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Powiązania kapitałowe i osobowe – wpływ 
na indywidualną ocenę kontrahenta / 

perspektywa ubezpieczyciela
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Obszary wpływające na rating kontrahenta

1. Ownership, Management, Strategy -> Własność, zarządzanie, strategia

2. Revenue and Profitability -> przychody i rentowność
3. Liquidity and Financial Leverage -> płynność i dźwignia finansowa
4. Cash Flow and Coverage -> przepływy pieniężne i pokrycie
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Struktura powiązań

Spółka macierzysta / 
Group Head

Spółka / ki powiązane 
(zależne) – udział %

Powiązania osobowe

Oddziały

***zarejestrowane 
powiązania 

udziałowca/właściciela 
badanego podmiotu z 

innymi firmami 

***informacje 
dotyczące 
stanowisk 

zajmowanych w 

innych firmach 

***Dodatkowo, 
badany podmiot 
posiada filie na 

terenie całego 
kraju.
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Wpływ spółki matki na ocenę ryzyka

Co do zasady, rating spółki 
matki nie może być gorszy niż 

spółek powiązanych

Spółka matka, która 
wspiera spółki powiązane, 
wpływa bezpośrednio na 
ich rating ( z reguły jest to 

ten sam rating) 

Brak wsparcia spółki matki 
powoduje, że spółki 

powiązane oceniane są 
niezależnie / indywidulanie.

Wtedy silny rating matki nie 
wpłynie pozytywnie na 
ocenę spółki zależnej

Silna matka, jeśli nie daje 
wsparcia, to może, w 

sytuacjach zwiększonej 
potrzeby na limit (ochronę) 

poręczać za spółki powiązane 
-> gwarancja spłaty długu do 

określonej kwoty / w 
określonym czasie

Gwarancja silnej spółki 
matki zawsze wzmacnia 

ocenę indywidualną, 
podwyższa ochronę 

ubezpieczeniową

Słaba ocena spółki matki 
zawsze wpływa negatywnie 

na ocenę spółek 
powiązanych, niezależnie 

od ich (nawet lepszej)  
kondycji finansowej
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SILNA SPÓŁKA MATKA 

WSPARCIE SPÓŁKI MATKI BRAK WSPARCIA SPÓŁKI MATKI

rating matki 4 rating matki 4

rating spółki 
powiązanej

4
rating spółki 
powiązanej ocena indywidualna

SŁABA SPÓŁKA MATKA

WSPARCIE SPÓŁKI MATKI BRAK WSPARCIA SPÓŁKI MATKI

rating matki 7 rating matki 7

rating spółki
powiązanej

7
rating spółki 
powiązanej 7
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1. Weryfikacja kontrahenta w oparciu o osoby reprezentujące dany podmiot: struktura własności

2. Powiązania osób z innymi podmiotami na rynku: stanowisk zajmowanych w innych firmach, powiązania 
właściciela / udziałowca z innymi podmiotami

3. Ocena firm powiązanych osobowo: badanie pod kątem ryzyka niewypłacalności, bieżącego statusu 
(wykluczenie upadłości / bankructwa, sanacji / innych negatywnych zdarzeń )

Powiązania osobowe
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RATING KONTRAHENTA
w Euler Hermes
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SKALA RATINGÓW

Wysoki poziom ryzyka -> zawsze odmowa limitu, brak zaangażowania limitowego.

Średni poziom ryzyka -> ograniczenia w dostępności limitów uwarunkowane jakością danych fin.

Niski poziom ryzyka -> wysokie prawdopodobieństwo zapisania wnioskowanego limitu kredytowego

Wysoki poziom ryzyka Średni poziom ryzyka Niski poziom ryzyka

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
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KLUCZOWE OBSZARY WPŁYWAJACE NA RATING

1. Ownership, Management, Strategy -> Własność, zarządzanie, strategia

2. Revenue and Profitability -> przychody i rentowność

3. Liquidity and Financial Leverage -> płynność i dźwignia finansowa

4. Cash Flow and Coverage -> przepływy pieniężne i pokrycie

Średnie ważone z powyższych parametrów szacują określony rating
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DEFINICJA RATINGÓW DŁUŻNIKA: MG01 – MG04

AAA / MG01

Duża korporacja aktywna na wielu rynkach lub/oraz w wielu branżach.

