podatkowej. Wplywy z transferów biezacych moga rosnac w tempie szybszym niz

zaplanowane w budzecie na poziomie 3%, poniewaz zazwyczaj w ciagu roku samorzady

otrzymuja dodatkowe dotacje z budzetu panstwa. Z uwagi jednak na to, ze wzrostowi dotacji

towarzyszy odpowiedni wzrost wydatków operacyjnych, uzyskane kwoty pozostaja neutralne

dla wyników Miasta. Fitch spodziewa sie, ze dochody z PIT beda rosly, chociaz tempo tego

wzrostu moze byc nizsze niz zaplanowane przez Miasto na poziomie 9%.

Inwestycje realizowane w Miescie powinny w srednim okresie wspierac rozwój bazy

podatkowej oraz dochody podatkowe Plocka. Ponadto, poprawa koniuktury w przemysle

petrochemicznym, która moze miec miejsce po 2013r., powinna miec pozytywny wplyw na

wzrost dochodów Miasta z CIT. Fitch spodziewa sie, ze w latach 2013-2014 dochody

operacyjne Plocka beda rosly w tempie wynoszacym okolo 5% rocznie w porównaniu do

sredniej wynoszacej 2,8% w latach 2009-2011.

Wydatkioperacyjne ~

W 2011r., podobnie jak w latach 2008-2010, wydatki operacyjne Miasta rosly dynamicznie, o

8,2%, chociaz dochody operacyjne Plocka wzrosly tylko o 2,8%. Nominalnie wydatki te wzrosly

o 44 mln zl do poziomu 570 mln zl.

Miasto Plock

Marzec 2012
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2008 2009 2010 2011 2012b :
130,1 125,7 129,5 135,0 147,4
34,0 7,2 41,3 20,3 35,0

150,3 157,8 160,3 171,9 176,1
18,7 17,4 17,6 19,0 21,1

177,9 195,0 210,6 218,7 223,5
39,0 50,7 34,3 31,8 35,2

550,0 553,9 593,6 596,7 638,3
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Wzrost ten wynikal przede wszystkim z rosnacych wydatków na wynagrodzenia i pochodne,

które w latach 2008-2011 rosly srednio o 7% rocznie i stanowily okolo 46% wydatków

operacyjnych ogólem. Wedlug sektorów najwieksze wydatki mialy miejsce w sektorze oswiaty,

a nastepnie w pomocy spolecznej oraz administracji publicznej.

Najwiekszym elementem wydatków operacyjnych Plocka sa wydatki na oswiate, które stanowia

ponad 40% wydatków operacyjnych. W 2011 r. wyniosly one 235 mln zl. Wydatki w tym

sektorze sa zdominowane przez wydatki na wynagrodzenia i pochodne, których udzial wynosi

71%. Otrzymywana subwencja oswiatowa oraz inne srodki realizowane w tym sektorze

pokrywaja tylko 64% jego wydatków operacyjnych. W rezultacie udzial Miasta w finansowaniu

sektora wynosi 36% i jest wyzszy niz w wiekszosci miast ocenianych przez Fitch (25%-32%).

Wyzszy udzial we wspólfinansowaniu sektora oswiaty maja tylko takie miasta jak Warszawa

(49%), Gdansk (42%) czy Wroclaw (42%).

Wydatki na pomoc spoleczna sa drugim najwiekszym elementem wydatków operacyjnych. W

2011 r. wyniosly one okolo 84 mln zl, tj. 15% wydatków operacyjnych ogólem. Wydatki te sa w

okolo 50% finansowane z dotacji z budzetu panstwa oraz innych dochodów realizowanych w

tym sektorze. -ldaniem Fitch w kolejnych dwóch latach wydatki operacyjne Miasta na pomoc

spoleczna beda rosly w tempie okolo 4%-6% rocznie w wyniku przekazania samorzadom

nowych zadan, a takze zwiekszonego zapotrzebowania na swiadczenia z zakresu pomocy

spolecznej z uwagi na utrzymujace sie niskie tempo wzrostu gospodarczego.

