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Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. 

notuje wysoki wzrost zysku w 3 kw. 
2015 r. 

 

Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od 

listopada 2012 r., zajmująca się świadczeniem usług ekonomiczno-finansowych, 

osiągnęła w 3 kw. 2015 r. zysk netto w wysokości 314 tys. zł przy przychodach 

ze sprzedaży sięgających 123 tys. zł. Emitent liczy, że nadchodzące kwartały 

będą dla niego bardzo udane w związku z rozpoczęciem naborów na projekty w 

ramach Perspektywy 2014-2020. 

 

W 3 kw. 2014 r. Spółka miała stratę netto w kwocie 30 tys. zł przy przychodach na 

poziomie 295 tys. zł. Od początku tego roku BBC zanotowało już 480 tys. zł zysku netto 

oraz 592 tys. zł przychodów ze sprzedaży. Rok wcześniej po trzech kwartałach Emitent 

miał stratę netto sięgającą 155 tys. zł, a jego sprzedaż wynosiła 765 tys. zł. 

Najistotniejszy wpływ na wyniki finansowe Spółki w minionym kwartale miała działalność 

inwestycyjna, a jej saldo było dodatnie i wyniosło blisko 553 tys. zł. W portfelu 

inwestycyjnym BBC na koniec września br. znajdowało się 15 spółek, w tym 12 

publicznych oraz 3 niepubliczne, a jego wartość sięgnęła 5.094 tys. zł. 

 

„Uruchomienie działalności inwestycyjnej przed kilkoma laty okazało się dobrym 

posunięciem ze strony Spółki, gdyż w okresie dużej konkurencji na rynku usług 

doradczych i opóźnieniach we wdrażaniu funduszy strukturalnych jest to platforma do 

osiągania dobrych wyników finansowych i utrzymywania wysokiej płynności finansowej. 

Częściowa synergia działań z głównym akcjonariuszem - ABS Investment S.A., okazała 

się trafna i gwarantująca bezpieczeństwo funkcjonowania.” - ocenia Bogdan Pukowiec, 

Prezes Zarządu Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. 

 

Spółka osiąga przychody z prowadzenia działalności w trzech głównych segmentach 

biznesowych: pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect, 

świadczenia usług związanych z projektami współfinansowanymi ze środków pomocowych 

Unii Europejskiej oraz usług w zakresie doradztwa finansowego, głównie wycen 

finansowych i audytów projektów. Nabory na projekty unijne w ramach Perspektywy 

2014-2020 rozpoczęły się dopiero w 4 kw. br., więc Emitent liczy na wzrost przychodów 

uzyskiwanych w tym segmencie biznesowym w roku 2016. W związku z przesunięciami w 

realizacji projektów z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej, BBC świadczyła 

także usługi dla klientów ubiegających się o pozyskanie dofinansowania ze środków 

niepochodzących z funduszy UE.  

 

Aktywność biznesowa Emitenta w zakresie rynków kapitałowych również przynosi 

oczekiwane rezultaty. BBC będąc Autoryzowanym Doradcą dla spółki BVT S.A. świadczyło 

usługi doradcze w zakresie wprowadzenia akcji tego podmiotu do obrotu na rynku 

NewConnect. Debiut BVT S.A. na alternatywnym rynku nastąpił pod koniec września 

2015 r. i był dużym sukcesem, bowiem kurs akcji podczas otwarcia pierwszej sesji 

notowań wzrósł o 100% w stosunku do ceny emisyjnej.  

 

„BBC penetruje aktualnie kilka projektów, które w przypadku pozytywnej diagnozy co do 

wprowadzenia na rynek NewConnect, powinny skutkować w najbliższym okresie 



kolejnymi umowami na Autoryzowane Doradztwo i przychodami z doradztwa 

finansowego. Środki z perspektywy budżetowej UE na lata 2014-2020 zostały częściowo 

uruchomione w połowie 2015 r. i obecnie trwają nabory wniosków na programy krajowe, 

a aplikowanie do programów regionalnych dla przedsiębiorców rozpocznie się na 

przełomie roku 2015/2016. BBC posiada już podpisane umowy z klientami, ale trwa 

ciągły proces weryfikacji projektów, które będą się nadawały do złożenia wniosku o 

dofinansowanie. Oprócz usług doradczych związanych z dotacjami ważnym segmentem 

działania jest także sporządzanie wycen znaków towarowych i innych wartości 

niematerialnych oraz prawnych, w czym BBC stało się specjalistą na rynku lokalnym.” - 

podsumowuje Prezes Pukowiec. 

 

Na koniec 3 kw. 2015 r. łączna wartość inwestycji kapitałowych i środków pieniężnych 

BBC wyniosła ponad 5.661 tys. zł, a wraz z inwestycjami długoterminowymi było to 

ponad 6 mln zł. Wartość zobowiązań Spółki na koniec września br. sięgnęła 802 tys. zł, 

co świadczy o bardzo dobrej kondycji finansowej Emitenta. Stanowi to także istotny 

fundament do jej dalszego rozwoju, który powinien znacząco przyśpieszyć dzięki 

wzrostowi przychodów z działalności doradczej w zakresie pozyskiwania dotacji. Ma to 

pozwolić Spółce osiąganie bardzo dobrych wyników w kolejnych kwartałach. 

 

Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. jest Spółką notowaną na rynku NewConnect od 

listopada 2012 r. Zajmuje się ona pozyskiwaniem dotacji dla przedsiębiorstw, 

opracowywaniem analiz finansowych i wycen oraz prowadzi także działalność 

inwestycyjną. Spółka jest Autoryzowanym Doradcą dla rynku NewConnect oraz Catalyst. 
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