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 ECA AUXILIUM w II etapie konkursu      
  

ECA AUXILIUM SA zakwalifikowało się do  II etapu konkursu ZŁOTA STRONA EMITENTA - piątej edycji konkursu 

na najlepszą stronę internetową spółki.W I etapie Konkursu oceniono strony internetowe 749 polskich oraz zagranicznych 

spółek giełdowych, których akcje są notowane na GPW i na rynku NewConnect. Do II etapu Konkursu zakwalifikowano 

54 spółek giełdowych najwyżej punktowanych w I etapie Konkursu. Witryny internetowe spółek zakwalifikowanych do II 

etapu wykazały się wysokim poziomem zawartości merytorycznej. II etap Konkursu, rozpoczął się 2 lutego 2012 r. Wyniki 

II etapu przedstawione zostaną w dniu 4 kwietnia, a rozstrzygnięcie Konkursu ogłoszone zostanie w dniu 12-13 czerwca, 

podczas IV Kongresu Relacji Inwestorskich Spółek Giełdowych SEG. Lista spółek zakwalifikowanych do II etapu znajduje 

http://www.auxilium.com.pl/?smclient=e2279a93-a008-4a49-a5a2-8b524b8c0a37&smconv=79a63952-1284-4440-b48a-61e411a7daad


się na stronie www.zse.seg.org.pl Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej strony internetowej spółki giełdowej zarówno 

wśród spółek z GPW jak i NewConnect. 

  

  

 ECA AUXILIUM w ścisłej czołówce branży audytorskiej   
  

Znane już są wyniki jednego z najbardziej prestiżowych rankingów branżowych firm audytorskich publikowanym przez 

dziennik RZECZPOSPOLITA. W ogólnym Rankingu Firm Audytorskich za rok 2011 ECA Auxilium S.A. na 80 

podmiotów z branży audytu w Polsce uplasowało się na 11 pozycji zyskując 10 miejsc w porównaniu z rokiem 

poprzednim. Zajęliśmy bardzo wysoką pozycję w zestawieniu rankingowym dotyczącym „liczby zbadanych podmiotów” 

uzyskując 5 miejsce bezpośrednio za największymi firmami w branży. W zestawieniu „przychody firm audytorskich” 

awansowaliśmy w porównaniu z rokiem poprzednim na 11 pozycję. 

  

  

 Wywiad z Prezes ECA AUXILIUM Zofią Podhorodecką      
       

-Przedstawione w raporcie firm audytorskich dane  potwierdzają duże zmiany w branży. 

ZP: O konsolidacji i potrzebie łączenia sił, mówiliśmy już od pewnego czasu. Rok 2011 potwierdził nasze spostrzeżenia. 

Konsekwentnie realizowana przez nas strategia rozwoju, fuzja, a  następnie stworzenie Grupy Kapitałowej ECA 

AUXILIUM S.A. połączone z  szybką reakcją na nowe trendy pojawiające się w branży audytorskiej  mają  przełożenie na 

wyniki finansowe spółki oraz jej perspektywy rozwoju w kolejnych latach. 

-Jak ocenia Pani obecnie rynek audytorski? 

  

ZP: Zachodzące zmiany oraz nowe propozycje Komisji Europejskiej w nieunikniony sposób wzmacniają procesy 

konsolidacji, głównie wśród średnich i mniejszych podmiotów audytorskich. Nie bez znaczenia są również rosnące 

oczekiwania ze strony rynku kapitałowego, które w znaczący sposób ograniczają sprawne funkcjonowanie biegłych 

rewidentów działających w pojedynkę. 

-Jak widzi Pani przyszłość firm audytorskich takich jak ECA AUXILIUM 

  

ZP: Biorąc pod uwagę fakt, iż prawdopodobnie największym wydarzeniem ubiegłego roku, mającym wpływ na układ sił w 

branży audytorskiej, było połączenie zarządzanego przeze mnie Auxilium S.A. oraz ECA Group Sp. z o.o. uważam, że 

realne szanse na sukces mają jedynie duże podmioty. Nie ukrywamy swoich ambicji stworzenia pierwszej polskiej 

międzynarodowej firmy audytorskiej. Obecnie działamy w 7 miastach Polski, świadcząc usługi audytorskie, doradztwa 

podatkowego, księgowe oraz szkoleniowe. Stawiamy na wzmacnianie współpracy z rynkiem kapitałowym, dlatego też w 

naszej Grupie znalazł się departament doradztwa giełdowego specjalizujący się w obsłudze emitentów giełdowych jak 

również podmiotów, które chcą stać się spółkami publicznymi. Powstała grupa kapitałowa ECA AUXILIUM chce być 

postrzegana jako jeden z filarów polskiego sektora branży audytorskiej, będąc jednocześnie jej liderem. 

