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1. Wprowadzenie  

Zarząd ECA Auxilium S.A. przedkłada raport z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w II kwartale 2012 
roku.  

Był to kolejny okres działania Grupy po połączeniu, w którym kontynuowane były prace zmierzające do 

unifikacji Grupy i jednocześnie okres, na który przypada szczyt realizowanych usług audytorskich. 

Zaprezentowane w poniższym raporcie wyniki finansowe Spółka ECA AUXILIUM S.A. prezentuje w MSR  
i obejmują one grupę kapitałową. 

2. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej ECA A UXILIUM S.A.  

ECA AUXILIUM S.A. jest spółką akcyjną zarejestrowaną w Krakowie przy Al. Pokoju 84,31-564  Kraków. 

Numer statystyczny w systemie REGON:  350778346 

Numer identyfikacji podatkowej NIP:  676 10 15 337 

ECA Auxilium S.A. powstało w 1995 roku jako Auxilium Sp. z o.o, która dopiero w roku 1999 została 
przekształcona w spółkę akcyjną. Do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w 
Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS Auxilium zostało wpisane pod Nr KRS 0000142734 . Mając na uwadze 

zmieniające się regulacje oraz dynamiczne zmiany na krajowym rynku audytorskim, planowane regulacje Unii 
Europejskiej Zarząd Auxilium w roku 2010 podjął decyzję o poszukiwaniu partnera z branży, który poprzez 

połączenie wzmocni proces rozwoju i zdynamizuje czas zmian. W skutek czego końcem roku 2011 nastąpiło 
połączenie dwóch podmiotów z branży audytorskiej Auxilium S.A. posiadającej oddziały w Łodzi i Bielsku Białej 
oraz będącej właścicielem Auxilium Audyt i ECA GROUP Sp. z o.o. w skład której wchodziła spółka audytorska, 

doradcza oraz szkoleniowa. Po połączeniu kapitał zakładowy ECA AUXILIUM S.A. wynosi 2.940.500, 00 zł i 
dzieli się na 5.881.000 akcji wszystkich emisji. Kwota kapitału wpłaconego wynosi 2.940.500, 00 zł. ECA 
AUXILIUM S.A. ma siedzibę w Krakowie, a oddziały w Zabrzu, Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi i 

Bielsku Białej. 

Na dzień 30.06.2012 r. Spółka posiadała udziały w następujących podmiotach gospodarczych:  

1) Auxilium Audyt Krystyna Adamus, Jadwiga Faron spółk a 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 0000321651. 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 Seredy ński i Wspólnicy Sp.k.  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 0000259268 – 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 Auxilium Wójciak i Wspólnicy Sp.k. (poprzednia na zwa: ECA Wójciak i Partnerzy sp. z o.o.)   

z siedzibą w Krakowie przy ul. Supniewskiego 11, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa 
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ECA AUXILIUM S.A.

Depratament Audytu
Departament Doradztwa 

Podatkowego

Departament Usług 

Ksi ęgowych

Departament Doradztwa 

Giełdowego
Departament Szkole ń

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

0000309663 – 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) ECA  Auxilium Szkolenia 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 0000395199 – 100 (słownie: sto) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (słownie: 

pięćdziesiąt) złotych każdy na łączną wartość 5.000 (słownie: pięć tysięcy) złotych, co stanowi 100 % 
udziału w kapitale Spółki. 

5) 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 0000268335 - 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; 

6) 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 0000202605 - 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. 

7) ECA Auxilium Outsourcing Sp. z o. o.   z siedzibą w Krakowie., o której Emitent informował raportem 

bieżącym nr 42/2012 z dn. 11 maja br.  

Struktura działania Grupy ECA AUXILIUM S.A. 
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2.1 ECA AUXILIUM S.A.  profil działalno ści 

ECA AUXILIUM S.A. powstało w 2011 roku w wyniku połączenia spółek: Auxilium S.A. działającej 
nieprzerwanie od 1995 roku oraz ECA Group powstałej w 2006 roku profesjonalnej grupy doradczej, której 
podmioty od początku swojego istnienia zajmowały czołowe miejsca w branżowych rankingach. 

Stworzyliśmy tym samym dynamicznie rozwijającą się grupę świadczącą kompleksowe usługi w zakresie:  

� audytu,  
� podatków,  

� outsourcingu księgowego,  
� szkoleń,  
� doradztwa giełdowego. 

Eksperci ECA AUXILIUM S.A. wspomagają Klientów w rozwiązywaniu problemów z zakresu outsourcingu 
finansowego. Staramy się wykorzystywać najlepsze ze zdobytych doświadczeń, łącząc wysoki standard usług i 
profesjonalizm z niezależnością. Nasze stosunki z Klientami opieramy zawsze na partnerstwie i wzajemnym 

zaufaniu. 

Model działalności ECA AUXILIUM S.A. oparty jest na zdywersyfikowanych grupach docelowych. 
Dużym atutem Grupy ECA AUXILIUM jest elastyczność poprzez całkowite dopasowanie oferty do potrzeb 

klienta oraz kompleksowość oferowanych usług. 

Nasze biura znajdują się w 7 miastach w Polsce (Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi, Zabrzu i 
Bielsku Białej).  

Dysponujemy zespołem specjalistów o różnych profilach akademickich wśród nich znajdują się między innymi 
biegli rewidenci, doradcy podatkowi, specjaliści z uprawnieniami do usługowego prowadzenia ksiąg, prawnicy 
oraz ekonomiści.  

 2.2 Struktura akcjonariatu i organy nadzorcze Emite nta, w tym informacja o strukturze 
akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadaj ących, na dzie ń sporz ądzenia 
raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzen iu.  

