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 Wszystkie numery archiwalne newsletter’a dostępne są na naszej stronie internetowej pod adresem:   
www.auxilium.com.pl 

  

  

  

 ECA AUXILIUM ma trzech doradców z Certyfikatem      
  

W minionym miesiącu kolejny pracownik Spółki ECA AUXILIUM S.A. zdał egzamin przeprowadzany przez Giełdę 

Papierów Wartościowych w Warszawie na Certyfikowanego Doradcę, tym samym dołączając do grona dwóch pozostałych 

doradców z Certyfikatem. Spółka na dzień 25 stycznia 2011 roku w swych szeregach zatrudnia trzy osoby z Certyfikatem 

Autoryzowanego Doradcy. 

  

  

http://www.auxilium.com.pl/?smclient=e2279a93-a008-4a49-a5a2-8b524b8c0a37&smconv=169d0bda-ac1f-43ae-acdd-0b091b8b6fb9


 3 stycznia czwarty debiut    
  

W dniu 3 stycznia 2012 roku zadebiutowała na rynku NewConnect spólka  UBOAT LINE S.A. czwarta spółka, którą ECA 

AUXILIUM S.A. wprowadziło do Alternatywnego Systemu Obrotu. To bardzo ciekawy projekt. UBOAT LINE S.A. to 

powstałe w 2008 roku przedsiębiorststwo specjalizujące się w organizacji przepraw promowych, transportu intermodalnego 

oraz dostarczania usług dla branży TSL na terenie Europy. W 2011 roku Uboat Line uruchomił międzynarodowe call 

center w Gliwicach zajmujące się  obsługą europejskich klientów Spółki oraz podmiot zależny w Hamburgu - Oliwia Trans 

GmBH, który specjalizuje się z pozyskiwaniu klientów na rynku niemieckim. W styczniu 2012 roku Uboat Line debiutujac 

na rynku NewConnect, pozyskał 2,5 mln zł z oferty prywatnej. 

  

  

 ECA AUXILIUM - faza zmian 

      
Rok 2012 zaczęliśmy od zmian. Przede wszystkim powstała nowa Grupa Kapitałowa zarządzana przez ECA Auxilium, S.A., 
obejmująca spółki wcześniej należące do portfela obu firm. Grupa ECA Auxilium swoją działalność operacyjną skupia przede 
wszystkim na realizacji usług, spośród których wyróżnić możemy: 

 Audyt 
 Doradztwo podatkowe 
 Doradztwo giełdowe 
 Usługi księgowe i kadrowo-płacowe 
 Szkolenia 

Rok 2012 to również rok ważnych zmian wizerunkowych, które zgodnie z przyjętą strategią będą następować w ślad za rozwojem 
Spółki jak i całej Grupy Kapitałowej. ECA  AUXILIUM S.A. chce być postrzegane jako jeden z filarów polskiego sektora branży 
audytorskiej i doradztwa podatkowego, prężnie rozwijająca się spółka szkoleniowa oraz dynamicznie wzrastający podmiot księgowy. 
Powstający nowy znak w symboliczny sposób przedstawia osobowość naszej firmy i doskonale wpisuje się w obraz współczesnego 
rynku oraz działającej na nim konkurencji. Pełna prezentacja nowej wizualizacji juz wkrótce. 

   

    

   20 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy   
  

ECA AUXILIUM  S.A. wzorem lat ubiegłych zaangażowało się w działalność charytatywną wspierając już po raz kolejny  Wielką 
Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Podczas licznych organizowanych na terenie miasta imprez na rzecz 20 finału WOŚP Spółka była 
jednym z fundatorów drobnych upominków dla finalistek Dzielnicowego Konkursu Miss. 

   Wyniki ECA AUXILIUM za  IV kwartał 2011 r. oraz IV kwartały narastająco. 

ECA AUXILIUM S.A. w okresie od 01.10.2011 r. do 31.12.2011r. osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości 617.287,92 zł i są one 
niższe o 26%  od przychodów ze sprzedaży w czwartym kwartale 2010 roku. Zysk operacyjny w czwartym kwartale 2011 roku wyniósł 
5.673,67 zł i jest on wyższy od zysku operacyjnego w czwartym kwartale 2010 roku o 86%. Zysk finansowy  w okresie październik - 
grudzień 2011 roku jest wyższy o 250 % od zysku finansowego w analogicznym okresie roku 2010 i wynosi 667.201,29 zł. Zysk netto 
w czwartym kwartale 2011 roku wyniósł 416.655,79 zł  i jest on wyższy o 112 % od zysku netto w czwartym kwartale 2010 roku. 

