Tarnów, 13.06.2014 r.

Kupiec S.A. osiąga wyższe przychody
dzięki spedycji krajowej
Kupiec S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2011 r., która
działa w branży transportu i spedycji, wypracowała w 2013 r. 53 tys. zł zysku
netto przy przychodach na poziomie 13 mln zł. W tym roku Emitent liczy na
znaczące

zwiększenie

przychodów

ze

sprzedaży

dzięki

dynamicznemu

rozwojowi spedycji krajowej. Natomiast BVT Sp. z o.o. nabyło kolejny pakiet
wierzytelności o wartości ponad 12 mln zł.
Rok wcześniej Kupiec wypracował niemal identyczne przychody, ale zysk netto był
wyższy i wyniósł 469 tys. zł. Obniżenie się zysku było efektem spadku marży na usługach
spedycyjnych, który wynikał ze stagnacji gospodarczej w krajach Unii Europejskiej oraz
oczekiwania na uchwalenie nowego budżetu UE na lata 2014-2020. Aby przygotować się
na ożywienie gospodarcze i lepszą koniunkturę, Zarząd Spółki podjął decyzję o
uruchomieniu spedycji krajowej i w tym celu utworzył nowy oddział w Kielcach i dział w
Tarnowie.
„Zawsze dążyłem do dywersyfikacji źródeł przychodów Spółki, ale wcześniej realizowałem
tą politykę poprzez różnicowanie kierunków obsługi spedycji międzynarodowej. Spedycja
krajowa zawsze była pomijana gdyż, co oczywiste, nie mogła realizować pojedynczych
tras o dużych przebiegach. Jednak pozyskany zespół spedytorów udowodnił, że i na
krótszych trasach można robić większe przebiegi miesięczne, czego oczekiwałem. Trzeba
też dodać, że oba kierunki dobrze się uzupełniają pod względem spadków i wzrostów
zapotrzebowania na usługi transportowe.” – mówi Leszek Wróblewski, Prezes Zarządu
Spółki Kupiec S.A.
Z kolei Spółka powiązana BVT Sp. z o.o., w której Kupiec S.A. posiada 48,89% udziałów,
nabyła w dniu 11.06.2014 r. kolejny pakiet wierzytelności o wartości 12,2 mln zł. Jest to
już trzecia transakcja zakupu wierzytelności przez ten podmiot, bowiem w październiku
ub. roku nabył on pakiet o wartości 13 mln zł, a w lutym br. o wartości 1,5 mln zł.

Pierwszy kwartał tego roku BVT zakończyło zyskiem w wysokości ponad 100 tys. zł. Plany
zakładają, że Spółka zadebiutuje do końca roku na rynku NewConnect.
„Trzeci zakup BVT traktuję już jako kontynuację wcześniejszych. Nie różni się on
zasadniczo od poprzednich, przy obsłudze których zbudowaliśmy struktury BVT.
Ponieważ podaż na rynku takich wierzytelności jest zadowalająca, skupiamy się obecnie
na zoptymalizowaniu kosztów ich obsługi i zwiększeniu wydajności windykacji. Trzeba
pamiętać, że mówimy o dziesiątkach tysięcy dłużników. Cały czas modyfikujemy nasze
metody i poszukujemy nowych, skutecznych rozwiązań. Chcę przygotować struktury
Spółki do obsługi pakietów o wolumenie dłużników przekraczających 100.000 i więcej,
tak aby możliwa była obsługa dużych operatorów masowych, którzy stale dostarczają
nowe zlecenia.” – dodaje Wróblewski.
Kupiec S.A. wypracował w 1 kw. br. 9,66 tys. zł zysku netto przy przychodach na
poziomie 4.307 tys. zł, które były jednocześnie rekordowymi w historii Spółki. W
porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, w którym zysk netto wyniósł 6,50 tys. zł,
a przychody sięgnęły 3.126 tys. zł., progresja wyników finansowych Kupca jest znacząca,
zwłaszcza jeśli chodzi o obroty. Zarząd Spółki liczy także, że dzięki intensywnemu
rozwojowi nowego segmentu działalności, jakim jest spedycja krajowa, uda jej się
utrzymać miesięczną sprzedaż na poziomie 2 mln zł, co pozwoli na wypracowywanie
wysokich zysków.
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