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 14.08.2012 r. wynosi 2.940.500,00 zł  i składa się z  5.881.000 sztuk akcji o 

wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda. W jego skład wchodzą akcje następujących serii: 
I. Liczba akcji na okaziciela serii A: w łącznej ilości 233.200 sztuk 

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 

VII. Liczba akcji na okaziciela serii F2: w łącznej ilości 1.415.500 sztuk 



 

6 

 

AKCJONARIAT:   

Stan na 30.06.2012 r. 

AKCJONARIUSZ Ilość akcji Udział % w kapitale 
zakładowym 

Ilość głosów Udział % w 
głosach 

RS Holding Sp. z o.o. 
reprezentowany przez 
Romana Seredy ńskiego 

1.953.390 33,21 % 1.953.390 28,93% 

Zofia Podhorodecka  483.734 8,22% 844.134 12,50% 

Pentad Investments S.A. 
wraz z podmiotem zale żnym 

405.000 6,88% 405.000 5,94% 

Sławomir Jarosz wraz z 
podmiotami powi ązanymi 

311.395 5,29% 311.395 4,61% 

Źródło: Spółka 

9 lipca 2012 roku zarejestrowane zostało zniesienie uprzywilejowania akcji, po którym kapitał akcyjny wynosi 
5.881.000, z których przypada 5.881.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta. 

Stan na dzień 14.08.2012 r. 

 

AKCJONARIUSZ Ilość akcji Udział % w kapitale 
zakładowym 

Ilość głosów Udział % w 
głosach 

RS Holding Sp. z o.o. 
reprezentowany przez 
Romana Seredy ńskiego 

1 953 440 33,22% 1 953 440 33,22% 

Zofia Podhorodecka  483.734 8,22% 483.734 8,22% 

Pentad Investments S.A. 
wraz z podmiotem zale żnym 

405.000 6,89% 405.000 6,89% 

Sławomir Jarosz wraz z 
podmiotami powi ązanymi 

344 949 5,87% 344 949 5,87% 

Rada Nadzorcza: 

W skład Rady Nadzorczej ECA Auxilium S.A. w drugim kwartale 2012 roku wchodzili: 

Jan Gąsowski  - Przewodniczący Rady Nadzorczej    

Wojciech Chabasiewicz - Członek Rady Nadzorczej    
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Barbara Jędrzejek - Członek Rady Nadzorczej    

Sławomir Jarosz  - Członek Rady Nadzorczej    

Marcin Krupa  - Członek Rady Nadzorczej    

Michał Nastula   - Członek Rady Nadzorczej od 28.06.2012 

 

Zarząd: 

Prezes Zarządu: ZOFIA PODHORODECKA   do 27.07.2012 

Wiceprezes Zarządu: dr ROMAN SEREDYŃSKI  od 27.07.2012 Prezes Zarządu 

Wiceprezes Zarządu: Paweł Wójciak   od 31.05.2012, od 27.07.2012 Członek Zarządu 
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3. Wybrane dane finansowe 

Poniższe dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: 

 - pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu NBP na kolejne dni bilansowe, tj.: 

na 30.06.2011: 3,9866 

na 31.12.2011: 4,4168 
na 30.06.2012: 4,2613 

 - pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów 

pieniężnych według średnich arytmetycznych kursów ogłoszonych przez NBP na ostatnie dni miesięcy w 
okresie, tj.: 

I kwartał 2011: 4,1750 

I kwartał 2012: 3,9742 
 

3.1 Wybrane jednostkowe dane finansowe 

 
L.p.  WYBRANE DANE 

FINANSOWE 
w zł  w EUR 

II kwartał 2011  
01.04.2011r.- 
30.06.2011r. 

II kwartał 2012  
01.04.2012r.- 
30.06.2012r. 

II kwartał 2011  
01.04.2011r.- 
30.06.2011r. 

II kwartał 2012  
01.04.2012r.- 
30.06.2012r. 

1 Przychody netto ze 
sprzedaży 

738.619,87 657.726,56 186.501,33 153.886,56 

2 Amortyzacja 1.674,36 1.907,31 422,78 446,25 

3 Zysk/strata na sprzedaży 45.582,64 -180.577,10 11.509,61 -42.249,15 

4 Zysk/strata na 
działalności operacyjnej 

57.863,40 -193.546,12 14.610,49 -45.283,48 

5 Zysk/strata brutto 869.761,02 160.924,35 219.614,44 37.651,05 

6 Zysk/strata netto 750.039,02 89.724,15 189.384,66 20.992,52 

Źródło: Spółka 
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L.p.  WYBRANE DANE 

FINANSOWE 
w zł  w EUR 

Narastaj ąco 
01.01.2011r.- 
30.06.2011r. 

Narastaj ąco 
01.01.2012r.- 
30.06.2012r. 

Narastaj ąco 
01.01.2011r.- 
30.06.2011r. 

Narastaj ąco 
01.01.2012r.- 
30.06.2012r. 

1 Przychody netto ze 
sprzedaży 

1.429.475,65 1.198.268,89 360.314,48 283.640,79 

2 Amortyzacja 3.348,72 3.814,62 844,08 902,95 

3 Zysk/strata na sprzedaży 93.010,54 -198.305,64 23.444,29 -46.940,69 

4 Zysk/strata na 
działalności operacyjnej 

103.618,42 -214.039,50 26.118,12 -50.665,03 

5 Zysk/strata brutto 929.046,20 290.784,58 234.175,94 68.831,27 

6 Zysk/strata netto 749.925,20 217.867,38 189.026,59 51.571,13 

         Źródło: Spółka 

Dane finansowe dotyczące przychodów uwzględniają, zgodnie z umową spółki,  zyski (straty) uzyskiwane przez 
spółkę zależną Auxilium Audyt, Krystyna Adamus, Jadwiga Faron Sp.k. 

