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Drodzy Akcjonariusze i Inwestorzy Giełdowi,  

Zarząd ECA Auxilium S.A. wzorem lat ubiegłych przedkłada raport z działalności Spółki  

w roku 2011.  

Miniony 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 zaczęliśmy 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 skupia przede wszystkim na realizacji usług, 

spośród których wyróżnić możemy: 

 Audyt 

 Doradztwo podatkowe 

 Doradztwo giełdowe 

 Usługi księgowe i kadrowo-płacowe 

  Szkolenia 

Zadaniem na rok 2011 była realizacja procesu fuzji rozpoczęta końcem roku 2010, aby w przyszłości zwiększyć 

efekt skali działalności i w pełni wykorzystać szeroki wachlarz usług skierowanych do klientów zarówno 

korporacyjnych jak i małych i średnich przedsiębiorstw. 

 

W okresie pierwszego półrocza Spółka skupiła się na rozwoju organicznym oraz procesie przygotowania formalno 

– prawnego połączenia Auxilium S.A. i ECA Group Sp. z o.o.. Rozwinęliśmy działalność podstawową, 

pozyskaliśmy nowych dużych klientów w tym również spółki giełdowe, zajmowaliśmy wysokie miejsca w 

rankingach branżowych i otrzymaliśmy kilka prestiżowych certyfikatów i wyróżnień między innymi Certyfikat 

Wiarygodności Finansowej, Diamenty Forbesa 2011, Najwyższa Jakość Quality International 2011, Gepard 

Biznesu oraz Europejska Firma. 

Raport za 2011 rok prezentuje szczegółowo dane finansowe, oraz opis prowadzonych działań. Należy podkreślić, 

że stawiane Zarządowi na rok 2011 cele w postaci rozbudowy Spółki oraz  sfinalizowanie fuzji zostały 

zrealizowane. Spółka wypracowała zysk netto na poziomie 936.455,58 zł. Kurs akcji na rynku NewConnect w 

roku 2011 był stabilny i poruszał się w kanale 3,20 zł do 4,20 zł. W roku 2011  Zarząd spółki realizował skup akcji 

własnych, zwiększył kapitał zakładowy do poziomu 2 940 500,00 zł oraz rozpoczął prace związane z budową 

nowej strategii rozwoju ECA AUXILIUM S.A. na kolejne lata, o czym szczegółowo traktuje przedłożony raport. 

 

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. Naszym celem jest by ECA AUXILIUM S.A. znalazło się w ścisłej czołówce firm audytorskich w 

rankingach branżowych w Polsce. W najbliższej perspektywie Grupa Kapitałowa ECA AUXILIUM S.A. pragnie 

stać się partnerem biznesowym 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 elastyczność. Obecnie nasze biura znajdują się w 7 miastach w Polsce: 

Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi, Zabrzu i Bielsku Białej.  

 

Zapraszając Państwa do zapoznania się z raportem rocznym i zawartymi w nim wynikami ECA Auxilium S.A., 

Zarząd Emitenta pragnie podziękować za dotychczasowe zaufanie i zainteresowanie wszystkim Akcjonariuszom 

Spółki.                  

   
 
 
Prezes Zarządu ECA Auxilium S.A. 

 

Zofia Podhorodecka 
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Wybrane dane finansowe przeliczone w EURO 

Lp.  w zł w EURO 

01.01.2010 
31.12.2010 

01.01.2011 
31.12.2011 

01.01.2010 
31.12.2010 

01.01.2011 
31.12.2011 

1. Przychody ze sprzedaży ogółem  2.878.799,31 2.514.490,54 726.914,45 569.301,42 
2. Zysk (strata) na działalności 

operacyjnej  
(7.775,04) (24.400,11) (1.963,24) (5.524,38) 

3. Zysk (strata) brutto 1.457.813,20 1.238.856,58 368.106,75 280.487,36 
4. Zysk (strata) netto  1.202.879,20 936.455,58 303.734,36 212.021,27 
5. Przepływy pieniężne netto, razem (3.274.364,93) (256.248,47) (826.797,19) (58.016,77) 
6. Aktywa trwałe  77.959,87 8.742.141,53 19.685,34 1.979.293,04 
7. Aktywa obrotowe  6.762.127,98 6.968.787,20 1.707.478,72 1.577.790,97 
8. Aktywa razem  6.840.087,85 15.710.928,73 1.727.164,06 3.557.084,02 
9. Należności krótkoterminowe  745.320,11 499.282,32 188.197,89 113.041,64 
10. Należności długoterminowe 7.639,53 5.565,53 1.929,02 1.260,08 
11. Inwestycje krótkoterminowe 5.996.735,91 6.463.898,36 1.514.212,53 1.463.479,97 
12. Zobowiązania Krótkoterminowe 95.619,58 134.608,67 24.144,52 30.476,51 
13. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0 
14. Kapitał własny  6.743.727,36 15.396.046,40 1.702.832,45 3.485.792,06 
15. Kapitał zakładowy  1.525.000,00 2.940.500,00 385.071,83 665.753,48 

Powyższe dane finansowe za lata 2010 i 2011 zostały przeliczone na EUR według średniego kursu ogłoszonego 
przez Narodowy Bank Polski na dzień 31.12.2010 i 31.12.2011 roku i wynoszącego: 

31.12.2010 3.9603 PLN za 1 EUR 

31.12.2011 4.4168 PLN za 1 EUR 
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Sprawozdanie Finansowe  

 

ECA Auxilium S.A. 

Al. Pokoju 84 

31-564 Kraków 

 

 

 

ZA OKRES 

Od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku 
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1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

 

Nazwa pełna:   „ECA Auxilium” S.A. 

Adres siedziby:   Al. Pokoju 84, 31-564 Kraków 

REGON:   350778346 

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie 

    IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Numer w rejestrze:  KRS 0000142734 

Akt założycielski:   Rep A nr 254/95 

Forma prawna:   Spółka Akcyjna 

Czas trwania jednostki:       Nieograniczony 

Przedmiot działalności:  -działalność rachunkowo –księgowa, 

-doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej  

i zarządzania, 

-pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 

-zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, 

-pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane, 

-przetwarzanie danych, 

-wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych, 

-pozostała działalność wydawnicza, 

-wydawanie książek. 

Okres sprawozdawczy: od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.  

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu, że jednostka będzie kontynuować działalność 
gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości, tj. rok od dnia bilansowego, oraz że nie istnieją okoliczności 
wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności. 
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2.  Zasady rachunkowości ECA Auxilium S.A. 
 

2.1.  Podstawy prowadzenia księgowości 
 
Na dzień 31.12.2011 roku ECA AUXILIUM S.A. nie dokonała zmiany metod księgowości i wyceny. Księgi 
handlowe prowadzone są za pomocą programu komputerowego FK Symfonia Premium 2010.1a. 
Program Symfonia został dopuszczony do użytkowania przez Prezesa Zarządu. 
Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego pozostał bez zmian, rachunek zysków i strat sporządzony jest 
według wariantu porównawczego. 

 

2.2. Stosowane metody wyceny i sporządzenia sprawozdań finansowych 
 
Stosowane metody wyceny wartości aktywów i pasywów oraz sporządzenia sprawozdania finansowego są 
zgodne z wytycznymi zawartymi w dokumentacji zasad rachunkowości ECA AUXILIUM S.A., zawartej w dniu 
rozpoczęcia działalności firmy. Aktywa i pasywa zostały wycenione w sposób określony w art. 28 ust. 1 ustawy z 
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z  2009 r., nr 152, poz. 1223 ze  zm.) 

 
Metody wyceny na dzień 31.12.2011 roku:  
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wykazano według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy 

amortyzacyjne. Podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych stanowi aktualny plan amortyzacji, określający 
ich stawki i kwoty rocznych odpisów.  
Do  środków  trwałych  oraz  wartości  niematerialnych  i  prawnych  zaliczono te  środki,  których  wartość  
początkowa  w  dniu  przyjęcia  do  użytkowania  była  wyższa  niż  3.500,00 zł,  a  drugim  kryterium  był okres  
użytkowania  powyżej  jednego  roku. 
Środki  trwałe  o  wartości  początkowej  niższej  niż  3.500,00 zł były jednorazowo amortyzowane w momencie 
przekazania ich do użytkowania. 
 
Należności długoterminowe wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty, zgodnie z zasadą ostrożności. 

 
Długoterminowe aktywa finansowe (udziały) wyceniono według  cen  nabycia,  

z uwzględnieniem trwałej utraty wartości lub inaczej ustalonej wartości godziwej. 
 
Należności krótkoterminowe wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności 

(pomniejszonej o odpisy aktualizujące ich wartość). 
Krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniono według wartości godziwej. 

 

Środki pieniężne wyceniono w wartości nominalnej. 

 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe zaprezentowano z zachowaniem zasady ostrożności. 
Kapitał własny wykazano z wartości nominalnej. 

 

Zobowiązania krótkoterminowe wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty. 

 

Przychody operacyjne wykazano w wartościach netto, bez podatku od towarów i usług,  

a także po uwzględnieniu wszelkich korekt i udzielonych kontrahentom rabatów. 
 

 

3. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 
1.   
1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i 
prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku 
obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia 
wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i 
tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.  
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AKTYWA  TRWAŁE 

1. Wartości niematerialne i prawne   

 

              

Tabela nr 1 

 

 

2. Rzeczowe aktywa trwałe  

 

             Tabela  nr  2 

 

 

3. Należności długoterminowe                             5 565,53 zł           

 

Kaucja za wynajem lokali w Krakowie i Łodzi. 

 

4.  Inwestycje długoterminowe                  8 681 550,00 zł        

 

Inwestycje długoterminowe dotyczą udziałów w jednostkach powiązanych 

Opis

Stan na 

początek 

okresu

Zwiększenie 

(nabycie)

Zmniejszenia 

przeksięgowanie

Stan na 

koniec roku 

obrotowego

Stan na 

początek 

roku 

obrotowego

Zwiększenie 

(umorzenie 

roczne)

Zmniejszenie Stan na 

koniec roku 

obrotowego

Stan na 

poczatek 

roku 

obrotowego

Satn na 

koniec roku 

obrotowego

Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Budynki lokalne i 

obiekty inżynierii 

lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Urządzenia 

techniczne i 

maszyny 17 736,17 9 167,00 0,00 26 903,17 14 867,63 1 023,29 0,00 15 890,92 7 156,71 11 012,25

Środki transportu 30 321,31 0,00 0,00 30 321,31 30 321,31 0,00 30 321,31 0,00 0,00

Inne środki trwałe 25 671,76 0,00 4 508,00 21 163,76 13 390,18 2 559,96 219,83 15 730,31 7 993,41 5 433,45

Ogółem 73 729,24 9 167,00 4 508,00 78 388,24 58 579,12 3 583,25 219,83 61 942,54 15 150,12 16 445,70

Wartość brutto Umorzenie Wartośćnetto

Opis

Stan na 

początek roku 

obrotowego

Zwiększenia Zmniejszenia Stan na 

koniec roku 

obrotowego

Stan na 

początek 

roku 

obrotowego

Zwiększenia 

(umorzenia 

rocznego)

Zmniejszenia Stan na 

koniec roku 

obrotowego

Stan na 

początek roku 

obrotowego

Stan na 

koniec roku 

obrotowego

Koszty 

zakończonych prac 

rozwojowych
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wartość firmy 27 354,68 0,00 0,00 27 354,68 27 354,68 0,00 0,00 27 354,68 0,00 0,00

Inne wartości 

niematerialne i 

prawne 55 498,00 0,00 0,00 55 498,00 47 327,78 3 799,92 0,00 51 127,70 8 170,22 4 370,30

Zaliczki na 

wartrości 

niematerialne i 

prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ogółem 82 852,68 0,00 0,00 82 852,68 74 682,46 3 799,92 0,00 78 482,38 8 170,22 4 370,30

Wartość brutto Umorzenie Wartość netto
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Tabela nr 3  

 

 

5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                             34 210,00 zł           

 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego     

 

Tabela nr 4    Ustalenie rezerwy z tytułu odroczonego podatku na dzień  31.12.2011r. ;                        

                         stawka 19 %      

               

AKTYWA  OBROTOWE  

1. Zapasy                                                                                              - nie występują  
 

2. Należności krótkoterminowe                                                         499.282,32 zł   

 

- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy                            355.212,95 zł 

- z tytułu podatków, dotacji, ceł,  

  ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych  

  oraz innych świadczeń                    15.381, 15 zł 

Opis

Stan na 

początek 

roku 

obrotowego

Zwiększenie Zmniejszenie Stan na koniec 

roku 

obrotowego

Stan na 

początek 

roku 

obrotowego

Zwiększenie Zmniejszenie Stan na 

koniec roku 

obrotowego

Stan na 

poczatek roku 

obrotowego

Stan na koniec 

roku 

obrotowego

Nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wartości 

niematerialne i 

prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Długoterminowe 

aktywa 

finansowe 47 000,00 8 634 550,00 0,00 8 681 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 000,00 8 681 550,00

Inne inwestycje 

długoterminowe

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ogółem 47 000,00 8 634 550,00 0,00 8 681 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 000,00 8 681 550,00

Wartość brutto Umorzenie Wartośćnetto

dodatnie ujemne

1
Koszty emisji akcji- usługi 

doradcze
180 051,60 0,00 P Wb>Wp 0,00 180 051,60 0,00 34 210,00

2
Rezerwa na podatek 

odroczony

3
Aktyw na podatek 

odroczony

180 051,60 0,00 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 0,00 180 051,60 0,00 34 210,00

Lp. Pozycje bilansowe
Wartość 

bilansowa

Wartość 

podatkowa

Oznaczenie 

Aktyw lub 

Pasyw 

Wb i Wp
Różnice przejściowe

Rezerwa z tytułu 

odroczonego 

podatku

Aktyw z tytułu 

odroczonego 

podatku

RAZEM:
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w tym:  

 Podatek dochodowy od osób prawnych                                                8.188, 00 zł 

 Podatek VAT                                                                                            7.193,15 zł 
- Inne                         121.551, 22 zł 

   w tym: 

 Zaliczki              357, 41 zł 

 Rozliczenie z tytułu udziałów w zysku                71.439,29 zł 
w Auxilium Audyt B. Szmurło, J. Faron Sp. K.  

 Pozostałe                                                                                                         49.754,52 zł 
 

- dochodzone na drodze sądowej                              7.137, 00 zł  

  

    Tabela nr 5   Należności z tytułu dostaw i usług 

Należności z tytułu dostaw i usług 

krótkoterminowych stan na 31.12 

2011 r. 

Podmioty 

powiązane 

Podmioty 

niepowiązane 
Ogółem 

1) nieprzeterminowane 0,00 290 135,24 290 135,24 

2) przeterminowane 0,00 65 077,71 65 077,71 

0-90 dni 0,00 38 853,10 38 853,10 

91-180 dni 0,00 26 224,61 26 224,61 

181-360 dni 0,00 0,00 0,00 

powyżej 360 dni 0,00 0,00 0,00 

Odpisy aktualizujące należności 0,00 0,00 0,00 

Należności po uwzględnieniu 

odpisów aktualizacyjnych 
0,00 355 212,95 355 212,95 

3) w tym przeterminowane objęte 

postępowaniem upadłościowym, 

likwidacyjnym i układowym 
0,00 0,00 0,00 

  

3. Inwestycje krótkoterminowe              6.463.898,36 zł    

 

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe             5.269.122,21 zł    

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych                       82.639,59 zł  

- środki pieniężne na rachunku – lokaty                                                  1.112.136,56 zł  

   

 



 

18 

 

Tabela nr 6  Wycena bilansowa papierów wartościowych funduszy inwestycyjnych  
                       na dzień 31.12.2011 r.  
 

 

Tabela nr 7     Wycena bilansowa akcji na dzień 31.12.2011 r. 

Lp. 

Papiery wartościowe 

Wartość 

wyceny 

rynkowej 

Wartość księgowa.  

Cena nabycia 

Różnica z wyceny 

1. Venita S.A. 23 911,80 49 997,40 -26 085,60 

2. Auxilium S.A. 10 543,68 10 344,94 198,74 

3. MTC 29 000,00 100 000,00 -71 000,00 

4. Uboatline 100 000,00 100 000,00 0,00 

5. ABS 89 776,50 57 923,01 31 853,49 

  Razem 253 231,98 318 265,35 -65 033,37 

 

Akcje własne Auxilium S.A. w wysokości 10.344,94 zaprezentowane zostały w bilansie  

w poz. A.III pasywa Akcje własne (wielkość ujemna). 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Papiery wartościowe 

IDEA TFI

Wartość 

wyceny 2010

Wartość wyceny 

2011

Wartość w cenie 

nabycia

Różnica z 

wyceny 

2010

Różnica z 

wyceny 

2011 

Różnica z 

wyceny

1.

