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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 S.A. 

z dnia 31 października 2008 roku zmienionych uchwałą Zarządu Giełdy  

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

za styczeń 2013 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. 

Opublikowana wstępna wartość wskaźnika PKB w 2012 r. na poziomie 2% r/r w stosunku do jej 

wartości z przed roku 4,3% potwierdza szybkie schładzanie się polskiej gospodarki i wskazuje, 

że jeżeli nie nastąpi skuteczne wykorzystanie dostępnych instrumentów mogących pobudzić 

i wesprzeć procesy rozwoju gospodarczego, to w kolejnych kwartałach 2013 r. w dalszym ciągu 

będziemy obserwować spowolnienie rozwoju, a być może zaobserwujemy krótkotrwałą recesję. 

Rada Polityki Pieniężnej dostrzegając fakt zagrożenia dla stabilności polskiej waluty oraz szybki 

spadek produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej po raz kolejny z rzędu na lutowym posiedzeniu 

podjęła decyzję o obniżeniu poziomu referencyjnej stopy procentowej o 0,25 pp. do poziomu 3,75%. 

Dokonane zmiany poziomu stopy referencyjnej pozwoliły na przestrzeni ostatnich miesięcy 

zmniejszyć jej poziom o 1 pp., co w kolejnych kwartałach powinno przełożyć się na odczuwalny dla 

gospodarstw domowych oraz przedsiębiorców spadek kosztu kredytu. Analitycy wskazują, 

że w najbliższym okresie Rada powinna dokonać kolejnej obniżki stopy referencyjnej i ustabilizować 

jej poziom przez dłuższy okres w celu ograniczenia przez przedsiębiorców kosztów finasowania swojej 

działalności oraz  pobudzenia i przyspieszenia decyzji w zakresie inwestycji i rozwoju prowadzonego 

biznesu.  

Wykres 1. Poziom wybranych wskaźników makroekonomicznych w okresie styczeń 2012 – styczeń 2013. 
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Zmniejszenie poziomu stopy referencyjnej oraz utrzymanie jej przez dłuższy okres na poziomie 

3,5% pozwoli również gospodarstwom domowym na odczuwalne zmniejszenie obciążenia ich 

budżetu wydatkami z tytułu rat kredytowych oraz ułatwi decyzję o zaciągnięciu nowych zobowiązań 

na cele konsumpcyjne, co może przełożyć się na wzrost konsumpcji. Utrzymanie trendu obniżania 

stopy referencyjnej może również pozytywnie wpłynąć na wzrost siły nabywczej gospodarstw 

domowych oraz ułatwić terminowe regulowanie ich zobowiązań. 

W grudniu 2013 r stopa bezrobocia wzrosła o kolejne 0,5 pp. do poziomu 13,4%, a przewidywania 

analityków wskazują, że w styczniu 2013 r. w dalszym ciągu obserwować będziemy kurczenie się 

rynku pracy. Wzrost wynagrodzeń w grudniu 2012 r. wyniósł 2,4% r/r, a wskaźnik cen towarów i 

usług konsumpcyjnych na koniec tego miesiąca osiągnął również ten sam poziom. Powyższe wskazuje 

na pogłębiające się kłopoty gospodarstw domowych, które z jednej strony po części tracą i będą 

tracić źródła dochodów w wyniku kurczenia się rynku pracy, a z drugiej strony obniża się ich realna 

siła nabywcza. 

Trudna sytuacja gospodarstw domowych przekłada się na poziom sprzedaży detalicznej, który od 

początku roku wykazywał tendencję spadkową, a odczyt tego wskaźnika w grudniu wyniósł 

- 2,5% r/r. Taka sytuacja oddziałuje również negatywnie na poziom produkcji przemysłowej, której 

wskaźnik w grudniu wyniósł -10,6% r/r. 

Powyższe trendy polskiej gospodarki zostały uwzględnione w planach Spółki na 2013 r. i pomimo 

kłopotów finansowych wielu gospodarstw domowych i przedsiębiorców sytuacja gospodarcza nie 

wpłynęła znacząco w miesiącu styczniu 2013 na wyniki Spółki. 

W miesiącu styczniu 2013 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.  

Powzięte przez  Spółkę informacje o sytuacji kluczowych klientów gospodarczych, zmian w ich 

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

zaspokojenia roszczeń Spółki z tytułu skupionych wierzytelności nie wpłynęły w sposób istotny na 

realizację zakładanego przez Spółkę poziomu odzysku.  

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 1/2013 z dnia 14 stycznia 2013 roku – Raport miesięczny Spółki za grudzień 2012 roku. 

Raport Nr 2/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku – Harmonogram publikacji raportów okresowych 

w 2013 roku. 

 

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

Systemu Przekazywania Informacji żadnego raportu. 
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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 dotychczasowych emisji, w styczniu, wspierały finansowanie 

bieżącej działalności operacyjnej 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).  

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 marca 2013 roku – publikacja raportu miesięcznego Spółki za luty 2013 r. 

 

Ponadto, w dniu 31 stycznia 2013 roku, Spółka opublikowała Harmonogram publikacji raportów 

okresowych w 2013 roku. Wskazane w harmonogramie daty zostały zamieszczone poniżej: 

 

- raport za I kwartał 2013 roku - 13 maj 2013 roku, 

- raport za II kwartał 2013 roku - 12 sierpień 2013 roku, 

- raport za III kwartał 2013 roku - 12 listopad 2013 roku. 

- raport roczny za 2012 rok zostanie przekazany w dniu 14 marca 2013 roku. 

 

O ewentualnych zmianach dat publikacji powyższych raportów Spółka poinformuje w trybie raportu 

bieżącego. 

 

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 