Wplaty na czesc równowazaca subwencji ogólnej

Z uwagi na to, ze dochody podatkowe Plocka na mieszkanca sa zdecydowanie wyzsze od

sredniej krajowej, jest on zobowiazany dokonywac wplat do budzetu panstwa na czesc

równowazaca subwencji ogólnej. W 2011 r. wplata dokonana przez Plock byla o okolo 6,6 mln
zl nizsza niz w 2010r. i wyniosla 16,8 mln zl. Spadek ten wynikal z przyjetej przez Ministerstwo

Finansów ustawy okolobudzetowej, na mocy której ograniczono wysokosc wplat

dokonywanych przez najbogatsze samorzady. W 2012r. wspomniana ustawa nie bedzie juz

obowiazywac. W rezultacie wplata Plocka do budzetu panstwa wzrosnie do 31 mln zl i zdaniem

Fitch bedzie nadal rosla w srednim okresie.

Wydatek o jednorazowym charakterze w wysokosci 12 mln zl w 2011 r.

W wyniku decyzji sadu w 2011 r. Miasto musialo zaplacic 12 mln zl rekompensaty spólce, która

budowala drogi dojazdowe do mostu na Wisle. Kwota ta zwiekszyla wydatki biezace Miasta.

Perspektywy

Fitch spodziewa sie, ze silna presja na wydatki operacyjne bedzie sie utrzymywac w srednim

okresie. Agencja prognozuje dalszy szybki wzrost wydatków operacyjnych na oswiate m.in. z

uwagi na regulacje krajowe dotyczace podwyzek plac nauczycieli (wzrost o 3,8% od wrzesnia

2012r.) oraz fakt, ze jakiekolwiek dzialania restrukturyzacyjne w tym sektorze moga sie spotkac

z protestami mieszkanców. Z protestami moga sie spotkac równiez próby ograniczenia

wydatków w innych obszarach wrazliwych spolecznie.

Dzieki bogatej bazie podatkowej oraz wysokim dochodom podatkowym, elastycznosc

finansowa Plocka jest o wiele wieksza niz w porównywalnych miastach. W 2011 r. Wladze

Miasta podniosly ceny biletów komunikacji miejskiej, co powinno pomóc w zahamowaniu

wzrost wydatków operacyjnych na te uslugi. Od 2012r. Miasto zdecydowalo sie stopniowo

wycofywac z doplat do taryf za wode i scieki placonych przez mieszkanców. W wyniku tej

decyzji w 2012r. wydatki operacyjne Miasta na ten cel spadna o 4,4 mln zl i wyniosa3,8 mln zl.

Wladze Miasta deklaruja, ze podejma dzialania majace na celu zahamowanie tempa wzrostu

wydatków operacyjnych. Jednak zdaniem Fitch determinacja ta moze sie okazac zbyt slaba,

aby przyniesc realne oszczednosci w budzecie Plocka. Fitch spodziewa sie, ze w 2012r.

poprawa wyników operacyjnych Miasta bedzie wynikac z szybszego wzrostu dochodów-
operacyjnych. Dzialania racjonalizujace wydatki, o ile zostana wdrozone, przyniosa rezultaty

prawdopodobnie dopiero od 2013r.
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. Spodziewane nizsze wydatki
majatkowe w latach 2012-2014 z
uwagi na ukonczenie kilku
kluczowych dla Miasta inwestycji

. Slabe wyniki operacyjne w 2011 r., z
nadwyzka operacyjna nizsza od
obslugi zadluzenia oraz stanOi"iaca
tylko 4,4% dochodów operacyjnych

. W latach 2012-2013 nadwyzka
operacyjna moze wzrosnac do okolo
7%-8% dochodów operacyjnych; w
2012r. sprzyjac temu beda dochody
o jednorazowym charakterze
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Dochody i wydatki majatkowe

w 2011r. dochody majatkowe Plocka byly niskie, na poziomie 14 mln zl, ~. zdecydowanie
ponizej 84 mln zl planowanychw budzecie.Wynikalo to z nizszego wykonania dochodówze
sprzedazy majatku oraz faktu, ze Plock nie otrzymal jeszcze 30 mln zl refundacji z UE na
ukonczonyprojektdrogowy(kwotata mozewplynacw 2012r. lub 2013r.).

