
 

 

 
        Bielsko-Biała, 13.02.2018 r. 

 

Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. z 
rekordowym kwartałem 

 

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

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

osiągnęła w 4 kw. 2017 r. zysk netto w wysokości 927 tys. zł, a jej przychody 

netto ze sprzedaży sięgnęły 289 tys. zł. Emitent osiągnął dodatni wynik 

finansowy na wszystkich poziomach Rachunku Zysku i Strat oraz zakończył rok 

najwyższą sumą bilansową w historii przekraczającą 8,8 mln zł. 

 

Wypracowane przez Spółkę wyniki finansowe w ostatnim kwartale 2017 r. były znacząco 

lepsze niż w analogicznym okresie 2016 r., kiedy to zysk netto wynosił 636 tys. zł, a 

przychody netto ze sprzedaży blisko 101 tys. zł. Istotny wzrost zysku oraz przychodów 

był efektem rozwoju skali działalności konsultingowej Emitenta oraz prowadzenia 

skutecznej działalności inwestycyjnej. W całym 2017 r. Beskidzkie Biuro Consultingowe 

S.A. zanotowało zysk netto w kwocie blisko 690 tys. zł przy przychodach netto ze 

sprzedaży na poziomie 1.051 tys. zł. Zarząd Spółki bardzo dobrze ocenia ubiegłoroczne 

wyniki finansowe i dzięki rozwojowi linii biznesowych w obszarze świadczenia 

specjalistycznych usług doradczych będzie dążył do ich dalszego wzrostu. 

 

„Maksymalna dywersyfikacja źródeł przychodów i zysków, wysokie kwalifikacje całego 

zespołu ludzkiego zaangażowanego w działalność BBC oraz dostęp do zleceń dla spółek z 

portfela ABS Investment to trzy podstawowe przyczyny dla tak dobrych wyników 

finansowych w 2017 r. Słuszna okazała się również strategia selektywnego podejścia do 

zleceń i położenia nacisku na specjalistyczne usługi doradcze, przede wszystkim wyceny 

ekonomiczne, Autoryzowane Doradztwo oraz zaawansowane innowacyjnie projekty 

dotacyjne. W najbliższym czasie ta strategia nie ulegnie zmianie. Stawiamy na to, co 

niechętnie robi konkurencja, w czym czujemy się lepsi i mocniejsi oraz na to, co nas 

wyróżnia.” - ocenia Michał Damek, Prezes Zarządu Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe 

S.A. 

 

BBC rozwija segment świadczenia usług jako Autoryzowany Doradca oraz dokonywania 

wycen ekonomicznych. Nowym i perspektywicznym obszarem biznesowym Emitenta jest 

działalność handlowa pełniąca funkcję uzupełniającą oraz pozwalająca dywersyfikować 

źródła przychodów. Działalność Spółki na rynku kapitałowym jest również realizowana w 

postaci prowadzenia inwestycji kapitałowych. Całkowita wartość portfela inwestycyjnego 

BBC na koniec 2017 r. wyniosła 7.565 tys. zł, a w jego skład wchodziło łącznie 18 spółek, 

w tym 14 publicznych. W 4 kwartale ub. roku saldo na działalności inwestycyjnej 

Emitenta było dodatnie i sięgnęło ponad 917 tys. zł. 

 

W styczniu 2018 r. Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. poinformowało o 

przeanalizowaniu opcji strategicznych, polegających na możliwości stworzenia Grupy 

Kapitałowej z notowaną na rynku NewConnect Spółką ABS Investment S.A. jako 

podmiotem dominującym lub możliwości połączenia się z ABS Investment S.A. w drodze 

przejęcia Emitenta przez ABS Investment S.A., przy uprzednim wydzieleniu działalności 

doradczej z BBC do podmiotu zależnego. Ostateczna decyzja w tym zakresie podjęta 

zostanie po dokładnym przeanalizowaniu skutków finansowo-operacyjnych oraz 

podatkowych obu koncepcji. 

 



 

 

„Uruchomienie działalności handlowej dało możliwość zwiększenia skali biznesu przy 

zaangażowaniu środków finansowych, ale bez konieczności zwiększania zatrudnienia. 

Analizujemy obecnie możliwość połączenia z ABS Investment przy jednoczesnym 

wydzieleniu działalności doradczej w formie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa. 

Jeżeli Akcjonariusze wyrażą zgodę na taką operację to portfel inwestycyjny będzie 

skoncentrowany w ABS, który będzie 100% właścicielem spółki doradczej BBC. Redukcja 

kosztów funkcjonowania połączonych firm to w skali roku ok. 120-150 tys. zł.” - 

podsumowuje Prezes Damek. 

 

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 działalność inwestycyjną. 

Spółka jest Autoryzowanym Doradcą dla rynku NewConnect oraz Catalyst. W 2017 r. 

Emitent wypłacił dywidendę z zysku za 2016 r. w wysokości 0,02 zł na akcję. 
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