F.IDEA OBLIGACJI 

FIO 43 305,60 45 969,01 33 263,55 10 042,05 12 705,46 2 663,41

2.

F.IDEA OCHRONY 

KAPITAŁU 41 680,83 38 150,01 31 730,90 9 949,93 6 419,11 -3 530,82

3.

F.IDEA AKCJI FIO
36 538,96 25 875,90 20 558,28 15 980,68 5 317,62 -10 663,06

4.

F.IDEA PREMIUM 

SFIO 40 432,09 42 748,93 33 995,48 6 436,61 8 753,45 2 316,84

5.

F.IDEA 

STABILNEGO 

WZROSTU FIO
48 384,41 45 778,49 30 947,03 17 437,38 14 831,46 -2 605,92

RAZEM 210 341,89 198 522,34 150 495,24 59 846,65 48 027,10 -11 819,55
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 Tabela nr 8 Wycena bilansowa funduszy inwestycyjnych NOVO na dzień 31.12.2011 r. 

Lp. 

FUNDUSZ 
Wartość wyceny 

rynkowej 

Wartość księgowa. 

Cena zakupu 
Różnica z wyceny 

1. 

NOVO Obligacji 

Przedsiębiorstwa 
665 066,31 650 000,00 15 066,31 

2. 

NOVO Aktywnej 

Alokacji 
163 122,96 200 000,00 -36 877,04 

  RAZEM 828 189,27 850 000,00 -21 810,73 

     

1. AXA Obligacje 3 999 523,56 3 992 000,00 7 523,56 

4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                          5 606,52 zł 

SUMA AKTYWÓW                                                                                     15 710 928,73 zł 

5. KAPITAŁ WŁASNY                                                         15.396.046,40 zł 

    KAPITAŁ PODSTAWOWY                                                                                            2 940 500,00 zł 

    UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE                                                                                          (-) 10 344,94 zł 

KAPITAŁ ZAPASOWY                                                  11 529 435,76 zł 

    ZYSK NETTO                                                                           936 455,58  zł 

6. Rezerwy na zobowiązania                                                                                               180 051,60 zł 

   Pozostałe rezerwy krótkoterminowe                                                                                 180 051,60 zł 

7. Zobowiązania długoterminowe            - nie występują 

8. Zobowiązania krótkoterminowe                                                                                  134 608,67 zł 

- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 m-cy                                              43 767,75 zł 

- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń                                                    85 342,92 zł 

  - PDOF                       14 087,00 zł 

 - PFRON                       2 052, 00 zł 

 - VAT – 7                    24 592, 00 zł 

- ZUS                     44 611,92 zł 

-inne                            5 498,00 zł     
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9. Rozliczenia międzyokresowe                  222,06 zł 

- krótkoterminowe                                                                                                                    222,06 zł 

 

SUMA PASYWÓW                                                                    15 710 928,73 zł  

2) wartość gruntów w użytkowaniu wieczystym  

 

Na dzień 31.12.2011 r. Spółka nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym.   

 

3) wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na 

podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.  

 

Spółka nie posiada środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy  

i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu, które amortyzuje.   

 

4) zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego  

z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.  

 

Spółka nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu 

uzyskania prawa własności budynków i budowli.      

 

5) dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej 

subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.   
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STRUKTURA AKCJONARIATU ECA AUXILIUM S.A. NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 r.  Z PODZIAŁEM NA 

SERIE 

Akcjonariusze posiadający akcje imienne serii A: w łącznej ilości 233.200 sztuk 

Tabela nr 9 

Lp. Akcjonariusz Liczba akcji Liczba 

głosów 

1 Zofia Podhorodecka A: 90.100;    450.500 

2 ENGEL MANAGEMENT A: 53.000;    265.000 

3 Tadeusz Rejdak A: 37.100;    185.500 

4 Wacław Mroziński A: 10.600;      53.000 

5 Kazimiera Widła A: 10.600;      53.000 

6 Maria Borysławska A: 5.300;      10.600 

7 Jacek Rachwał A: 5.300;      10.600 

8 Cecylia Łobas A: 5.300;      26.500 

9 Krzysztof Samiński A: 5.300;      10.600 

10 Ryszard Stańczyk A: 5.300;      10.600 

11 Jan Stanek A: 5.300;      26.500 

 OGÓŁEM  233.200 1.102.400 

 

Akcje imienne serii A, wg stanu na 31.12.2011 roku, były uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na jedną 

akcję na Zgromadzeniu Akcjonariuszy przypadało 5 głosów, za wyjątkiem 4 akcjonariuszy, którym akcje przeszły 

na  następców prawnych  w drodze dziedziczenia lub darowizny zgodnie z art. 613 § 3 Kodeksu spółek 

handlowych uprzywilejowane są co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję na Zgromadzeniu Akcjonariuszy 

przypadało 2 głosy. 

Po dniu bilansowym, 20.03.2012 r. Zgromadzenie Akcjonariuszy na mocy uchwały nr 3 zniosło uprzywilejowanie 

akcji serii A za rekompensatą.”  

II. Liczba akcji na okaziciela serii B: w łącznej ilości 267.120 sztuk 
III. Liczba akcji na okaziciela serii C: w łącznej ilości 500 320 sztuk 
IV. Liczba akcji na okaziciela serii D: w łącznej ilości 299 360 sztuk 
V. Liczba akcji na okaziciela serii E: w łącznej ilości 1 750 000 sztuk 
VI. Liczba akcji na okaziciela serii F1 w łącznej ilości 1 415 500 sztuk 
VI. Liczba akcji na okaziciela serii F2 w łącznej ilości 1 415 500 sztuk 
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Kapitał podstawowy spółki wynosi 2.940.500 złotych i dzieli się na 5.881.000 sztuk akcji 

o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda. 

6) stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów 

(funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale 

(funduszu) własnym. 

W okresie sprawozdawczym nastąpiła zmiana w wysokości kapitału podstawowego. Na skutek zarejestrowania w 

dniu 29 listopada 2011 r. połączenia Spółek ECA Auxilium S.A.  

z siedzibą w Krakowie oraz ECA group sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu 

spółek handlowych tj. poprzez przeniesienie całego majątku ECA Group  

sp. z o.o. na Auxilium S.A. w zamian za akcje Auxilium S.A., kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z 

kwoty 1.525.000, 00 zł do kwoty 2.940.500 zł., tj. o kwotę 1.415.500,00 zł w drodze emisji 1.415.500 akcji 

zwykłych na okaziciela serii F1, o wartości nominalnej 0,50 zł każda oraz 1.415.500 akcji zwykłych na okaziciela 

serii F2, o wartości nominalnej 0,50 zł każda. 

Akcje z Połączenia serii F1 oraz serii F2 otrzymali Wspólnicy Spółki Przejmowanej. 

Zwiększenie kapitału zapasowego, zgodnie z Uchwałą Nr 5/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. ZWZA, nastąpiła na 

skutek przekazania części zysku netto za 2010 rok w wysokości 440.379,20 zł na ten kapitał. Pozostała wartość 

zwiększenia dotyczy nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej (agio) na dzień 

połączenia w drodze przejęcia ECA Group sp. z o.o. przez Auxilum S.A. 

7) propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy,   

 

Wynikiem finansowym działalności firmy na dzień 31.12.2011 r. jest zysk netto w wysokości 936 455,58 zł. 

Decyzja o podziale zysku nastąpi na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. 

Rada Nadzorcza rekomenduje wypłatę  dywidendy w przedziale 30 % - 50% zysku wypracowanego w 2011 przez 

Spółkę.  

Zarząd proponuje wypłatę dywidendy z zysku wypracowanego w 2011 przez Spółkę w wysokości 0,15 zł 

(słownie: piętnaście groszy) na każdą akcję.   

 

8) dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, 

wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym, 

 

Spółka utworzyła  rezerwę na koszty emisji akcji w  wysokości 180 051,60 zł.    

Na rezerwę z tytułu  kosztów emisji akcji  został utworzony  aktyw z tytułu podatku odroczonego w wysokości 

34 210,00 zł 

 

9) dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku 

obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego,   

 

Spółka w okresie sprawozdawczym utworzyła odpisy na należności dochodzone na drodze sądowej w 

łącznej wysokości 38.230,70 zł.     
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10) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, 

przewidywanym umową, okresie spłaty:   

a) do 1 roku,   

b) powyżej 1 roku do 3 lat,   

c) powyżej 3 lat do 5 lat,   

d) powyżej 5 lat,   

- nie dotyczy  

 

11) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych,   

 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                5 606,52 zł 

Tabela nr 10         

Tytuł czynnych rozliczeń 

okresowych 

Stan na 

początek roku 

obrotowego 

Zwiększenie 
Ujęcie w kontach 

roku obrotowego 

Stan na koniec 

roku  obrotowego 

Abonament internetowy  560,00 294,00 707,00 147,00 

Polisa Skoda 700,68 1 309,00 1 137,00 872,68 

Prenumerata 2 416,08 4 068,90 4 912,76 1 572,22 

Polisa firmy 4 968,34 3 401,00 7 517,22 852,12 

Lex polonica 0,00 3 990,00 2 327,50 1 662,50 

Domeny 556,34 600,00 706,34 450,00 

Książki telefoniczne 6,50 78,00 84,50 0,00 

Ogłoszenie w publikatorze  2 684,00 0,00 2684,00 0,00 

Abonament internetowy  75,00 200,00 225,00 50,00 

Dostęp do przepisów 

prawnych 
 1 745,02 0,00 1 745,02 0,00 

Trójmiasto.pl 50,00 0,00 50,00 0,00 

Opłata roczna emitenta 0,00 9 000,00 9 000,00 0,00 

Ogłoszenia w publikatorze 6 310,00 0,00 6 310,00 0,00 

Ogółem 20 071,96 22 940,90 37 406,34 5 606,52 
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2) Rozliczenia międzyokresowe                              222,06 zł 

Tabela nr 11 

Tytuł rozliczeń okresowych 
Stan na początek 

roku obrotowego 
Zwiększenia 

Ujęcie w przychodach 

roku obrotowego 

Stan na koniec 

roku obrotowego 

Inne rozliczenia międzyokresowe 740,91 454,60 973,45 222,06 

Ogółem 740,91 454,60 973,45 222,06 

 

12) wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju)  

 

Na dzień 31 grudnia 2011 r. Spółka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku.   

 

13) zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje  

i poręczenia, także wekslowe; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące gwarancji i poręczeń wobec 

jednostek powiązanych  

 

W trakcie roku obrotowego zostało zawarte porozumienie z jednym z Członków Zarządu, z którego wynika 
zobowiązanie warunkowe w postaci kary umownej z tytułu rozwiązania umowy o pracę. Na dzień sporządzenia 
niniejszego sprawozdania finansowego wysokość kary to 900.000 zł (słownie dziewięćset tysięcy złotych). 
Zawarta została również umowa o zakazie konkurencji, z której wynika obowiązek zapłaty Członkowi Zarządu w 
okresie 24 miesięcy od daty rozwiązania stosunku pracy odszkodowania w łącznej wysokości 300.000 zł (trzysta 
tysięcy złotych). 
Podobne porozumienie zostało zawarte z jednym z kluczowych pracowników. Kwota kary umownej to 150.000 zł 
(słownie sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). 
 
2.   

1) struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży 

produktów, towarów i materiałów,   

 

STRUKTURA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY 

Tabela nr 12 Struktura przychodów 

Lp. Wyszczególnienie Wartość w zł Udział % 

2. Przychody ze sprzedaży usług księgowych 1 878 281,92 74,70 

3. Doradztwo podatkowe 366 228,62 14,56 

4. Autoryzowane doradztwo NC 269 980,00 10,74 

 RAZEM 2 514 490,54              100,00 
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Pozostałe przychody operacyjne wynoszą                 25 621, 80 zł 

- spłata i spisanie rozrachunków                                                15 776,92 zł 

-     zwrot zasądzonych kwot, kosztów sądowych, komorniczych                              8 452,89 zł 

-     sprzedaż wyposażenia                                                                                                              1 382,11 zł 

- VAT – zaokrąglenie                                                                                                       9,88 zł 

 

Przychody finansowe                                                   1 589 670, 42 zł 

- udział w zyskach Auxilium Audyt                                                                                          764 128,28 zł                                                                                         

B. Szmurło, J. Faron Sp. Komandytowa      

- odsetki                                                25 201,89 zł 

- zysk ze zbycia inwestycji                                         723 717, 90 zł 

- wycena wartości instrumentów finansowych                                                         59 622, 35 zł  

- dywidenda                              17 000,00 zł 

 

 

2) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe,   

 

Na dzień 31 grudnia 2011 r. nie wystąpiły odpisy aktualizujące środki trwałe.     

 

3) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów. 

 

Na dzień 31 grudnia 2011 r. nie wystąpiły odpisy aktualizujące wartość zapasów.     

 

4) informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub 

przewidzianej do zaniechania w roku następnym  

 

Planowane zamknięcie Oddziału w Bielsku-Białej.  

 

5) rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku 

finansowego (zysku, straty) brutto.   

Różnice pomiędzy zyskiem bilansowym a podatkowym. 
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Wynik bilansowy:  

PRZYCHODY                                        4 129 782,76 zł 

KOSZTY                          2 890 926,18 zł 

ZYSK                                        1 238 856,58 zł 

Wynik podatkowy: 

PRZYCHODY                                                   4 054 385,41 zł 

KOSZTY                                     2 479 803,74 zł 

ZYSK                                                   1 574 581,67 zł 

 

Ustalenie podstawy do opodatkowania ECA Auxilium S.A. 

 

 

 

Suma przychodów ECA Auxilium:Suma kosztów ECA Auxilium:

4 129 782,76 2 890 926,18

Wyłączenia z przychodów: Wyłączenia z kosztów:

dywidenda -17 000,00 -19 027,00 PFRON

wycena bilansowa akcji i 

funduszy inwest. -59 622,35 -282 131,84

wycena bilansowa akcji i funduszy 

inwest. 

-27 263,01 korekta udziałów w zysku za 2010 r.

-38 354,05 korekta przychodów z AA

-38 230,70 odpisy akualizujace należności

-976,84 VAT od należności

-400,00 konsumpcja

-4 739,00 inne NKUP

Razem wyłączenia: -76 622,35 -411 122,44

Dodano do przychodów : Dodano do kosztów:

odsetki od pozyczki w A. 1 225,00 0,00

Przychody podatkowe: 4 054 385,41 2 479 803,74 Koszty podatkowe

DOCHÓD PODATKOWY
1 574 581,67

0,19

podatek za 2011: 299 171,00 zł
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6.  STRUKTURA KOSZTÓW 

Koszty ogółem poniesione w 2011 roku wynoszą                                              2 890 926,18 zł.  

Struktura wartościowa i procentowa (w stosunku do całości kosztów) została przedstawiona w poniższej tabeli. 

Tabela nr 13 Struktura kosztów 

Rodzaj kosztów Wartość 
% w stosunku do kosztów 

ogółem 

Amortyzacja 7 163,34 0,25 

Zużycie materiałów i energii 47 613,99 1,65 

Usługi obce 654 243,05 22,63 

Podatki i opłaty 42 545,50 1,47 

Wynagrodzenia 1 373 761,91 47,52 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 232 478,10 8,04 

Pozostałe koszty rodzajowe 149 183,40 5,16 

Pozostałe koszty operacyjne 57 523,16 1,99 

Koszty finansowe 326 413,73 11,29 

RAZEM 2 890 926,18 100 

 

7) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe 

od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania  

 

Na dzień 31 grudnia 2011 r. Spółka nie poniosła wydatków związanych z wytworzeniem we własnym zakresie 

środków trwałych w budowie.    

 

8) poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; 

odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska  

 

W okresie sprawozdawczym Spółka nie poniosła nakładów na niefinansowe aktywa trwałe, jak również nie 

planuje takich nakładów w roku następnym. Spółka nie poniosła i nie planuje szczególnych nakładów na ochronę 

środowiska.          

 

9) informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe.   

 

Na dzień 31 grudnia 2011 r. nie wystąpiły w Spółce zyski i straty nadzwyczajne.  
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10) podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.   