W budzecie na 2012r. Miasto zaplanowalo wzrost dochodów majatkowych do prawie 100 mln

zl, w tym 80 mln zl dotacji majatkowych. Zdaniem Fitch kwoty te beda nizsze, szczególnie jesli

po raz kolejny opózni sie przekazanie refundacji z UE lub nastapia opóznienia w realizacji

przez Miasto nowych inwestycji. Fitch spodziewa sie, ze w latach 2012-2015 dochody

majatkowe Plocka beda wynosic srednio okolo 40 mln zl rocznie.

W 2011r. wydatki majatkowe Miasta byly nizsze niz w ciagu ostatnich czterech lat, poniewaz

Miasto ukonczylo realizacje kilku duzych projektów inwestycyjnych m.in. budowe mostu wraz z

drogami dojazdowymi, a takze budowe hali sportowej (okolo 114 mln zl w latach 2009-2010).

W 2011r. wydatki majatkowe Miasta spadly do 73 mln zl i stanowily okolo 11% wydatków

ogólem. Dotyc~yly one glównie mniejszych projektów, m.in. w zakresie budowy i modernizacji
dróg czy budowy i modernizacji placówek oswiatowych.

W budzecie na 2012r. Miasto zaplanowalo wydatki majatkowe na poziomie ponad 134 mln zl.

Jednak zdaniem Fitch wykonane wydatki beda o wiele nizsze, na poziomie zblizonym do roku

2011 i utrzymaja sie na podobnym poziomie równiez w latach 2013-2014.

Wyniki budzetowe
W 2011r. wyniki operacyjne Miasta pogorszyly sie w porównaniu do slabszych, lecz w dalszym

ciagu zadowalajacych wyników w latach 2009-2010. Nadwyzka operacyjna Miasta spadla z 67

mln zl w 2010r. do 26 mln zl w 2011r. i stanowila zaledwie 4,4% dochodów operacyjnych

(11,2% w 2010r.). Pogorszenie sie wyników operacyjnych bylo spowodowane utrzymujacym

sie wysokim tempem wzrostu wydatków operacyjnych (o 8,2%), wobec jedynie nieznacznego

wzrostu dochodów operacyjnych (o 0,5%). Nadwyzka operacyjna byla nizsza od obslugi

zadluzenia, która przewyzszyly ja 1,4 raza..
Wyniki operacyjne

(mlnzl)
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p - prognozy Fitch

Zródlo: Obliczenia Fitch na podstawie budzetów Miasta

Fitch prognozuje, ze w 2012r. wyniki operacyjne Plocka moga sie poprawic, na co beda mialy

wplyw dochody o jednorazowym charakterze w wysokosci ponad 30 mln zl. Nadwyzka

operacyjna moze wzrosnac do okolo 55 mln zl i stanowic 8% dochodów operacyjnych. Fitch

spodziewa sie, ze wyniki Miasta pozostana na zblizonym poziomie równiez w 2013r., na co

beda mialy wplyw deklarowane przez Wladze Miasta pewne oszczednosci po stronie wydatków

operacyjnych. Jednak zdaniem Fitch poprawa wyników operacyjnych do poziomu z lat 2009-

2010 jest malo prawdopodobna z uwagi na brak zakrojonego na szeroka skale planu

restrukturyzacji wydatków Miasta.
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. Umiarkowane zadluzenie. które

powinno sie ustabilizowac na
poziomie 58% dochodów
biezacychw latach 2012-2014.

. Polityka dlugu zapewniajacedlugi
sredni okres sp/aty dlugu oraz
równomiernyrozkladjego splat

. Planowane wczesniejsze sp/aty
dluguw 2012 oraz 2013 roku

.

. Spodziewany jedynie
umiarkowany wzrost zobowiazan
posrednich Plocka w rezultacie
urealnienia planów
inwestycyjnych Miasta oraz jego
spólek
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Zadluzenie,plynnosci zobowiazaniaposrednie
Strukturazadluzeniabezposredniego
w 2011r.zadluzenie bezposrednie Miasta wzroslo o 40 mln zl i wynioslo 352 mln zl na koniec

roku, stanowiac 58% dochodów biezacych. Cale zadluzenie Plocka jest nominowane w zlotych

i oprocentowane wedlug zmiennych stóp procentowych. Od 2008r. polityka dlugu Miasta

zaklada zaciaganie dlugu z dwuletnim okresem karencji i dziesiecioletnim okresem splaty.