Podane poniżej dane finansowe narastająco za cztery kwartały minionego roku to pierwsze, wstępne, nieaudytowane wyniki ECA 
AUXILIUM za rok 2011 r. Ostateczne wyniki  zostaną podane przez Emitenta w raporcie rocznym po badaniu audytorskim w terminie 



zgodnym z harmonogramem, który Spółka opublikowała stosownym raportem bieżącym. 

Narastająco za cztery kwartały 2011r. przychody netto ze sprzedaży wynoszą 5.991.819,95 zł i są niższe o 9,72% w stosunku do 
analogicznego okresu 2010 roku. Zysk na działalności operacyjnej w okresie styczeń - grudzień 2011 wyniósł 778.651,25 zł i jest 
niższy o 20,8% od zysku na działalności operacyjnej  w okresie styczeń-grudzień 2010r. Zysk netto narastająco za cztery kwartały 
2011 roku wynosi 1.020.122,92 zł i jest o 18,9% niższy od zysku netto za cztery kwartały 2010 roku. 

 

W ostatnim miesiącu o ECA AUXILIUM pisały następujące gazety:  

Dziennik Gazeta Prawna 30.01.2012 Jak ujać i wycenić w sprawozdaniu walutowy kontrakt 
forward na dzień bilansowy 

 Dziennik Gazeta Prawna 25.01.2012  Firma zaoszczędzi na VAT  

  
Dziennik Gazeta Prawna 24.01.2012  Urzędy skarbowe muszą mieć numery rachunków 
bankowych  

Dziennik Gazeta Prawna 23.01.2012  biegły Rewident nie wykupi 

obowiązkowej polisy wstecz 

Dziennik Gazeta Prawna 23.01.2012 W  ciągu pięciu lat można odliczyć VAT 

poprzez złożenie korekty 

Rzeczpospolita 20.01.2012. Najważniejsze wyroki sądów administracyjnych z 

2011 roku w sprawach VAT 

Rzeczpospolita 19.01.2012 Najważniejsze wyroki sądów administracyjnych z 

2011 roku w sprawach podatkowych 

Reczpospolita 18.01.2012 Najważniejsze wyroki sądów administracyjnych z 

2011 roku w sprawach CIT 

Rzeczpospolita 17.01.2012 Specjalne strefy ekonomiczne w 

orzecznictwie sądów administracyjnych 

Dziennik Gazeta Prawna 19.01.2012 Do 23 stycznia trzeba zgłosić rezygnację z 

ksiąg 

Dziennik Gazeta Prawna 16.01.2012  W jaki sposób wykazać sprzedaż pojazdu 

w komisie 

Dziennik Gazeta Prawna 13.01.2012  Przekazanie ksiąg należy zgłosić do 

urzędu 

Dziennik Gazeta Prawna 10.01.2012   Do 15 stycznia trzeba otworzyć ksiegi 

rachunkowe 

Dziennik Gazeta Prawna 09.01.2012  Jak zinwentaryzować wartości 

niematerialne 

Dziennik Gazeta Prawna 09.01.2012  Gwarancje bankowe są kosztem w 



momencie ich poniesienia 

Dziennik Gazeta Prawna 05.01.2012  Do 31 grudnia jest czas na dobrowolne 

przejście na księgi 

Dziennik Gazeta Prawna 04.01.2012  Jak ująć w księgach koszty opłaty 

skarbowej 

Dziennik Gazeta Prawna 04.01.2012  Skarbówka może zająć pensję  

Rachunkowość i Podatki dla Prakrtyków Sprawdź jak prawidłowo rozliczać 

transakcje łańcuchowe 

Rachunkowość i Podatki dla Prakrtyków Czy dofinansowanie projektu w 

ramach programu operacyjnego stanowi przychód podatkowy 

Nowe Standardy Rachunkowości Ujecie Podatku dochodowego w 

sprawozdaniu finansowym 

Nowe Standardy Rachunkowości Jak prawidłowo rozliczyć prawne połączenie 

jednostek 

  

 

 

Obligo S.A. 
ul. Legionów 93/95, 91-072 Łódź 

+48 42/ 630-41-41 
+48 42/ 630-70-77 

sekretariat@obligo.pl  

  
  

  
  

Beskidzkie Biuro Consultingowe Spółka Akcyjna 

ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała 
(budynek szklany GK Kęty) 

 
tel.: (33) 816 17 56  
tel.: (33) 822 14 10 

tel/fax: (33) 816 92 26 
tel. kom. biuro: 602 222 875 

tel. kom. manager: 602 691 888 
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www.bbc-polska.com  

e-mail: bbc@bbc-polska.com 
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