Pełny dostęp do zaudytowanych skonsolidowanych danych finansowych za ostatni 
rok obrotowy oraz dodatkowych informacji niezbędnych do oceny badanego 
podmiotu.

Doskonałe zarządzanie.

Doskonała elastyczność i płynność finansowa.

Bardzo dobre i stabilne wyniki finansowe.

Dane historyczne nie wskazują na prawdopodobieństwo pogorszenia kondycji 
podmiotu.

Na ostateczną ocenę wpłynąć mogła kondycja grupy kapitałowej, do której należy 
badany podmiot.

AA / MG02

Duża korporacja aktywna na wielu rynkach lub/oraz w wielu branżach.

Pełny dostęp do zaudytowanych skonsolidowanych danych finansowych za ostatni 
rok obrotowy oraz dodatkowych informacji niezbędnych do oceny badanego 
podmiotu.

Doskonałe zarządzanie.

Doskonała elastyczność i płynność finansowa.

Dobre ii stabilne wyniki finansowe.

Dane historyczne nie wskazują na prawdopodobieństwo pogorszenia kondycji 
podmiotu.

Na ostateczną ocenę wpłynąć mogła kondycja grupy kapitałowej, do której należy 
badany podmiot.

A / MG03

Duża korporacja krajowa lub międzynarodowa.

Pełny dostęp do zaudytowanych skonsolidowanych danych finansowych za 
ostatni rok obrotowy oraz dodatkowych informacji niezbędnych do oceny 
badanego podmiotu.

Bardzo dobre zarządzanie.

Bardzo dobra elastyczność i płynność finansowa.

Bardzo dobre i stabilne wyniki finansowe.

Na ostateczną ocenę wpłynąć mogła kondycja grupy kapitałowej, do której 
należy badany podmiot.

BBB / MG04

Dostęp do danych finansowych za ostatni rok obrotowy.

Bardzo dobre zarządzanie.

Bardzo dobra elastyczność i płynność finansowa.

Bardzo dobre wyniki finansowe.

Możliwe występowanie negatywnych czynników, wpływających jednak w 
ograniczonym stopniu na działalność badanego podmiotu.

Bardzo dobra historia płatnicza.

Na ostateczną ocenę wpłynąć mogły dodatkowo:

- kondycja grupy kapitałowej, do której należy podmiot,

- poziom dostępu do informacji na temat grupy kapitałowej, do której należy 
podmiot,

- poziom dostępu do dodatkowych informacji niezbędnych do oceny 
badanego podmiotu
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DEFINICJA RATINGÓW DŁUŻNIKA: MG05 – MG08

BB / MG05

Dobra elastyczność i płynność finansowa.

Wyniki oraz wskaźniki finansowe powyżej przeciętnej dla branży, w której działa badany 
podmiot.

Możliwe występowanie negatywnych czynników, wpływających jednak w ograniczonym 
stopniu na działalność badanego podmiotu.

Dobra historia płatnicza.

Na ostateczną ocenę wpłynąć mogły dodatkowo:

- kondycja grupy kapitałowej, do której należy podmiot,

- poziom dostępu do informacji na temat grupy kapitałowej, do której należy podmiot,

-poziom dostępu do aktualnych sprawozdań finansowych oraz dodatkowych informacji 
niezbędnych do oceny badanego podmiotu.

B / MG06

Wyniki lub/oraz wskaźniki finansowe zbliżone do firm o podobnym profilu działalności.