Rozklad splat zadluzenia jest równomierny.

W latach 2006-2010 wskazniki obslugi dlugu byly dobre, jednak pogorszyly sie w 2011r. w

wyniku pogorszenia sie wyników operacyjnych oraz wzrostu zadluzenia. Nadwyzka operacyjna

byla nizsza niz obsluga dlugu. Obsluga zadluzenia stanowila 136% nadwyzki operacyjnej,

podczas gdy w latach 2006-2010 bylo to mniej niz 40%. Wskaznik splaty dlugu (zadluzenie do

dochodówbiezacych)pogorszylsie z okolo 5 lat w 2010r.do ponad 30 lat w 2011 r.

Zadluzenie i jego obsluga
_Zadluzenie (lewaos) -Obsluga zadluzenia (prawa os)

2008 2009 201) 2011 2012p 2013p

p - prognozy Filch

Zródlo: Obliczenia Filch na po dsla...;e budzelów M iasla

Z uwagi na to, ze Plock zakonczyl realizacje wielu waznych projektów inwestycyjnych, w

srednim okresie jego zapotrzebowanie na finansowanie dlugiem powinno byc zdecydowanie

nizsze niz w innych polskich miastach. W wieloletnich prognozach Miasto nie planuje

zwiekszac swojego zadluzenia, lecz utrzymywac je na obecnym poziomie. Planuje takze

wczesniej splacic zadluzenie zaciagniete na najmniej korzystnych warunkach (z marza

wynoszaca ponad 2% w stosunku do oferowanych obecnie marz rynkowych nie

przekraczajacych 1%). Zgodnie z budzetem w 2012r. splaty te sa planowane na 10 mln zl oraz
na 16 mln zl w 2013r.

Wedlug prognoz Fitch w latach 2012-2014 nadwyzka operacyjna powinna wystarczac na

obsluge dlugu (po wylaczeniu kwot wczesniejszych splat), która moze stanowic od 80% do

100% tej nadwyzki. Fitch spodziewa sie, ze w latach 2012-2014 wskaznik splaty zadluzenia

bedzie sie wahal od 11 do 14 lat.

Plynnosc

Miasto odnotowuje wyzsza plynnoSC w pierwszych miesiacach roku (18 mln zl w I kwartale

2011r.), która nastepnie zmniejsza sie w kolejnych miesiacach roku. Miasto korzysta wówczas

z kredytu w rachunku biezacym o dostepnym limicie 40 mln zl. Od czerwca do listopada 2011r.

sredni stan srodków na rachunkach Miasta byl ujemny i wynosil srednio -12 mln zl. Miasto

preferuje korzystac z tanszego kredytu w rachunku biezacym i opózniac zaciagniecie kredytu

dlugoterminowego o wyzszym oprocentowaniu. Miasto na biezaco monitoruje wplywy i wydatki,

co ogranicza ryzyko, ze bedzie musialo dokonac nieoczekiwanej wysokiej platnosci w krótkim
okresie.

Zobowiazania posrednie
Zobowiazania posrednie Plocka wynikaja z zadluzenia spólek komunalnych, 1<tóre jest

czesciowo poreczone przez Miasto. Najwazniejsze spólki komunalne sa wymienione w tabeli
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ponizej. Na koniec 2010r. laczne zadluzenie tych spólek wynioslo 112 mln zl, z czego 38%

zostalo poreczone przez Miasto. Zadluzenie dotyczy glównie Miejskiego Towarzystwa

Budownictwa Spolecznego (MTBS) oraz Miejskiego Zakladu Gospodarki Mieszkaniowej

(MZGM) i obejmuje pozyczki preferencyjne z okresem splaty do 2050r. Poniewaz splaty tych

pozyczek sa finansowane z czynszów placonych przez lokatorów, nie stanowia one ryzyka dla
budzetu Miasta.

Wladze Plocka urealnily plany inwestycyjne Miasta oraz jego spólek komunalnych, co

zmniejszylo zapotrzebowanie Plocka na finansowanie dlugiem oraz ograniczylo spodziewany

wzrost zobowiazan posrednich Miasta. Wladze Plocka zdecydowaly nie udzielac nowych

poreczen spólkom komunalnym, lecz zmusic je do poszukiwania alternatywnych sposobów

finansowania inwestycji; dla przykladu Miasto odstapilo od udzielenia poreczenia Wodociagom

Plockim, w wyniku czego przystapily one do procedury pozyskania srodków z emisji obligacji.

