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Zarząd Spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie, w ramach wykonywania 

obowiązków wynikających ze stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 

zawartych w Załączniku nr 1 do uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 

31 października 2008 roku zmienionych uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych 

nr 293/2010 z dnia 31 marca 2010 roku, niniejszym przekazuje raport miesięczny za styczeń 2012 

roku. 

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, 

które w jej ocenie mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej Spółki 

oraz wyników finansowych – styczeń 2011 roku. 

 

W miesiącu styczniu br. zarówno w sytuacji ekonomicznej Spółki, jak i w jej otoczeniu rynkowym nie 

odnotowano istotnych zmian mających znaczący wpływ na procesy funkcjonujące w Centrum 

Finansowym Banku BPS S.A. oraz osiągane przez nie wyniki. Bieżąca sytuacja gospodarcza oraz 

prognozy makroekonomiczne sprzyjały realizacji podstawowych założeń Spółki w zakresie rozbudowy 

portfela wierzytelności skupowanych na rachunek własny oraz na rzecz Funduszu Sekurytyzacyjnego 

w szczególności w zakresie współpracy z sektorem bankowym. W miesiącu styczniu br. Spółka była 

skupiona na współpracy z kilkoma bankami oferującymi sprzedaż portfeli wierzytelności na przełomie 

II i III kwartału br. W pierwszym miesiącu 2012 roku współpraca z dłużnikami przebiegała w sposób 

zgodny z przyjętymi założeniami, nie odnotowano żadnych istotnych zmian w trendach i 

negatywnych tendencji na pakietach własnych oraz obsługiwanych na zlecenie. Spółka nie podjęła 

również żadnych negatywnych wiadomości o standingu kluczowych klientów gospodarczych, zmian w 

ich majątku lub innych uwarunkowań, które mogły by mieć istotny wpływ na zdolność do 

zaspokojenia roszczeń Spółki z tytułu skupionych wierzytelności oraz powodować nieplanowane 

korekty wyceny portfeli. 

2. Zestawienie raportów bieżących i okresowych EBI oraz ESPI przekazanych przez 

Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem. 

 

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała za pośrednictwem Elektronicznej Bazy 

Informacji następujące raporty: 

Raport Nr 1/2012 z dnia 4 stycznia 2012 roku - Powołanie Członka Zarządu 

Raport NR 2/2012 z dnia 9 stycznia 2012 roku - Harmonogram publikacji raportów okresowych w 

2012 roku. 

Raport Nr 3/ 2012 z dnia 13 stycznia 2012 roku - Oświadczenie w sprawie stosowania Dobrych 

Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 

Raport Nr 4/2012 z dnia 13 stycznia 2012 roku -Centrum Finansowe Banku BPS S.A. – Raport 

miesięczny za miesiąc grudzień 2011 roku. 

Raport Nr 5/2012 z dnia 16 stycznia 2012 roku - Korekta raportu bieżącego nr 4/2012. 
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Raport Nr 6/2012 z dnia 26 stycznia 2012 roku - Przedterminowa całkowita spłata kredytu 

inwestycyjnego 

W okresie objętym niniejszym Raportem, Spółka opublikowała za pośrednictwem Elektronicznego 

Systemu Przekazywania Informacji następujące raporty: 

Raport Nr 1/2012 z dnia 31 stycznia 2012 roku - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki 

otrzymane w związku z art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 

Raport Nr 2/2012 z dnia 31 stycznia 2012 roku - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki 

otrzymane w związku z art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, 

miała miejsce w okresie objętym raportem. 

 

W celu optymalizacji efektów ekonomicznych osiąganych przez Spółkę oraz w konsekwencji 

pozytywnego wyniku analizy płynności dla następnych okresów Zarząd Spółki powziął decyzję o 

przedterminowej całkowitej spłacie kredytu inwestycyjnego w wysokości 3 600 000,0 zł pozostałego 

do spłaty kapitału oraz 20 551,75 zł odsetek. W celu realizacji przedstawionej powyżej decyzji 

Zarządu częściowo wykorzystane zostały środki z emisji przeprowadzonej w 2011 roku. Ze środków 

tych w miesiącu styczniu finansowane były również bieżące działania operacyjne związane z 

ponoszonymi w procesie odzyskiwania wierzytelności kosztami komorniczymi i egzekucyjnymi, 

opłatami sadowymi od pozwów oraz kosztami kontaktu z wierzycielami (wysyłka zawiadomień, 

kontakt telefoniczny).  

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w 

nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów 

inwestorów. 

 

Daty najważniejszych wydarzeń, które zdaniem Zarządu Spółki będą miały miejsce w nadchodzącym 

miesiącu zostały przedstawione poniżej: 

Do 14 marca 2012 roku – publikacja raportu miesięcznego za luty 2012 roku. 

Podstawa prawna: 
 

Załącznik do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 

31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect". 

Osoby reprezentujące Spółkę: 
 

Joanna Nowicka-Kempny - Prezes Zarządu 

 

Lidia Kmiciewicz - Członek Zarządu 