 

Na dzień 31 grudnia 2011 r. podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych nie występuje.     

2a. Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do 

ich wyceny 

 

 nie dotyczą.  

 

3. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w 

przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo 

należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone 

metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz 

zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich 

przyczyny;   

 

Na dzień 31 grudnia 2011 r. rachunek przepływów pieniężnych został sporządzony metodą pośrednią.  

  

4. Informacje o:  

 

1) charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w 

zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki  

 

W okresie roku obrotowego nie wystąpiły umowy nieuwzględnione w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny 

ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy.  

  

2) istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż 

rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz:  

a) osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub 

jednostki z nią powiązanej, lub  

b) osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub 

powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu 

opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, 

nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub  

c) jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub 

posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w lit. a i b, lub  

d) jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do 

pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki  

- wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji. Informacje dotyczące poszczególnych 

transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat 
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poszczególnych transakcji są niezbędne dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i 

wynik finansowy jednostki  

 

W okresie roku obrotowego nie wystąpiły istotne transakcje z podmiotami powiązanymi,   

w szczególności zawarte na innych warunkach niż rynkowe.   

 

3) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.   

 

W ECA AUXILIUM S.A. na dzień 31 grudnia 2011 r. było zatrudnionych 24 pracowników  
w oparciu o umowę o pracę. Jeden członek Zarządu sprawuje funkcję na zasadzie powołania.  

 

4) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom 

wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych 

(dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy.  

 

    

Wynagrodzenie członków Zarządu  263.774,22 

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej  10.400,00 

Ogółem  274.174,22  

 

 

5) pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład 

organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy 

osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty. 

 

W roku obrotowym 2011 Spółka nie udzielała pożyczek lub świadczeń o podobnym charakterze osobom 

wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych.  

 

6) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, 

wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:  

a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,  

b) inne usługi poświadczające,  

c) usługi doradztwa podatkowego,  

d) pozostałe usługi;  

 

Wynagrodzenie pomiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za obowiązkowe badanie rocznego 

sprawozdania finansowego ECA Auxilium S.A. za rok obrotowy 2011 wynosi 9.000,00 złotych.  
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Biegły rewident nie świadczył w roku obrotowym 2011 na rzecz Spółki żadnych innych usług.      

 

5.   

1) informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych  

w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie 

korekty,  

 

W roku obrotowym 2011 nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.  

   

2) informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym,  

a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym,  

 

Po dniu bilansowym nie nastąpiły zdarzenia, które miałyby istotny wpływ na sporządzone sprawozdanie 

finansowe.   

  

3) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod 

wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ 

na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami 

kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym,  

W okresie bilansowym od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. Spółka nie dokonała istotnych zmian zasad (polityki) 

rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.   

       

4) informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok 

poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy;  

 

W sprawozdaniu finansowym za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. nie dokonano zmian  

w prezentacji danych.  

 

6.   

1) informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:   

a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,   

b) procentowym udziale,   

c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych,   

d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych 

składników aktywów trwałych,   

e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,   
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f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,   

g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia,   

 

Nie dotyczy. 

  

2) informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi,   

 

W okresie bilansowym Spółka nie przeprowadzała transakcji z podmiotami powiązanymi. 

    

3) wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20 % udziałów w kapitale lub 

ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o 

procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni 

rok obrotowy.    

 

Na dzień 31.12.2011 r. Spółka posiadała udziały w następujących podmiotach gospodarczych:  

1) Kancelaria Biegłych Rewidentów „Auxilium” sp. z o.o. z siedzibą w Sulechowie,  

ul. Sikorskiego 18, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Wydział VIII Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr KRS 268335 - 40 (słownie: czterdzieści) udziałów o wartości nominalnej 500 zł 

(słownie: pięćset złotych) każdy na łączną wartość 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych, co stanowi 40 

% udziału w kapitale Spółki; 

2) Auxilium – Archeo Kancelaria Archiwizacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy Al. Pokoju 84, 

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr KRS 202605 - 270 (słownie: dwieście siedemdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 

100 zł (słownie: sto złotych) każdy na łączną wartość 27.000 (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy) złotych, co 

stanowi 13,5 % udziału w kapitale Spółki. 

3) Auxilium Audyt Krystyna Adamus, Jadwiga Faron spółka komandytowa z siedzibą  

w Krakowie przy Al. Pokoju 84, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 321651. Jako komandytariusz odpowiada do 

wysokości sumy komandytowej w wysokości 773.780 zł. Udział AUXILIUM S.A. jako wspólnika w spółce wynosi 

98 %, w takim stosunku uczestniczy w zyskach i stratach spółki.        

4) ECA Seredyński i Partnerzy sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Supniewskiego 11, zarejestrowana w 

Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr KRS 259268 – 4.497 (słownie: cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) udziałów o 

wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy na łączną wartość 224.850 (słownie: dwieście 

dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt) złotych, co stanowi 99,9 % udziału w kapitale Spółki. 

5) ECA Wójciak i Partnerzy sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Supniewskiego 11, zarejestrowana w Sądzie 

Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

nr KRS 309663 – 98 (słownie: dziewięćdziesiąt osiem) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset) 

złotych każdy na łączną wartość 49.000 (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy) złotych, co stanowi 98 % udziału 

w kapitale Spółki. 

4) jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze 

zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:   

a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji,   



 

32 

 

b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym 

szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,   

c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek 

powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:   

- wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów 

finansowych,   

- wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy,   

- wartość aktywów trwałych,   

- przeciętne roczne zatrudnienie;   

Spółka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Podstawa prawną odstąpienia od 

konsolidacji jest spełnienie warunków, określonych w art. 56 ust. 1 Ustawy o rachunkowości.  

7. Informacje o połączeniu spółek.  

W dniu 29 listopada 2011 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem w sprawie o sygn. akt: KR. XI Ns- Rej. KRS/023884/11/211 

zarejestrował w Rejestrze Przedsiębiorców KRS połączenie ze spółką ECA Group sp. z o.o. z siedzibą w 

Krakowie w drodze przejęcia przez ECA AUXILIUM S.A. spółki ECA Group sp. z o.o.  w trybie art. 492 § 1 pkt 1 

Kodeksu spółek handlowych tj. poprzez przeniesienie całego majątku ECA Group sp. z o.o. na AUXILIUM S.A. w 

zamian za akcje AUXILIUM S.A. na zasadach określonych w Planie połączenia z dnia 30 maja 2011 r.  

Połączenie przeprowadzone zostało na podstawie następujących Uchwał: 1/ Uchwały nr 3/2011 NZW Auxilium 

S.A. z dnia 10.10.2011 r., akt notarialny rep. A Nr 7353/2011, sporządzony przez Asesor Notarialną Monikę 

Baczyńską-Pytlik, zastępcę Notariusza Andrzeja Ciby, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Krakowie.  2/ 

Uchwały nr 1 NZW ECA Group Sp. z o.o. z dnia 19.10.2011 roku, akt notarialny rep. A NR 7313/2011, 

sporządzony przez Asesor Notarialną Monikę Baczyńską-Pytlik, zastępcę Notariusza Andrzeja Ciby, 

prowadzącego Kancelarię Notarialną w Krakowie. 

Plan Połączenia, zgodnie z art. 503 Ksh (Ustawa z z dnia 15 września 2000 roku z późniejszymi zmianami), 

został poddany badaniu przez biegłego rewidenta P. Mariolę Bijak, wpisaną do rejestru biegłych rewidentów pod 

numerem 9784, reprezentującą podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, wpisany na listę pod 

numerem 2666. 

Opinia z badania Planu Połączenia została sporządzona na zlecenie Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia 

w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Postanowienie Sądu z dnia 16 czerwca 

2011 roku, sygn. akt KR XI Ns Rej.KRS 10009/11/620. 

W dniu 29 sierpnia 2011 roku, biegły rewident, badający Plan Połączenia Spółek Auxilium S.A. i ECA Group Sp. z 

o.o., wydał o nim opinię bez zastrzeżeń. 

Firma, pod którą Spółka zaczęła działać po połączeniu brzmi: "ECA Auxilium" Spółka Akcyjna. 

8. Występowanie niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz 

stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera 

korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych 

przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.  

Aktualna sytuacja Spółki nie upoważnia w obecnej chwili do eksponowania zagrożenia  dla  kontynuacji  jej  

działalności  w  okresie  następnym  po  badanym  i w latach następnych na  skutek  przymusowego zaniechania 

bądź istotnego ograniczenia dotychczasowej działalności. 
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9. Inne informacje 

Informacje nie ujęte w niniejszej Informacji Dodatkowej za rok obrotowy 2011 nie wystąpiły w Spółce w 2011 roku. 

 

 

 

 

            ………………………………….                            ………………………………… 

 Zofia Podhorodecka                dr Roman Seredyński  

    Prezes Zarządu                                                               Wiceprezes Zarządu   

 

 

Kraków, dnia 23.04.2012 r.  
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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU  
Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ECA AUXILIUM Spółka Akcyjna  

za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.   
 

I.  INFORMACJE O SPÓŁCE  

 

Nazwa (firma):  ECA AUXILIUM Spółka Akcyjna  

(dawniej: AUXILIUM Spółka Akcyjna)  

Forma prawna:  spółka akcyjna 

Kraj:   Polska  

Przepisy prawa, zgodnie, z którymi działa Emitent:  ustawa z dna 15 września 2000 r. Kodeks Spółek 
handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.), statut spółki, inne przepisy dotyczące spółek handlowych  

Siedziba:    Kraków 

Adres:    Al. Pokoju 84, 31 – 564 Kraków 

Telefon:     + 48  12 425 80 56  

Fax:    + 48  12 425 91 47  

adres poczty elektronicznej: auxilium@auxilium.com.pl 

adres strony internetowej:  www.auxilium.com.pl 

        

Spółka działa pod firmą ECA AUXILIUM Spółka Akcyjna, może używać w obrocie skrótu ECA AUXILIUM S.A. 
Zmiana firmy została dokonana uchwałą nr  3/2011 Nadzwyczajnego  Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 
dnia 19 października 2011 r., a zarejestrowana w KRS w dniu 29 listopada 2011 r. Spółka jest wpisana do 
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w 
Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 142734. Spółce nadano nr 
REGON: 350778346 oraz nr NIP: 676 – 10 – 15 – 337.  

 

ECA AUXILIUM S.A. rozpoczęła działalność w 1995 r. jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Aktem 
notarialnym z dnia 23.04.1998 r. została przekształcona w Spółkę Akcyjną ze Spółki Kancelaria Biegłych 
Rewidentów „AUXILIUM” sp. z o.o., wpisanej do Rejestru H/B – 5878. Wpis spółki akcyjnej do rejestru sądowego 
nastąpił 21.10.1998 r., zaś przerejestrowanie Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 20 stycznia 2003 r.  

  

Uchwałą w dniu 29 listopada 2011 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem w sprawie o sygn. akt: KR. XI Ns- Rej. 

KRS/023884/11/211 zarejestrował w Rejestrze Przedsiębiorców KRS połączenie ze spółką ECA Group sp. z o.o. 

z siedzibą w Krakowie w drodze przejęcia przez ECA AUXILIUM S.A. spółki ECA Group sp. z o.o.  w trybie art. 

492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj. poprzez przeniesienie całego majątku ECA Group sp. z o.o. na 

AUXILIUM S.A. w zamian za akcje AUXILIUM S.A. na zasadach określonych w Planie połączenia z dnia 30 maja 

2011 r. Połączenie przeprowadzone jest na podstawie następujących uchwał:  

1) Uchwały nr 3/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AUXILIUM S.A. z dnia 19.10.2011 r. akt 
notarialny rep. A nr 7353/2011, sporządzony przez asesor notarialną Monikę Baczyńską – Pytlik, 
zastępcę notariusza Andrzeja Ciby, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Krakowie,  

2) Uchwałę nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ECA Group sp. z o.o. z dnia 19 października 
2011 r.  akt notarialny rep. A nr 7313/2011, sporządzony przez asesor notarialną Monikę Baczyńską – 
Pytlik, zastępcę notariusza Andrzeja Ciby, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Krakowie.       

 

Spółka działa na podstawie statutu oraz odpowiednich przepisów kodeksu spółek handlowych. Spółka została 
utworzona na czas nieograniczony.  

mailto:auxilium@auxilium.com.pl
http://www.auxilium.com.pl/
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Rok obrachunkowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Niniejsze sprawozdanie  
z działalności obejmuje rok obrachunkowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.  

 

W roku obrotowym od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. zasady polityki rachunkowości nie uległy zmianie.  

 

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. zostało poddane badaniu przez biegłego 
rewidenta, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 64 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst 
jedn. Dz. U. 2009, nr 152, poz. 1223 ze zmianami, zwanej dalej ustawą o rachunkowości).  

 

Niniejsze sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy o 
rachunkowości.  

 

ODDZIAŁY ECA AUXILIUM S.A.:  

 

Na dzień 31.12. 2011 r. AUXILIUM S.A. poza centralą w Krakowie przy Al. Pokoju 84 posiadało 2 Oddziały 
Spółki.   

1) AUXILIUM S.A. Oddział w Łodzi z siedzibą na ul. Łagiewnickiej 54/56 budynek B Biurowego Centrum Biznesu 
lok. 211 w Łodzi (91-463); 

2) AUXILIUM S.A. Oddział w Bielsko – Białej z siedzibą ul. Warszawska 153 w Bielsko – Białej (43 -300).  

 

Uchwałą Zarządu z dnia 29 czerwca 2011 r. został zlikwidowany oddział ECA AUXILIUM S.A. w Gdyni z siedzibą 

ul. Armii Krajowej 9/11 w Gdyni (81-372). Wykreślenie w Rejestrze Przedsiębiorców KRS Oddziału w Gdyni 

nastąpiło postanowieniem z dnia 22 sierpnia 2011 r. sygn. akt: KR. XI NS-REJ. KRS 019149/11/644 .  

 

Na skutek dokonanego połączenia poprzez przejęcie majątku Spółki ECA Group sp. z o.o. ECA AUXILIUM S.A. 

stała się wspólnikiem w Spółce ECA Wójciak i Partnerzy sp. z o.o.  

z siedzibą w Krakowie oraz ECA Seredyński i Partnerzy sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, która działa również w 

biurach w: 

1) Warszawie, ul. J. Kossaka 12/1,  
2) Poznaniu, ul. E Sczanieckiej 9a/9, 
3) Wrocławiu, ul. W. Jagiełły 3/54,  
4)  Zabrzu, ul. Hagera 41.        

 

ORGANY SPÓŁKI  

Zarząd  

W okresie sprawozdawczym Spółką kierował dwuosobowy Zarząd. Funkcję Prezesa Zarządu sprawowała Zofia 
Podhorodecka, Wiceprezesa Zarządu – Jan Rubczak, powołani na wspólną 5-letnią kadencję w dniu 17 marca 
2007 r.  

W okresie sprawozdawczym miała miejsce zmiana osoby na stanowisku Wiceprezesa Spółki. Na miejsce Pana 
Jana Rubczaka, który złożył rezygnację ze sprawowania funkcji w dniu 3 listopada 2011 r. powołany został  Pan 
dr Roman Seredyński.               

 

Rada Nadzorcza  

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza działała w składzie pięcioosobowym. Kadencja Rady Nadzorczej 
trwa 3 lata. Rada Nadzorcza została powołana na wspólną kadencję w dniu 29 czerwca 2010 r. uchwałą nr 
21/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym:  

- Kazimiera Widła,   
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- Cecylia Łobas,   

- Hanna Kozak,  

- Tadeusz Rejdak,  

- Sławomir Jarosz. 

 

W okresie sprawozdawczym nie było zmian w składzie Rady Nadzorczej.   

 

II. ZAKRES DZIAŁANIA SPÓŁKI.  

 

W 2011 r. Spółka prowadziła działalność w przedmiocie: 

- usługowego prowadzenia ksiąg oraz innych usług księgowych; 
- doradztwa podatkowego,   
- Autoryzowane Doradztwo Rynku NewConnect.  

 

Zakres działania Spółki jest zgodny z przedmiotem działalności określonym w statucie Spółki, wpisem w 

Krajowym Rejestrze Sądowym oraz mieści się w zakresie, określonym art. 48 ustawy z dnia 7 maja 2009 o 

biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o 

nadzorze publicznym (Dz. U. 2009, nr 77, poz. 649).  