Wladze Plocka odstapily od rozwazanych wczesniej mozliwosci realizacji inwestycji w ramach

partnerstwa prywatno-publicznego (PPP) w zakresie budowy aquaparku czy parkingów; zaden

z tych projektów nie bedzie realizowany w ciagu najblizszych dwóch lat. Miasto nie podjelo

jeszcze ostatecznej decyzji dotyczacej realizacji budowy spalarni, której koszt jest szacowany

na 250 mln zl. Tym samym, Fitch nie spodziewa sie rozpoczecia tej inwestycji w latach 2012-

2013, jak równiez wzrostu zobowiazan posrednich Miasta z tego tytulu.

Od 2010r. Plock placi spólce KMP okreslona kwote za wozokilometr wykonanych uslug
transportu publicznego. Chociaz wprowadzone zmiany zwiekszyly wydatki Miasta na to
zadanie z 13 mln zl w 2009r. do 19 mln zl w 2011r., uczynily proces rozliczen bardziej
przejrzystymoraz pozwolily spólce poprawic swoje wyniki (strata netto spadla z 2,9 mln zl w
2009r. do 1,1 mln zl w 2010r.). Dochody ze sprzedazy biletów nie sa skonsolidowane w
budzecie Miasta, lecz wykazywane przez spólke. W 2012r. spólka zakupi 15 nowych
autobusów, których koszt wyniesie 17 mln zl (dostawa w drugiej polowie 2012r.), w 80%
wspólfinansowanyze srodkówunijnych.

Szpital miejski (Plocki ZOZ), który w 2008r. zostal przeksztalcony w spólke, nadal wykazuje

straty,.chociaz sa one nizsze niz w poprzednich latach (0,6 mln zl w 2010r. wobec 3,5 mln zl w
2009r.). Zdaniem Fitch, spólka ta moze w dalszym ciagu generowac niewielkie straty w

srednim terminie, jesli system finansowania uslug medycznych nie ulegnie zmianie na

poziomie krajowym lub jednostka nie zacznie w szerszym zakresie swiadczyc uSlug

medycznych na zasadzie komercyjnej.

W 2010r. Plocki Park Przemyslowo-Technologiczny (PPPT), powolany przez Miasto we

wspólpracy z PKN Orlen, pozyskal 62 mln zl srodków z UE na projekt rozwoju infrastruktury,

którego szacunkowy koszt wyniesie 195 mln zl. Projekt ten bedzie czesciowo finansowany ze

srodków wlasnych spólki, ale moze takze wymagac finansowania z zadluzenia, które jednak

nie powinno stanowic ryzyka dla budzetu Miasta.

.
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Spólki z udzialem Miasta

1 Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z 0.0.
2 Komunikacja Miejska - Plock Sp. z 0.0.
3 Miejskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z 0.0.
4 MiejskiZaklad Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Sp. z 0.0.
5 RYNEX Sp. z 0.0.
6 Wodociagi Plockie Sp. z 0.0.
7 Zaklad UtylizacjiOdpadów Komunalnych Sp. z 0.0.
8 Miedzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego CIFALPlock

Sp. z 0.0.
9 Plocki Zaklad Opieki Zdrowotnej Sp. z 0.0.
10 Wisla Plock S.A
11 Inwestycje Miejskie Sp.z 0.0
12 Sekcja Pilki Recznej - Wisla Plock S.A.
13 PlockiPark Przemyslowo-Technologiczny SA

Razem

Zródlo: Fitch

Miasto Plock
Marzec 2012
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Udzial
Miasta (%)

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
50%

Kapital
podstawowy

(mln zl)
23,5
29,2
31,8
16,2
17,6

135,8
40,3

2,5

"-

.. -,r-=l&~

2010

44,0
7,9
3,3
4,2

63,9

Aktywa
(mln zl)

28,3
34,5

254,9
32,0
31,8

179,2
45,7

3,0

48,3
5,8
2,6
3,0

96,5

Zadluzenie
dlugoterminowe (mln zl)

ZyskI Strata
netto (mln zl)

