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List Zarządu 
 

Drodzy Akcjonariusze i Inwestorzy Giełdowi, 

Mam zaszczyt i przyjemność zaprezentować Państwu raport roczny Spółki za rok obrotowy 2015. Nie 

był to rok łatwy, ale pomimo wielu trudności zewnętrznych można ostatecznie uznać za udany.  

Opublikowane dane, mają na celu rzetelnie i jasno przedstawić informacje istotne dla oceny sytuacji 

majątkowej i finansowej Beskidzkiego Biura Consultingowego Spółka Akcyjna oraz zaprezentować 

dotychczasowe dokonania oraz perspektywy dalszego rozwoju.   

Głównym profilem działalności Beskidzkiego Biura Consultingowego SA jest świadczenie usług dla 

przedsiębiorstw w zakresie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej związanej z pozyskaniem 

środków pomocowych Unii Europejskiej na realizacje inwestycji, a także rozliczanie tych projektów. 

Zakres oraz wartość tych usług są ściśle powiązane z liczbą konkursów ogłaszanych przez instytucje 

je obsługujące. Od 2013 roku, usługi te były świadczone przez Spółkę w mniejszym zakresie, z racji 

zakończenia perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2007 – 2013. Warto podkreślić, iż 

nabory z perspektywy 2014-2020, w ramach których klienci Spółki ubiegali się o dofinansowanie, 

rozpoczęły się dopiero w IV kwartale 2015 roku. Od tego momentu konkursy powinny już być 

ogłaszane systematycznie, w coraz większym zakresie, co przełoży się w sposób bezpośredni na 

przychody uzyskiwane przez Spółkę. 

W wyniku przesunięcia terminów naborów, 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 segmencie rynku 

kapitałowego, mającego zapewnić dywersyfikację przychodów w kolejnych latach. 

Rok 2015 Zarząd wykorzystał na pozyskiwanie klientów na programy dotacyjne, których 

przeznaczenie oraz warunki były znane, oraz przygotowywanie ich do aplikowania. Zawierane były 

umowy ramowe czy też związane bezpośrednio z danymi konkursami. 

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

związanych z rozliczaniem projektów dofinansowanych ze środków pochodzących 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, a także z pełnieniem 

funkcji Autoryzowanego Doradcy dla spółek notowanych.  

Co najważniejsze, należy wskazać, iż mimo znacznie gorszej koniunktury w sektorze dotacji unijnych 

niż w latach poprzednich, dzięki dywersyfikacji usług oraz zwiększeniu skali działalności 

inwestycyjnej, Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 444.211,85 zł, (wobec straty netto w roku 

poprzednim roku w wysokości -293.309,73 zł) przy spadku przychodów operacyjnych o 38,8% w 

stosunku do roku ubiegłego, tj. do poziomu 643.031,20 zł. Świadczy to, iż 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 obszarze rynku kapitałowego, Beskidzkie Biuro Consultingowe SA współpracowało z ABS 

Investment SA. Zaowocowało to zwiększeniem aktywności w obszarze inwestycji kapitałowych, 

czego rezultatem jest stopniowy wzrost wartość portfela aktywów finansowych, poprzez nabywanie 
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akcji bądź udziałów spółek publicznych lub tych, które były na etapie pozyskiwania finansowania 

udziałowego.  

W opinii Zarządu, 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. 

Na dzień sporządzenia niniejszego listu, Spółka jest Autoryzowanym Doradcą dla siedmiu spółek 

notowanych, a kolejne przygotowuje do debiutów na rynku NewConnect, które mają odbyć się jeszcze 

w 2016 roku.  

Zgodnie z przyjętą przez Beskidzkie Biuro Consultingowe SA strategią działania na lata 2016 - 2018,  

głównym obszarem aktywności Spółki pozostanie segment doradztwa w zakresie pozyskiwania 

dotacji. Najważniejszym kryterium doboru projektów będzie rentowność usługi oraz perspektywy 

długookresowej współpracy z Beneficjentem.  

Nie chcemy jednak ograniczać się do segmentu dotacji i realizować sukcesywnie dalszą 

dywersyfikację przychodów. Ważnym nowym segmentem biznesowym dla Spółki ma stać się także 

zarządzanie projektami biznesowymi oraz uczestniczenie w projektach restrukturyzacyjnych.  

Spółka zamierza rozwijać działalność inwestycyjną i prowadzić inkubację projektów znajdujących się 

w fazie start-up. Ma to pozwolić na osiąganie ponadprzeciętnej stopy zwrotu z inwestycji przy 

podwyższonym ryzyku. Projekty inwestycyjne będą realizowane we współpracy z ABS Investment 

SA. 

Podsumowując rok 2015 należy podkreślić, iż 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. 

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

współpracę oraz zaufanie którym nas obdarzyli. Bez tego, osiągnięcie przedstawionych wyników 

finansowych na bardzo trudnym rynku, jakim z pewnością był w minionym roku rynek finansowy, nie 

mogłoby być możliwe.  

