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I. Pismo Zarządu dotyczące Grupy Kapitałowej
Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy Giełdowi,
Niniejszym przedstawiamy Państwu raport podsumowujący działalność Grupy Kapitałowej ECA Auxilium S.A. w roku
obrotowym 2012.
Był to czas prac związanych z połączeniem Auxilium S.A. z ECA Group Sp. z o.o. Dwa podmioty z branży księgowo audytorskiej połączyły się tworząc ECA AUXILIUM S.A. Fuzja była przełomowym wydarzeniem zarówno dla samego
ECA Auxilium S.A. jak i całej, nowopowstałej Grupy Kapitałowej. Poza koniecznymi zmianami w organizacji
wewnętrznej pracy, działania Spółki zostały ukierunkowane na zwiększenie skali prowadzonej działalności
z wykorzystaniem potencjału Spółki i spółek z Grupy. Następuje szereg zmian organizacyjnych, porządkujących
strukturę Grupy Kapitałowej i rolę Spółki dominującej w sposób jak najbardziej efektywny. Powstała Grupa Kapitałowa
ECA Auxilium, w której spółki córki prowadzą działalność operacyjną na poszczególnych, zdywersyfikowanych
obszarach, co pozwala na jak największe wykorzystanie posiadanych przez połączone podmioty zasobów,
doświadczenia oraz wiedzy, korespondując ze zmieniającym się rynkiem.
Miniony rok był kolejnym etapem realizacji strategii rozwoju poszczególnych spółek Grupy, w którym działania zostały
ukierunkowane na zwiększenie skali prowadzonej działalności, wprowadzenie do oferty nowych usług oraz umocnienie
pozycji rynkowej. Nastąpiła także optymalizacja kosztów. Spółka dominująca prowadziła głównie działalność
rachunkowo – księgową, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, działalność firm
centralnych (head office) i holdingów, świadczyła także usługi Autoryzowanego Doradcy. Ponadto, w zakresie
działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku znajdowały się:
-

audyt,

-

doradztwo podatkowe,

-

działalność szkoleniowa.

Dla każdej ze Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej, rok 2012 był szczególny. Spółka dominująca ponownie
wypłaciła dywidendę. Złożył się na nią zysk netto Spółki dominującej osiągnięty za rok obrotowy 2011 w wysokości
936.455,58 zł, powiększony o inne kapitały utworzone z zysku w wysokości 533.794,42 zł, łącznie zatem na wypłatę
dla akcjonariuszy przeznaczono kwotę 1.470.250 zł. W celu zracjonalizowania i ugodowego zakończenia współpracy
z odchodzącą kadrą zarządzającą oraz celem ujednolicenia struktur ECA Auxilium S.A. zawarto Ugodę, określającą
szereg zobowiązań i świadczeń ze strony ECA Auxilium S.A.
ECA Seredyński i Wspólnicy Sp. k. stanowi najmocniejszy filar w Grupie. W minionym roku ta spółka zależna
świadczyła szeroki zakres usług audytorskich i rewizji finansowej, w tym w szczególności prowadzono badania i
przeglądy sprawozdań finansowych zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości (PSR) oraz Międzynarodowymi
Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF). Doradcy podatkowi z ECA AUXILIUM Wójciak Sp. z o.o. Sp. k.
z powodzeniem reprezentowali interesy klientów. Warto przytoczyć np. wygrane dla klienta postępowanie przed
Naczelnym Sądem Administracyjnym, m.in. dotyczące możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów straty
odpowiadającej niezamortyzowanej wartości początkowej w obcym środku trwałym, niespełniająca przesłanek z art. 16
ustawy o CIT. Dało to wymierny efekt dla klienta oraz może stanowić precedens dla innych przedsiębiorców. ECA
Auxilium Szkolenia Sp. z o.o., w której ECA Auxilium S.A. posiada 100 udziałów, przeprowadziła z sukcesem szereg
szkoleń dla biegłych rewidentów, głównych księgowych czy prezesów największych w kraju firm.
Efekty słuszności strategii rozwoju są coraz bardziej widoczne. Wśród kontrahentów Grupy znajdują się m.in.
Fundusze Inwestycyjne Zamknięte, spółki giełdowe czy podmioty z udziałem Skarbu Państwa. Łącząc kompetencje
spółek z Grupy z sukcesem doradzaliśmy np. w procesie odwrotnego przejęcia z zastosowaniem standardów MSR
w grupie kapitałowej „Zakłady Mięsne Henryk Kania“. Klienci korzystają także z doświadczenia naszego zespołu
ekspertów zajmujących się audytem sektora finansów publicznych, gdzie istotna jest znajomość specyfiki
rachunkowości budżetowej – np. wygraliśmy przetarg na badanie sprawozdania finansowego Szkoły Głównej
Handlowej. Mamy także zgodę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów na prowadzenie obowiązkowych szkoleń dla
biegłych rewidentów, co jest niemałym prestiżem. W gronie klientów Grupy Kapitałowej znajduje się szereg jednostek
zaufania publicznego. W 2012 roku Grupa ECA Auxilium przeprowadziła badania audytorskie blisko 700 podmiotów,
w tym 120 jednostek zaufania publicznego, a także szeregu spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie i na NewConnect. Eksperci działu doradztwa podatkowego z sukcesem reprezentowali interesy klientów

przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Te liczby to także efekt reorganizacji oraz zmian w ofercie usług, by w jak
najkorzystniejszy sposób wykorzystać efekt synergii.
Działania Zarządu ECA Auxilium S.A. doprowadziły do wzmocnienia marki Spółki dominującej oraz jej pozycji na rynku
firm audytorskich i podatkowych, co znalazło potwierdzenie w obiektywnych rankingach oraz szeregu otrzymanych
nagród (12 pozycja w ogólnym i 5. miejsce pod względem liczby badanych spółek w Rankingu Firm Audytorskich
Rzeczpospolitej, 7. miejsce w Gazecie Giełdy Parkiet w Rankingu Firm Audytorskich badających podmioty notowane
na Giełdzie Papierów Wartościowych, 10. miejsce w Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego wg Dziennika Gazeta
Prawna). W 2012 r. ECA Auxilium S.A. znalazła się również w elitarnym gronie laureatów konkursu jako Spółka
działająca zarówno dynamicznie, jak i efektywnie uzyskując tytuł: „Gepard Biznesu 2011”.
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. Cel, by
ECA AUXILIUM S.A. znalazło się w ścisłej czołówce firm audytorskich w rankingach branżowych w Polsce jest stale
realizowany. Grupa Kapitałowa ECA AUXILIUM S.A. jest partnerem biznesowym coraz większej grupy największych
podmiotów w kraju, oferując szeroki łańcuch wartości, najwyższe standardy jakości oraz atrakcyjną ofertę rynkową
będącą odpowiedzią na potrzeby klientów. Atutem Grupy Kapitałowej ECA AUXILIUM jest kompleksowość oferty, a
także obecność na terenie całego kraju - obecnie nasze biura znajdują się w 7 miastach w Polsce: Warszawie,
Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi, Zabrzu i Bielsku Białej.
Celem Grupy Kapitałowej ECA Auxilium w najbliższych latach będzie praca nad wzrostem pozycji całej Grupy na rynku
usług audytorskich oraz znaczące umocnienie pozycji na rynku usług doradczych. W perspektywie roku 2013 celem
strategicznym Grupy Kapitałowej ECA Auxilium S.A. jest utrzymanie wysokiej i stabilnej pozycji solidnego partnera,
podmiotu specjalizującego się w kompleksowym doradztwie finansowo-podatkowym.
Pragniemy serdecznie podziękować Państwu za dotychczasowe zaufanie i zainteresowanie działalnością Grupy
Kapitałowej. Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, by rok 2013 był okresem pełnym sukcesów. Jesteśmy
przekonani, że dotychczasowe osiągnięcia oraz planowane działania stanowią trwałą podstawę do dalszego rozwoju
wszystkich spółek Grupy Kapitałowej w kluczowych obszarach działalności.
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III. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności i kompletności skonsolidowanego sprawozdania finansowego
oraz oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania
finansowego (wyciąg ze str. 3 sprawozdania finansowego)

Informacje uzupełniające do sprawozdania
Przy wszystkich danych zawartych w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zaprezentowano dane porównywalne za
poprzedni rok obrotowy, sporządzone w sposób zapewniający porównywalność danych przedstawionych w raporcie dla roku
poprzedniego z danymi dla bieżącego roku obrotowego.
Zaprezentowane Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej emitenta zawiera, odpowiednio w odniesieniu do grupy kapitałowej
emitenta informacje określone w obowiązujących emitenta przepisach.
W Sprawozdaniu ujęto charakterystykę struktury aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu, w tym z punktu widzenia płynności
grupy kapitałowej emitenta, ważniejsze okoliczności lub zdarzenia mające znaczący wpływ na działalność oraz wyniki finansowe
grupy kapitałowej emitenta w roku obrotowym lub których wpływ jest możliwy w następnych latach, opis organizacji grupy kapitałowej
emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji grupy kapitałowej emitenta wraz z
podaniem ich przyczyn, charakterystykę polityki w zakresie kierunków rozwoju grupy kapitałowej emitenta.
W odniesieniu do opisu struktury głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji kapitałowych dokonanych w ramach grupy
kapitałowej emitenta w danym roku obrotowym wyjaśniamy, że nie zanotowano lokat kapitałowych. Aktywa finansowe opisane są w
treści raportu.
W odniesieniu do opisu istotnych pozycji pozabilansowych w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym i wartościowym wyjaśniamy, że
pozycje pozabilansowe nie występują.

