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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 lipiec 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. 

Analiza trendów poszczególnych mierników sprawności gospodarki pokazuje, że funkcjonuje ona, co 

najmniej w fazie stagnacji. Opublikowane w miesiącu lipcu dane za miesiąc czerwiec jednoznacznie 

wpisują się w  odnotowany na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy negatywny trend. Szczególną 

uwagę na leży zwrócić na spadek produkcji przemysłowej do wartości 1,2%, co jest drugim 

najniższym odczytem dla tego wskaźnika w br. W czerwcu odnotowano również spadek wskaźnika 

sprzedaży detalicznej o 1,3 pp. do wartości z miesiąca maja oraz nieznaczną spadek stopy bezrobocia 

do poziomu 12,4%.  

Należy zaznaczyć, że miesiąc czerwiec, to czas organizacji w Polsce turnieju o mistrzostwo starego 

kontynentu w piłce nożnej, co powinno dawać w pierwszym półroczu krajowej gospodarce 

dodatkowe pozytywne impulsy ze względu na rozliczenia kończących się licznych inwestycji 

infrastrukturalnych, wzrost liczby turystów, czy powstanie nowych czasowych miejsc pracy. Niestety 

mimo wymienionych wyżej przesłanek nie odnotowano znaczącego przyspieszenia rozwoju 

gospodarki. 

Utrzymujący się na wysokim poziomie 3,6% r/r w maju i 4,3% r/r w czerwcu wskaźnik cen towarów 

i usług konsumpcyjnych nie daje Radzie Polityki Pieniężnej zbyt dużego pola w kierunku obniżenia 

kosztu pieniądza, zatem można przypuszczać, że stopa referencyjna na poziomie 4,75% utrzyma się 

co najmniej do końca br. Wysoki koszt pieniądza, z kolei negatywnie oddziałuje na rentowność 

biznesu prowadzonego przez małych i średnich przedsiębiorców finansujących się w znacznej mierze 

z kredytów bankowych. Konsekwencją wysokiego kosztu pieniądza jest również ograniczenie popytu, 

a także wzrost odsetka przedsiębiorców mających problemy z terminowym regulowaniem swoich 

zobowiązań. 

Zmiana poziomu wybranych wskaźników makroekonomicznych w okresie styczeń - czerwiec 2012 r. 
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Występujące w okresie styczeń – lipiec negatywne zachowanie gospodarki: 

• niska dynamika wzrostu produktu krajowego brutto,  

• problemy finansowe wielu podmiotów gospodarczych działających na terenie kraju,  

• ograniczona siła nabywcza gospodarstw domowych  

były uwzględnione w założeniach przyjętych do tworzenia planu finansowego Spółki, zatem nie 

powinny one stanowić zagrożenia dla realizacji głównych założeń ekonomiczno finansowych w 

bieżącym roku. 

W miesiącu lipcu, ze względu na brak atrakcyjnej oferty na rynku, Spółka nie nabyła żadnego portfela 

wierzytelności, jednakże prowadzono prace nad finalizacją transakcji zakupu pakietu wierzytelności 

na rzecz i rachunek Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 

BPS 1, dla którego Spółka na podstawie licencji uzyskanej z Komisji Nadzoru Bankowego oraz 

stosownych umów i pełnomocnictw pełni rolę zarządzającego. Wartość nominalna wierzytelności 

zakupionego pakietu wynosi 138,1 mln zł. 

W miesiącu lipcu 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 mogłyby mieć istotny wpływ na zdolność do zaspokojenia roszczeń 

Spółki z tytułu skupionych wierzytelności oraz powodować nieplanowane istotne 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 22/2012 z dnia 12 lipca 2012 roku – Raport miesięczny Spółki za czerwiec 2012 roku. 

W okresie objętym niniejszym Raportem, Spółka nie opublikowała za pośrednictwem Elektronicznego 

Systemu Przekazywania Informacji żadnego raportu. 

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

miała miejsce w okresie objętym raportem. 

Spółka informuje, że środki pozyskane z emisji, w miesiącu lipcu, wspierały finansowanie bieżących 

działań operacyjnych i związane były z ponoszonymi w procesie odzyskiwania wierzytelności kosztami 

komorniczymi i egzekucyjnymi, opłatami sądowymi od pozwów oraz kosztami kontaktu z 

wierzycielami (wysyłka zawiadomień, kontakt telefoniczny). Część środków została zainwestowana 

jako nakłady na skuteczną obsługę administrowanych portfeli wierzytelności. 
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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 dnia 14 września 2012 roku – publikacja raportu miesięcznego Spółki za sierpień 2012 r. 

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 


