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Idzie wiosna, a z nią sukces 

 

Zofia Podhorodecka Prezes Zarządu ECA AUXILIUM S.A. ma powody do 

zadowolenia. Zarządzana przez nią Spółka, która końcem ubiegłego roku połączyła 

się z śląską firmą audytorsko – doradczą ECA Group Sp. z o.o,. rok 2012 rozpoczęła 

dynamicznie, osiągając wiele sukcesów zarówno finansowych jak i w branży. Widać, 

że obrany kierunek rozwoju był słuszny. 

ZP: To prawda, o konsolidacji i potrzebie łączenia sił, mówiliśmy już od pewnego 

czasu. Rok 2011 potwierdził nasze spostrzeżenia. Konsekwentnie realizowana przez 
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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 realizowane przez nas wyniki finansowe oraz 

perspektywy rozwoju w kolejnych latach. 

RR: Pierwsze sukcesy widać już w rankingach branżowych. 

ZP: W ostatnich dniach opublikowane zostały wyniki corocznego rankingu firm 

Doradztwa Podatkowego. ECA AUXILIUM S.A. uplasowało się na bardzo wysokim 4 

miejscu w gronie najlepszych firm doradczych w Polsce zatrudniających od trzech do 

dziewięciu doradców. Jest to awans w porównaniu z rokiem poprzednim o 7 miejsce.  

Równie wysoko uplasowaliśmy się w rankingu firm audytorskich. 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. 

Na podstawie analizy dwóch najważniejszych zestawień branżowych widać, 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. 

RR: Pani Prezes jak Pani ocenia, kto ma realne szanse na zwiększenie dynamiki 

sprzedaży? 

ZP: W mojej ocenie mając na uwadze ewoluujący rynek istotną kwestią 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, będziemy budować mocną 

markę nie tylko w kraju, ale również zagranicą. Uważam, że tylko spójne działania 

oraz realizacja założonej strategii, którą opublikowaliśmy w ostatnim czasie zapewnią 

dalsze sukcesy zarówno finansowe jak i rozwoju ECA AUXILIUM S.A.. 

 

ECA AUXILIUM S.A. - 4 miejsce w Rankingu Firm 
Doradztwa Podatkowego 

 

Dnia 22 marca 2012 roku Dziennik Gazeta Prawna opublikowała coroczny ranking 

firm Doradztwa Podatkowego. ECA AUXILIUM S.A. uplasowało się na bardzo 

wysokim 4 miejscu w gronie najlepszych firm doradczych w Polsce zatrudniających od 

trzech do dziewięciu doradców. Jest to awans w porównaniu z rokiem poprzednim o 7 



miejsce. 

 

ECA AUXILIUM S.A. jako pierwsza spółka z rynku 
NEWCONNECT w programie 10/10 

 

ECA AUXILIUM S.A. mając na uwadze rosnącą konkurencję na rynku kapitałowym 

oraz wychodząc naprzeciw potrzebom inwestorów indywidualnych głównie w zakresie 

aktualnej, kompletnej, wiarygodnej, rzetelnej oraz wysokiej jakości informacji, 

przystąpiła do programu prowadzonego przez Stowarzyszenie Inwestorów 

Indywidualnych 10/10 - jako pierwsza spółka z rynku NEWCONNECT. Program ten 

ma na celu monitorowanie zakresu i jakości relacji inwestorskich realizowanych przez 

Emitentów. Głównym założeniem programu jest działanie na rzecz poprawy jakości 

publikowanych raportów bieżących i okresowych, wskazanie spółkom braków lub 

możliwości szerszej publikacji istotnych wydarzeń oraz informacji z obszaru 

działalności podmiotu, jak również narzędzi, dzięki którym można to zrealizować. 

Spółka podejmuje zobowiązanie realizacji założeń programowych, a następnie jest 

audytowana z ich wykonania. Mając na uwadze transparentność ECA AUXILIUM oraz 

świadomość rosnących oczekiwań inwestorów Zarząd spółki podjęte działania 

wpisuje w założenia zarządzania strategicznego, obejmujące finanse, komunikację 

oraz marketing. Głównym jego celem jest zapewnienie efektywnej, dwukierunkowej 

komunikacji między spółką a społecznością inwestorską, co w efekcie przyczyni się 

do rzetelnej wyceny papierów wartościowych przez rynek. ECA AUXILIUM SA 

poprzez prowadzenie relacji inwestorskich zgodnych z najwyższymi standardami 

obowiązującymi na rynku kapitałowym chce uzyskać efekt służący nie tylko 

inwestorom, którzy są lepiej poinformowani o poczynaniach spółki, ale także samej 

spółce, której akcje będą wyżej wyceniane, a koszt pozyskania kapitału stanie się 

niższy. 

 

ECA AUXILIUM ma nową Radę Nadzorczą 

 

W dniu 20 marca 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

Spółki przyjęło rezygnacje członków Rady Nadzorczej w osobach: Cecylia Łobas, 

Hanna Kozak, Tadeusz Rejdak oraz odwołało Panią Kazimierę Widła z pełnienia 

funkcji Członka Rady Nadzorczej. Zarząd Spółki pragnie złożyć wszystkim Członkom 

Rady podziękowanie za zaangażowanie i pracę w okresie sprawowania ich funkcji. 

Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta powołało 

nową Radę Nadzorczą Spółki w składzie: 

1/ Barbara Jędrzejek 

2/ Wojciech Chabasiewicz 

3/ Jan Gąsowski 

4/ Marcin Krupa 

5/ Sławomir Jarosz 



 

Spotkanie Zarządu z Akcjonariuszami 

 

W dniu 20 marca 2012 roku odbyło się w Krakowie spotkanie otwarte Zarządu Eca 

Auxilium S.A. z inwestorami i akcjonariuszami Spółki. Zarząd odpowiadał na pytania 

w siedzibie hotelu JUSTYNA przy Al. Jana Pawła II 70. Dziękujemy wszystkim, którzy 

wzięli w nim udział. Głównymi tematami dyskusji były założenia opublikowanej 

strategii rozwoju spółki oraz plany na przyszłość. 

 

Wynik finansowy za miesiąc luty 2012r. 

 

Przychody ze sprzedaży w miesiącu lutym 2012 roku Grupy Kapitałowej ECA 

AUXILIUM S.A. osiągnęły poziom 1.011.390,14 zł i są wyższe o 171% od przychodów 

ogółem zrealizowanych przez AUXILIUM S.A. w analogicznym miesiącu roku 2011. 

Zysk netto zrealizowany przez Grupę Kapitałową ECA AUXILIUM S.A. w lutym 2012 

roku wyniósł 242.763,79 zł i jest wyższy o 668 % od zysku zrealizowanego w lutym 

2011 roku przez AUXILIUM S.A. Narastająco za dwa pierwsze miesiące roku 

przychody ze sprzedaży ogółem Grupy Kapitałowej ECA AUXILIUM S.A. wyniosły 

1.755.033,02 zł i są wyższe o 185% od przychodów ze sprzedaży ogółem 

zrealizowanych przez AUXILIUM S.A. w analogicznych miesiącach roku 2011. Zysk 

netto zrealizowany przez Grupę Kapitałową ECA AUXILIUM S.A. w okresie styczeń - 

luty 2012 r. wyniósł 299.177,58 zł i jest wyższy o 466 % od zysku zrealizowanego w 

analogicznym okresie 2011 roku przez AUXILIUM S.A.. 

 

Media o nas: 

 

Dziennik Gazeta Prawna 26.03. 2012 Przedszkole musi uiścić opłatę za wynajmowany garaż 

Dziennik Gazeta Prawna 26.03. 2012 Darmowy najem i użyczenie maja ten sam efekt w 

rozliczeniach PIT 

Biuletyn Newconnect 21.03.2012 ECA Auxilium S.A. jako pierwsza spółka z rynku 

NewConnect przystąpiła do programu "10/10 - komunikuj się skutecznie" 

Puls Biznesu 20.03.2012 Oferty publiczne maja swoje zalety 

Parkiet 19.03.2012 Na NewConnect przybywa firm płacących dywidendę 

Dziennik Gazeta Prawna 12.03. 2012 Kto jest odpowiedzialny za terminowe wpłaty zaliczek  

Dziennik Gazeta Prawna 12.03. 2012 Nadpłata firmy wpłynie na konto 

Dziennik Gazeta Prawna 08.03. 2012 Jak rozliczyć roczny PIT 

Dziennik Gazeta Prawna 08.03. 2012 Minister może wpływać na księgowość miast 

Dziennik Gazeta Prawna 05.03. 2012 W jaki sposób rozliczyć koszty na przełomie roku 

Dziennik Gazeta Prawna 01.03. 2012 Do sprawozdań 2012 parki narodowe już będą musiały 

stosować nowe zasady 

Dziennik Gazeta Prawna 27.02. 2012 Jak określić rodzaj kosztu 

Dziennik Gazeta Prawna 27.02. 2012 W jaki sposób ewidencjonować dotacje na surowce 
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Biuro w Warszawie 
Office in Warsaw 
ul. J. Kossaka 12/1 
01-576 Warszawa 
tel. +48 22 633 03 00 

Biuro w Poznaniu 
Office in Poznań 
ul. E. Szczanieckiej 9a/9 
60-215 Poznań 
tel. +48 61 670 97 70 

Biuro we Wroclawiu 
Office in Wroclaw 
ul. W. Jagiełły 3/54 
50-201 Wroclaw 
tel. +48 71 725 91 20 

Biuro w Zabrzu 
Office in Zabrze 
ul. B. hagera 41 
41-800 Zabrze 
tel. +48 32 376 41 40 
fax. +48 32 376 41 41 

Biuro w Łodzi 
Office in Łódź 
ul. Lagiewnicka 54/56 
91-463 Lódź 
tel. +48 42 255 58 64 
fax. +48 42 255 58 65 

Biuro w Bielsku-Bialej 
Office in Bielsko-Biala 
ul. Warszawska 153 
43-300 Bielsko-Biala 
tel. +48 501 86 44 13 
fax. +48 42 255 58 65 
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