Możliwe krótkotrwałe pogorszenie parametrów finansowych (np. w zakresie wyniku 
operacyjnego, struktury bilansu,

zdolności do generowania gotówki) wynikające ze zwiększonej podatności na niekorzystne 
warunki w branży lub/oraz otoczenia makroekonomicznego.

Podmiot utrzymujący odpowiednią elastyczność i płynność finansową, które w 
zadowalającym stopniu zapewniają pokonanie ewentualnych, przejściowych trudności.

Zadowalająca historia płatnicza.

Na ostateczną ocenę wpłynąć mogły dodatkowo:

- kondycja grupy kapitałowej, do której należy podmiot,

- poziom dostępu do informacji na temat grupy kapitałowej, do której należy podmiot,

- poziom dostępu do aktualnych sprawozdań oraz dodatkowych informacji niezbędnych do 
oceny badanego podmiotu.

CCC / MG07

Parametry finansowe w jednym lub kilku z wymienionych obszarów: wynik operacyjny, 
struktura bilansu, zdolność do generowania przepływów pieniężnych są słabsze niż w 
firmach o podobnym profilu działalności.

Ograniczona elastyczność finansowa podmiotu badanego.

Możliwe bieżące trudności w branży lub/oraz w otoczeniu makroekonomicznym.

Podmiot w fazie wewnętrznej reorganizacji, mającej na celu poprawę parametrów 
finansowych w jednym lub kilku z wymienionych obszarów: wynik operacyjny, struktura 
bilansu, zdolność do generowania przepływów pieniężnych.

Inne informacje uznawane za zmieniające poziom ryzyka.

Na ostateczną ocenę wpłynąć mogły dodatkowo:

- kondycja grupy kapitałowej, do której należy podmiot,

- poziom dostępu do informacji na temat grupy kapitałowej, do której należy podmiot,

- poziom dostępu do aktualnych sprawozdań oraz dodatkowych informacji niezbędnych 
do oceny badanego podmiotu.

CC / MG08

Parametry finansowe w jednym lub kilku z wymienionych obszarów: wynik operacyjny, 
struktura bilansu, zdolność do generowania przepływów pieniężnych są słabsze niż w 
firmach o podobnym profilu działalności.

Ograniczona elastyczność finansowa podmiotu badanego.

Możliwe bieżące trudności w branży lub/oraz w otoczeniu makroekonomicznym.

Podmiot w fazie wewnętrznej reorganizacji, mającej na celu poprawę parametrów 
finansowych w jednym lub kilku z wymienionych obszarów: wynik operacyjny, struktura 
bilansu, zdolność do generowania przepływów pieniężnych.

Inne informacje uznawane za zmieniające poziom ryzyka.

Na ostateczną ocenę wpłynąć mogły dodatkowo:

- kondycja grupy kapitałowej, do której należy podmiot,

- poziom dostępu do informacji na temat grupy kapitałowej, do której należy podmiot,

- poziom dostępu do aktualnych sprawozdań oraz dodatkowych informacji niezbędnych 
do oceny badanego podmiotu.
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DEFINICJA RATINGÓW DŁUŻNIKA MG09 – MG10

C / MG09

Parametry finansowe w jednym lub kilku z wymienionych obszarów: wynik 
operacyjny, struktura bilansu, zdolność do generowania przepływów 
pieniężnych są słabsze niż w firmach o podobnym profilu działalności.

Ograniczona elastyczność finansowa podmiotu badanego.

Możliwe bieżące trudności w branży lub/oraz w otoczeniu 
makroekonomicznym.

Podmiot w fazie wewnętrznej reorganizacji, mającej na celu poprawę 
parametrów finansowych w jednym lub kilku z wymienionych obszarów: 
wynik operacyjny, struktura bilansu, zdolność do generowania przepływów 
pieniężnych.

Inne informacje uznawane za zmieniające poziom ryzyka.