 

Usługi z zakresu rewizji finansowej świadczy Auxilium Audyt Krystyna Adamus, Jadwiga Faron spółka 

komandytowa z siedzibą w Krakowie oraz ECA Seredyński i Partnerzy spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.  

Usługi z zakresu doradztwa podatkowego świadczy ECA Wójciak  i Partnerzy spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością.  

Usługi z zakresu szkoleń prowadzić będzie ECA Auxilium Szkolenia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w 

której udziały Spółka nabyła w lutym 2012 r.           

 

III.  DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI W ROKU SPRAWOZDAWCZYM.  

 

Działalność spółki opiera się na dywersyfikacji źródeł przychodu. Głównym źródłem przychodów są: usługowe 
prowadzenie ksiąg, doradztwo podatkowe, oraz usługi Autoryzowanego Doradcy.  

  

1) Usługi rachunkowo – księgowe.  

W analizowanym okresie sprawozdawczym dział usług księgowych osiągał przychody głównie z następujących 

produktów: prowadzenie ksiąg handlowych, wyprowadzanie zaległości w tychże księgach oraz nadzór nad 

księgami handlowymi jednostek.  

Przychody ze sprzedaży usług księgowych w 2011 roku wyniosły 1.878.281,50 zł, co stanowiło 74,70% 

przychodu ze sprzedaży ogółem. Przychody ze sprzedaży usług księgowych w 2010 r. wynosiły kwotę 

2.452.278,09 złotych, co stanowiło 85,19% przychodu ze sprzedaży ogółem. Przychody z tego tytułu są niższe w 

stosunku do poprzedniego okresu rozliczeniowego o kwotę 573.996,17 złotych, tj. o 23,41%. Obniżenie 

przychodów spowodowane było ogólną trudną sytuacją na rynku usług księgowych oraz silną konkurencją 

cenową na rynku, jak również kurczącą się liczbą przedsiębiorstw na rynku. Należy stwierdzić, iż zmniejszenie 

przychodów z usług księgowych obejmuje jedynie usługi prowadzone na księgach handlowych. Prowadzenie 

książek przychodów i rozchodów zostało zaliczone i wykazane jako usługi doradztwa podatkowego.  
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Źródło: Spółka  

Wykres nr 1: przychody za usługi księgowe za ostatnie lata obrotowe:  

za 2008 r. – 1.763.567, 60 zł., za 2009 r. – 2.132.469,89 zł, za 2010 r. – 2.452.278,09 zł, za 2011 r. – 
1.878.281,92 zł  

     

2) Doradztwo podatkowe.  

Doradztwo podatkowe świadczone przez Spółkę w roku sprawozdawczym obejmowało następujące usługi:  

a) prowadzenie w imieniu klienta podatkowej książki przychodów i rozchodów; 
b) interpretacje i wyjaśnienia w zakresie obowiązujących przepisów podatkowych: doradztwo w 

zakresie kwalifikacji podatkowej przychodów  
i kosztów ze szczególnym uwzględnieniem różnic występujących pomiędzy ujęciem 
podatkowym i księgowym;  

c) analiza podatkowa planowanych fuzji, przekształceń, likwidacji podmiotów gospodarczych; 
d) bieżące doradztwo w zakresie podatku od towarów i usług VAT, akcyzy, cła oraz transakcji 

międzynarodowych, w tym również w prowadzeniu książek przychodów i rozchodów; 
e) opinie podatkowe zlecone przez klientów spółki.    

 

Z tytułu wskazanego rodzaju działalności w roku obrachunkowym Spółka osiągnęła przychód w wysokości 

366.228,62 zł, co stanowiło 14,56% przychodów ogółem. W 2010 r. Spółka pozyskała przychody z doradztwa 

podatkowego w wysokości 350.021,22 zł, co stanowiło 12,15 % przychodów ogółem. W 2011 roku nastąpiło 

zatem zwiększenie tych przychodów o kwotę 16.207,40 zł.  

Należy nadmienić, że w związku z połączeniem Spółek, docelowo doradztwo podatkowe dla dużych klientów 

będzie świadczone przez spółkę zależną ECA Wójciak i Partnerzy sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. ECA 

AUXILIUM świadczyć będzie bieżące usługi doradztwa podatkowego dla małych i średnich podmiotów.        

 

    

 

 

 

 

 

Źródło: Spółka  

Wykres nr 2: przychody za doradztwo podatkowe za ostatnie lata obrotowe:  

za 2008 r. – 311.790, 59 zł., za 2009 r. – 353.700,71 zł, za 2010 r. – 350.021,22 zł, za 2011 r. – 366.228,62 zł.    
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3) Autoryzowane Doradztwo NewConnect  

ECA Auxilium S.A. zostało wpisane na listę Autoryzowanych Doradców Rynku NewConnect  

w 2007, natomiast Rynku Catalyst w 2009 r. Od 2011 r. na skutek niewykonywania działalności na rynku Catalyst 

po uchwale Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zostaliśmy pozbawieni statutu AD rynku Catalyst. 

Rok 2011 był dalszym rokiem rozwoju Spółki na omawianym rynku. Jest to najmłodszy z działów spółki, którego 

rozwój następuje intensywnie. Z usług Autoryzowanego Doradcy Spółka w 2011 r. osiągnęła wynagrodzenie w 

wysokości 269.980,00 zł, co stanowiło 10,74% przychodów ogółem. W 2010 r. Spółka osiągnęła przychód z tego 

tytułu w wysokości 76.500,00 zł, co dało 2,66% przychodów ze sprzedaży.  Przychody z tego tytułu wzrosły o 

193.480,00 zł. w stosunku do roku poprzedniego.  

  

Jako Autoryzowany Doradca ECA AUXILIUM świadczy usługi na rzecz Spółek już notowanych na NewConnect, 

które nie mają już obowiązku posiadania Autoryzowanego Doradcy, jak również na rzecz nowych Emitentów, 

których aktywnie ECA AUXILIUM poszukuje, przygotowuje do debiutu oraz otacza opieką przez obowiązkowy 

okres jednego  roku, w szczególności przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych i raportowaniu.         

 

Źródło: Spółka  

Wykres nr 3 przychody z Autoryzowanego Doradztwa za ostatnie lata obrotowe:  

za 2010 r. –  76.500,00 zł, za 2011 r. – 269.980,00 zł.    

 

4) Usługi z zakresu rewizji finansowej.   

Usługi z zakresu rewizji finansowej świadczone są przez Spółkę Auxilium Audyt Barbara Szmurło, Jadwiga Faron 

spółka komandytowa (do stycznia 2012 roku Auxilium Audyt Krystyna Adamus, Jadwiga Faron spółka 

komandytowa) z siedzibą w Krakowie, przy Al. Pokoju 84, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa 

Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 321651, wpisaną 

na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych pod numerem 3436. ECA Auxilium, jako 

komandytariusz, odpowiada do wysokości sumy komandytowej w wysokości 773.780 zł. Udział ECA AUXILIUM 

S.A., jako wspólnika w spółce, wynosi 98 % i w takim stosunku uczestniczy w zyskach i stratach spółki.   

Auxilium Audyt spółka komandytowa w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykonała: 

- 498 badanie sprawozdania finansowego, w tym 337 obligatoryjnych, a 161 fakultatywnych, 

- 19 przeglądów badań sprawozdań finansowych, 

- 24 innych usług poświadczających.  

Ze świadczenia wskazanych usług Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 3.548.295,32 zł. 

Koszty działalności operacyjnej wyniosły 2.712.684,21 zł. Z prowadzonej działalności Auxilium Audyt spółka 

komandytowa osiągnęła zysk netto w wysokości 804.128,28 zł.   
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Po połączeniu z ECA Group sp. z o.o., usługi z zakresu rewizji finansowej świadczy również spółka zależna ECA 

Seredyński i Partnerzy sp. z o.o. z siedziba w Krakowie.      

5) Ponadto, w okresie sprawozdawczym spółka była likwidatorem trzech podmiotów gospodarczych: 

1/ Intermont sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą ul. Rybitwy 12, 30 – 722 Kraków, 

2/ Polskie Zakłady Przemysłowo – Budowlane „BABAG” S.A. w likwidacji ul. Rybitwy 12 w Krakowie 

3/ Europrojekt- Bis sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą ul. Rybitwy 12, 30 – 722 Kraków.    

Na bieżąco likwidator wywiązuje się z obowiązków kadrowo – pracowniczych, dotyczy to m.in. kwestii wydawania 

druków RP-7. Brak środków na zakończenie likwidacji.  

 

IV. WYNIKI EKONOMICZNE SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY.  

1.  PRZYCHODY SPÓŁKI w 2011 r.: 

  Tabela nr 1: Przychody Spółki.  

L.p. Rodzaj przychodów Kwota w złotych 

1. Przychody ze sprzedaży 2.514.490,54 zł 

2. Przychody finansowe 1.589.670,42 zł 

3. Pozostałe przychody operacyjne  25.621,80 zł 

4 Przychody ogółem 4.129.782,76 zł 

Źródło: Spółka  

Przychody ze sprzedaży w 2011 r. według struktury wyglądają następująco:  

1) Przychody ze sprzedaży usług księgowych w wysokości 1.878.281,92 zł, stanowiące 74,70% przychodu 

ogółem; 

2) Przychody z doradztwa podatkowego w wysokości 366.228,62 zł, stanowiące 14,56% przychodu ogółem; 

3) Przychody z usług Autoryzowanego Doradcy w wysokości 269.980,00 zł, stanowiące 10,74% przychodu 

ogółem,  

 

Główne pozycje pozostałych przychodów operacyjnych, których wartość na 31.12.2011 roku wynosiła ogółem 

25.621,80 zł, stanowią:  

 

- spłata i spisanie rozrachunków w wysokości ………………………...……………15.776,92 zł,  

- zwrot zasądzonych kwot, kosztów sądowych i komorniczych w wysokości …….8.452,89 zł, 

- sprzedaż wyposażenia w wysokości ………………………………………………...1.382,11 zł,  

- VAT – zaokrąglenie w wysokości ………………………………………………………….9,88 zł.  
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Przychody finansowe za rok 2011 o wartości ogółem 1.589.670, 42 zł składają się z: 

 

- udziału w zyskach Auxilium Audyt Krystyna Adamus, Jadwiga Faron spółka komandytowa w wysokości 

……………………………………………………………………………………………………….…………764.128,28 zł,  

- zysku ze zbycia inwestycji w wysokości ………………………………………………………...…………723.717,90 zł, 

- wyceny wartości instrumentów finansowych w wysokości ………………………………….…………… 59.622,35 zł,   

- odsetek bankowych w wysokości ……………………………………………………………………………25.201,89 zł,  

- otrzymanej dywidendy w wysokości …………………………………………………………………………17.000,00 zł. 

 

Nastąpił wzrost przychodów finansowych o 124.082,18 zł w stosunku do 2010 roku; spowodowane jest to 

osiąganiem przychodów w zyskach Auxilium Audyt spółka komandytowa oraz korzystnym inwestowaniem przez 

Zarząd części środków finansowych przez inwestycje w zróżnicowany portfel instrumentów finansowych jak: obrót 

papierami wartościowymi, fundusze, obligacje, etc.  

 

 

2. KOSZTY SPÓŁKI w 2011 r.  

 

 

Koszty ogółem poniesione przez Spółkę w 2011 r. wynoszą 2.890.926,18 zł.  

Głównym składnikiem kosztów były koszty wynagrodzeń w wysokości 1.373.761,91 zł, co stanowi 47,52% 

kosztów ogółem oraz koszty usług obcych, których wartość 654.243,05 zł stanowi 22,63%. 

 

Pozostałe koszty operacyjne w 2011 r. wyniosły 57.523,16 zł., co stanowi 1,99% kosztów ogółem, a koszty 

finansowe wyniosły 326.413,73 zł., co stanowi 11,29% kosztów ogółem. 
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Tabela nr 2  Struktura kosztów 

 

Rodzaj kosztów Wartość 
% w stosunku do kosztów 

ogółem 

Amortyzacja 7 163,34 0,25 

Zużycie materiałów i energii 47 613,99 1,65 

Usługi obce 654 243,05 22,63 

Podatki i opłaty 42 545,50 1,47 

Wynagrodzenia 1 373 761,91 47,52 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 232 478,10 8,04 

Pozostałe koszty rodzajowe 149 183,40 5,16 

Pozostałe koszty operacyjne 57 523,16 1,99 

Koszty finansowe 326 413,73 11,29 

RAZEM 2 890 926,18 100 

Źródło: Spółka  

 

3. WYNIK FINANSOWY SPÓŁKI ZA ROK 2011.   

    

Wynikiem finansowym działalności firmy na dzień 31.12.2011 r. jest zysk netto w wysokości 936.455,58 zł. 

Decyzja o podziale zysku nastąpi na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Rada Nadzorcza 

rekomendowała wypłatę  dywidendy w przedziale 30 % - 50% zysku wypracowanego w 2011 przez Spółkę. 

Zarząd proponuje wypłatę dywidendy w wysokości 0,15 zł na każdą akcję, w pozostałej części na kapitał 

zapasowy Spółki.    

 

Zysk netto wypracowany przez Spółkę za 2011 r. jest o 266.423,62 zł niższy niż w roku poprzednim. Spadek 

wypracowanego zysku nastąpił ze  względu na poniesione koszty połączenia Spółki z ECA Group sp. z o.o., jak 

również z ogólnym spadkiem koniunktury odczuwalnym wśród naszych kontrahentów.   
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Źródło: Spółka  

Wykres nr 4: zestawienie wypracowanego przez Spółkę zysku netto za ostatnie lata obrotowe: za 2008 r. – 

550.875,00 zł., za 2009 r. – 1.106.397,14 zł, za 2010 r. – 1.202.879,20 zł, za 2011 r. – 936.455,58 zł.    
 

4. KAPITAŁ WŁASNY SPÓŁKI  

 

Kapitał własny Spółki na dzień 31.12.2011 r. wynosi 15.396.046,40 zł, w tym:  

- kapitał podstawowy ………………………………….. 2.940.500,00 zł;  
- akcje własne …………………………..……………….(-) 10.344,94 zł; 
- kapitał zapasowy ………………………………...…..11.529.435,76 zł; 
- zysk netto ……………………………..………..…….…..936.455,58 zł; 

 

W roku 2011 na mocy uchwały nr 5/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 

czerwca 2011 r., protokołowanego przez asesora notarialnego Monikę Baczyńska – Pylik, zastępcę notariusza 

Andrzeja Cibę, nr repertorium A 4362/2011, z zysku netto wypracowanego przez Spółkę w 2010 r. w kwocie 

1.202.879,20 zł  przekazano kwotę 762.500 zł na wypłatę dywidendy akcjonariuszom oraz kwotę 440.379, 20 zł 

na kapitał zapasowy.        

W okresie sprawozdawczym nastąpiła zmiana w wysokości kapitału podstawowego. Na skutek zarejestrowania w 

dniu 29 listopada 2011 r. połączenia Spółek ECA Auxilium S.A.  

z siedzibą w Krakowie oraz ECA Group sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu 

spółek handlowych tj. poprzez przeniesienie całego majątku ECA Group  

sp. z o.o. na Auxilium S.A. w zamian za akcje Auxilium S.A., kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z 

kwoty 1.525.000,00 zł do kwoty 2.940.500,00 zł.  poprzez emisję akcji serii F1 i F2 wydanych akcjonariuszom 

ECA Group sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.   