 

 

L.p. WYBRANE DANE 
FINANSOWE 

w zł w EUR 

Narastaj ąco 
01.01.2011r.- 
30.06.2011r. 

Narastaj ąco 
01.01.2012r.- 
30.06.2012r. 

Narastaj ąco 
01.01.2011r.- 
30.06.2011r. 

Narastaj ąco 
01.01.2012r.- 
30.06.2012r. 

1 Kapitał własny 6.731.152,56 14.062.567,23 1.688.444,43 3.300.065,06 

2 Należności 
długoterminowe 5.565,53 5.565,53 1.396,06 1.306,06 

3 Należności 
krótkoterminowe 1.034.470,24 1.041.409,20 259.486,84 244.387,68 

4 Środki pieniężne i inne 
aktywa pieniężne  835.515,66 46.743,68 209.581,01 10.969,35 

5 Zobowiązania 
długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Zobowiązania 

krótkoterminowe 887.365,47 1.710.225,97 222.587,03 401.339,02 

         Źródło: Spółka 
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3.2 Wybrane Skonsolidowane dane finansowe 

L.p. SKONSOLIDOWANE 
DANE FINANSOWE 

w zł w EUR 

II kwartał 2011 
01.04.2011r.- 
30.06.2011r. 

II kwartał 2012  
01.04.2012r.- 
30.06.2012r. 

II kwartał 2011  
01.04.2011r.- 
30.06.2011r. 

II kwartał 2012  
01.04.2012r.- 
30.06.2012r. 

1 Przychody netto ze 
sprzedaży 

2.820.307,97 4.325.813,13 712.127,05 1.012.099,19 

2 Amortyzacja 2.436,03 37.509,40 615,10 8.775,98 

3 Zysk/strata na sprzedaży 625.568,35 628.058,19 157.955,85 146.945,13 

4 Zysk/strata na 

działalności operacyjnej 

630.351,88 598.260,98 159.163,69 139.973,56 

5 Zysk/strata brutto 623.774,49 579.725,19 157.502,90 135.636,79 

6 Zysk/strata netto 504.052,49 665.913,00 127.273,13 155.801,92 

Źródło: Spółka 

 

L.p. SKONSOLIDOWANE 
DANE FINANSOWE 

w zł w EUR 

Narastaj ąco 
01.01.2011r.- 
30.06.2011r. 

Narastaj ąco 
01.01.2012r.- 
30.06.2012r. 

Narastaj ąco 
01.01.2011r.- 
30.06.2011r. 

Narastaj ąco 
01.01.2012r.- 
30.06.2012r. 

1 Przychody netto ze 
sprzedaży 

4.486.420,97 7.825.486,28 1.130.849,94 1.852.361,47 

2 Amortyzacja 4.872,06 88.791,97 1.228,05 21.017,84 

3 Zysk/strata na sprzedaży 921.926,87 1.585.673,63 232.381,44 375.342,90 

4 Zysk/strata na 
działalności operacyjnej 

924.931,35 1.539.680,61 233.138,75 364.455,95 

5 Zysk/strata brutto 929.798,90 1.509.902,19 234.365,66 357.407,14 

6 Zysk/strata netto 750.677,90 1.440.488,30 189.216,32 340.976,26 

         Źródło: Spółka 
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L.p. SKONSOLIDOWANE 
DANE FINANSOWE 

w zł w EUR 

Narastaj ąco 
01.01.2011r.- 
30.06.2011r. 

Narastaj ąco 
01.01.2012r.- 
30.06.2012r. 

Narastaj ąco 
01.01.2011r.- 
30.06.2011r. 

Narastaj ąco 
01.01.2012r.- 
30.06.2012r. 

1 Kapitał własny 6.935.006,17 15.337.817,99 1.739.579,13 3.599.328,37 

2 Należności 

długoterminowe 

5.565,53 5.565,53 1.396,06 1.306,06 

3 Należności 

krótkoterminowe 

1.050.991,84 2.347.765,73 263.631,12 550.950,59 

4 Środki pieniężne i inne 
aktywa pieniężne  

1.203.827,53 611.142,86 301.968,48 143.417,00 

5 Zobowiązania 
długoterminowe 

0,00  114.895,50 0,00 26.962,55 

6 Zobowiązania 
krótkoterminowe 

1.069.172,81 3.220.368,31 
 

268.191,64 755.724,38 
 

         Źródło: Spółka 

 

4. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 – 30.06.2012 zostało sporządzone zgodnie z 

Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 
Finansowej. W szczególności niniejszy raport sporządzono w oparciu o MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość 
finansowa oraz MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe. W kwestiach nie 

uregulowanych przez MSSF zastosowano wymogi ustawy o rachunkowości. 

Zwracamy uwagę iż, zgodnie z MSSF 3 dane prezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 
okres porównawczy 01.01.2011 - 30.06.2011 zawierają skonsolidowane dane Auxilium S.A. oraz Auxilium 

Audyt Barbara Szmurło Jadwiga Faron Spółka komandytowa. Natomiast dane za okres 01.01.2012 – 
30.06.2012 skonsolidowane po połączeniu spółek z Grupy Auxilium i ECA Group, stąd wynika znaczna różnica 
w wartościach. 

W dniu 29 listopada 2011 zarejestrowane zostało połączenie Auxilium S.A. z ECA Group Sp. z o.o., w drodze 
przejęcia przez Auxilium S.A. spółek należących do ECA Group Sp. z o.o. W ramach przejęcia podwyższony 
został kapitał podstawowy poprzez emisję nowych akcji, które zostały objęte przez dotychczasowych 

udziałowców ECA Group Sp. z o.o. Kapitał zwiększył się o 2.831.000 akcje Serii F1 i F2 o wartości nominalne 
0,50 zł każda i składa się obecnie z 5.881.00 akcji o wartości nominalne 2.940.500,00 zł.  

