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1. WPROWADZENIE 

 

1. Podstawa sporządzenia: 

 

Niniejszy raport kwartalny spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. („Spółka”, „CFBPS”) został 

sporządzony zgodnie z wymogami § 5 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu 

Obrotu - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku 

NewConnect” w związku z zapisami § 5 ust. 3 oraz ust. 4.1 i 4.2. 

Dane finansowe przedstawione w niniejszym raporcie kwartalnym Spółki zawierają dane za III kwartał 2012 

roku obejmujące okres od 1 lipca do 30 września 2012 roku oraz dane porównawcze za analogiczny okres 

roku poprzedniego, tj. od 1 lipca do 30 września 2011 roku. 

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości. Wszelkie 

dane finansowe, o ile nie wskazano inaczej, zostały zaprezentowane w złotych polskich. 

 

2. WYBRANE DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU ORAZ DANE PORÓWNAWCZE ZA 

III KWARTAŁ 2011 ROKU 

 

1. Wybrane dane z bilansu 

Poniżej zaprezentowano wybrane dane finansowe z bilansu spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. na 

koniec III kwartału 2012 roku oraz porównawcze dane finansowe za III kwartał 2011 roku. 

Tabela nr 1 – Wybrane dane z bilansu przedstawione w złotych polskich. 

Wyszczególnienie 30 wrzesień 2012 r. 30 wrzesień 2011 r. 

Należności długoterminowe 0,0 0,0 

Inwestycje długoterminowe 39 334 964,41 32 792 198,81 

Należności krótkoterminowe 1 521 049,11 695 067,82 

Inwestycje krótkoterminowe 1 607 845,89 9 439 659,96 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 795 099,59 8 369 059,58 

Aktywa ogółem 43 055 755,00 43 418 156,71 

Kapitał własny 16 723 561,36 15 462 159,23 

Zobowiązania długoterminowe 19 486 098,73 22 076394,23 

Zobowiązania krótkoterminowe 5 677 926,90 5 215 511,74 

 

Należności krótko i długoterminowe 

Należności handlowe są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące. 

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez 

dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do 

pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której 

dotyczy odpis aktualizujący. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane 
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uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których 

nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się 

odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych. 

 

Aktywa Finansowe 

Aktywa finansowe w momencie wprowadzenia do ksiąg rachunkowych są wyceniane według kosztu (ceny 

nabycia), stanowiącego wartość godziwą uiszczonej zapłaty. Koszty transakcji są ujmowane w wartości 

początkowej tych instrumentów finansowych. Aktywa finansowe są wprowadzane do ksiąg rachunkowych 

pod datą zawarcia transakcji. Pakiety wierzytelności zakupionych do windykacji na rachunek własny Spółki 

zostały zaklasyfikowane do kategorii aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży. Na dzień nabycia 

pakiety wierzytelności ujmowane są w wysokości ceny nabycia.  

W przypadku, gdy termin płatności za dany pakiet jest odroczony, wartość początkowego ujęcia jest 

ustalana poprzez zdyskontowanie ceny za pakiet przy wykorzystaniu stopy dyskonta odzwierciedlającej 

termin płatności oraz kosztu zewnętrznego finansowania Spółki. W kolejnych okresach dyskonto jest 

odwracane w ciężar kosztów finansowych w datach aktualizacji wycen. 

Na każdy dzień bilansowy wartość zakupionych pakietów wierzytelności ustalana jest według wartości 

godziwej przy zastosowaniu modelu wyceny, określonego w polityce rachunkowości Spółki.  

Wartość godziwą na dzień bilansowy stanowi szacowana wartość bieżąca przyszłych przepływów 

pieniężnych dotyczących danego pakietu, zdyskontowanych do dnia wyceny z wykorzystaniem rynkowej 

stopy procentowej wolnej od ryzyka oraz implikowanej aktualnej marży kredytowej.  