W związku z powyższym strukturę kapitału obrazuje poniżej tabela nr 4.                
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Tabela nr 4 kapitał zakładowy Spółki (struktura)   

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) 

Seria/rodzaj 
akcji 

Rodzaj 
uprzywile-

jowania 
akcji 

Liczba 
akcji 

Liczba 
głosów na 

WZA 

Wartość 
nominal

na 
jednej 

akcji (zł) 

Wartość 
serii 

(zł) 

Udział  
w 

kapitale 

Udział na 
WZA 

A 

imienne 

uprzywilejowane 

 

1 akcja = 

5* głosów  
na WZA 

233 200 1 102 400  0,50 116 600 3,9 % 16,3 % 

B 

na okaziciela 

zwykłe 

brak 267 120 267 120 0,50 133 560 4,5 % 4,0 % 

C 

na okaziciela 

zwykłe 

brak 500 320 500 320 0,50 250 160 8,5 % 7,4 % 

D 

na okaziciela 

zwykłe 

brak 299 360 299 360 0,50 149 680 5,1 % 4,4 % 

E 

na okaziciela 

zwykłe 

brak 1 750 000 1 750 000 0,50 875 000 29,8% 25,9 % 

F1 

Na okaziciela  

zwykłe 

Brak  1 415 500  1 415 500  0,50  707 750 24,1 % 21 % 

F1 

Na okaziciela  

zwykłe 

Brak  1 415 500  1 415 500  0,50  707 750 24,1 % 21 % 

 

RAZEM 

 

--------------- 

 

5 881 000  

 

6 750 200 

 

----------- 

 

2 940 500 

 

100 % 

 

100 % 

  Źródło: Spółka  

 

* 4 akcjonariuszy akcji serii A w związku z nabyciem akcji w drodze spadku lub darowizny na mocy art. 613 §  3 

K. s. h. posiadają akcje serii A uprzywilejowane w ten sposób, że 1 akcja daje 2 głosy na Walnym Zgromadzeniu.    

 

Akcje imienne serii A, uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, iż na jedną akcję na Zgromadzeniu 

kcjonariuszy przypada 5 głosów, są w posiadaniu 11 akcjonariuszy, z których: Zofia Podhorodecka posiada 

90.100 akcji, ENGEL MANAGEMENT SERVICES Limited – 53.000 akcji, Tadeusz Rejdak – 37.100 akcji, Wacław 

Mroziński oraz Kazimiera Widła po 10.600 akcji każdy, oraz po 5.300 akcji następujący akcjonariusze: Maria 

Borysławska, Jacek Rachwał, Cecylia Łobas, Krzysztof Samiński, Ryszard Stańczyk, Jan Stanek.  
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Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy uchwałą nr 3/2012 z dnia 20 marca 2012 r. zadecydowało o zniesieniu 

uprzywilejowania akcji serii A w zamian za rekompensatę.     

 

5. UDZIAŁY i WKŁADY SPÓŁKI W INNYCH PODMIOTACH.  

 

Na dzień 31.12.2011 r. Spółka posiadała udziały w następujących podmiotach gospodarczych:  

 

1) Auxilium Audyt Krystyna Adamus, Jadwiga Faron spółka komandytowa z siedzibą  

w Krakowie przy Al. Pokoju 84, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 321651. Jako komandytariusz odpowiada do 

wysokości sumy komandytowej w wysokości 773.780 zł. Udział AUXILIUM S.A. jako wspólnika w spółce wynosi 

98 %, w takim stosunku uczestniczy w zyskach i stratach spółki.        

 

2) ECA Seredyński i Partnerzy sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Supniewskiego 11, zarejestrowana w 

Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr KRS 259268 – 4.497 (słownie: cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) udziałów o 

wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy na łączną wartość 224.850 (słownie: dwieście 

dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt) złotych, co stanowi 99,9 % udziału w kapitale Spółki. 

 

3) ECA Wójciak i Partnerzy sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Supniewskiego 11, zarejestrowana w 

Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr KRS 309663 – 98 (słownie: dziewięćdziesiąt osiem) udziałów o wartości nominalnej 500 zł 

(słownie: pięćset) złotych każdy na łączną wartość 49.000 (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy) złotych, co 

stanowi 98 % udziału w kapitale Spółki. 

 

4) Kancelaria Biegłych Rewidentów „Auxilium” sp. z o.o. z siedzibą w Sulechowie,  

ul. Sikorskiego 18, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Wydział VIII Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr KRS 268335 - 40 (słownie: czterdzieści) udziałów o wartości nominalnej 500 zł 

(słownie: pięćset złotych) każdy na łączną wartość 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych, co stanowi 40 

% udziału w kapitale Spółki; 

 

5) Auxilium – Archeo Kancelaria Archiwizacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy Al. Pokoju 84, 

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr KRS 202605 - 270 (słownie: dwieście siedemdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 

100 zł (słownie: sto złotych) każdy na łączną wartość 27.000 (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy) złotych, co 

stanowi 13,5 % udziału w kapitale Spółki. 
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6. WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU.  

 

Mając na względzie charakter branży Spółki ECA AUXILIUM nie dotyczy wymogu wskazania ważniejszych 

osiągnięć w dziedzinie badań i rozwoju.    

  

 

7. OCHRONA ŚRODOWISKA.  

 

ECA AUXILIUM S.A. nie prowadzi działalności, której charakter nakładałby na Spółkę szczególne obowiązki, 

dotyczące warunków korzystania ze środowiska naturalnego. Wszelkie rozwiązania racjonalizatorskie w zakresie 

ochrony środowiska są uwzględniane w zakresie optymalnej organizacji prowadzonej przez Spółkę działalności 

biurowej, racjonalnego wykorzystania materiałów biurowych, korzystania z materiałów produkowanych z 

surowców wtórnych, etc.  

 

8. NABYCIE AKCJI WŁASNYCH.  

 

W roku obrotowym Spółka nabywała akcje własne. Zachowując stosowne regulacje Zarząd spółki poinformował 

Akcjonariuszy o rozpoczęciu skupu i przedłożył jego Regulamin, przyjęty przez Zarząd w dniu 27.09.2011r. 

stosowną Uchwałą.  

  

Zgodnie z §1 ust. 10 Regulaminu Programu nabywania przez spółkę ECA AUXILIUM S.A. akcji własnych, skup 

rozpoczął się w dniu 28 września 2011 roku. Program skupu akcji własnych realizowany jest w oparciu 

Regulamin, który stanowi, zgodnie z przyjęta uchwałą, iż Spółka ECA AUXILIUM S.A. nabędzie akcje własne w 

celu: 

1. bezpośredniej lub pośredniej obsługi programu opcji menadżerskich, 

2. rozdysponowania przez Zarząd Spółki z uwzględnieniem potrzeb wynikających z 

prowadzonej działalności, 

3. przeznaczenia do dalszej odsprzedaży, 

4. umorzenia. 

na następujących warunkach: liczba nabytych akcji nie może przekroczyć łącznie 111.111 (sto jedenaście tysięcy 

sto jedenaście) akcji, o łącznej wartości nominalnej 55.555,50 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt 

pięć złotych 50/100), co oznacza, że łączna wartość nominalna akcji własnych, które mogą zostać nabyte w 

ramach skupu akcji własnych stanowi 3,64 % kapitału zakładowego Spółki, na dzień podjęcia uchwały przez WZ.  

Nabywanie akcji własnych może nastąpić w terminie 18 miesięcy od dnia podjęcia uchwały przez WZ. Na nabycie 

akcji własnych Spółki przeznacza się kwotę 1.000.000 zł (jeden milion złotych), obejmującą oprócz ceny nabycia 

akcji własnych, także koszty ich nabycia. 

Tym samym Zarząd ECA AUXILIUM S.A. na podstawie uchwały nr 14/2011 ZWZA z dnia 28 czerwca 2011 roku 

w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych, dokonał skupu akcji własnych.  
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Łączna ilość zakupionych akcji na dzień 22 lutego 2012 roku wynosi 12.600 (słownie: dwanaście tysięcy 

sześćset) sztuk akcji własnych, co stanowi 0,21 % w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,18 % w ogólnej liczbie 

głosów na WZA Emitenta, średnia cena zakupu wynosi 3,02 złotych.  

 

Zarząd Spółki będzie dalej realizował upoważnienie ZWZA do nabycia nie więcej niż 111.111 sztuk akcji 

własnych w terminie do 28 grudnia 2012 roku.  

 

9. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH w zakresie:  

a) ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty 

płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka. 

 

Jednostka nie jest narażona na ryzyko utraty płynności finansowej. W roku obrotowym nie wystąpiły zakłócenia 

przepływów środków finansowych.   

   

 

b) przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami 

zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość 

zabezpieczeń.  

  

ECA AUXILIUM S.A. obecnie nie dysponuje kompleksowym zinformatyzowanym systemem zarządzania 

ryzykiem. Poszczególne rodzaje ryzyk są analizowane odrębnie przez Zarząd w stosunku do działań, w którym 

może pojawić się ryzyko.  

W Spółce może wyróżnić następujące istotne ryzyka:  

 

- ryzyko rynkowe:  

- ryzyko cenowe,  
- ryzyko walutowe,  
- ryzyko stopy procentowej, 
- ryzyko kredytowe,  
- ryzyko płynności.  

 
W celu zminimalizowania ryzyka cenowego Spółka stosuje zasadę dywersyfikacji usług, realizacji usług od 

kwalifikowanych Wykonawców oraz pracowników, a także negocjacji zleceń na dłuższe niż rok okresy. 

 

Spółka nie prowadzi transakcji z kontrahentami spoza terenu Polski, a zatem nie jest bezpośrednio narażona na 

ryzyko walutowe.  

 

Spółka nie jest narażona na ryzyko stopy procentowej, gdyż nie zaciągała kredytów, ani nie zawierała umów 

leasingu.  
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ECA AUXILIUM S.A. jest narażona na ryzyko kredytowe, polegające na braku wpływu należności z tytułu 

sprzedaży (w określonym terminie bądź w ogóle). Przed tym ryzykiem Spółka zabezpiecza się poprzez ocenę 

zdolności kredytową swoich znaczniejszych klientów, stosowanie przedpłat, stosowanie zabezpieczeń, 

doskonalenie systemu windykacji należności.  

  

Również w swojej działalności Spółka jest narażona na ryzyko płynności. W celu jego zmniejszenia Spółka 

negocjuje umowy z Wykonawcami z wydłużonymi terminami zapłaty.   

 

VI. SYTUACJA KADROWA SPÓŁKI.  
 

Na dzień 31 grudnia 2011 r. zatrudnionych było w Spółce 24 osób w oparciu o umowę  

o pracę. Jeden członek Zarządu sprawuje funkcję na zasadzie powołania.  

 

Polityka zatrudnienia jest elastyczna i dopasowana do aktualnych potrzeb Spółki.    

 

Tabela nr 4 kapitał zakładowy Spółki (struktura)   

Wynagrodzenie członków Zarządu  263.774,22 

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej  10.400,00 

Ogółem  274.174,22  

  Źródło: Spółka  

 

W Spółce w 2011 odbyło 17 bezpłatnych praktyk w dziale księgowości, prawnym  

i marketingu. 1 osoba odbyła staże ze skierowania z Urzędów Pracy oraz 1 osoba ze skierowania z organizacji 

pracodawców Lewiatan.    

 

Pracownicy pogłębiają i aktualizują swoją wiedzę poprzez udział w specjalistycznych kursach i szkoleniach.    

 

Prace archiwizacyjne, konsultacyjne, doradcze, usługi prawne w zakresie przygotowywania specjalistycznych 

opinii są zlecane podmiotom zewnętrznym na zasadzie outsourcingu.    
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VII.  OCENA ROKU 2011 R. SPÓŁKI DOKONANA PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI.  

 

VII. 1. CHRONOLOGICZNE KALENDARIUM NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ Z DZIAŁALNOŚCI 

SPÓŁKI W ROKU 2011 R.  

 

1/ w dniu 4 styczeń 2011 ECA AUXILIUM S.A. otrzymało Certyfikat Wiarygodności Finansowej od Biura 

Informacji Gospodarczej INFOMONITOR S.A. Certyfikat Wiarygodności Finansowej świadczy o rzetelności i 

wiarygodności finansowej Spółki. 

 

2/ W dniu 10 stycznia 2011roku 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 19 finału WOŚP Spółka była jednym z fundatorów drobnych 

upominków dla finalistek. 

 

3/ W miesiącu lutym 2011 ECA AUXILIUM S.A. znalazło się w elitarnym gronie laureatów  

„Diamenty Forbesa 2011”. ECA Auxilium wśród 153 przedsiębiorstw najszybciej zwiększających swoją wartość z 

małopolski zajęło 79 pozycję na liście zwycięzców tej prestiżowej publikacji. Tak jak w latach ubiegłych całe 

zestawienie zostało opublikowane w ujęciu ogólnopolskim oraz w podziale na 16 województw, w 3 kategoriach 

poziomu przychodów firm.  

 

4/ W dniu 24 lutego 2011 roku ukazały się w gazecie Rzeczpospolita wyniki jednego z najbardziej prestiżowych 

rankingów branżowych firm audytorskich. Tegoroczny ranking jest jubileuszowy. To już 10 edycja prezentująca 

kondycje i obraz rynku audytorskiego w Polsce W ogólnym Rankingu Firm Audytorskich za rok 2010 Auxilium 

S.A. na 70 podmiotów z branży audytu w Polsce uplasowało się na wysokiej 21 pozycji. Zajęliśmy bardzo wysoką 

lokatę w zestawieniu rankingowym dotyczącym „liczby zbadanych podmiotów” uzyskując 6 miejsce bezpośrednio 

za największymi firmami z branży. W kategorii „średnia wartość zbadanych przychodów” Auxilium S.A. 

uplasowało się na 6 lokacie, a w odniesieniu do „średniej wartości zbadanych aktywów” na 17 miejscu. W 

zestawieniu „wyniki finansowe firm audytorskich” utrzymaliśmy wysoką 15 pozycję.  

 

5/ Dnia 28 marca 2011 roku Dziennik Gazeta Prawna opublikowała coroczny ranking firm doradczych. Auxilium 

S.A. uplasowało się na 11 miejscu w gronie największych firm doradczych w Polsce, zatrudniających od trzech do 

dziewięciu doradców. Jest to awans w porównaniu z rokiem poprzednim o 2 miejsce. 

 

6/ W dniu 14 kwietnia 2011 roku ukazał się w Dzienniku Gazecie Prawnej V Ranking Odpowiedzialnych Firm 

2011. Auxilium znalazło się w gronie 66 podmiotów skupiających się w przestrzeni odpowiedzialnego biznesu. 

Wartym podkreślenia jest fakt, że Ranking Odpowiedzialnych Firm beż względu na zajmowane w nim miejsce, 

jest przejawem konstruktywnego zainteresowania tematyką Corporate Social Responsibility , w skrócie CSR Dla 

firm, które znalazły się w wśród laureatów tego zestawienia, oznacza to przynależność do elitarnego grona 

zaledwie kilkudziesięciu firm spośród kilkuset największych przedsiębiorstw w Polsce, które na co dzień realizują 

zasady CSR. CSR na co dzień wspiera i usprawnia zarządzanie, poprawia warunki pracy, czyni biznes bardziej 

przejrzystym i przyjaznym dla całego otoczenia, środowiska, dostawców oraz klientów. 
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7/ W dniu 9 maj 2011 miesięcznik TREND przygotował raport na temat relacji inwestorskich wśród spółek 

notowanych na rynku NewConnect. Raport został opracowany na podstawie odpowiedzi, które zadał spółkom 

anonimowy inwestor. E-maile z zapytaniem o kilka kluczowych kwestii wysłano do wszystkich firm notowanych na 

rynku alternatywnym (209 wiadomości). Otrzymano 128 odpowiedzi, czyli ok. 61%. Po analizie wyników, 

szczególne wyróżnienie przyznano kilku spółkom, między innymi ECA AUXILIUM. Świadczy to o tym, że spółka 

poważnie podchodzi do tematu relacji inwestorskich.  

 

8/ W dniu 25 maja 2011 roku o godzinie 12 odbył się czat internetowy z udziałem Prezes Auxilium pani Zofii 

Podhorodeckiej oraz Prezesa ECA GROUP pana Romana Seredyńskiego. Tematem rozmowy była bieżąca 

sytuacja w Spółce oraz jej plany na przyszłość. 

 

9/ ECA AUXILIUM S.A. w opublikowanym przez dziennik Rzeczpospolita dorocznym Rankingu największych Firm 

Doradztwa Podatkowego według liczby doradców podatkowych zajęło 41 pozycję na 60 firm biorących udział w 

zestawieniu. W zestawieniu największych firm według przychodów za 2010 rok uplasowaliśmy się na 42 pozycji,  

a patrząc w zestawieniu przyrost przychodów 2010/2009 w procentach zajęliśmy 8 pozycję. W rankingu Firm 

Doradztwa Podatkowego w ujęciu regionalnym ECA Auxilium S.A. uplasowało się na czwartej pozycji. 

 

10/ W dniu 28 czerwca 2011 roku o godzinie 12 w Krakowie odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

Spółki, na którym został podsumowany ostatni rok jej działalności oraz wszystkie najistotniejsze wydarzenia i 

osiągnięcia zrealizowane przez Zarząd Auxilium  

w 2010 roku. 

 

11/ Zgodnie z podjętymi przez WZA Uchwałami, akcjonariuszom spółki została wypłacona dywidenda. Osiągnięty 

przez Emitenta w roku obrotowym 2010 zysk netto w wysokości 1.202.879,20 zł został podzielony w następujący 

sposób: 

- kwotę 762.500,00 zł - na wypłatę dywidendy akcjonariuszom,  

- kwotę 440.379,20 zł złotych - na kapitał zapasowy Spółki. 

Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniosła 0,25 zł. Zwyczajne Walne Zgromadzenie AUXILIUM 

S.A. ustaliło dzień prawa do dywidendy (D) na 12 lipca 2011 roku oraz dzień wypłaty dywidendy (W) na 16 

sierpnia 2011 roku. 

 

12/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie AUXILIUM S.A. podjęło uchwałę w przedmiocie nabywania akcji własnych 

na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez WZA. Zwyczajne Walne Zgromadzenie AUXILIUM 

S.A. udzieliło Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki, na zasadach określonych w 

Uchwale nr 14/2011.Warunki nabywania przez Spółkę akcji własnych są następujące: 

 

a) liczba nabytych akcji nie może przekroczyć łącznie w okresie upoważnienia 111.111 (sto jedenaście tysięcy sto 

jedenaście) akcji, o łącznej wartości nominalnej 55.555,50 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć 

złotych 50/100), co oznacza, że łączna wartość nominalna akcji własnych, które mogą zostać nabyte w ramach 

upoważnienia stanowi 3,64 % kapitału zakładowego Spółki, na dzień podjęcia niniejszej uchwały; 

b) nabywanie akcji własnych może nastąpić w terminie 18 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały. 

c) nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) i nie 

wyższą niż 9 zł (dziewięć złotych) za jedną akcje, 

d) na nabycie akcji własnych Spółki przeznacza się kwotę 1.000.000 zł (jeden milion złotych), obejmującą oprócz 

ceny nabycia akcji własnych także koszty ich nabycia, 

e) przedmiotem nabycia mogą być akcje Spółki w pełni pokryte, 

f) nabywanie akcji własnych Spółki może nastąpić w szczególności samodzielnie, w drodze składania zleceń 

maklerskich, zawierania transakcji pakietowych oraz zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym, jak 
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również za pośrednictwem instytucji finansowych, 

g) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji własnych oraz wszelkie istotne informacje dotyczące 

programu odkupu. 

 

13/ W lipcu i sierpniu 2011 r. ECA Auxilium podpisało trzy kolejne umowy na świadczenie usług Autoryzowanego 

Doradcy ze spółkami ubiegającymi się o debiut na rynku NewConnect. W sumie Spółka jest autoryzowanym 

doradcą przy 11 projektach inwestycyjnych.  

 

14/ Zwołane na dzień 19 października 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ostatecznie 

podjęło decyzję o połączeniu Spółki z podmiotem z branży, firmą ECA Group Sp. z o.o.  

15/ W miesiącu listopadzie  ECA 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. 

16/ W miesiącu grudniu 2011 roku ECA 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”.  

 

 

VII. 2. ROK 2011 W OCENIE ZARZĄDU.   

 

Zarząd stwierdził, iż w roku 2011 nastąpił znaczny rozwój firmy w wyniku połączenia się ze spółką ECA Group sp. 

z o.o. poprzez wzrost pozyskiwanych zleceń zarówno na usługi księgowe, usługi doradztwa podatkowego oraz 

doradztwa giełdowego. Zarząd stwierdza, iż zostały zrealizowane zakładane na rok 2011 założenia finansowe. 

Spółka ma zapewniony na rok 2012 r. pakiet zleceń na usługi księgowe, doradztwa prawno-podatkowego oraz 

usług Autoryzowanego Doradztwa, a spółka Auxilium Audyt spółka komandytowa na usługi z zakresu rewizji 

finansowej. Biuro rachunkowe spółki prowadzi księgi handlowe dla ponad 100 podmiotów oraz ponad 70 

rozliczeń działalności gospodarczej w formie książek przychodów i rozchodów.  

 

W 2011 r. ECA AUXILIUM S.A. bardzo rozwinęło działalność w obszarze Autoryzowanego Doradcy świadcząc 

usługi w tym zakresie dla 6 podmiotów.        

 

Działalność z zakresu rewizji finansowej jest realizowana przez Auxilium – Barbara Szmurło, Jadwiga Faron 

spółka komandytowa (do stycznia 2012 roku:  Auxilium – Krystyna Adamus, Jadwiga Faron spółka 

komandytowa). Spółka ma zapewniony pakiet zleceń na 450 usług z zakresu rewizji finansowych. Spółka 

świadczy usługi badań sprawozdań finansowych, przeglądów sprawozdań finansowych, wykonania audytów 

zewnętrznych projektów współfinansowanych ze środków unijnych oraz inne usługi poświadczające, w 

szczególności: usługi dotyczące wyceny wartości firmy, badania planów przekształcenia, połączenia czy podziału 

spółki, wymaganych przez kodeks spółek handlowych i inne usługi rewizji finansowej oraz usługi poświadczające, 

nie zarezerwowane dla biegłych rewidentów.  

 

Spółka świadczy usługi związane z doradztwem podatkowym, związanym  

z przekształceniami, łączeniem i podziałami spółek handlowych, jak również z otwarciem, przeprowadzeniem 
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oraz zakończeniem likwidacji spółek, w tym prowadzi księgowości spółek prawa handlowego w likwidacji. 

Doradza również w sporządzeniu wniosków o upadłość likwidacyjną oraz upadłość układową.  

 

W 2011 r. Zarząd realizował strategię zakreśloną w prospekcie emisyjnym. Realizacja poszczególnych założeń:   

 

1.  Budowa Grupy Kapitałowej:  

 

Zarząd konsekwentnie w 2011 r. podjął działania, zmierzające do budowy silnej grupy kapitałowej. Obecnie ECA 
AUXILIUM S.A. tworzy grupę Spółek wraz ze spółkami z grupy ECA, czyli ECA Seredyński i Partnerzy Sp. z o.o. i 
ECA Wójciak i Partnerzy Sp. z o.o. oraz  Auxilium Audyt Barbara Szmurło, Jadwiga Faron spółka komandytowa z 
siedzibą w Krakowie.  

 

2. Oddziały Spółki:  

 

W 2011 r. Spółka posiadała i prowadziła działalność gospodarczą poprzez dwa oddziały:  

w Łodzi oraz w Bielsku – Białej. Zlikwidowany został Oddział w Gdyni.  

 

3. Budowa sieci franczyzowej.  

 

Zarząd zmodyfikował pierwotne założenia rezygnując z pomysłu budowy sieci franczyzowej na rzecz budowy 

sieci partnerskiej. Zostały uruchomione mechanizmy w celu nawiązania współpracy w oparciu o umowy 

partnerskie z firmami audytorskimi z terenu całej Polski. Poprzez własną sieć partnerską firm audytorskich Grupa 

firm ECA Auxilium może realizować większą ilość usług i zleceń z tych obszarów, przy jednoczesnym skróceniu 

czasu ich realizacji. Zmiana koncepcji z franczyzowej na partnerską oraz inne założenia realizowanej współpracy 

okazały się bardziej trafionym rozwiązaniem. Spółki, których model biznesu opiera się  o jakość i określone 

standardy etyczne, powinny  szukać partnerów z którymi będą je tworzyć i rozrastać się na coraz to nowym 

obszarze.  

 

4. Działania jako Autoryzowanego Doradcy.  

 

ECA AUXILIUM S.A. świadczy usługi jako Autoryzowany Doradca rynku NewConnect.  

W 2011 roku pełnił funkcje Autoryzowanego Doradcy w oparciu o zawarte umowy dla spółki STI Group S.A., 

UBOAT – LINE S.A., MOTOR TRADE COMPANY S.A. oraz ArtNew Media S.A., Doradcy 24 S.A. oraz Inbook 

S.A. 

 

5.  Inne zdarzenia istotnie wpływające na działalność Spółki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także 

po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego.      

 

ECA AUXILIUM S.A. posiada opracowaną Misję Spółki, Kodeks Etyki, Kulturę Przedsiębiorstwa. W 2007 r. 

Spółka znalazła się wśród 8 podmiotów, w których wdrożono i dokonano audyt z wynikiem pozytywnym 
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Standardów Zarządzania Kapitałem Ludzkim. Wynikiem jest przyjęcie w Spółce Standardów Zatrudniania Fair 

Play.        

 

Działania Zarządu doprowadziły do wzmocnienia marki Spółki oraz jej pozycji na rynku firm audytorskich, co 
znalazło po raz trzeci potwierdzenie w obiektywnych rankingach oraz szeregu otrzymanych nagród.   

 

Spółka posiada statut instytucji szkoleniowej, potwierdzony stosownym wpisem do rejestru prowadzonego przez 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.  

 

ECA AUXILIUM S.A. identyfikuje się ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, co znajduje wyraz nie tylko w 

inkorporowanych przez Spółkę aktach, ale również w podejmowanych konkretnych działaniach, co znajduje 

potwierdzenie w uznaniu spółki przez władze samorządowe.  

 

Swoim doświadczeniem i wiedzą ECA Auxilium S.A. dzieli się ze środowiskiem akademickim. Wspiera to 

środowisko, organizując praktyki dla studentów głównie z krakowskich uczelni. Spółka podejmuje efektywną 

współpracę z Powiatowymi Urzędami Pracy w Krakowie, Wieliczce, Skawinie i Krzeszowicach, oferując staże dla 

absolwentów, z których część po zakończeniu programu stażowego zostaje zatrudniona w firmie.  

 

Spółka podejmuje działania na rzecz kultury i środowiska lokalnego. Od kilku lat ECA Auxilium S.A. sponsoruje 

Wybory Miss Nowej Huty, organizowane przez „Głos Tygodnik Nowohucki”, fundując nagrody rzeczowe. Firma 

patronuje wystawom fotogramów krakowskich artystów. 

Pracownicy i przedstawiciele ECA AUXILIUM wydają liczne artykuły i publikacje  

w codziennej prasie branżowej, ekonomicznej oraz finansowej. Na stałe współpracujemy  

z Dziennikiem Gazetą Prawną, pisząc komentarze eksperckie z zagadnień  księgowych podatkowych oraz 

kadrowo płacowych. Publikujemy teksty finansowo -ekonomiczne na portalach internetowych oraz w tygodnikach 

i miesięcznikach.   

 

6.   Postrzeganie marki  ECA Auxilium na rynku oraz kwestia relacji inwestorskich. 

 

Marka ECA AUXILIUM S.A. jest rozpoznawalna wśród specjalistów branżowych 

 jesteśmy jedną z największych firm księgowo-audytorskich w Małopolsce, 

 posiadamy doświadczenia audytorskie i w zakresie księgowości praktycznie we wszystkich branżach 
obecnych na polskim rynku produkcyjno - usługowo - administracyjnym, 

 współpracujemy z dużą grupą biegłych rewidentów z terenu całej Polski w oparciu  
o sieć firm partnerskich,  

 

Marka ECA AUXILIUM S.A. jest rozpoznawalna w mediach 

 nasi eksperci z zagadnień podatkowo-prawnych są ekspertami w publikacjach prasowych czołowych 
dzienników branżowych,  

 zajmujemy wysokie pozycje w rankingach branżowych, 

 piszą o nas największe wydawnictwa finansowe: Parkiet, Puls Biznesu, Miesięcznik Kapitałowy, 
Akcjonariusz, Gazeta Finansowa, Dziennik Gazeta Prawna, 

 piszą o nas portale finansowo-ekonomiczne Bankier, Money, IPO, Biznes Polska, IPO, E-Finance, E-
Gospodarka, etc, 

 na stałe współpracujemy z Dziennikiem Gazetą Prawną oraz Dwutygodnikiem prawno-podatkowym 
ERGO, pisząc komentarze eksperckie z zagadnień  księgowych podatkowych oraz kadrowo płacowych, 
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 bierzemy udział w programach eksperckich z dziedziny księgowości, które służą jako materiał 
dydaktyczny w telewizji internetowej, 

 Zarząd Spółki jest zapraszany i komentuje bieżącą sytuację Emitenta w największej telewizji 
gospodarczo - ekonomicznej TVN CNBC. 
 

Marka ECA AUXILIUM S.A.  jest rozpoznawalna  na rynku kapitałowym 

 uczestniczymy w spotkaniach i konferencjach z inwestorami organizowanych przez GPW 

 Jesteśmy jednym z współzałożycieli oraz członkiem Stowarzyszenia Autoryzowanych Doradców 

 jako firma partnerska GPW uczestniczymy w promocji rynku NewConnect 

 otrzymaliśmy w roku 2011 wyróżnienie w konkursie najlepszych stron internetowych w zakresie relacji 
inwestorskich. Zostały docenione nasze starania w kierunku przejrzystości prezentowanych treści 
zarówno w kwestiach danych finansowych jak również danych adresowych do działu relacji 
inwestorskich i bezpośredniego kontaktu  z firmą.    

 

Regularnie ukazują się relacje z najistotniejszych wydarzeń mających miejsce w Spółce, jej wyniki finansowe, 

artykuły dotyczące ECA Auxilium na tle branży na portalach biznesowych takich jak: Relacje Inwestorskie, IPO, 

Forsal, Bankier, Interia, TF, Notoria ,Franczyza w Polsce, FranchisingInfo, Money, Biznes Polska, etc.  

Spółka ponadto posiada bogatą tradycję w zakresie kontaktów bezpośrednich z inwestorami oraz uczestnikami 

rynku kapitałowego. Od samego początku obecności na rynku NewConnect ECA Auxilium bierze udział 

praktycznie we wszystkich tego typu imprezach. Zorganizowaliśmy wiele spotkań otwartych z inwestorami i 

akcjonariuszami z udziałem Zarządu Spółki, podczas których można było porozmawiać z przedstawicielami 

Emitenta. Zorganizowaliśmy CZAT z inwestorami. Odpowiedzieliśmy na wszystkie zapytania przesłane do Spółki. 

Wszystkie opisane działania mają na celu umożliwienie szerokiemu gronu akcjonariuszy oraz inwestorów 

giełdowych dostęp do informacji na temat spółki, jej kondycji finansowej oraz możliwości kontaktów 

bezpośrednich z Zarządem Emitenta.  

7. STOSOWANIE ŁADU KORPORACYJNEGO W SPÓŁCE.  
 

W ECA Auxilium S.A. stosuje się zasady Dobrych Praktyk Spółek notowanych na rynku NewConnect w 
odniesieniu do punktów dotyczących konieczności prowadzenia przejrzystej strony internetowej i efektywnej 
polityki informacyjnej, by zapewnić inwestorom szybki i szeroki dostęp do informacji, który niezbędny jest do 
oceny sytuacji i perspektyw Spółki oraz sposobu jej funkcjonowania. W ocenie Zarządu Spółki, informacje 
zawarte na stronie internetowej ECA Auxilium dają pełen obraz o sytuacji Spółki zarówno w kwestii jej finansów 
jak i środowiska w jakim funkcjonuje. (pkt. 1-5) z wyłączeniem punktu 3.8., gdyż Zarząd Spółki nie publikuje 
prognoz wyników finansowych wraz z założeniami do tych prognoz. ECA Auxilium S.A. zostało wyróżnione wśród 
spółek notowanych na NewConnect podczas konkursu stron internetowych, gdyż strona internetowa emitenta 
zakwalifikowała się do drugiego etapu konkursu. Zostały docenione starania w kierunku przejrzystości 
prezentowanych treści zarówno w kwestiach danych finansowych jak również danych adresowych do działu 
relacji inwestorskich i bezpośredniego kontaktu z firmą. W związku z faktem, iż ECA Auxilium S.A. z końcem 
września 2008 roku rozwiązało umowę z Autoryzowanym Doradcą nie ma zastosowania punkt 6,7 i 8 zasad 
Dobrych Praktyk Spółek notowanych na rynku NewConnect. W odniesieniu do punktu 9 zbioru ECA Auxilium 
prezentuje wskazane w punkcie 9.1 informacje w raporcie rocznym za 2011 rok, natomiast punkt 9.2 nie ma 
zastosowania. Punkt 10 dotyczący obecności władz spółki oraz organów nadzorujących  podczas WZA jest 
zawsze realizowany. Punkt 11 był i  jest realizowany przez Spółkę. O datach takich spotkań spółka informuje za 
pośrednictwem własnej strony internetowej, w raportach bieżących miesięcznych oraz w newsletterze, który 
redaguje cyklicznie. Punkt 12 będzie stosowany jeżeli zajdzie zdarzenie w Spółce zgodnie z regulacjami. ECA 
Auxilium stosuje pkt. 13 zbioru zgodnie z regulacjami GPW odnośnie informacji związanych z WZA. Spółka 
stosuje pkt. 14 i 15 zbioru Dobrych Praktyk Spółek notowanych na rynku NewConnect w związku z faktem, iż w 
2009 roku po raz pierwszy wypłaciła zaliczkę na dywidendę za 2009 rok. Zarząd złoży do Rady Nadzorczej 
wniosek o przedstawienie pod obrady Walnego Zgromadzenia wniosku o wypłatę dywidendy za rok 2011.    
Zbiór dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect w punkcie 16 nakłada obowiązek publikowania 

raportów miesięcznych w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. ECA Auxilium S.A. publikuje rozszerzone 

raporty miesięczne o dane finansowe zgodne pod względem merytorycznym z rekomendacjami zbioru. W 

związku z tym faktem Zarząd Emitenta przyjął datę publikacji raportów miesięcznych w terminie do 25 dni od 

zakończenia miesiąca, o czym poinformowaliśmy rynek stosownym komunikatem. 
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8. Działalność ECA AUXILIUM S.A. w roku 2011 we wskaźnikach:  

 

Działalność gospodarczą badanej jednostki, jej wynik oraz sytuację finansową i majątkową za okres badany, w 
porównaniu do lat poprzednich, obrazują węzłowe wskaźniki. 