Dla celów rachunkowych przyjęto, iż ze względu na zarejestrowanie połączenia pod koniec roku, 

skonsolidowane dane finansowe publikowane są pierwszy raz na 31.12.2011. 
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4.1 Przyj ęte zasad rachunkowo ści 

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyni ku finansowego 

Rzeczowe aktywa trwałe 

Wycena odbywa się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia z uwzględnieniem poniższych wytycznych. 

Komputery umarzane są przez okres 3 lat. 

Inne urządzenie techniczne umarzane są przez okres 5 lat. 

Samochody osobowe oraz ciężarowe (zarówno będące własnością spółki, jak i użytkowane na podstawie 

umowy leasingu finansowego zgodnie z UOR) umarzane są przez okres 4 lat.  

Wartość rezydualna środków trwałych przyjmowana jest jako zero. Jedynie w przypadku środków transportu 
ustalane jest w wartości rynkowej 4-letniego składnika majątkowego. Wartość nie podlega amortyzacji i jest 

ujmowana jako koszt w chwili zbycia składnika. Wartość rynkowa jest ustalana przez kierownika jednostki na 
podstawie przeciętnych cen pojawiających się wśród ogłoszeń internetowych. 

Środki trwałe o wartości poniżej 3.500 zł mogą być umarzane jednorazowo.  

 

Wartości niematerialne i wartość firmy  

Wycena odbywa się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. Na dzień bilansowy wartości niematerialne 

wycenia są według wartości początkowej pomniejszonej o łączne odpisy amortyzacyjne. 

Wartość firmy nie podlega amortyzacji i zgodnie z MSR 36 jest corocznie poddawana testowi na utratę wartości. 

Wartość początkowa ustalona jest zgodnie z MSSF 3.  

 

Aktywa finansowe 

Aktywa finansowe ujmowane zgodnie ze standardem MSSF 9 są klasyfikowane do dwóch kategorii: 

1) aktywa finansowe wycenianie w terminie późniejszym w zamortyzowanym koszcie; 

2) aktywa finansowe wycenianie w terminie późniejszym w wartości godziwej. 

Do kategorii pierwszej są klasyfikowane wszystkie te aktywa finansowe, dla których celem jednostki jest 

utrzymywanie tych aktywów finansowych dla uzyskania umownych przepływów pieniężnych, oraz 
postanowienia umowne powodują w określonych terminach przepływy pieniężne, które są wyłącznie spłatami 
nierozliczonej kwoty nominalnej i odsetek od tej kwoty. Wszystkie inne są klasyfikowane do grupy 2, tj. aktywów 

finansowych wycenianych w wartości godziwej. Klasyfikacja aktywów finansowych jest dokonywana w 
momencie początkowego ujęcia i może być zmieniona jedynie wówczas, gdy zmienił się biznesowy model 
zarządzania aktywami finansowymi.  
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W momencie początkowego ujęcia jednostka wycenia składnik aktywów finansowych w jego wartości godziwej 

skorygowanej o koszty transakcji, które można bezpośrednio przypisać do nabycia lub emisji tych aktywów 
finansowych. 

Jako aktywa finansowe wyceniane w terminie późniejszym w zamortyzowanym koszcie są zazwyczaj 

wykazywane udzielone pożyczki i kredyty oraz nabyte dłużne papiery wartościowe z określonym terminem 
wymagalności. Na każdy dzień bilansowy jednostka dokonuje weryfikacji aktywów finansowych wycenianych w 
zamortyzowanym koszcie pod kątem utraty wartości zgodnie z MSR 39. Jeżeli jednostka stwierdzi przesłanki 

utraty wartości, podejmuje procedury ustalenia wysokości odpisu aktualizującego wartość aktywów. Straty z 
tytułu utraty wartości ujmowane są niezwłocznie w wyniku finansowym w ciężar kosztów finansowych. 

Do aktywów finansowych wycenianych w terminie późniejszym w wartości godziwej należą m.in. udziały i akcje 

w innych jednostkach niż podporządkowane oraz instrumenty pochodne będące aktywami. Zyski lub straty na 
składniku aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej ujmowane są w wyniku finansowym jako 
przychody bądź koszty finansowe. 

 

Należności  

Na dzień nabycia lub powstania należności krótkoterminowe ujmuje się według wartości nominalnej, czyli 

według wartości określonej przy ich powstaniu. Natomiast na dzień bilansowy należności krótkoterminowe 
wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Odpisy aktualizujące wartość 
należności dokonywane są wg następujących zasad: 

• Należności przeterminowane powyżej 360 dni obejmowane są odpisem w pełnej wysokości 
• W pozostałych przypadkach obowiązuje indywidualna ocena dokonana przez kierownika jednostki 

W uzasadnionych przypadkach kierownik jednostki może odstąpić od tworzenia odpisów aktualizujących 

należności. Do takich przypadków należy zaliczyć między innymi zapłatę po dniu bilansowym, a przed datą 
sporządzenia sprawozdania finansowego. 

 

Kontrakty długoterminowe 

W celu rzetelnego ustalenia wyniku finansowego jednostek należy dokonać ustalenia przychodu na dzień 
bilansowy z wykonania niezakończonych usług, a których koszty zostały poniesione do dnia bilansowego. 

Do tego typu niezakończonych usług należy zaliczyć m.in.: 

• Badanie sprawozdań finansowych 
• Przeglądy sprawozdań finansowych 

• Audyty podatkowe 
• Doradztwo związane z przekształcaniem sprawozdań finansowych na zgodne z wytycznymi MSR/MSSF. 