Na ostateczną ocenę wpłynąć mogły dodatkowo:

- kondycja grupy kapitałowej, do której należy podmiot,

- poziom dostępu do informacji na temat grupy kapitałowej, do której 
należy podmiot,

- poziom dostępu do aktualnych sprawozdań oraz dodatkowych informacji 
niezbędnych do oceny badanego podmiotu.

D / MG10

Złe wyniki finansowe.

Brak dostępu do finansowania zewnętrznego.

Przewlekłe opóźnienia płatnicze podmiotu badanego lub/oraz podmiotów 
powiązanych (w tym wypłata odszkodowania).

Posiadane informacje dotyczące badanego podmiotu wskazują na 
wysokie prawdopodobieństwo niewypłacalności.

Podmiot w trakcie postępowania o zatwierdzenie układu/przyśpieszonego 
postępowania układowego/postępowania układowego/postępowania 
sanacyjnego/innych uregulowanych prawnie postępowań mających na 
celu ochronę majątku przed wierzycielami lub istnieje duże 
prawdopodobieństwo wszczęcia ww. postępowań.

Na ostateczną ocenę wpłynąć mogły dodatkowo:

- kondycja grupy kapitałowej, do której należy podmiot,

- poziom dostępu do informacji na temat grupy kapitałowej, do której 
należy podmiot,

- poziom dostępu do aktualnych sprawozdań finansowych oraz 
dodatkowych informacji dotyczących ocenianego podmiotu.
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NA CO WPŁYWA RATING ?

• Definiuje jakościowo każdą firmę z potencjalnym limitem kredytowym

• Bezpośrednio wpływa na poziom szacowanego limitu / min. kwota na każdym ratingu (01-07)

• Częstsza (co – kwartalna) kontrola portfela na słabszych ratingach 

• Analiza sumarycznego zaangażowania w limity na kontrahentach, po stronie ubezpieczyciela, zwłaszcza na ratingach  
06, 07

• RAP (Risk Action Plan)  vs rating

• Rating a brak danych fin., nowy podmiot – ograniczenia w limitach

• 50/50 – rating 07

• Upgrade / downgrade – redukcje limitów lub otwieranie się na nowe zaangażowanie

• Definicja poręczyciela a rating: potencjalny Gwarant (spółka powiązana lub nie) nie powinna mieć ratingu gorszego niż 
05. Suma gwarantowana również ma znaczenie.

• Duże struktury: spółka matka wpływ na spółki powiązane vs rating – wsparcie finansowe lub jego brak (więcej slajd 
następny)
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RATINGI / inne zdarzenia WYKLUCZAJĄCE LIMIT

• Rating 08, 09, 10 -> ujemne kapitały własne, ogłoszona upadłość (sanacje), ryzykowna branża (wypłaty 
odszkodowań, negatywne informacje z rynku, kontrole skarbowe), obciążające powiązania (GH), ograniczona 
dostępność do informacji, słaba jakość danych finansowych w oparciu o określone wskaźniki finansowe / badanie 
prawdopodobieństwa niewypłacalności, reorganizacja wewnątrz firmy / zmiana polityki, strategii, osób 
reprezentujących

• Otwarte windykacje a rating firmy: niezależnie od ratingu firmy, czynna windykacje / cje, do czasu całkowitej spłaty, 
powoduje odmowę na limity. Wyjątek mogą stanowić windykacje sporne.

• Wpływ ratingu spółki matki na rating spółek zależnych: 

a) rating GH (Group Headu) nie może być gorszy niż rating spółek zależnych

b) jeśli GH wspiera finansowo spółki zależne to rating, nienależnie od jakości danych fin. spółek zależnych, jest         
przepisywany z GH.

c) jeśli GH nie wspiera finansowo spółek zależnych to rating spółek zależnych jest przyznawany indywidualnie w 
oparciu o analizę finansową 
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Dziękuje za uwagę !

Monika Kiełtyka

Chief Risk Officer

mobile:+48 506 719 699

monika.kieltyka@riskman.pl

mailto:monika.kieltyka@riskman.pl