 

7.1. Wskaźniki rentowności. 

 

LP Treść ekonomiczna Dane roku Odchylenia 

    2010 2011 +/- 

 Rentowność majątku ( ROA )    

1. wynik finansowy netto 0,19 0,08 -0,11 

 średni stan aktywów    

 Rentowność kapitału własnego (ROE)    

2. wynik finansowy netto 0,18 0,06 -0,12 

 kapitał własny    

 Rentowność brutto sprzedaży    

3. wynik na sprzedaży 0,05 0,00 -0,05 

 przychody ze sprzedaży netto    

 
             Rentowność 

netto                          
    

4. wynik finansowy netto 0,27 0,23 -0,04 

 przychody ogółem    
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7.2 Wskaźniki płynności finansowej: 
 

LP           Treść ekonomiczna                Dane roku 
          

Odchylenia 

    2010 2011 +/- 

 Wskaźnik płynności I     

1. aktywa obrotowe ogółem 70,72 51,77  -18,95 

 zobowiązania bieżące     

 Wskaźnik płynności II     

2. aktywa obrotowe-zapasy 70,72 51,77  -18,95 

 zobowiązania bieżące     

 Wskaźnik płynności III     

3. inwestycje krótkoterminowe 62,72 48,02  -14,70 

  zobowiązania bieżące     
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7.3 Wskaźniki rotacji:  

LP            Treść ekonomiczna         Dane roku   Odchylenia 

        2010 2011 .+/- 

 Produktywność aktywów    

1. przychody ze sprzedaży produktów 0,45 0,22 -0,23 

 aktywa ogółem - średni stan    

 Ściągalność należności    

2. należności z tytułu dostaw i usług x 365 48 52 4 

 przychody netto ze sprzedaży    

            Spłata zobowiązań     

3. zobowiązania krótkoterminowe x 365 13 20 7 

 koszty rodzajowe    
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7.4. Wskaźniki rynku kapitałowego. 

 

LP           Treść ekonomiczna                Dane roku 
         

Odchylenia 

        2010 2011 +/- 

              

1. Zysk na 1 akcję (EPS) 0,39 0,16  -0,23 

 
wynik finansowy / liczba wyemitowanych 

akcji 
    

        

2. Relacja ceny do zysku (PER) 13,34 21,00  7,66 

 
cena rynkowa 1 akcji / zysku netto na 1 

akcję 
    

        

3. Dywidenda na 1 akcję (DPS) 0,25 0,15  -0,10 

 
zysk przeznaczony na dywidendę / liczbę 

wyemitowanych akcji 
    

        

4. Wskaźnik stopy dywidendy (DPR) 0,65 0,94  0,29 

 
dywidenda na 1 akcję / zysk netto na 1 

akcję 
    

        

5. 

 

Wskaźnik dywidendy do ceny rynkowej 

akcji 
0,05 0,04  -0,01 

 
dywidenda na 1 akcję / cena rynkowa 1 

akcji 
    

        

6. 

 

Wartość księgowa spółki na 1 akcję 2,21 2,62  0,41 

 
kapitały własne / liczba wyemitowanych 

akcji 
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LP            Wyszczególnienie            Stan na dzień % 

        31.12.2010 31.12.2011 do roku 2010 

1. Wynik finansowy   1 202 879,20 936 455,58  77,85 

2. Liczba wyemitowanych akcji 3 050 000 5 881 000  192,82 

3. Cena rynkowa 1 akcji   5,20 3,36  64,62 

4. Wysokość dywidendy   762 500,00 882 150,00  115,69 

5. Kapitał własny   6 743 727,36 15 396 046,40  228,30 

 

8. Wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń. 

Na działalność gospodarczą Spółki może potencjalnie wpłynąć szereg zagrożeń, które  

mogą znaleźć odbicie w jej sytuacji finansowej i majątkowej.  

Do istotnych czynników ryzyka i zagrożeń należy zaliczyć: 

1) Ogólnoświatowy kryzys finansowy, spowolnienie rozwoju gospodarki krajowej, odczuwalny spadek popytu 

u kontrahentów Spółki;  

2) Wzrost kosztów wytwarzania tj. cen materiałów, mediów, co przy ograniczonych możliwościach 

przenoszenia wzrostu cen na wyroby finalne może skutkować obniżeniem rentowności Spółki;  

3) Zaostrzenie się konkurencyjności na rynku może skutkować poniesieniem większych nakładów na 

informacje o ofercie usług; 

4) Ograniczone możliwości podpisania kontraktów długoterminowych, co związane jest  

z charakterem prowadzonej działalności i posiadaną ofertą usług.    

5) Zmiany ustawowe w regulacjach dotyczących warunków prowadzonej przez Spółkę oraz spółki grupy ECA 

Auxilium działalności gospodarczej, w szczególności planowana nowelizacja ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o 

biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o 

nadzorze publicznym (Dz. U. nr 77, poz. 649 ze zmianami).    

6)   Kwestie organizacyjno – formalne związane z połączeniem. Ujednolicenie i wdrożenie mechanizmów 

wspólnej realizacji przedsięwzięć biznesowych, zgodnie z przyjętą koncepcja strategii dla grupy spółek. 
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VIII. PRZYJĘTE PRZEZ ZARZĄD AUXILIUM S.A. KIERUNKI DZIAŁANIA  

I ROZWOJU FIRMY NA ROK 2012 i NASTĘPNE. 

 

Na posiedzeniu Zarządu w dniu 19 marca 2012 r. Zarząd ECA AUXILIUM S.A. uchwalił nową strategię  Grupy 

ECA Auxilium S.A.    

 

Misja firmy 

 

Grupa ECA Auxilium S.A. chce osiągnąć pozycje polskiej firmy audytorsko – doradczej o zasięgu 

międzynarodowym i być liderem na rynku usług audytorskich, doradztwa podatkowego, doradztwa giełdowego, 

usług księgowych oraz szkoleń.  

 

Misje działania firmy najlepiej wyrażają trzy określenia: 

• wysoka jakość usług, 

• natychmiastowa odpowiedź na potrzeby rynku, 

• nieustanny rozwój, oparty o dotychczasowy sukces i realizowane cele. 

 

 

CELE STRATEGICZNE:  
 

I. Wyjście z usługami na rynki zagraniczne Unii Europejskiej.  
 
Realizując powyższe założenie ECA AUXILIUM chce rozszerzyć działalność operacyjną  
o świadczenie usług audytorskich podmiotom z obszaru unii europejskiej. Spółka, w swych szeregach, posiada 
ekspertów z uprawnieniami. Jako język korporacyjny, przy realizacji tych usług, przyjmujemy język angielski. 
 
II.  Powstanie spółki księgowej w oparciu o rozwiązania informatyczne, dotarcie do odbiorców na terenie całego 
kraju (IT- księgowość elektroniczna -- Accounting Network--)-budowa własnego serwera, usługa podstawowego 
świadczenia usług księgowych, polegająca na dostarczeniu oprogramowania, skierowana do młodych lub małych 
przedsiębiorców, którzy za niewielką odpłatność, będą mogli skorzystać z naszego serwera i programu do 
księgowania, lub zlecić to nam, w ramach pakietu będą mieli wgląd do ksiąg on-line.  
 
Zarząd zamierza stworzyć Spółkę IT, której celem będzie opracowanie autorskiego programu do konsolidacji 
sprawozdań finansowych w oparciu o szyfrowane strony www. W tym celu Spółka podejmie starania w 
pozyskaniu środków z funduszy unijnych. Pierwsze rozpoznanie takich możliwości wskazało na  program 8.1 i 
8.2. z Innowacyjnej Gospodarki.  
Intensywność wsparcia w ramach Działania PO IG 8.1  zgodnego z zasadami pomocy De Minimis może wynosić 
od 70% do 80% (w zależności od historii składającego wniosek) wydatków kwalifikujących się do objęcia 
wsparciem. Wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu zgłaszanego do 
dofinansowania w Działaniu 8.1 nie może być niższa niż 20.000,00 złotych i nie może jednocześnie przekroczyć 
700.000,00 złotych. Program 8.2 umożliwia pozyskanie kwoty do 2.000.000,00 zł. Pozwoli to Spółce na realizację 
zamierzeń obranej strategii rozwoju. 
 
W dłuższym horyzoncie czasowym Emitent podejmie działania zmierzające do wprowadzenia spółki księgowej do 
alternatywnego systemu obrotu, zmiany rynku notowań - czyli przejście grupy ECA AUXILIUM na rynek 
regulowany oraz utworzenie jednostki edukacyjnej. 
 
III. Debiut spółki księgowej na NewConnect. 
 
Powołana spółka będzie świadczyć usługi księgowe dla małych i średnich podmiotów gospodarczych zarówno 

poprzez serwer – rozwiązania IT-rachunkowość w sieci, jak  

i poprzez usługę bezpośrednią w biurze rachunkowym. Spółka księgowa będzie działać na terenie całego kraju 
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dostarczając usługi on line. Spółka  będzie wprowadzona do alternatywnego systemu obrotu na rynek 

NewConnect. 

 

IV. Przejście Grupy ECA AUXILIUM na rynek regulowany. 
 
W drodze intensywnego rozwoju oraz w oparciu o osiągane przychody, budując jednocześnie wartość całej grupy 

kapitałowej, docelowo ECA AUXILIUM zmieni platformę obrotu na rynek regulowany.  

Zarząd Emitenta zakłada, że będzie to możliwe poprzez silny wzrost wartości grupy oraz jej kapitalizacji do progu 

umożliwiającego zmianę platformy obrotu. 

 

V. Uczelnia o profilu rachunkowo-podatkowym. 
 
W przyszłości Emitent zakład rozszerzenie ilość centrów zysku o jednostkę edukacyjną, która to roboczo przyjęła 

nazwę „Szkoła Wyższa Rachunkowości i Podatków”. Uczenia wyższa jest jednak celem zdecydowanie 

długoterminowym. 

 

Powyższe cele będą realizowane w oparciu o: 
 

• Zwiększenie poziomu sprzedaży poprzez zwiększenie przychodów wśród istniejących klientów oraz podpisanie 

umów handlowych z nowymi klientami. 

• Zwiększenie udziału w sprzedaży usług doradczych. 

• Wprowadzenie nowej marki dla usług księgowych --Accounting Network--. 

• Systematyczne optymalizowanie kosztów operacyjnych Spółki. 

 

W najbliższych latach  Zarząd Spółki ECA AUXILIUM S.A stawia na bardzo agresywny rozwój organiczny 

Emitenta.  

Głównym celem Spółki w najbliższych latach jest wzrost jej pozycji na rynku usług audytorskich oraz znaczące 

umocnienie pozycji na rynku usług doradczych poprzez rozwój sprzedaży i koncentracje działań skierowanych na 

usługi doradztwa podatkowego  

i giełdowego. Dodatkowym źródłem przychodów firmy będzie uruchomienie spółki księgowej  w oparciu o 

rozwiązania IT, nową grupę klientów oraz usługi szkoleniowe.  

 

Celem głównym obranej strategii rozwoju Emitenta jest zdobycie znaczącej pozycji wśród liderów w branży 

audytorsko-księgowej na rynku krajowym, oraz ekspansja na rynki zagraniczne.  

Jednym z narzędzi umożliwiających realizacje założeń będzie ciągły rozwój grupy ECA AUXILIUM poprzez 

inwestowanie w kapitał ludzki i udoskonalanie logistyki świadczenia usług  w celu dostarczania usług  wysokiej 

jakości. 

 

 

 

 



 

61 

 

 

Dotychczasowa  strategia sprzedaży  

 

Dotychczasowym motorem wzrostu przychodu firmy była sprzedaż usług księgowych, oraz audytorskich na 

terenie kraju w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. 

 

 
 
 
 
Kraków, dnia 23 kwietnia 2012 r.  
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Kraków 2012.05.17 

 

 

 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 

 

ECA AUXILIUM  S.A. w sprawie 

rzetelności sprawozdania finansowego za 2011 rok 

 

Zarząd ECA AUXILIUM  S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie 

finansowe  za okres 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z 

obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuacje 

majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy. Sprawozdanie Zarządu ECA AUXILIUM S.A. z 

działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta oraz opis podstawowych zagrożeń i ryzyk 

związanych z prowadzoną działalnością. 

 

   Prezes Zarządu      Wiceprezes Zarządu 

Zofia Podhorodecka            dr Roman Seredyński 
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Kraków 2012.05.17 

 

 

 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 

ECA AUXILIUM  S.A. 

w sprawie podmiotu uprawnionego do badania  

sprawozdania finansowego za 2011 rok. 

 

Zarząd ECA AUXILIUM S.A. oświadcza, iż podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, 

dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2011, został wybrany zgodnie z aktualnymi 

przepisami prawa. 

Ponadto, oświadczamy, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych oraz biegli 

rewidenci, dokonujący badania sprawozdania za 2011 rok, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i 

niezależnej opinii o badaniu, zgonie z właściwymi przepisami prawa krajowego. 

 

   Prezes Zarządu             Wiceprezes Zarządu 

Zofia Podhorodecka                               dr Roman Seredyński 
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Raport ze stosowania zasad ładu korporacyjnego w Spółce w roku 2011. 
 

W ECA Auxilium S.A. stosuje się zasady Dobrych Praktyk Spółek notowanych na rynku 
NewConnect zgodnie z raportem bieżącym opublikowanym przez Emitenta. W odniesieniu 
do punktów dotyczących konieczności prowadzenia przejrzystej strony internetowej i 
efektywnej polityki informacyjnej by zapewnić inwestorom szybki i szeroki dostęp do 
informacji, który niezbędny jest do oceny sytuacji i perspektyw Spółki oraz sposobu jej 
funkcjonowania. W ocenie Zarządu Spółki informacje zawarte na stronie internetowej ECA 
Auxilium dają pełen obraz o sytuacji Spółki zarówno w kwestii jej finansów jak i środowiska w 
jakim funkcjonuje. (pkt. 1-5) z wyłączeniem punktu 3.8., gdyż Zarząd Spółki nie publikuje 
prognoz wyników finansowych wraz z założeniami do tych prognoz. ECA Auxilium S.A. 
zostało wyróżnione wśród spółek notowanych na NewConnect podczas konkursu stron 
internetowych, gdyż strona internetowa emitenta zakwalifikowała się do drugiego etapu 
konkursu. Zostały docenione starania w  kierunku przejrzystości prezentowanych treści 
zarówno w kwestiach danych finansowych jak  również danych adresowych do działu relacji 
inwestorskich i bezpośredniego kontaktu z firmą. W związku z faktem, iż ECA Auxilium S.A. z 
końcem września 2008 roku rozwiązało umowę z Autoryzowanym Doradcą nie ma 
zastosowania punkt 6,7 i 8 zasad Dobrych Praktyk Spółek notowanych na rynku 
NewConnect. W odniesieniu do punktu 9 zbioru ECA Auxilium prezentuje wskazane w 
punkcie 9.1 informacje w raporcie rocznym za 2011 rok, natomiast punkt 9.2 nie ma 
zastosowania. Punkt 10 dotyczący obecności władz spółki oraz organów nadzorujących  
podczas WZA jest zawsze realizowany. Punkt 11 był i  jest realizowany przez Spółkę. O datach 
takich spotkań spółka informuje za pośrednictwem własnej strony internetowej, w raportach 
bieżących miesięcznych oraz w newsletterze, który redaguje cyklicznie. Punkt 12 będzie 
stosowany jeżeli zajdzie zdarzenie w Spółce zgodnie z regulacjami. ECA Auxilium stosuje pkt. 
13 zbioru zgodnie z regulacjami GPW odnośnie informacji związanych z WZA. Spółka stosuje 
pkt. 14 i 15 zbioru Dobrych Praktyk Spółek notowanych na rynku NewConnect w związku z 
faktem, iż w 2009 roku po raz pierwszy wypłaciła zaliczkę na dywidendę za 2009 rok oraz 
latach kolejnych i nie wyklucza wypłaty dywidendy w przyszłości.  
 Zbiór dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect w punkcie 16 nakłada 
obowiązek publikowania raportów miesięcznych w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. ECA 
Auxilium S.A. publikuje rozszerzone raporty miesięczne o dane finansowe zgodne pod względem 
merytorycznym z rekomendacjami zbioru. W związku z tym faktem Zarząd Emitenta przyjął datę 
publikacji raportów miesięcznych w terminie do 25 dni od zakończenia miesiąca o czym 
poinformowaliśmy rynek stosownym komunikatem.  
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Oświadczenie Zarządu  ECA AUXILIUM S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad 
zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. 
„Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”, zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu 
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany 
dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”. 
 

