
 
        Bielsko-Biała, 11.02.2016 r. 

 

Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. 

chce rozwijać segment doradztwa 
 

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

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

zakończyła 2015 r. zyskiem netto w kwocie 444 tys. zł, a jej przychody ze 

sprzedaży wyniosły 643 tys. zł. Spółka zamierza zwiększyć swoją aktywność w 

segmencie doradztwa w zakresie pozyskiwania środków unijnych w związku z 

coraz większą liczbą ogłaszanych naborów projektów. 

 

W całym 2014 r. Emitent zanotował 293 tys. zł straty netto przy przychodach sięgających 

1.050 tys. zł. Spadek sprzedaży w minionym roku wynikał z mniejszej ilości 

przeprowadzanych konkursów, w ramach których przedsiębiorstwa mogły ubiegać się o 

pozyskanie środków pochodzących z funduszy unijnych. Nabory z Perspektywy 2014-

2020 rozpoczęły się w 4 kw. 2015 r., a Spółka świadczyła klientom usługi doradcze w 

zakresie otrzymania środków unijnych głównie z Programu Operacyjnego Innowacyjny 

Rozwój - Poddziałanie 1.1.1 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 - Działanie 3.2. Zarząd Beskidzkiego Biura Consultingowego 

S.A. przewiduje, że liczba ogłaszanych naborów będzie ulegała ciągłemu zwiększaniu, co 

będzie miało swoje odzwierciedlenie w przychodach generowanych przez Emitenta. 

Pierwsze efekty realizacji usług doradczych w zakresie przygotowywania dokumentów 

aplikacyjnych powinny być już widoczne w wynikach finansowych Spółki za 1 kw. 2016 r. 

 

„Rok 2015 był trudny dla działalności consultingowej, w jakiej aktywność wykazuje BBC, 

ze względu na duże opóźnienia we wdrażaniu perspektywy budżetowej na lata 2014- 

2020, ale dzięki dywersyfikacji działalności Emitent nie miał problemów z sytuacją 

finansową i ostatecznie z wynikiem na koniec minionego roku. Kolejne miesiące i 

najbliższe lata to duża szansa na zwiększenie skali działania i poszerzenie portfela 

zamówień. Aplikowanie o fundusze strukturalne dla przedsiębiorców w najbliższych latach 

nie będzie łatwe ze względu na rygorystyczne kryteria i dużą konkurencję, ale wzrasta 

dzięki temu rola usług doradczych. Rok 2016 będzie swoistym testem dla firm 

consultingowych co do skuteczności w pozyskiwaniu dotacji dla swoich klientów. Pierwsze 

efekty widoczne będą już wynikach na koniec bieżącego roku. Mając na uwadze, że 

docelowo w najbliższych latach działalność consultingowa związana z dotacjami z UE 

będzie słabła, BBC analizuje już możliwości wdrożenia alternatywnych linii biznesowych.” 

- komentuje Bogdan Pukowiec, Prezes Zarządu Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe 

S.A. 

 

Spółka nadal rozwija swoją działalność w zakresie inwestycji kapitałowych. W samym 

tylko 4 kw. 2015 r. saldo na działalności inwestycyjnej było dodatnie i wyniosło blisko 

135 tys. zł. Na koniec grudnia 2015 r. w portfelu inwestycyjnym BBC znajdowało się 18 

podmiotów - w tym 15 spółek publicznych, a jego wartość wynosiła 4.907 tys. zł. Emitent 

utrzymuje bardzo dobrą kondycję finansową i posiada niewielkie zadłużenie kredytowe, 

które na koniec 4 kw. ub. roku sięgało 111 tys. zł. Spółka kontynuowała także rozwój 

segmentu biznesowego związanego ze świadczeniem usług Autoryzowanego Doradcy dla 

rynku NewConnect i obsługiwała w tym zakresie 7 podmiotów z alternatywnego rynku.    

 

„BBC nie będzie ograniczał działalności inwestycyjnej, co zgodne jest z obraną przed 

kilkoma laty strategią rozwoju, a co zapewnia z kolei stabilną sytuację finansową w 



okresach słabszej aktywności consultingowej. Działania inwestycyjne skorelowane są z 

polityką inwestycyjną naszego głównego akcjonariusza - ABS Investment S.A., który 

wykazał bardzo dobre wyniki finansowe na koniec 4 kwartału oraz całego 2015 roku.” - 

wyjaśnia Pukowiec. 

 

BBC przeprowadzało w minionym kwartale działania, które pozwalały na lepsze 

przygotowanie się do realizacji usług doradczych w obszarze pozyskiwania środków 

pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Spółka prowadziła w tym zakresie szkolenia 

przygotowawcze, dostosowywała swoją infrastrukturę, a także usprawniała strukturę 

organizacyjną. Mocny wzrost przychodów z tytułu świadczenia usług doradczych wraz z 

dalszym prowadzeniem efektywnej działalności inwestycyjnej powinien umożliwić 

Emitentowi osiąganie dobrych wyników finansowych w nadchodzących kwartałach. 

  

„Już z końcem 2015 r. podpisane zostały liczne umowy na realizacje projektów 

inwestycyjnych w zakresie pozyskania finansowania dla firm przez BBC, a w kolejnych 

miesiącach ich liczba będzie wzrastać. Emitent koncentruje się na głównie na doradztwie 

dla sektora MSP w zakresie dotacji na infrastrukturę, wdrażanie innowacyjnych 

produktów i rozwiązań technologicznych, poprawę efektywności energetycznej oraz 

szeroko rozumiane działania badawczo-rozwojowe. Szczególny zakres aktywności to 

także doradztwo w zakresie dofinansowania projektów mających na celu ochronę 

dziedzictwa kulturowego.” - dodaje Prezes Pukowiec. 

 

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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