-Kto ma szanse na zwiększenie dynamiki sprzedaży 

  

ZP: W naszej ocenie mając na uwadze ewoluujący rynek istotną kwestią w branży audytorskiej jest specjalizacja. Dlatego 

też ECA AUXILIUM S.A. od początku kładziemy nacisk na  obsługę audytorsko-podatkową  Jednostek Zainteresowania 

Publicznego. Wśród naszych Klientów są znaczące podmioty z rynku GPW i NewConnect oraz Fundusze Inwestycyjne. 

Patrząc na dalsze plany naszego rozwoju w kontekście konsolidacji i zmieniającego się rynku audytorskiego,  będziemy 

budować mocną markę nie tylko w kraju, ale również zagranicą, która pozwoli zawalczyć o najlepsze kontrakty i znaleźć 

http://www.zse.seg.org.pl/?smclient=e2279a93-a008-4a49-a5a2-8b524b8c0a37&smconv=79a63952-1284-4440-b48a-61e411a7daad


się w czołówce firm  audytorskich w Polsce. 

(tekst źródłowy: PARKIET-27.02.2012)   

  

   Wynik finansowy ECA AUXILIUM za miesiąc styczeń 2012r. 

Przychody ze sprzedaży w miesiącu styczniu 2012 roku całej Grupy Kapitałowej ECA AUXILIUM osiągnęły poziom 

743.842,88 zł i są wyższe o 205 % od przychodów  ogółem zrealizowanych przez AUXILIUM S.A. w analogicznym 

miesiącu roku 2011.  Zysk netto zrealizowany przez całą Grupę Kapitałową ECA AUXILIUM w styczniu 2012 roku 

wyniósł  90.242,53 zł i jest wyższy o 326 % od zysku zrealizowanego w styczniu 2011 roku przez AUXILIUM S.A.  

  

 

W ostatnim miesiącu o ECA AUXILIUM pisały następujące gazety:  

  

Dziennik Gazeta Prawna 27.02. 2012  Jak określić rodzaj kosztu 

Dziennik Gazeta Prawna 27.02. 2012  W jaki sposób ewidencjonować dotacje 

na surowce 

Dziennik Gazeta Prawna 27.02.2012 Spółka nie nalicza PIT od potencjalnego 

prawa do akcji 

Nowe Standardy Sprawozdawczości  luty 2012 MSSF 7 - kolejne zmiany 

Nowe Standardy Sprawozdawczości  luty 2012 Nieruchomości inwestycyjne w 

pierwszym sprawozdaniu sporządzonym zgodnie z MSSF 

Nowe Standardy Sprawozdawczości  luty 2012 Koszty wytworzenia środków 

trwałych - jak je poprawnie aktywować 

Nowe Standardy Sprawozdawczości  luty 2012 Jak ustalić granicę kapitalizacji 

różnic kursowych od kredytów w walucie obcej ? 

Rzeczpospolita 15  luty 2012 Należności i zobowiązania powiązanych firm nie 

podlegają kompensacie 

Dziennik Gazeta Prawna 15  luty 2012 Księgowi muszą tworzyć w 

sprawozdaniach odpisy aktualizujące wartości aktywów 

Dziennik Gazeta Prawna 13.02.2012 Raz wybrany sposób opodatkowania 

obowiązuje aż do zmiany 

Dziennik Gazeta Prawna 13 .02.2012 Osobie w związku małżeńskim nie 

przysługuje ulga Dziennik 

DziennikGazeta Prawna 13.02. 2012 Jak księgować opłaty bankowe na 



przełomie roku” 

Dziennik Gazeta Prawna 30.01.2012 Jak ująć i wycenić w sprawozdaniu 

walutowy kontrakt forward na dzień 
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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 

www.bbc-polska.com  

e-mail: bbc@bbc-polska.com 
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