Na przepływy pieniężne uwzględnione w modelu składa się cena nabycia pakietu wierzytelności, suma 

planowanych wpływów z tytułu odzyskanych wierzytelności i suma planowanych wypływów z tytułu 

ponoszonych kosztów windykacji. 

 

2. Wybrane dane z rachunku zysków i strat 

Poniżej zaprezentowano wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat spółki Centrum Finansowe 

Banku BPS S.A. za III kwartał 2012 roku oraz porównawcze dane finansowe za analogiczny okres 2011 roku. 

Tabela nr 2 – Wybrane dane z rachunku zysków i strat przedstawione w złotych polskich. 

Wyszczególnienie 
Okres: 

od 01.07.2012r. 
do 30.09.2012r. 

Okres: 
od 01.01.2012r. 
do 30.09.2012r. 

Okres: 
od 01.07.2011r. 
do 30.09.2011r. 

Okres: 
od 01.01.2011r. 
do 30.09.2011r. 

Przychody netto ze sprzedaży 3 056 507,11 9 053 703,14 2 080 358,24 6 572 067,50 

Amortyzacja 43 109,92 118 529,46 20 921,40 74 648,67 

Zysk/(strata) ze sprzedaży 1 427 469,91 3 971 124,24 562 143,56 2 208 641,98 

Zysk/(strata) z dział. operacyjnej 1 553 596,19 3 800 375,09 546 572,34 2 157 109,30 

Zysk/(strata) brutto 326 486,41 1 547 938,98 376 918,15 1 047 750,69 

Zysk/(strata) netto 353 847,41 1 244 856,98 111 812,15 940 126,69 
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3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA 

OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 

W III kwartale 2012 r. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. wypracowało 3 056,5 tys. zł przychodu netto ze 

sprzedaży uzyskując blisko 147% dynamikę w odniesieniu do analogicznego okresu 2011 r. Na wypracowany 

poziom przychodów Spółki znaczący wpływ miały: 

• Przychody z realizacji umów zlecenia – na koniec września 2012 r. stanowiły 41,3% przychodów netto ze 

sprzedaży. 

• Przychody z realizacji umów cesji wierzytelności – na koniec września 2012 r. stanowiły one 40,5% 

przychodów netto ze sprzedaży. 

• Przychody z tytuły zarządzania pakietami wierzytelności na rzecz NSFIZ BPS 1 na koniec września 2012 r. 

stanowiły 15,8% przychodów netto ze sprzedaży.  

Przychody z tytułu sprzedaży pozostałych produktów i usług świadczonych przez spółkę Centrum Finansowe 

Banku BPS S.A. stanowiły 2,4%. 

Wypracowany w III kw. 2012 r. wysoki poziom przychodów netto ze sprzedaży związany był przede 

wszystkim z wysokim odzyskiem na portfelu wierzytelności obsługiwanym na rzecz strategicznego klienta. 

Zgodnie z oczekiwaniami pracowały również portfele nabyte przez Spółkę na podstawie umów cesji 

zarówno na własny rachunek, jak i na rachunek zarządzanego przez Spółkę NSFIZ BPS 1. 

W okresie III kw. 2012 r. koszty działalności operacyjnej wyniosły 1 629,0 tys. zł i były o 110,8 tys. zł, tj. o 

7,3% wyższe niż w analogicznym okresie 2011 r. oraz 14,2 % niższe niż w II kw. br. Wzrost kosztów w 

stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego jest uzasadniony wzrostem skali prowadzonego przez 

Spółkę biznesu (dynamika inwestycji długoterminowych i krótkoterminowych z wyłączeniem środków 

pieniężnych w III kw.2012 do III kw. 2011 wyniosła ponad 118,6%), wyższym poziomem zatrudnienia oraz 

kosztami, które nie występowały w I i II i III kw. 2011 r., a są związane z upublicznieniem akcji Spółki oraz 

notowaniem ich od dnia 6 grudnia 2011 r. w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. 

