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Sposób szacowania 
zdolności kredytowej 

JST w obecnych 
uwarunkowaniach 
limitacji zadłużenia 

Mariusz Gołaszewski – Prezes Zarządu Aesco Group Sp. z o.o. 



Zadłużenie 
spadło jedynie 
w 2016 roku  

ze względu na 
zatrzymanie 
inwestycji 
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69 mld zł 

28 mld zł 

Zadłużanie się samorządów 2008-2016 
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Bieżące Majątkowe 

Subwencje: 
oświatowa, 

wyrównawcza 

Dochody własne: 
PIT, CIT, podatek od 

nieruchomości, podatki 
i opłaty lokalne 
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WPF 8.1 
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WPF 1.2.1 

Skąd samorząd ma pieniądze na spłatę długu? 



3 składowe zdolności 
kredytowej 
czyli na ile tak naprawdę stać mój samorząd? 
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Zdolność 
kredytowa 

samorządów 
zdecydowanie 

rośnie 
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   1. Nadwyżki bieżące i sprzedaż majątku 

77% 

21% 



Przypadek 1: 

Mały dług, ale 
duże spłaty 
roczne. 

Dług staje się 
problemem 
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   2. Średnia zapadalność (1) 

Budżet ok. 60 mln zł, zadłużenie w 2017 w wys. 10,6 mln zł (17%) 



Przypadek 2: 

Ta sama ilość długu, 
ale mniejsze spłaty 
roczne.  
 

Zdolność kredytowa 
wykorzystana w 60%  
= bezpieczeństwo 

8 

   2. Średnia zapadalność (2) 



Przypadek 2a: 

Nowe finansowanie 
w formie emisji 
obligacji z karencją. 
Zachowane niskie 
spłaty roczne nie 
zwiększają ryzyka! 

Wydłużenie 
zapadalności 
konieczne przy 
dodatkowym 
finansowaniu 
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   2. Średnia zapadalność (3) 

W 2017 roku nowe finansowanie na 3,4 mln zł 
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   3. Jakość prognozy i dotychczasowy dług (1) 

Nadwyżki bieżące 
od 2018 
przeszacowane,  
a od 2022 
niedoszacowane 
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   3. Jakość prognozy i dotychczasowy dług (2) 

Tak naprawdę 
nadwyżki 
operacyjne 
dopasowane  
są do 
harmonogramów 
spłaty długu,  
a nie odwrotnie 



Czy wiesz,  
na ile jeszcze inwestycji 

stać Twój samorząd? 
 

Odwiedź nasze stoisko,  
sprawdzimy to od ręki 



Raport finansowy o każdej JST 
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e-mail: 
biuro@aesco.com.pl  



Dziękuję za uwagę 

Mariusz Gołaszewski 

Prezes Zarządu Aesco Group Sp. z o.o. 

e-mail: biuro@aesco.com.pl 

www.aesco.com.pl 

tel. 793 00 74 74 


