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List Zarządu 
 

 

Drodzy Akcjonariusze i Inwestorzy Giełdowi, 

 

Beskidzkie Biuro Consultingowe Spółka Akcyjna, którym mam zaszczyt zarządzać działa w branży, 

która nieustannie się rozwija, przy jednoczesnym wzroście zapotrzebowania na coraz bardziej 

skomplikowane usługi.  

Rok 2014 był pierwszym, w której obowiązywała nowa perspektywa budżetowa Unii Europejskiej na 

lata 2014 – 2020. Pomimo oczekiwań przedsiębiorców, nie zostały jednak uruchomione żadne 

programy dotacyjne. Dla Emitenta oznaczało to ograniczoną możliwość realizacji przychodów z tego 

tytułu. Dziś nie wystarczy jednak oferować jednego typu produktu, jakim jest doradztwo w zakresie 

projektów z funduszy pomocowych. Analiza rozwoju zagranicznych firm doradczych wskazuje 

również, że w naturalny sposób rozpoczęły one ekspansję na inne rynki, w tym na rynki Europy 

Wschodniej, a to wpływa z kolei na wzrost konkurencyjności. 

W związku z powyższym, działania Zarządu skupione były głównie na poszukiwaniu nowych 

możliwości rozwoju, wprowadzaniu do oferty nowych usług, pozyskaniu nowych klientów i 

partnerów strategicznych oraz rozwoju działalności w sferze rynków kapitałowych, mających 

zapewnić dywersyfikację przychodów w kolejnych latach. 

 

Przychody Spółki w minionym roku realizowane były w dużym stopniu w dalszym ciągu z usług 

związanych z rozliczaniem projektów dofinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej, a 

także z prowizji związanych  z uzyskaniem dofinansowania na projekty, dla których Spółka 

świadczyła usługi doradcze na etapie aplikacji o środki pomocowe w latach poprzednich. 

Zrealizowanych zostało również wiele projektów z zakresu wycen finansowych przedsiębiorstw i 

wycen wartości niematerialnych i prawnych, w tym w szczególności znaków towarowych. Ważnym 

źródłem przychodów było również opracowywanie dokumentacji oraz realizacja procedur związanych 

z wprowadzaniem przedsiębiorstw na rynek publiczny NewConnect. Pragnę zaznaczyć, iż mimo 

znacznie gorszej koniunktury w sektorze dotacji unijnych niż w roku poprzednim, Spółka 

wypracowała przychód operacyjny w wysokości 1.050.669,17 zł, tj. tylko o około 20% niższy niż w 

roku poprzednim. Należy również podkreślić, iż odnotowana strata netto w wysokości -293.309,73 zł, 

nie wynika z działalności operacyjnej, a jest następstwem aktualizacji aktywów niefinansowych i 

aktualizacji wartości inwestycji, czyli utworzonych odpisów na nieściągalne należności i zagrożone 

inwestycje, które wynoszą w sumie 293.839,68 zł. Wynika z tego, że pomimo niesprzyjających 

czynników zewnętrznych, na które nie mieliśmy wpływu Spółka zachowuje stabilny poziom wyników 

finansowych, dobrą pozycję rynkową, ale przede wszystkim nie ma problemu z płynnością finansową. 

 

W 2014 roku nastąpiły znaczące zmiany w strukturze organizacyjnej Spółki. Z dniem 30 listopada 

2014 roku, na skutek rezygnacji, Pan Sławomir Jarosz przestał pełnić funkcję Członka Zarządu Spółki 

(wiceprezes). Jednocześnie w grudniu miały miejsce znaczące zmiany w akcjonariacie. Główny 

akcjonariusz Spółki, tj. ABS Investment S.A. w dniu 16 grudnia 2014 roku złożył zawiadomienie o 

zmniejszeniu udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Beskidzkiego Biura Consultingowego S.A. 

do poziomu 47,69%. Tym samym Emitent przestał być spółką zależna wobec ABS Investment S.A. W 

akcjonariacie ujawnił się z kolei nowy akcjonariusz – Pan Mateusz Bułka – który zawiadomił o 

posiadaniu 12,99% udziału w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta. W 2014 roku, 

Spółka otrzymała również zawiadomienia od AT Group S.A. o zmniejszeniu udziału poniżej progu 

5% w głosach na walnym zgromadzeniu oraz od INTEGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INVEST SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA o przekroczeniu 

progu 5% w głosach na walnym zgromadzeniu. 

 

Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. w obszarze rynku kapitałowego współpracowało z ABS 

Investment S.A. Zaowocowało to zwiększeniem aktywności w obszarze inwestycji kapitałowych. 