Należy podkreślić, że relacja kosztów działalności do przychodów ze sprzedaży po III kw. 2012 r. osiągnęła 

poziom 56,1%, tj. o 9,0 pp. mniej niż wartość tego wskaźnika osiągnięta na koniec 2011 r. oraz o  

10,3 pp. mniej niż na koniec września 2011 r. W samym III kw. wskaźnik ten wyniósł 53,3% i był o 19,7 pp. 

niższy niż w III kw. 2011 r. 

Zysk ze sprzedaży w III kw. 2012 r. wyniósł 1 427,5 tys. zł osiągając poziom o 865,3 tys. zł. wyższy niż w 

analogicznym okresie roku ubiegłego, natomiast zysk na działalności operacyjnej w III kw. 2012 r. wyniósł 

1 553,6 tys. zł wykazując dynamikę 284,2% do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz o 83,8%  

tj. o 708,5 tys. zł więcej niż w II kw. br. 
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Zysk netto wypracowany przez Spółkę w III kw. 2012 r. wyniósł 326,5 tys. zł, natomiast zysk netto po 

dziewięciu miesiącach br. wyniósł 1 244,9 tys. zł i był o 32,4% wyższy od wypracowanego po III kw. 2011 r. 

Na koniec września 2012 r. Spółka poprawiła poziom marży EBITDA o 9,3 pp. w relacji do poziomu z przed 

roku, natomiast poziom wskaźników ROA netto oraz ROE netto na dzień 30 września 2012 r. osiągnęły 

wartości 4,35% i 10,34%. Rentowność aktywów netto na koniec III kw. była o 0,15 pp. wyższa niż na koniec 

września 2011 r. natomiast wskaźnik ROE netto okazał się o 8,46 pp. niższy od poziomu z września 2011 r. 

Na niską skalę wzrost poziomu wskaźnika ROA netto największy wpływ miały zakupy pakietów dokonane w 

drugiej połowie 2011 r., które w znaczący sposób wpłynęły na podwyższenie średniego stanu aktywów 

2012 r., natomiast odzyski związane z zakupem nowych pakietów, ze względu na stosunkowo krótki czas 

obsługi nie osiągnęły jeszcze optymalnych wartości. Na spadek wskaźnika ROE netto wpływ miał wzrost 

średniego poziomu kapitałów własnych o 10 583,4 tys. zł związany głównie z przeprowadzeniem w III kw. 

2011 r. emisji 1 500 000 akcji serii D o wartości nominalnej 1 zł każda i cenie emisyjnej wynoszącej 5 zł za 

akcję, w ramach której Spółka pozyskała środki finansowe w wysokości 7 500,0 tys. zł Środki zostały 

przeznaczone na wcześniejszą spłatę kredytu oraz zakup i obsługę nowych pakietów. Ze względu na 

specyfikę procesu obsługi pakietów wierzytelności w pierwszym okresie generują one większe koszty, niż 

przychody wynikające z ich odzysków, zatem inwestycje dokonane z pozyskanych środków nie pracują 

jeszcze na maksymalnym poziomie rentowności. 

 

4. INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI SPÓŁKI CENTRUM FINANSOWE BANKU 

BPS S.A. W OKRESIE OD 1 LIPCA DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU 

W okresie III kw. 2012r. Spółka kontynuowała intensywne działania mające na celu wzrost wartości 

obsługiwanego portfela wierzytelności. W wyniku prowadzonych prac Spółka w okresie dziewięciu miesięcy  

br. podpisała 18 umów cesji za własny rachunek w wyniku czego pozyskała do obsługi wierzytelności o 

łącznym obligu 63,5 mln zł. 