Na każdy dzień bilansowy kierownik projektu (zazwyczaj biegły rewident lub doradca podatkowy) jest 

zobowiązany do ustalenia stopnia zaawansowania danego projektu. Stopień zaawansowania usługi mierzy się 
zgodnie MSR 18 paragraf 20. 
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Za przekazanie danych odpowiedzialne są osoby prowadzące budżety takich projektów dla celów 

rachunkowości zarządczej. 

Wycena przychodów z tytułu niezakończonych usług powinna być dokonywana każdorazowo na dzień 
bilansowy w zbiorczych kwotach wynikających z zestawień przygotowanych przez kierowników projektów. 

Zrealizowane przychody prezentowane są w pozycji krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych. 

 

Rezerwy 

Podstawą tworzenia rezerwy jest rzetelny szacunek dokonany przez kierownika lub niezależnych ekspertów. 
Na każdy dzień bilansowy jednostka weryfikuje zasadność i wysokość kwot utworzonych rezerw. 

W przypadku gdy skutek zmiany wartości pieniądza w czasie jest istotny, kwota rezerwy dotycząca przyszłych 

szacowanych zobowiązań powinna odzwierciedlać ich wartość bieżącą na dzień tworzenia lub weryfikacji 
rezerwy przy zastosowaniu odpowiedniej stopy dyskontowej. W tym przypadku stosowana jest stopa 
wynikająca z obligacji skarbowych o okresie najbardziej zbliżonym do przewidywanego okresu realizacji 

zobowiązania. 

 

Zasady ustalania wyniku finansowego 

Jednostka sporządza odrębne sprawozdanie z dochodów dla składników wyniku finansowego w wariancie 
porównawczym/kalkulacyjnym. 

W segmencie podstawowej działalności operacyjnej prezentowane są przychody i koszty związane 

bezpośrednio z podstawową operacyjną działalnością jednostki.  

W przypadku niezakończonej usługi należy wycenić przychody proporcjonalnie do stopnia zaawansowania 
usługi, pod warunkiem że stopień ten można wiarygodnie ustalić (metoda procentowego zaawansowania). 

Jeżeli nie jest możliwe ustalenie stopnia zaawansowania w sposób wiarygodny, przychód ustalany jest w 
wysokości poniesionych w danym okresie kosztów nie wyższych od kosztów, które jednostka spodziewa się 
odzyskać (metoda zysku zerowego). 

Do ujmowania przychodów i kosztów związanych z usługami stosowany jest MSR 18.  
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4.2 Skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz sko nsolidowane sprawozdanie z 
całkowitych dochodów  

 

Nota 01.01.2011 
30.06.2011 

01.01.2012 
30.06.2012 

   

Przychody z działalno ści operacyjnej 4.6.5 4.486.420,97 7.825.486,28 

Koszty działalno ści operacyjnej  1.369.754,48 6.239.812,65 

Amortyzacja  4.872,06 88.791,97 

Zużycie materiałów i energii  28.978,25 144.706,46 

Usługi obce  1.652.336,81 2.619.823,92 

Podatki i opłaty  38.581,62 105.872,69 

Wynagrodzenia i Świadczenia na rzecz 
pracowników 

 
1.722.649,83 3.009.308,52 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów  0,00 0,00 

Pozostałe koszty  117.075,53 271.309,09 

Zysk (strata) ze sprzeda ży  921.926,87 1.585.673,63 

Pozostałe przychody operacyjne  21.686,63 79.178,74 

Pozostałe koszty operacyjne  18.682,15 125.171,76 

Zysk (strata) na działalno ści operacyjnej  924.931,35 1.539.680,61 

Przychody finansowe  25.984,41 224.063,23 

Koszty finansowe  21.116,86 253.841,65 

Zysk (strata) brutto  929.798,90 1.509.902,19 

Podatek dochodowy  179.121,00 69.413,89 

Zysk (strata) netto z działalno ści 
kontynuowanej 

 750.677,90 1.440.488,30 

Działalno ść zaniechana  0,00 0,00 

Zysk (strata) netto z działalno ści zaniechanej  0,00 0,00 

Zysk (strata) netto za rok obrotowy  750.677,90 1.440.488,30 

Inne całkowite dochody  0,00 0,00 

- zabezpieczenia przepływów pieniężnych  0,00 0,00 

Podatek od innych całkowitych dochodów  0,00 0,00 

Inne całkowite dochody netto  0,00 0,00 

Całkowity dochód za okres  750.677,90 1.440.488,30 

Zysk (strata) okresu (zanualizowany)  750.677,90 1.440.488,30 

Średnia liczba akcji  3.050.000 5.881.000 

Zysk (strata) przypadaj ąca na jedn ą akcje    

-podstawowy  0,08 0,24 

-rozwodniony  0,08 0,24 
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4.3. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finanso wej 

AKTYWA Nota 
Stan na 

30.06.2011r. 

Stan na 

31.12.2011r. 

Stan na 

30.06.2012r. 

Aktywa trwałe  82.485,87 8.840.290,19 8.968.022,35 

Rzeczowe aktywa trwałe  22.316,80 112.893,04 262.631,87 

Wartość firmy 4.6.2 0,00 8.567.054,32 8.569.781,69 

Pozostałe wartości niematerialne  7.603,54 6.895,19 3.038,63 

Aktywa finansowe  47.000,00 47.000,00 47.000,00 

Inne należności długoterminowe  5.565,53 5.565,53 5.565,53 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  0,00 100.882,11 80.004,63 

Aktywa obrotowe  7.950.537,72 8.611.936,31 9.773.351,70 

Należności handlowe oraz pozostałe należności  1.050.991,84 917.373,45 2.347765,73 

Należności z tytułu podatku dochodowego  0,00 0,00 8.188,00 

Aktywa finansowe 4.6.3 5.645.708,69 5.269.122,21 5.925.302,92 

Pożyczki  30.000,00 0,00 0,00 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  1.203.827,53 1.871.020,57 611.142,86 

