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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 kwiecień 

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. 

Na majowym posiedzenia Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o obniżeniu poziomu stop 

procentowych o 25 punktów bazowych. Jest to szósta w ramach cyklu łagodzenia polityki pieniężnej 

zapoczątkowanego w listopadzie 2012. Od 9 maja wartość stóp procentowych NBP będzie wynosić:  

st. referencyjna 3%, lombardowa 4,5%, depozytowa 1,5%, redyskonta weksli – 3,25%. Decyzja RPP 

z jednej strony stanowi zaskoczenie dla rynków i ekonomistów, ale równocześnie wskazuje również 

na głębokość problemów krajowej gospodarki. 

Poziom wynagrodzeń nominalnych w gospodarce narodowej w marcu wyniósł 3 832,81 zł i był o 3,3% 

wyższy niż w poprzednim miesiącu. Po uwzględnieniu zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych 

realny, wzrost wynagrodzeń m/m wyniósł 3,1%. W ujęciu rocznym realna zmiana wynagrodzeń 

w marcu to 0,6% wobec 2,6% w lutym i -1,3% w styczniu. Mimo wzrostu siły nabywczej gospodarstw 

domowych nie zaobserwowano zmiany wartości sprzedaży detalicznej r/r w marcu. Niska presja 

popytowa ma przełożenie na dalszy spadek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, który 

w marcu wyniósł  1% r/r wobec 1,3% w lutym i 1,7% w styczniu. Wysoka stopa bezrobocia, która 

według szacunków MPiPS na koniec marca wyniosła 14,3% wraz z dynamiką płac nie wskazują na 

możliwy wzrost sprzedaży detalicznej w kolejnych miesiącach. 

Wykres 1. Poziom wybranych wskaźników makroekonomicznych w okresie styczeń 2012 – marzec 2013. 
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Dane publikowane w marcu potwierdzają trudną sytuację w sektorze przedsiębiorstw. Zarówno w 

przypadku produkcji przemysłowej, jak i produkcji budowlano-montażowej odnotowano niższą 

sprzedaż niż przed rokiem.  Spadek wartości produkcji sprzedanej przemysłu r/r wyniósł -2,9%, 

natomiast produkcji budowlano-montażowej -18,5%.  Wraz ze spadkiem sprzedaży odnotowano 

dalszy spadek poziomów cen. W przypadku produkcji przemysłowej deflacja wyniosła -0,6% r/r, 

natomiast wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej obniżył się o 1,8% w ujęciu r/r. 

W oparciu o powyższe wskaźniki i ich analizę ogólna ocena perspektyw polskiego gospodarki wypada 

negatywnie. Wysoki i stabilny poziom stopy bezrobocia, spowolnienie procesów płacowych, 

niekorzystna sytuacja sektora przemysłowego nie wskazują na potencjalne ożywienie gospodarcze w 

najbliższych miesiącach. Potwierdzają to wskaźniki wyprzedzające koniunktury. Wartość wskaźnika 

PMI dla polskiego przemysłu w kwietniu spadła do 46,9 z 48 pkt. w marcu. Ponadto marzec był 

kolejnym miesiącem spadku wartości tego wskaźnika. W przypadku sektora gospodarstw domowych 

zarówno bieżący (BWUK), jak i wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), 

publikowane przez GUS, przyjmują ujemne wartości co oznacza przewagę liczby pesymistycznie 

nastawionych konsumentów obecnie, ale także w kolejnych okresach. 

Powyższe zmiany 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 kwietniu 2013 r. na wyniki Spółki. 

W miesiącu kwietniu 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. 

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 11/2013 z dnia 12 kwietnia 2013 roku - Raport miesięczny Spółki za marzec 2013 roku. 

Raport Nr 12/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 roku - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki. 

 

W okresie objętym niniejszym Raportem, Spółka opublikowała za pośrednictwem Elektronicznego 

Systemu Przekazywania Informacji następujące raporty: 
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Raport Nr 2/2013 z dnia 27 kwietnia 2013 roku - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki. 

 

Korekta raportu bieżącego nr 2/2013 z dnia 27 kwietnia 2013 roku - Ogłoszenie o zwołaniu 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  

 

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 kwietniu 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: 

 

Dnia 13 maja 2013 r. - Publikacja raportu kwartalnego Spółki za I kwartał 2013 r. 

Dnia 23 maja 2013 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., ul. Płocka 9/11b 

w Warszawie odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie  Akcjonariuszy Spółki. 

Do dnia 14 czerwca 2013 r. – Publikacja raportu miesięcznego za miesiąc maj. 

 

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 