1,30
-1,12
0,10
0,05
0,91
0,12

-2,06
-0,40

-0,61
-2,76
-0,78
-1,57
0,01

2009

0,0
0,0

109,8
3,9
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

113,7

2010

0,0
0,0

107,9
3,8
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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Zalacznik A

Miasto Plock
(mln zl)
Podatki
Transferyotrzymane(dotacje i subwencje)
Oplaty i pozostaledochodyoperacyjne
Dochody operacyjne

Wydatki operacyjne

Nadwy!ka operacyjna

Dochody finansowe
Odsetki zaplacone

Nadwytka bie!aca

Dochody majatkowe
Wydatki majatkowe

Bilans majatkowy

Nadwyzka (Deficyt) przed obsluga zadluzenia

Nowe zadluzenie

Sp/ata zadlu!enia

Zmiana zadlu!enia netto

Wynik bud!etu ogólem

ZADLUZENIE
Krótkoterminowe

Dlugoterminowe
Zadluzenie bezposrednie
+ Inne zobowiazania dluzne
Zadluzenie ogólem
- Wolne srodki
Zadluzeniem ogólem netto
+ Udzielone poreczenia
+ Zadluzenie spólek komunalnych oraz SPZOZ-ów
(bez poreczen)
Ogólem zadlu!enie i zobowiazania posrednie netto

.

Memo
udzialzadluzenia w walutach obcych (%)
udzial emisji w zadluzeniu ogólem (%)
udzial zadluzenia o oprocentowaniu stalym (%)

Zródlo: obliczeniaFitch na podstawiebudzetówMiasta

Miasto Plock
Marzec 2012
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2007 2008 2009 2010 2011

319,8 326,1 301,9 342,5 340,1
169,2 177,9 195,0 210,6 218,7
45,5 46,0 57,0 40,5 37,9

534,5 550,0 553,9 593,6 596,7

-419,9 -454,2 -486,5 -527,1 -570,5

II
114,6 95,8 67,4 66,5 26,2

0,0 0,0 1,9 0,9 0,1
-7,1 -10,4 -10,0 -11,1 -15,8

107,5 85,4 59,3 56,3 10,5

47,2 37,8 18,1 20,1 13,6 [I
-151,6 -147,4 -124,9 -155,0 -73,0

-104,4 -109,6 -106,8 -134,9 -59,4

I.
3,1 -24,2 -47,5 -78,6 -48,9

39,5
II

36,2 70,0 80,0 60,0
-14,7 -14,9 -16,4 -14,5 -19,9 l
21,5 24,6 53,6 65,5 40,1 I
24,6 0,4 6,1 -13,1 -8,8 I

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
167,5 193,7 246,7 312,2 352,2
167,5 193,7 246,7 312,2 352,2

9,1 0,0 0,0 0,0 0,0
176,6 193,7 246,7 312,2 352,2

27,1 20,5 26,4 13,3 4,4
149,5 173,2 220,3 298,9 347,8

27,9 29,3 34,9 42,0 30,3
68,2 68,9 78,8 71,7

245,6 271,4 334,0 412,6 378,1

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34,0 24,8 16,2 37,2 31,8

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Zalacznik B

Miasto Plock

Wskazniki budzetowe

Nadwyzka operacyjna/ Dochody operacyjne (%)
Nadwyzka biezaca/ Dochody biezace a (%)
Nadwyzka(deficyt)przedobslugazadluzenia/Dochodyogólemb (%)
Wynik budzetu ogólem/ Dochody ogólem (%)
Wzrost dochodów operacyjnych (% zmiana w ciagu roku)
Wzrost wydatków operacyjnych (% zmiana w ciagu roku)
Wzrost nadwyzki biezacej (% zmiana w ciagu roku)

Wskazniki zadluzenia

Wzrost zadluzenia bezposredniego (% zmiana w ciagu roku)
Odsetki zaplacone/ Dochody operacyjne (%)
Nadwyzka operacyjna/ Odsetki zaplacone (wielokrotnosc)
Obsluga zadluzenia bezposredniego/ Dochody biezace (%)
Obsluga zadluzenia bezposredniego/ Nadwyzka operacyjna (%)
Zadluzenie bezposrednie/ Dochody biezace (%)
Zadluzenie ogólem/ Dochody biezace (%)
Zadluzenie bezposrednie/ NadWyzka biezaca (lata)
Ogólem zadluzenie i zobowiazania posrednie netto/ Dochody biezace
(%)
Zadluzenie ogólem/ Nadwyzka biezaca (lata)
Zadluzenie bezposrednie/ PKS. (%)
Zadluzenia bezposrednie na mieszkanca (PLN)