W miesiącu czerwcu Spółka wygrała licytację na nabycie portfela wierzytelności w imieniu i na rzecz 

NS FIZ BPS 1, dla którego na podstawie licencji KNF oraz zawartej z TFI BPS S.A. umowy pełni funkcję 

zarządcy obsługującego jego aktywa. Ze względu na procedury związane z uzgodnieniem treści umowy oraz 

rozliczeniem i przekazaniem spraw umowa została podpisana pod koniec lipca, natomiast rozliczenie 

nastąpiło w miesiącu sierpniu 2012 r. W związku z opisywaną transakcją Spółka pozyskała na rzecz NS FZ 

BPS 1 wierzytelności o łącznym obligu 90,5 mln zł. 

W miesiącu wrześniu bieżącego roku Spółka przeprowadziła emisję akcji serii E, której podsumowanie 

zostało przedstawione w raporcie bieżącym numer 28/2012 z dnia 10 października 2012 r. W ramach 

przeprowadzonej subskrypcji prywatnej objętych zostało 112 508 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, przez 
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osiem podmiotów, po cenie emisyjnej równej 5,30 zł za jedną akcję. W wyniku przeprowadzonej emisji 

Spółka pozyskała środki finansowe w wysokości ok. 600 tys. zł. 

Jednym z celów emisji miało być wzmocnienie kapitałowe Spółki, a pozyskane z emisji środki miały wspierać 

finansowanie zakupów nowych portfeli wierzytelności. Uwzględniając trudne uwarunkowania rynkowe 

związane z możliwością pozyskania kapitału, Centrum Finansowe Banku BPS S.A. w wyniku przedmiotowej 

emisji nie pozyskało całej zakładanej kwoty. W związku z mniejszymi wpływami z emisji akcji Spółka dokona 

rekonstrukcji planów finansowania nowych pakietów wierzytelności opierając się w głównej mierze na 

finansowaniu dłużnym tj. na kredytach bankowych lub emisjach obligacji.  

 

5. INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGNOZ OPUBLIKOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ 

Do dnia sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego Spółka nie publikowała prognoz wyników 

finansowych. 

6. JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 

2012 ROKU 

Spółka Centrum Finansowe Banku BPS S.A. nie tworzy grupy kapitałowej, więc nie ma obowiązku 

publikowania skonsolidowanych raportów kwartalnych zgodnie z zapisami § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 do 

Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w 

alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. 

 

7. STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY 

POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI. 

 

 

8. ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM 

W dniu 14 września 2012 r., raportem bieżącym nr 27/2012 Spółka opublikowała raport miesięczny za 

sierpień 2012 r. 

Nazwa akcjonariusza Ilość akcji Ilość głosów 
Udział w 
kapitale 

zakładowym 

Udział w 
liczbie 

głosów na 
WZ 

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 6.751.000 6.751.000 81,82% 81,82% 

SFIO Agro Kapitał na Rozwój 1.063.500 1.063.500 12,89% 12,89% 

Pozostali akcjonariusze 436.500 436.500 5,29% 5,29% 

Razem  8.251.000  8.251.000 100% 100% 
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W dniu 09 października 2012 r., raportem bieżącym nr 28/2012 Spółka przekazała informację o zakończeniu 

subskrypcji akcji serii E. 

W dniu 12 października 2012 r., raportem bieżącym nr 29/2012 Spółka opublikowała raport miesięczny za 

wrzesień 2012 r. 

W dniu 29 października 2012 r., raportem bieżącym nr 30/2012 Spółka poinformowała o rejestracji 

podwyższenia kapitału zakładowego. 

W dniu 31 października 2012 r., raportem bieżącym nr 31/2012 Spółka poinformowała o zmianie terminu 

publikacji raportu za III kw. 2012 r. 

 

9. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU CENTRUM FINANSOWE BANKU BPS S.A. 

Zarząd spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie oświadcza, że według jego 

najlepszej wiedzy, dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie kwartalnym zostały sporządzone zgodnie z 

zasadami rachunkowości obowiązującymi Spółkę oraz, że niniejszy raport zawiera prawdziwy, rzetelny i jasny 

obraz Spółki. 

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę: 

 

Joanna Nowicka-Kempny - Prezes Zarządu   Barbara Grześ – Wiceprezes Zarządu 