Spółka stopniowo odnotowywała wzrost wartość portfela aktywów finansowych, nabywając akcje 
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bądź udziały spółek publicznych lub tych, które były na etapie pozyskiwania finansowania 

udziałowego. Konsekwencją tych działań było zwiększenie wartości portfela o blisko 13% w stosunku 

do roku poprzedniego, którego wartość bilansowa na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 4.423.537,12 

zł. Na dzień bilansowy portfel inwestycyjny składał się z instrumentów finansowych 17 spółek, z 

czego 14 notowanych i 3 nie będące w publicznym obrocie (w tym udziały spółki z o.o.). W sytuacji 

ograniczonych możliwości generowania zysków z działalności doradczej, dywersyfikacja w kierunku 

inwestycji kapitałowych okazała się słuszna, perspektywiczna i zapewniająca stabilność 

funkcjonowania.  

 

Z inwestycjami kapitałowymi, powiązana jest działalność w sferze funkcji Autoryzowanego Doradcy. 

W dniu 1 października 2012 r., Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. zostało wpisane na listę 

Autoryzowanych Doradców na rynku NewConnect i na Catalyst. Na dzień sporządzenia niniejszego 

listu, Spółka jest Autoryzowanym Doradcą dla siedmiu spółek notowanych, a kolejne dwie 

przygotowuje do debiutów na rynku NewConnect, które mają odbyć się jeszcze w 2015 roku. 

Jednocześnie zwraca się uwagę na fakt, iż w 2014 roku odbył się debiut Spółki SferaNET S.A. z 

siedzibą w Bielsku-Białej, dla której Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. pełniło funkcję 

Autoryzowanego Doradcy. Spółka, działając w charakterze Autoryzowanego Doradcy, prowadziła 

również procedurę wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji spółki już notowanej na nim, 

tj. Mr Hamburger S.A., która zakończyła się w dniu 19 lutego 2015 roku. 

 

W dniu 24 czerwca 2013 roku Walne Zgromadzenie Spółki podjęło m.in. uchwałę, mocą której 

upoważniło Zarząd do realizacji procesu skupu akcji własnych. Od rozpoczęcia realizacji skupu akcji 

własnych, do dnia 31 grudnia 2014 roku, Spółka nabyła 20.490 akcji własnych, po średniej cenie 3,75 

zł za akcję. Akcje te stanowiły 0,512% udziału w kapitale zakładowym i głosach na walnym 

zgromadzeniu. 

 

W dniu 30 lipca 2014 roku Spółka wypłaciła dywidendę za rok obrotowy 2013 w kwocie brutto 

255.985,10 zł. Dywidenda na jedną akcję wyniosła 0,07 zł brutto. Dywidendę otrzymali akcjonariusze, 

którzy na koniec dnia 10 lipca 2014 roku (dzień ustalenia prawa do dywidendy) posiadali akcje 

Emitenta. Podstawą prawną do wypłaty dywidendy była uchwała Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2014 roku. 

 

W dniach od 19 grudnia 2013 roku do 4 czerwca 2014 roku miała miejsce subskrypcja prywatna akcji 

serii C. W ramach przeprowadzonej oferty, zostało objętych 260.000 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy) 

akcji. Akcje serii C zostały objęte przez 22 podmioty po cenie emisyjnej równej 3,90 zł (trzy złote 

dziewięćdziesiąt groszy) za każdą akcję. Akcje te zostały wprowadzone do alternatywnego systemu 

obrotu na podstawie uchwały Zarządu GPW z dnia 16 grudnia 2014 roku, a pierwsze notowanie tych 

akcji na rynku NewConnect, miało miejsce w dniu 7 stycznia 2015 roku. 

 

W dniach 5 czerwca 2014 roku do 13 sierpnia 2014 roku miała miejsce subskrypcja prywatna akcji 

serii D. Akcje te zostały zaoferowane osobom, które mają szczególne zasługi dla rozwoju Spółki. W 

ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej, zostało objętych 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) 

akcji. Akcje serii D zostały objęte przez 10 osób po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, tj. 

0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję. 

 

Wyniki finansowe, pozyskani Klienci oraz Partnerzy biznesowi utwierdzają nas w przekonaniu o 

prawidłowości podjętych decyzji oraz słuszności przyjętego kierunku rozwoju. Jednocześnie 

zaznaczamy, iż priorytetem podejmowanych przez nas działań, jest bezpieczeństwo środków 

powierzonych nam przez naszych Akcjonariuszy. 

 

Pragniemy podziękować wszystkim naszym Inwestorom, Klientom, Partnerom oraz Pracownikom, za 

współpracę oraz zaufanie którym nas obdarzyli. Bez tego, osiągnięcie przedstawionych wyników 
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finansowych na bardzo trudnym rynku, jakim z pewnością był w minionym roku rynek finansowy, nie 

mogłoby być możliwe.  

 

Zapewniamy, iż dołożymy wszelkich starań, aby w roku 2015 Spółka zrealizowała wszelkie elementy 

jej strategii, co w konsekwencji przełożyłoby się na jej końcowy wynik finansowy, oraz w roku 

kolejnym gratyfikację dla Akcjonariuszy. 
  
 

 

 

 

  

 ...……………………...... 

