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Nowy Rok ... idą zmiany...

Mijający rok był wyjątkowym i bardzo ważnym dla Auxilium S.A. i ECA Group . To okres realizacji ważnych zadań biznesowych, oraz rok w którym
dokonała się fuzja obu podmiotów. Wszystkie te wydarzenia uwarunkowały kolejne zmiany, od których zaczniemy rok 2012. 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 skupi przede wszystkim na realizacji usług, spośród których wyróżnić możemy:

•
•
•
•
•

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

Rok 2012 przyniesie ważne zmiany wizerunkowe, które zgodnie z przyjętą strategią będą następować w ślad za rozwojem Spółki jak i całej Grupy
Kapitałowej. Kompleksowo zaprezentowane zostaną z początkiem marca i będą pierwszą odsłoną naszej nowej jakości.

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.

Grudzień to czas podsumowań.

W miesiącu grudniu 2011 roku odbyła się w ECA AUXILIUM S.A. doroczna konferencja z biegłymi rewidentami. Tematem spotkania było
podsumowanie roku 2011, przedstawienie głównych założeń pracy w roku przyszłym oraz obowiązki biegłych rewidentów wynikające z ustawy i
krajowych standardów rewizji finansowej, kodeksu etyki oraz informacji związanej z dokumentacją roboczą jak również wykład z zakresu podatku
dochodowego od osób prawnych.

AUXILIUM - Gepardem Biznesu i Efektywną Firmą

W miesiącu listopadzie 2011 roku Auxilium S.A. zostało wyróżnione wśród 50 tysięcy podmiotów gospodarczych przez
kapitułę konkursu redakcji magazynu przedsiębiorców "Europejska Firma" jako Spółka działająca zarówno dynamicznie,
jak i efektywnie uzyskując dwa tytuły: „Gepard Biznesu 2010”, i „Efektywna Firma 2010”. Ranking zostanie
opublikowany w magazynie „Europejska Firma” nr 1/2012

Najwyższa Jakość Quality International 2011

W miesiącu listopadzie Auxilium S.A. zdobyło tytuł Najwyższa Jakość Quality International 2011 w Kategorii QI Services oraz QI
Order. Kapituła konkursu reprezentowana przez przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju Regionalnego , PARP-u, Polskiego Forum ISO
9000 oraz redakcji Forum Biznesu doceniła i nagrodziła firmy, które starannie wdrażają oraz promują idee JAKOŚCI we wszystkich
aspektach swojej działalności.

W branży KE też szykuje zmiany

W miesiącu listopadzie w prasie ekonomicznej pojawiły się doniesienia dotyczące zmian jakie proponuje w stosunku do firm
audytorskich Komisja Europejska. Przedstawiono projekt dwóch nowych unijnych aktów prawnych. Ich celem jest zwiększenie

wiarygodności audytu oraz konkurencyjności na rynku audytorskim. Jedną z metod ma być dość kontrowersyjny dla wielkich
audytorów (firm z wielkiej czwórki: Ernst & Young, Deloitte Touche, PwC, KPMG) projekt rozdziału usług. Obecnie bowiem firmy
audytorskie, które badają księgi finansowe spółek i dają podpis poświadczający ich prawidłowość mogą oferować inne usługi np.
doradcze. W przedstawionych projektach ma się to skończyć, gdyż Komisja Europejska podnosi kwestie konfliktu interesów.
Zwiększeniu konkurencyjności ma służyć również obowiązek zmiany audytora: każdy bank i spółka giełdowa będą to musiały robić co
sześć lat. Poza tym Komisja Europejska chce unieważnić wszelkie klauzule zobowiązujące do korzystania z usług największych
audytorów. Wówczas to np. Banki nie będą mogły żądać od swoich klientów, by ci poddawali się audytowi spółek z wielkiej czwórki.
To ma pomóc audytorom średniej wielkości, którzy dzięki łatwiejszemu dostępowi do badania ksiąg większych podmiotów będą mieli
szansę dostania się do ścisłego grona elity. Ułatwieniem dla audytorów ma być również tzw. paszport europejski. Firma audytorska ,
która dostanie prawo świadczenia usług badania ksiąg w jednym kraju UE automatycznie może działać we wszystkich 27 państwach.

ECA AUXILIUM S.A. ma dwóch doradców z CERTYFIKAT

W minionym miesiącu dwóch pracowników ECA AUXILIUM S.A. zdało egzamin przeprowadzany przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie na Certyfikowanego Doradcę, tym samym spełniając wymóg regulatora w stosunku do możliwości świadczenia usług autoryzowanego
doradcy po 1 stycznia 2012 roku, który to obliguje wszystkich autoryzowanych doradców do posiadania dwóch osób z Certyfikatem.

Wyniki ECA AUXILIUM S.A. za miesiąc Listopad 2011

Przychody ze sprzedaży ogółem w miesiącu listopadzie 2011 roku osiągnęły poziom 203.219,64 zł i są niższe o 23% od przychodów
ze sprzedaży ogółem zrealizowanych w analogicznym miesiącu roku 2010. Zysk bilansowy zrealizowany w listopadzie 2011 roku
wyniósł 6.767,68 zł i jest niższy od zysku bilansowego z analogicznego okresu 2010 roku o 78%.
Narastająco przychody ze sprzedaży ogółem za jedenaście miesięcy 2011 r. wyniosły 5.831.892,22 zł i są niższe o 8% od
przychodów wypracowanych w okresie styczeń-listopad 2010 roku. Zysk bilansowy za jedenaście miesięcy 2011 roku jest o 16 %
wyższy w porównaniu z analogicznym okresem 2010 roku i wynosi 1.602.222,12zł.

W ostatnim miesiącu o ECA AUXILIUM pisały następujące gazety:
Dziennik Gazeta Prawna 12.19.2011 Jak ująć odsetki od ekwiwalentu urlopowego
Dziennik Gazeta Prawna 12.19.2011 Montaż saun i łaźni nie może być objęty preferencyjną
stawką
Dziennik Gazeta Prawna 12.12.2011 Opłaty za media nie są przychodem do opodatkowania
Dziennik Gazeta Prawna 12.12.2011 Jak Rozliczyć odzyskaną należność
Dziennik Gazeta Prawna 05.12.2011 Rażące naruszenie podstawą stwierdzenia nieważności
decyzji
Dziennik Gazeta Prawna 05.12.2011 Jak w księgach rachunkowych ująć nadwyżkę VAT
Dziennik Gazeta Prawna 05.12.2011 Kiedy pracownikom należą się diety
Dziennik Gazeta Prawna 28.11.2011 Roczne rozliczenie musi odzwierciedlać stan rzeczywisty
Dziennik Gazeta Prawna 28.11.2011 Czy zmniejszyć wartość towarów na dzień bilansowy
Dziennik Gazeta Prawna 21.11.2011 Kiedy należy zaksięgować podwyższenie kapitału
Gazeta Finansowa 17.11.2011 Auxilium ma nowego wiceprezesa
Dziennik Gazeta Prawna 14.11.2011 Kiedy można żądać wznowienia postępowania
Dziennik Gazeta Prawna 14.11.2011 Od zbycia akcji trzeba zapłacić 19% podatek dochodowy
Dziennik Gazeta Prawna 08.11.2011 Gotówkę ze spadku zgłaszamy fiskusowi
Dziennik Gazeta Prawna 07.11.2011 W jaki sposób ustalić księgowe różnice kursowe
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