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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 przekazuję raport miesięczny za marzec 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. 

Prezentowane dane odnośnie stanu polskiej gospodarki są zgodne z założeniami, co do otoczenia 

makroekonomicznego, które Spółka przyjęła w celu określenia planu działania na br. oraz ujęła w 

planowanym poziomie przepływów odzysków na poszczególnych pakietach wierzytelności. 

Kwietniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej nie przyniosło dalszych obniżek referencyjnej stopy 

procentowej. Jej wartość została utrzymana na poziomie 3,25%. Wartości stóp: lombardowej, 

depozytowej i redyskontowej zostały obniżone o 0,5 pp., a ich ostateczne wartości wyniosły 

odpowiednio: 4.75%, 1,75%, 3,5%. Decyzja ta wpisuje się w rozpoczęty w listopadzie 2012r. cykl 

łagodzenia polityki pieniężnej. Wpływ na decyzję Rady miały przewidywania inflacyjne, zgodnie 

z którymi w średnim okresie przy obecnym niskim poziomie wzrostu gospodarczego inflacja powinna 

kształtować się w pobliżu celu inflacyjnego, wyznaczonego na 2,5%. Niska presja inflacyjna oraz 

spadek oczekiwań gospodarstw domowych w tym zakresie nie wskazuje na dalsze znaczące 

rozluźnianie polityki pieniężnej w kolejnych miesiącach.  

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 1. Poziom wybranych wskaźników makroekonomicznych w okresie styczeń 2012 – styczeń 2013. 

Utrzymanie stopy referencyjnej na poziomie 3,25% pozwoli gospodarstwom domowym na 

odczuwalne zmniejszenie obciążenia ich budżetu wydatkami z tytułu rat kredytowych oraz ułatwi 

decyzję o zaciągnięciu nowych zobowiązań na cele konsumpcyjne, co w dłuższej perspektywie może 

przełożyć się na ożywienie gospodarcze i wzrost konsumpcji.  
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Luty był czwartym kolejnym miesiącem, w którym odnotowano wzrost stopy bezrobocia. W lutym 

2013r. stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 14,4%. W stosunku rocznym wzrosła o 0,07 pp.,  

natomiast m/m o 0,01 pp. Według prognoz zgodnych z konsensusem rynkowym w kolejnych 

miesiącach wartość ta powinna pozostać na zbliżonym poziomie, a następnie ulec obniżeniu w 

związku z większą popytem na pracę w sezonowo funkcjonujących gałęziach gospodarki. Przeciętne 

wynagrodzenie nominalne w przedsiębiorstwach wyniosło w lutym br. 3 709,99 zł. W stosunku m/m 

oznacza to wzrost o 0,08 pp., natomiast w porównaniu do poprzedniego roku wynagrodzenia w 

przedsiębiorstwach były wyższe o 4%.  

Spowolnienie gospodarcze widoczne w danych dotyczących wzrostu PKB w 2012r. ma przełożenie na 

spadek dynamiki procesów płacowo-cenowych. Wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemyśle r/r od 

listopada 2012r. przyjmuje wartości poniżej 100. Natomiast wskaźnik cen konsumenckich po raz 

kolejny uległ obniżeniu w stosunku m/m i w lutym br. ukształtował się na poziomie 101,3. Wartość 

wskaźnika CPI poniżej dolnego pasma odchyleń od celu inflacyjnego, ustalonego na 2,5% +/- 1%, 

może wskazywać na stopniowe odchodzenie od łagodzenia polityki pieniężnej przez Radę Polityki 

Pieniężnej w kolejnych miesiącach. 

Porównanie wzrost tempa zmiany wynagrodzeń oraz wskaźnika cen i towarów konsumenckich 

wskazuje na pozytywną różnicę, aczkolwiek bez przełożenia na konsumpcję gospodarstw domowych. 

W lutym br. zanotowano spadek sprzedaży detalicznej towarów o 1,3% r/r. Dla produkcji sprzedanej 

przemysłu także odnotowaniu spadek, o 2,1% r/r. Wartości tych wskaźników oraz spadek wartości 

indeksu PMI w marcu do 48 pkt. wobec 48,9 pkt. w lutym,  mogą wskazywać na dalsze spowolnienie 

gospodarcze w kolejnych miesiącach.  

Powyższe zawirowania w polskiej gospodarce zostały uwzględnione w planach Spółki na 2013 r. 

i pomimo kłopotów finansowych wielu gospodarstw domowych i przedsiębiorców sytuacja 

gospodarcza nie wpłynęła znacząco w miesiącu marcu 2013 r. na wyniki Spółki. 

W miesiącu marcu br. 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 7/2013 z dnia 11 marca 2013 roku - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2012 

rok. 

Raport Nr 8/2013 z dnia 15 marca 2013 roku - Raport miesięczny Spółki za luty 2013 roku. 
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Raport Nr 9/2013 z dnia 15 marca 2013 roku - Incydentalne naruszenie zasady Dobrych Praktyk 

Spółek Notowanych na NewConnect. 

Raport Nr 10/2013 z dnia 27 marca 2013 roku - Raport roczny Spółki Centrum Finansowe Banku BPS 

S.A. za 2012 rok. 

 

W okresie objętym niniejszym Raportem, Spółka opublikowała za pośrednictwem Elektronicznego 

Systemu Przekazywania Informacji następujące raporty: 

 

Raport Nr 1/2013 z dnia 6 marca 2013 roku - Zawiadomienie o transakcji 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. 

Spółka informuje, że środki pozyskane z dotychczasowych emisji, w marcu br., 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 maja 2013 roku – publikacja raportu miesięcznego Spółki za kwiecień 2013 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". 

Spółkę: 

Joanna Nowicka-Kempny – Prezes Zarządu 

Wojciech Stankiewicz - Prokurent 