Lp. Dobra praktyka OŚWIADCZENIE O 
STOSOWANIU 

DOBREJ PRAKTYKI 
TAK / NIE / 

NIE DOTYCZY 
 

KOMENTARZ 

1 Spółka powinna prowadzić 
przejrzystą i efektywną politykę 
informacyjną, zarówno z 
wykorzystaniem tradycyjnych 
metod, jak i z użyciem 
nowoczesnych technologii oraz 
najnowszych narzędzi 
komunikacji zapewniających 
szybkość, bezpieczeństwo oraz 
szeroki i interaktywny dostęp do 
informacji. Spółka, korzystając w 
jak najszerszym stopniu z 
tych metod, powinna zapewnić 
odpowiednią komunikację z 
inwestorami i analitykami, 
wykorzystując w tym celu 
również 
nowoczesne metody komunikacji 
internetowej, umożliwiać 
transmitowanie obrad walnego 
zgromadzenia z wykorzystaniem 
sieci Internet, rejestrować 
przebieg obrad i upubliczniać go 
na stronie internetowej. 
 

TAK 
z wyłączeniem transmisji 
obrad Walnego 
Zgromadzenia przez 
Internet, rejestracji video 
przebiegu obrad oraz 
upublicznianiem takiej 
video rejestracji 

Wszystkie istotne informacje 
dotyczące zwołania i 
przebiegu Walnego 
Zgromadzenia Emitent 
publikuje w formie raportów 
bieżących oraz umieszcza na 
swojej stronie internetowej – 
zatem akcjonariusze nie 
biorący udziału osobiście w 
walnym zgromadzeniu oraz 
inni zainteresowani 
inwestorzy mają możliwość 
zapoznania się ze sprawami 
poruszanymi na walnym 
zgromadzeniu. Koszty 
związane z infrastrukturą 
techniczną umożliwiającą 
transmisję obrad 
walnego zgromadzenia przez 
Internet emitent uznaje za 
niewspółmierne do 
ewentualnych korzyści z tego 
wynikających. 

2 Spółka powinna zapewnić 
efektywny dostęp do informacji 
niezbędnych do oceny sytuacji i 
perspektyw spółki oraz sposobu 
jej funkcjonowania. 
 

TAK  

3 Spółka prowadzi korporacyjną 
stronę internetową i zamieszcza 

TAK  
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na niej: 
 

3.1 
 

podstawowe informacje o spółce 
i jej działalności (strona 
startowa), 

TAK  

3.2 
 

opis działalności emitenta ze 
wskazaniem rodzaju działalności, 
z której emitent uzyskuje 
najwięcej przychodów, 

TAK  

3.3 
 

opis rynku, na którym działa 
emitent, wraz z określeniem 
pozycji emitenta na tym rynku, 

TAK  

3.4 Życiorysy zawodowe członków 
organów spółki, 

TAK  

3.5 
 

powzięte przez zarząd, na 
podstawie oświadczenia członka 
rady nadzorczej, informacje o 
powiązaniach członka rady 
nadzorczej z akcjonariuszem 
dysponującym akcjami 
reprezentującymi nie mniej niż 
5% ogólnej liczby głosów na 
walnym zgromadzeniu spółki, 
 

TAK  

3.6 dokumenty korporacyjne spółki, TAK  

3.7 zarys planów strategicznych 
spółki, 

TAK zawarte każdorazowo w 
raporcie rocznym Emitenta 

3.8 opublikowane prognozy wyników 
finansowych na bieżący rok 
obrotowy, wraz z założeniami do 
tych prognoz oraz korektami 
do tych prognoz (w przypadku 
gdy emitent publikuje prognozy), 
 

NIE  

3.9 
 

strukturę akcjonariatu emitenta, 
ze wskazaniem głównych 
akcjonariuszy oraz akcji 
znajdujących się w wolnym 
obrocie, 

TAK  

3.10 dane oraz kontakt do osoby, 
która jest odpowiedzialna w 
spółce za relacje inwestorskie 
oraz kontakty z mediami, 

TAK  

3.11 ( skreślony ), ------ 
 

  

3.12 opublikowane raporty bieżące i 
okresowe, 

TAK  

3.13 kalendarz zaplanowanych dat 
publikacji finansowych raportów 
okresowych, dat walnych 
zgromadzeń, a także spotkań z 

TAK każdorazowo w raporcie 
miesięcznym 
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inwestorami i analitykami oraz 
konferencji prasowych, 
 

3.14 
 

informacje na temat zdarzeń 
korporacyjnych, takich jak 
wypłata dywidendy, oraz innych 
zdarzeń skutkujących nabyciem 
lub ograniczeniem praw po 
stronie akcjonariusza, z 
uwzględnieniem terminów oraz 
zasad przeprowadzania tych 
operacji. Informacje te powinny 
być zamieszczane w terminie 
umożliwiającym podjęcie przez 
inwestorów decyzji 
inwestycyjnych, 
 

TAK  

3.15 ( skreślony ), ------ 
 

  

3.16 
 

pytania akcjonariuszy dotyczące 
spraw objętych porządkiem 
obrad, zadawane przed i w 
trakcie walnego zgromadzenia, 
wraz z odpowiedziami na 
zadawane pytania, 
 

TAK jeżeli tak owe wystąpią 

3.17 
 

informację na temat powodów 
odwołania walnego 
zgromadzenia, zmiany terminu 
lub porządku obrad wraz z 
uzasadnieniem, 
 

TAK  

3.18 
 

informację o przerwie w 
obradach walnego zgromadzenia 
i powodach zarządzenia przerwy, 
 

TAK  

3.19 informacje na temat podmiotu, z 
którym spółka podpisała umowę 
o świadczenie usług 
Autoryzowanego Doradcy ze 
wskazaniem nazwy, adresu 
strony internetowej, numerów 
telefonicznych oraz adresu poczty 
elektronicznej Doradcy, 
w przypadku ponownego 
zawarcia przez spółkę 
umowy o świadczenie usług 
Autoryzowanego Doradcy 
 

TAK Zawarta przez spółkę umowa 
o świadczenie usług 
Autoryzowanego Doradcy 
została rozwiązana w związku 
z wykonaniem przez 
Autoryzowanego Doradcę 
wszystkich czynności nią 
objętych. 

3.20 
 

Informację na temat podmiotu, 
który pełni funkcję animatora 

TAK  
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akcji emitenta, 
 

3.21 
 

dokument informacyjny 
(prospekt emisyjny) spółki, 
opublikowany w ciągu ostatnich 
12 miesięcy, 

TAK  

3.22 ( skreślony ). ------ 
 

  

 Informacje zawarte na stronie 
internetowej powinny być 
zamieszczane w sposób 
umożliwiający łatwy dostęp do 
tych informacji. Emitent powinien 
dokonywać aktualizacji informacji 
umieszczanych na stronie 
internetowej. W przypadku 
pojawienia się nowych, istotnych 
informacji lub wystąpienia 
istotnej zmiany informacji 
umieszczanych na stronie 
internetowej, aktualizacja 
powinna zostać przeprowadzona 
niezwłocznie. 
 

TAK  

4 
 

Spółka prowadzi korporacyjną 
stronę internetową, według 
wyboru emitenta, w języku 
polskim lub angielskim. Raporty 
bieżące i okresowe powinny być 
zamieszczane na stronie 
internetowej co najmniej w tym 
samym języku, w którym 
następuje ich publikacja zgodnie z 
przepisami obowiązującymi 
emitenta. 
 

TAK  

5 Spółka powinna prowadzić 
politykę informacyjną ze 
szczególnym uwzględnieniem 
potrzeb inwestorów 
indywidualnych. W tym celu 
spółka, poza swoją stroną 
korporacyjną powinna 
wykorzystywać indywidualną dla 
danej spółki sekcję relacji 
inwestorskich znajdującą na 
stronie www.GPWInfoStrefa.pl. 
 

TAK Spółka prowadzi 
korporacyjną stronę 
internetową zawierającą 
moduł relacji inwestorskich 
stworzony zgodnie z 
rekomendacjami GPW. 
Strona ta jest na bieżąco 
aktualizowana, a wszelkie 
informacje i raporty 
zawierające treści istotne z 
punktu widzenia inwestorów 
indywidualnych oraz innych 
akcjonariuszy są na niej 
zamieszczane niezwłocznie i z 
zachowaniem należytej 
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staranności. W opinii zarządu 
spółki informacje 
przekazywane za 
pośrednictwem strony 
internetowej 
www.ecaauxilium.pl w 
sposób wystarczający i 
kompletny zapewniają 
inwestorom możliwość 
dokonywania bieżącej oceny 
rozwoju spółki oraz sposobu 
jej funkcjonowania. 

6 Emitent powinien utrzymywać 
bieżące kontakty z 
przedstawicielami 
Autoryzowanego Doradcy, celem 
umożliwienia mu prawidłowego 
wykonywania swoich 
obowiązków wobec emitenta. 
Spółka powinna wyznaczyć osobę 
odpowiedzialną za kontakty z 
Autoryzowanym Doradcą 

NIE DOTYCZY  

7 W przypadku, gdy w spółce 
nastąpi zdarzenie, które w ocenie 
emitenta ma istotne znaczenie 
dla wykonywania przez 
Autoryzowanego Doradcę swoich 
obowiązków, emitent 
niezwłocznie powiadamia o tym 
fakcie Autoryzowanego 
Doradcę. 
 

NIE DOTYCZY  

8 
 

Emitent powinien zapewnić 
Autoryzowanemu Doradcy 
dostęp 
do wszelkich dokumentów i 
informacji niezbędnych do 
wykonywania obowiązków 
Autoryzowanego Doradcy. 
 

NIE DOTYCZY  

9 Emitent przekazuje w raporcie 
rocznym: 
 

  

9.1 
 

informację na temat łącznej 
wysokości wynagrodzeń 
wszystkich członków zarządu i 
rady nadzorczej, 

TAK  

9.2 
 

informację na temat 
wynagrodzenia Autoryzowanego 
Doradcy otrzymywanego od 
emitenta z tytułu świadczenia 

NIE DOTYCZY  



 

125 

 

wobec emitenta usług w każdym 
zakresie. 

10 
 

Członkowie zarządu i rady 
nadzorczej powinni uczestniczyć 
w obradach walnego 
zgromadzenia w składzie 
umożliwiającym udzielenie 
merytorycznej odpowiedzi na 
pytania zadawane w trakcie 
walnego zgromadzenia. 

TAK  

11 Przynajmniej 2 razy w roku 
emitent, przy współpracy 
Autoryzowanego Doradcy, 
powinien organizować publicznie 
dostępne spotkanie z 
inwestorami, analitykami i 
mediami. 
 

TAK  

12 
 

Uchwała walnego zgromadzenia 
w sprawie emisji akcji z prawem 
poboru powinna precyzować 
cenę emisyjną albo mechanizm 
jej ustalenia lub zobowiązać 
organ do tego upoważniony do 
ustalenia jej przed dniem 
ustalenia prawa poboru, w 
terminie umożliwiającym 
podjęcie decyzji inwestycyjnej. 
 

TAK  

13 
 

Uchwały walnego zgromadzenia 
powinny zapewniać zachowanie 
niezbędnego odstępu czasowego 
pomiędzy decyzjami 
powodującymi określone 
zdarzenia korporacyjne a datami, 
w których ustalane są prawa 
akcjonariuszy wynikające z 
tych zdarzeń korporacyjnych. 
 

TAK  

13a 
 

W przypadku otrzymania przez 
zarząd emitenta od akcjonariusza 
posiadającego co najmniej 
połowę kapitału zakładowego lub 
co najmniej połowę ogółu głosów 
w spółce, informacji o zwołaniu 
przez niego nadzwyczajnego 
walnego zgromadzenia w trybie 
określonym w art. 399 § 3 
Kodeksu spółek handlowych, 
zarząd emitenta niezwłocznie 
dokonuje czynności, do których 

TAK  
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jest zobowiązany w związku z 
organizacją i przeprowadzeniem 
walnego zgromadzenia. Zasada 
ta ma zastosowanie również w 
przypadku upoważnienia przez 
sąd rejestrowy akcjonariuszy do 
zwołania nadzwyczajnego 
walnego zgromadzenia na 
podstawie art. 400 § 3 Kodeksu 
spółek handlowych. 
 

14 
 

Dzień ustalenia praw do 
dywidendy oraz dzień wypłaty 
dywidendy powinny być tak 
ustalone, aby czas przypadający 
pomiędzy nimi był możliwie 
najkrótszy, a w każdym 
przypadku nie dłuższy niż 15 dni 
roboczych. Ustalenie dłuższego 
okresu pomiędzy tymi terminami 
wymaga szczegółowego 
uzasadnienia. 
 

TAK  

15 
 

Uchwała walnego zgromadzenia 
w sprawie wypłaty dywidendy 
warunkowej może zawierać tylko 
takie warunki, których 
ewentualne ziszczenie nastąpi 
przed dniem ustalenia prawa do 
dywidendy. 
 

TAK  

16 
 

Emitent publikuje raporty 
miesięczne, w terminie 14 dni od 
zakończenia miesiąca. Raport 
miesięczny powinien zawierać co 
najmniej: 
-informacje na temat wystąpienia 
tendencji i zdarzeń w otoczeniu 
rynkowym emitenta, które w 
ocenie emitenta mogą mieć w 
przyszłości istotne skutki dla 
kondycji finansowej oraz 
wyników finansowych emitenta, 
-zestawienie wszystkich 
informacji opublikowanych 
przez emitenta w trybie raportu 
bieżącego w okresie objętym 
raportem, 
- informacje na temat realizacji 
celów emisji, jeżeli taka 
realizacja, choćby w części, miała 

TAK 
w terminie do 25 dnia od 
zakończenia miesiąca 
wraz z danymi 
finansowymi. 

Emitent publikuje raporty 
miesięczne rozszerzone o 
dane finansowe. W wyniku 
czego ECA Auxilium nie 
dopełnia daty 14 dni od 
zakończenia miesiąca, tylko 
comiesięcznie publikuje 
raporty miesięczne 
wraz z danymi finansowymi 
w terminie do 25 dnia od 
zakończenia każdego 
miesiąca. 
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miejsce w okresie objętym 
raportem, 
- kalendarz inwestora, 
obejmujący wydarzenia mające 
mieć miejsce w nadchodzącym 
miesiącu, które dotyczą emitenta 
i są istotne z punktu widzenia 
interesów inwestorów, w 
szczególności daty publikacji 
raportów okresowych, 
planowanych walnych 
zgromadzeń, otwarcia 
subskrypcji, spotkań z 
inwestorami lub analitykami, oraz 
oczekiwany termin publikacji 
raportu analitycznego. 
 

16a 
 

W przypadku naruszenia przez 
emitenta obowiązku 
informacyjnego określonego w 
Załączniku Nr 3 do Regulaminu 
Alternatywnego Systemu Obrotu 
(„Informacje bieżące i 
okresowe przekazywane w 
alternatywnym systemie obrotu 
na rynku NewConnect”) emitent 
powinien niezwłocznie 
opublikować, w trybie właściwym 
dla przekazywania raportów 
bieżących na rynku NewConnect, 
informację wyjaśniającą 
zaistniałą sytuację. 
 

TAK  

17 ( skreślony ). ------ 
 

  

 
 
 

  
 

 