Wskazniki dochodów

Dochody operacyjne/ Planowane dochody operacyjne (%)
Dochody podatkowe/ Dochody operacyjne (%)
Podatki lokalne/ Dochody pOdatkowe ogólem
Otrzymane transfery biezace/ Dochody operacyjne (%)
Dochody operacyjne/ Dochody ogólem (%)

Dochody na mieszkanca (P}N)

Wskazniki wydatków
Wydatki operacyjne/ Planowane wydatki operacyjne (%)
Wydatki na wynagrodzenia/ Wydatki operacyjne (%)
Transfery biezace/ Wydatki operacyjne (%)
Wydatki majatkowe/ Planowane wydatki majatkowe (%)
Wydatki majatkowe/Wydatki ogólem (%)
Wydatki majatkowe/ Lokalny PKS (%)
Wydatki na mieszkanca (PLN)

Finansowanie wydatków majatkowych
Nadwyzka biezaca/ Wydatki majatkowe (%)
Dochody majatkowe/ Wydatki majatkowe (%)
Zmiana zadluzenia netto/ Wydatki majatkowe (%)

a wraz z dochodami finansowym
b bez nowego zadluZenia
b.d. - brak danych

Zródlo: Obliczenia Fitch na podstawie budZetów Miasta
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2007 2008 2009 2010 2011

21,44 17,42 12,17 11,2 4,39
20,11 15,53 10,67 9,47 1,76

0,53 -4,12 -8,28 -12,79 -8,01
4,23 0,07 1,06 -2,13 -1,44
b.d. 2,9 0,71 7,17 0,52
b.d. 8,17 7,11 8,35 8,23
b.d. -20,56 -30,56 -5,06 -81,35

b.d. 15,64 27,36 26,55 12,81
1,33 1,89 1,81 1,87 2,65

16,14 9,21 6,74 5,99 1,66
4,08 4,6 4,75 4,31 5,98

19,02 26,41 39,17 38,5 136,26
31,34 35,22 44,39 52,51 59,01
33,D4 35,22 44,39 52,51 59,01

1,56 2,27 4,16 5,55 33,54
45,95 49,35 60,09 69,4 63,35

1,64 2,27 4,16 5,55 33,54
4,11 4,33 4,93 - -

1,288 1,490 1,898 2,402 2,709

110,18 110,4 100,98 105,08 101,26
59,83 59,29 54,5 57,7 57
49,12 49,68 55,95 50,1 54,34
31,66 32,35 35,2 35,48 36,65
91,89 93,57 96,52 96,58 97,76
4,475 4,522 4,415 4,728 4,695

99,29 104,78 102,51 104,81 107,28
45,89 45,24 46,35 46,29 47,47

10 10,13 11,37 11,53 9,83
104,05 104,84 82,99 97,92 49,19
25,55 23,51 19,58 21,9 10,75
3,72 3,29 2,5

4,564 4,822 4,906 5,444 5,225

70,91 57,94 47,48 36,32 14,38
31,13 25,64 14,49 12,97 18,63
14,18 16,69 42,91 42,26 54,93
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Zalacznik C
Miasto Plock
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Powyzsze ratingi zostaly nadane na zlecenie emitenta, i w zwiazku z tym Fitch otrzymal
wynagrodzenie za ich nadanie.