Rozliczenia międzyokresowe  20.009,66 554.420,08 880.952,19 

AKTYWA RAZEM  8.033.023,59 17.452.226,50 18.741.374,05 
  

ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY WŁASNE     

Kapitał własny przypadaj ący jednostce dominuj ącej  6.935.006,17 15.510.556,42 15.337.817,99 

Kapitał podstawowy  1.525.000,00 2.940.500,00 2.940.500,00 

Akcje własne (wielkość ujemna)  0,00 -10.344,94 -57.231,49 

Pozostałe kapitały  4.456.227,36 11.529.435,76 10.961.431,34 

Zyski zatrzymane  203.100,91 101.597,30 52.629,84 

Zysk (strata) netto  750.677,90 949.368,30 1.440.488,30 

Udziały niedaj ące kontroli  0,00 2.336,94 12.335,42 

KAPITAŁ WŁASNY RAZEM  6.935.006,17 15.512.893,36 15.350.153,41 

Zobowi ązania długoterminowe  0,00 103.000,43 170.852,33 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  0,00 103.000,43 55.956,83 

Zobowiązania z tytułu leasingu  0,00 0,00 114.895,50 

Zobowi ązania krótkoterminowe  1.098.017,42 1.836.332,71 3.220.368,31 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne 

zobowiązania 
 1.069.172,81 787.492,53 2.728030,94 

Zaliczki otrzymane  0,00 548.510,57 213.715,21 

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego  0,00 0,00 57.450,00 

Zobowiązania z tytułu leasingu  0,00 52.981,35 71.172,16 

Rezerwy krótkoterminowe  0,00 228.222,08 150.000,00 

Rozliczenia międzyokresowe  28.844,61 219.126,18 0,00 

Razem zobowi ązania  1.098.017,42 1.939.333,14 3.391.220,64 

RAZEM ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY WŁASNE  8.033.023,59 17.452.226,50 18.741.374,05 
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4.4. Skonsolidowany rachunek przepływów pieni ężnych (metoda po średnia) 

 

Nota  01.01.2011 
30.06.2011 

01.01.2012 
30.06.2012 

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNO ŚCI OPERACYJNEJ   

Zysk (strata) brutto  929.798,90 1.509.902,19 

Podatek dochodowy zapłacony  -10.877,00 -150.950,36 

Pozostałe korekty 4.6.4 -599.000,41 -1.824.632,03 

Przepływy pieni ężne netto z działalno ści operacyjnej   319.921,49 -465.680,20 

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNO ŚCI INWESTYCYJNEJ 
 

Wpływy  1.017.951,58 7.428.656,04 

Z aktywów finansowych, w tym :  1.017.951,58 7.428.656,04 

   a) w jednostkach powiązanych  0,00 0,00 

   b) w pozostałych jednostkach   1.017.951,58 7.428.656,04 

       - zbycie aktywów finansowych   1.017.951,58 7.413.457,28 

       - odsetki  0,00 15.198,76 

Wydatki   2.152.901,05 8.091.707,88 

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych 

 
4.659,00 42.616,92 

Na aktywa finansowe, w tym :  2.148.242,05 8.049.090,96 

   b) w pozostałych jednostkach   2.148.242,05 8.049.090,96 

       - nabycie aktywów finansowych  2.148.242,05 8.049.090,96 

Przepływy pieni ężne netto z działalno ści inwestycyjnej 
(I+/- II) 

 
-1.134.949,47 

 

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNO ŚCI FINANSOWEJ 
 

Wpływy  0,00 0,00 

Wydatki  3.655,26 131.145,67 

Nabycie akcji (udziałów) własnych  0,00 46.886,55 

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego  0,00 81.342,19 

Odsetki   3.655,26 2.916,93 

Przepływy pieni ężne netto z działalno ści finansowej (I+/- 
II) 

 
-3.655,26 -131.145,67 

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (AIII+/-BIII+/-
CIII) 

 
-818.683,24 -1.259.877,71 

BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH  -818.683,24 -1.259.877,71 

- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 

kursowych od walut obcych 

 
0,00 0,00 

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU  2.022.510,77 1.871.020,57 

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), w tym  1.203.827,53 611.142,86 

- o ograniczonej możliwości dysponowania  0,00 0,00 
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4.5 Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale wła snym 

 

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM  za okres 01.01.2012 – 30.06.2012 

Pozycje kapitału własnego: 
Kapitał 

podstawowy  
Akcje własne  

Pozostałe 
kapitały 

Zyski 
zatrzymane 

Zysk (strata) 
netto 

Kapitał własny 
przypadaj ący 

akcjonariuszom 
mniejszo ściowym  

Razem 
Kapitał 
własny 

Saldo na dzie ń 01.01.2012 2.940.500,00 -10.344,94 11.529.435,76 101.597,30 949.368,30 2.336,94 15.512.893,36 

Zmiana zasad polityki rachunkowości na 

MSR 
0,00 0,00 -34.230,00 -61.880,18 0,00 0,00 -96.120,18 

Nierozliczony zysk roku  ubiegłego 0,00 0,00 0,00 949.368,30 -949.368,30 0,00 0,00 

Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej 
wartości nominalnej 

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

Zysk okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 1.440.488,30 9.998.48 1.450.486,78 

Podział zysku za rok poprzedni - 
przeznaczony na kapitały 

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

Podział zysku za rok poprzedni - 

przeznaczony na dywidendę 
0,00 0,00 -533.764,42 -936.455,58 0,00 0,00 -1.470.220,00 

Nabycie akcji własnych 0,00 -46.886,55 0,00 0,00 0,00 0,00 -46.886,55 

Wyemitowany kapitał podstawowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saldo na dzie ń 30.06.2012 2.940.500,00 -57.231,49 10.961.431,34 52.269,84 1.440.488,30 12.335,48 15.350.153,41 
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SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM  za okres 01.01.2011 – 31.12.2011 