Zapewniam, iż dołożę wszelkich starań, aby w roku 2016 Spółka zrealizowała wszelkie elementy jej 

strategii, co w konsekwencji przełoży się na jej końcowy wynik finansowy oraz gratyfikację dla 

Akcjonariuszy. 

 

  

 

       ....……………………………… 

 Bogdan Pukowiec 

 Prezes Zarządu  
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 Wybrane dane finansowe  
 
 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 

 w złotych w euro1 

Aktywa trwałe 487.452,61 523.210,07 114.385,22 122.752,99 

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0,00 0,00 

Rzeczowe aktywa trwałe 2.891,26 4.806,69 678,46 1.127,72 

Należności długoterminowe 0 0 0,00 0,00 

Inwestycje długoterminowe 464.627,15 468.287,50 109.029,02 109.867,33 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 19.934,20 50.115,88 4.677,74 11.757,94 

Aktywa obrotowe 6.023.921,30 5.358.299,07 1.413.568,30 1.257.137,95 

Zapasy 0 0 0,00 0,00 

Należności krótkoterminowe 417.502,26 300.153,07 97.970,73 70.420,45 

Inwestycje krótkoterminowe 5.600.374,53 5.047.355,42 1.314.179,17 1.184.185,87 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6.044,51 10.790,58 1.418,40 2.531,63 

Aktywa razem 6.511.373,91 5.881.509,14 1.527.953,52 1.379.890,94 

      

Kapitał (fundusz) własny 5.824.537,29 5.473.185,97 1.366.781,01 1.284.092,15 

Kapitał (fundusz) podstawowy 409.950,00 400.500,00 96.198,52 93.963,35 

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

Udziały (akcje) własne -178.575,98 -78.134,81 -41.904,49 -18.331,61 

Kapitał (fundusz) zapasowy 4.148.951,42 4.444.130,51 973.589,45 1.042.660,19 

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

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 1.000.000,00 1.000.000,00 234.659,16 234.615,11 

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0,00 0,00 

Zysk (strata) netto 444.211,85 -293.309,73 104.238,38 -68.814,90 

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

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 686.836,62 408.323,17 161.172,50 95.798,79 

Rezerwy na zobowiązania 341.233,00 147.173,00 80.073,45 34.529,01 

Zobowiązania długoterminowe 69.993,00 109.989,00 16.424,50 25.805,08 

Zobowiązania krótkoterminowe 273.610,62 151.161,17 64.205,24 35.464,70 

Rozliczenia międzyokresowe 2.000,00 0 469,32 0,00 

Pasywa razem 6.511.373,91 5.881.509,14 1.527.953,52 1.379.890,94 

 

 

 

 

 

 

 

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

odpowiednio w dniach 31.12.2015 r. oraz 31.12.2014 r.: 

- 31.12.2015 r. – 4,2615 zł, 

- 31.12.2014 r. - 4,2623 zł. 
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  01.01.2015 - 

31.12.2015 

01.01.2014 -

31.12.2014 

01.01.2015 - 

31.12.2015 

01.01.2014 -

31.12.2014 

  w złotych w euro2 

Przychody netto ze sprzedaży 643.031,20 1.050.669,17 153.658,77 250.798,26 

Koszty działalności operacyjnej 1.082.156,09 1.161.323,25 258.592,07 277.211,77 

Zysk (strata) ze sprzedaży -439.124,89 -110.654,08 -104.933,30 -26.413,50 

Pozostałe przychody operacyjne 42.910,89 28.245,73 10.253,99 6.742,35 

Pozostałe koszty operacyjne 66.764,51 216.624,02 15.954,05 51.708,88 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -462.978,51 -299.032,37 -110.633,37 -71.380,03 

Przychody finansowe 1.292.378,92 156.896,13 308.826,93 37.451,63 

Koszty finansowe 147.470,56 126.374,49 35.239,57 30.166,02 

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 681.929,85 -268.510,73 162.953,99 -64.094,41 

Zysk (strata) brutto 681.929,85 -268.510,73 162.953,99 -64.094,41 

Zysk (strata) netto 444.211,85 -293.309,73 106.148,88 -70.014,02 

 

  

                                                 
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 2015 oraz 2014: 

- rok 2015 r. – 4,1848 zł, 

- rok 2014 r. - 4,1893 zł. 
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Bielsko-Biała, dnia 18 maja 2016 roku 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Działając w imieniu Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe SA z siedzibą w Bielsku-Białej 

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

obrotowy 2015 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 2015 zawiera prawdziwy obraz jej sytuacji gospodarczej, w tym opis 

podstawowych zagrożeń i ryzyk. 

 

 

 

 

 

 ...……………………...... 

 Bogdan Pukowiec 

 Prezes Zarządu 
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Bielsko-Biała, dnia 18 maja 2016 roku 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Działając w imieniu Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe SA 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 2015, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o 

badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. 

 

 

 

 

 

 

 ...……………………...... 

 Bogdan Pukowiec 

 Prezes Zarządu  

 

 

 

 