 Bogdan Pukowiec 

 Prezes Zarządu  
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Wybrane dane finansowe  

 
 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 

 w złotych w euro1 

Aktywa trwałe 523.210,07 141.457,35 122.752,99 34.109,12 

Wartości niematerialne i prawne 0,00 500,00 0,00 120,56 

Rzeczowe aktywa trwałe 4.806,69 54.299,36 1.127,72 13.093,02 

Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inwestycje długoterminowe 468.287,50 3.300,00 109.867,33 795,72 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 50.115,88 83.357,99 11.757,94 20.099,82 

Aktywa obrotowe 5.358.299,07 5.345.503,35 1.257.137,95 1.288.942,74 

Zapasy 0,00 0,00 0,00 0,00 

Należności krótkoterminowe 300.153,07 1.037.560,88 70.420,45 250.183,47 

Inwestycje krótkoterminowe 5.047.355,42 4.299.631,73 1.184.185,87 1.036.755,34 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10.790,58 8.310,74 2.531,63 2.003,94 

Aktywa razem 5.881.509,14 5.486.960,70 1.379.890,94 1.323.051,87 

       

Kapitał (fundusz) własny 5.473.185,97 5.047.730,70 1.284.092,15 1.217.141,85 

Kapitał (fundusz) podstawowy 400.500,00 367.500,00 93.963,35 88.614,00 

Należne wpłaty na kapitał podstawowy 0,00 0,00 0,00 0,00 

Udziały (akcje) własne -78.134,81 -33.386,57 -18.331,61 -8.050,39 

Kapitał (fundusz) zapasowy 4.444.130,51 3.450.489,50 1.042.660,19 832.004,61 

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 1.000.000,00 1.000.000,00 234.615,11 241.126,54 

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 -327.969,99 0,00 -79.082,27 

Zysk (strata) netto -293.309,73 591.097,76 -68.814,90 142.529,36 

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 408.323,17 439.230,00 95.798,79 105.910,01 

Rezerwy na zobowiązania 147.173,00 158.915,00 34.529,01 38.318,62 

Zobowiązania długoterminowe 109.989,00 149.985,00 25.805,08 36.165,36 

Zobowiązania krótkoterminowe 151.161,17 130.330,00 35.464,70 31.426,02 

Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pasywa razem 5.881.509,14 5.486.960,70 1.379.890,94 1.323.051,87 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 dane z bilansu zostały przeliczone po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego (Tabela A), obowiązującym 

odpowiednio w dniach 31.12.2014 r. oraz 31.12.2013 r.: 

- 31.12.2014 r. – 4,2623 zł, 

- 31.12.2013 r. - 4,1472 zł. 
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  01.01.2014 - 

31.12.2014 

01.01.2013 -

31.12.2013 

01.01.2014 - 

31.12.2014 

01.01.2013 -

31.12.2013 

  w złotych w euro2 

Przychody netto ze sprzedaży 1.050.669,17 1.323.508,87 250.801,26 314.299,86 

Koszty działalności operacyjnej 1.161.323,25 1.205.854,93 277.215,07 286.360,03 

Zysk (strata) ze sprzedaży -110.654,08 117.653,94 -26.413,82 27.939,83 

Pozostałe przychody operacyjne 28.245,73 274.494,82 6.742,43 65.185,57 

Pozostałe koszty operacyjne 216.624,02 186.188,50 51.709,50 44.215,06 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -299.032,37 205.960,26 -71.380,88 48.910,35 

Przychody finansowe 156.896,13 1.791.384,46 37.452,08 425.408,48 

Koszty finansowe 126.374,49 1.231.622,96 30.166,38 292.479,29 

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -268.510,73 765.721,76 -64.095,18 181.839,54 

Zysk (strata) brutto -268.510,73 765.721,76 -64.095,18 181.839,54 

Zysk (strata) netto -293.309,73 591.097,76 -70.014,85 140.370,76 

 

  

                                                 
2
 dane z rachunku wyników zostały przeliczone po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego (Tabela A), przyjętym jako 

średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień miesiąca odpowiednio roku 2014 oraz 2013: 

- rok 2014 r. - 4,1893 zł, 

- rok 2013 r. - 4,2110 zł. 
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Bielsko-Biała, dn. 22 maja 2015 roku 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Działając w imieniu Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej 

oświadczam, że wedle mojej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za rok 

obrotowy 2014 i dane porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z przepisami 

obowiązującymi Spółkę lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz że dane 

te odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową 

Spółki oraz jej wynik finansowy. Ponadto oświadczam, że sprawozdanie z działalności Spółki 

za rok obrotowy 2014 zawiera prawdziwy obraz jej sytuacji gospodarczej, w tym opis 

podstawowych zagrożeń i ryzyk. 

 

 

 

 

 

 ...……………………...... 

 Bogdan Pukowiec 

 Prezes Zarządu 
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Bielsko-Biała, dn. 22 maja 2015 roku 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Działając w imieniu Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej 

oświadczam, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący 

badania rocznego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa, 

oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania sprawozdania finansowego za 

rok obrotowy 2014, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o 

badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. 

 

 

 

 

 

 

 ...……………………...... 

 Bogdan Pukowiec 

 Prezes Zarządu  

 

 

 

 