Pozycje kapitału własnego: 
Kapitał 

podstawowy 
Akcje własne  

Pozostałe 
kapitały  

Zyski 
zatrzymane 

Zysk (strata) 
netto 

Kapitał własny 
przypadaj ący 

akcjonariuszom 
mniejszo ściowym  

Razem 
Kapitał 
własny 

Saldo na dzie ń 01.01.2011 1.525.000,00 0,00 4.015.848,16 203.100,91 1.202.879,20 0,00 6.946.828,27 

Zmiana zasad polityki rachunkowości na 
MSR 

0,00 0,00 0,00 -101.503,61 0,00 0,00 -101.503,61 

Nierozliczony zysk roku ubiegłego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej 
wartości nominalnej 

0,00 0,00 7.073.208,40 0,00 0,00 0,00 7.073.208,40 

Zysk okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 949.368,30 2.336,94 951.705,24 

Podział zysku za rok poprzedni - 
przeznaczony na kapitały 

0,00 0,00 440.379,20 0,00 -440.379,20 0,00 0,00 

Podział zysku za rok poprzedni - 

przeznaczony na dywidendę 
0,00 0,00 0,00 0,00 -762.500,00 0,00 -762.500,00 

Nabycie akcji własnych 0,00 -10.344,94 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.344,94 

Wyemitowany kapitał podstawowy 1.415.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.415.500,00 

Saldo na dzie ń 31.12.2011 2.940.500,00 -10.344,94 11.529.435,76 101.597,30 949.368,30 2.336,94 15.512.893,36 
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SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM  za okres 01.01.2011 – 30.06.2011 

Pozycje kapitału własnego: 
Kapitał 

podstawowy 
Akcje własne  

Pozostałe 
kapitały 

Zyski 
zatrzymane 

Zysk (strata) 
netto 

Kapitał własny 
przypadaj ący 

akcjonariuszom 
mniejszo ściowym  

Razem 
Kapitał 
własny 

Saldo na dzie ń 01.01.2011 1.525.000,00 0,00 4.015.848,16 203.100,91 1.202.879,20 0,00 6.946.828,27 

Zmiana zasad polityki 
rachunkowości na MSR 

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

Nierozliczony zysk roku ubiegłego 0,00 0,00 0,00 1.202.879,20 -1.202.879,20 0,00 0,00 

Zysk okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 750.677,90 0,00 750.677,90 

Podział zysku za rok poprzedni - 

przeznaczony na kapitały 
0,00 0,00 440.379,20 -440.379,20 0,00 0,00 0,00 

Podział zysku za rok poprzedni - 
przeznaczony na dywidendę 

0,00 0,00 0,00 -762.500,00 0,00 0,00 -762.500,00 

Nabycie akcji własnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Wyemitowany kapitał podstawowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saldo na dzie ń 30.06.2011 1.525.000,00 0,00 4.456.227,36 203.100,91 750.677,90 0,00 6.935.006,17 
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4.6  Wybrane informacje obja śniające  

4.6.1 Sezonowo ść przychodów 

Zwracamy  uwagę, iż o wynikach Grupy w znacznym stopniu decyduje ich sezonowość. Z uwagi na główny 
udział w przychodach usług audytorskich (szerzej w podpunkcie 4.6.5) Grupa największe przychody 

generuje w pierwszym i drugim kwartale roku, z uwagi na realizowanie w tym okresie usługi. 

4.6.2  Warto ść firmy 

W ramach konsolidacji danych finansowych na ten dzień powstała wartość firmy wynikająca z nadwyżki 

ceny nabycia udziałów przejmowanych spółek, nad sumą ich aktywów netto. Jako cenę nabycia przyjęto 
wartość nowej emisji akcji (2.831.000 sztuk) ustaloną według kursu rynkowego akcji Auxilium S.A. na dzień 
rejestracji połączenia, który w dniu 29 listopada 2011 wynosił 3,05.  

Wartość firmy = akcje nowej emisji * kurs z dnia objęcia kontroli – Aktywa netto spółek przejmowanych 

Wartość firmy = 2.831.000 * 3,05 – 67.495,68 = 8.567.054,32 

Powstała w wyniku konsolidacji wartość firmy będzie zgodnie z MSR 36 podlegała corocznemu testowi na   

ratę wartości. 

4.6.3 Aktywa finansowe 

Na koniec pierwszego kwartału 2012 Grupa posiadała następujące aktywa finansowe 

 

30.06.2012 

AKCJE 724.023,97 

Venita SA 36.230,00 
Bomi 18.000,00 

Lotos 40.564,35 
CEDC 455.137,20 
ABS 75.092,42 

MTC 13.000,00 
Uboat Line SA 86.000,00 

Fundusze inwestycyjne 5.201.278,95  

Aktywa finansowe razem: 5.925.302,92  
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4.6.4 Nota dodatkowa rachunku przepływów pieni ężnych 

Specyfikacja szczegółowa pozostałych korekt działalności operacyjnej 
 01.01.2011 

30.06.2011 
01.01.2012 
30.06.2012 

Pozostałe korekty -599.000,41 -1.824.632,03 

Amortyzacja 4.872,06 88.791,97 

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -758.844,74 -1.482.501,83 
Zmiana stanu rezerw 0,00 -78.222,08 
Zmiana stanu należności -251.786,01 -1.430.392,28 

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i 
kredytów 

748.369,37 2.154.253,62 

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -173.367,09 -1.094.168,86 

Inne korekty 0,00 -61.880,18 
Zmiana podatku dochodowego -168.244,00 79.487,61 

4.6.5 Segmenty operacyjne 

Zgodnie z MSSF 8 prezentujemy przychody ze sprzedaży według segmentów operacyjnych Grupy. 