WSZYSTKIE RATINGI FITCH PODLEGAJA PEWNYM OGRANICZENIOM ORAZ WYLACZENIOM
ODPOWIEDZIALNOSCI.PROSIMYO ZAPOZNANIESIE Z TYMI OGRANICZENIAMII WYLACZENIAMI
ODPOWIEDZIALNOSCI NA STRONIE FITCH:
HTTP://FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS. PONADTO, NA STRONIE
AGENCJI ..WWW.FITCHRATlNGS.COM..ZNAJDUJA SIE PUBLICZNIE DOSTEPNE DEFINICJE
RATINGÓW ORAZ ZASADY ICH STOSOWANIA.OPUBLIKOWANETAM RATINGI, KRYTERIA ORAZ
METODYKI SA W KAZDEJ CHWILI DOSTEPNE. NA STRONIE AGENCJI W SEKCJI "CODE OF
CONDUCT"ZNAJDUJASIE DOKUMENTY:CODE OF CONDUCT,CONFIDENTIALlTY,CONFLlCTSOF
INTEREST, AFFILlATE FIREWAll, COMPLIANCE, A TAKZE INNE ODPOWIEDNIE DOKUMENTY
DOTYCZACEPOLITYKI PROCEDURSTOSOWANYCHPRZEZFITCH.

Copyright @ 2011 Fitch. Inc., Fitch Ratings Ltd. i jego podmioty zaletne. One State Street Plaza, NY, NY 10004. Telefon: 1.800-753-4824,
(212) 908-0500. Fax: (212) 480-4435. Kopiowanie lub wykorzystywanie w calosci lub w czesci bez zgody jest zabronione. Wszelkie prawa
zastrzetone. Wszystkie informacje zamieszczone w tym raporae opieraja sie na informacjach od emitentów, innych dlumików i
organizatorów, lub innych zródlach, które Fitch uwata za wiarygodne. Fitch nie przeprowadza audytu ani nie weryfikuje prawdziwosci i
dokladnosci tych informacji. W zwiazku z tym informacje zawarte w tym raporcie sa prezentowane w oryginalnej postaci, bez tadnych
gwarancji. Rating nadany przez Fitch jest opinia o wiarygodnosci kredytowej papieru wartosciowego. Rating nie odzlMeraedla ryzyka.
poniesienia strat na skutek innych ryzyk nit ryzyko kredytowe chyba, te ryzyka takie zostaly dokladnie przedstawione. Fitch nie jest
zaangatowany w oferowanie lub sprzedat jakichkolwiek papierów wartosciowych. Raport prezentujacy rating nadany przez Fitch nie jest
prospektem ani nie zastepuje informacji zebranych, sprawdzonych i przedstawianych inwestorom przez emitenta i jego agenta w zwiazku ze
sprzedata papierów dlutnych. Ratingi moga byc zmienione, zaIMeszone lub wycofane w katdej chwili z rómych powodów i jest to suwerenna
decyzja Fitch'a. Fitch nie oferuje tadnego doradztwa inwestycyjnego. Ratingi nie stanolMa rekomendacji kupna, sprzedaty lub trzymania
jakichkollMek papierów wartosciowych. Ratingi nie komentuja poprawnosci cen rynkowych, przydatnosci jakiegokolwiek papieru
wartosciowego dla danego inwestora, charakterystyki zwolnien podatkowych lub zobowiazan podatkowych zwiazanych z platnosciami z
danym papierem wartosciowym. Filch otrzymuje wynagrodzenie od emitentów, ubezpieczyaeli, gwarantów, innych instytucji oraz
organizatorów za uslugi ratingowe. Oplaty te zazwyczaj zamykaja sie w przedziale od 1.000 USD do 750.000 USD (lub równowartosci tej
kwoty w innych walutach) za emisje. W niektórych wypadkach Fitch ocenia wszystkie lub duta czesc emisji danego emitenta, lub
ubezpieczonych lub gwarantowanych przez danego ubezpieczyciela lub gwaranta, w ramach jednej oplaty rocznej. Taka oplata kszta~uje sie
w przedziale od 10.000 USD do 1.500.000 USD (lub równowartosc tej kwoty w innych walutach). Nadanie, publikacja i dystrybucja ratingu
przez Fitch nie stanowi zgody Fitch'a do utywania jego nazwy w roli eksperta w zwiazku z jakakolwiek rejestracja w ramach przepisów o
publicznym obrocie papierów wartosciowych w USA, ustawy "Financial Services and Markets Ac!" z 2000 roku w Wielkiej Brytanii lub
podobnych praw i regulacji w katdym innym panstwie. Z powodu relatywnej efektywnosci elektronicznej publikacji i dystrybucji, analizy Fitch
moga byc dostepne dla prenumeratorów tych wersji do 3 dni wczesniej nit dla prenumeratorów wersji drukowanej.
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