Głównymi obszarami działania Grupy ECA Auxilium S.A. są usługi audytorskie, usługowe prowadzenie ksiąg 
rachunkowych (outsourcing), doradztwo podatkowe oraz szkolenia. 

 

 Audyt Outsourcing Podatki Szkolenia Pozostałe 

      

I półrocze 2011 3.056.945,32 1.324.425,65 0,00 0,00 105.050,00 
I półrocze 2012 5.511.097,72 1.196.554,67 568.996,43 313.007,32 235.830,14 
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 Audyt Outsourcing Podatki Szkolenia Pozostałe 

      

I kwartał 2012 2.382.007,05 576.098,51 337.428,97 144.557,32 59.581,88 
II kwartał 2012 3.129.090,67 620.456,16 231.567,46 168.450,00 176.248,84 

 

 

 

Skonsolidowane dane finansowe za pierwsze półrocze 2 012 dzięki poł ączeniu pozwoliły uzyska ć 
ponad 75% wzrost przychodów. 

W drugim kwartale 2012 roku Grupa zanotowała przede wszystkim wzrost przychodów z działalności 

audytorskiej, dla której jest to okres kończenia większości zleceń. 

Po raz pierwszy prezentujemy też przychody z działalności szkoleniowej, której udział w ogólnej sumie 
przychodów stale wzrasta.  

W ramach uzupełnienia informacji na temat przychodów prezentujemy ich podział ze względu na oddziały. 
Dzięki połączeniu zwiększona została ich liczba. Obecnie Grupa ECA Auxilium działa w 7 miastach w 
Polsce (przychody z oddziałów w Łodzi i Bielska-Białej prezentujemy jako „Pozostałe”) 

 

 Kraków Zabrze Warszawa Poznań Wrocław Pozostałe 

       

I półrocze 2011 4.338.451,64 0,00 0,00 0,00 0,00 112.850,95 
I półrocze 2012 4.364.427,68 1.448.166,65 933.734,17 599.312,20 407.351,62 98.470,00 
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 Kraków Zabrze Warszawa Poznań Wrocław Pozostałe 

       

I kwartał 2012 1.557.384,43 735.826,75 610.054,83 320.082,68 230.719,46 45.605,00 
II kwartał 2012 2.781.067,21 712.339,90 323.679,34 279.229,52 176.632,16 52.865,00 
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Jak pokazuje powyższy wykres w drugim kwartale 2012 roku największy wzrost przychodów odnotowano w 

oddziale w Krakowie, co wynika z większej liczby zleceń realizowanych w tym okresie. Pozostałe oddziały 
więcej zleceń realizowały w pierwszym kwartale. 

 

 I półrocze 2011 I półrocze 2012 

Rentowność sprzedaży netto 20,5 % 20,3 % 

Rentowność brutto 20,7 % 19,3 % 
Rentowność netto 16,7 % 18,4 % 
   

 I kwartał 2012 II kwartał 2012 

Rentowność sprzedaży netto 27,4 % 14,5 % 
Rentowność brutto 26,6 % 13,4 % 

Rentowność netto 20,8 % 15,4 % 

 

Mimo wyższych przychodów osiągniętych w drugim kwartale 2012 wskaźniki rentowności spadły, co wiąże 

się z kończącym się okresem badań sprawozdań finansowych oraz ponoszonych kosztach zmian 
strukturalnych Grupy. 
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5. Komentarz Zarz ądu na temat czynników i zdarze ń, które miały wpływ na osi ągnięte 
wyniki finansowe w II kwartale 2012 r. 

Rok 2012 ECA AUXILIUM S.A. rozpoczęło bardzo dynamicznie. Przede wszystkim powstała nowa Grupa 
Kapitałowa zarządzana przez ECA Auxilium S.A., obejmująca spółki wcześniej należące do portfela obu firm 

czyli Auxilium S.A. i ECA Group Sp. z o.o.. Grupa ECA Auxilium swoją działalność operacyjną skupiła 
przede wszystkim na realizacji usług, spośród których wyróżnić należy: 

� Audyt 

� Doradztwo podatkowe 
� Doradztwo giełdowe 
� Usługi księgowe i kadrowo-płacowe 

� Szkolenia 

Okres drugiego kwartału 2012 roku to kontynuacja pracy nad strukturą całej grupy. W kwietniu 
zarejestrowano zmiany formy prawnej dwóch jednostek – ECA Seredyński i Wspólnicy Sp. k oraz ECA 
Auxilium Wójciak i Wspólnicy Sp.k. Rozpoczęły się również aktywne poszukiwania klientów na kolejny sezon 

w branży audytorskiej.  

Wyniki z podstawowej działalności ECA Auxilium S.A. osiągnięte w drugim kwartale realizowane były w 
oparciu o świadczenie przez Grupę ECA AUXILIUM usług audytorskich, księgowych, doradztwa 

podatkowego, doradztwa giełdowego w zakresie rynku alternatywnego, związane z przygotowaniem  
przyszłych emitentów do debiutu na rynku NewConnect oraz bieżącą obsługą w zakresie prawidłowego 
wypełniania obowiązków informacyjnych i relacji inwestorskich.  

Podobnie jak w pierwszym kwartale, ze względu na prezentowanie skonsolidowanych danych, wynik Grupy 
są zdecydowanie lepsze od wyników osiąganych w roku ubiegłym. Jak Emitent zaznaczał w raporcie po 
pierwszym kwartale br. realizacja sprzedaży w poszczególnych segmentach jest wyższa w porównaniu do 

roku poprzedniego. Połączenie obu podmiotów i powstanie grupy kapitałowej ECA Auxilium S.A., pozwoliło 
na jak największe wykorzystanie posiadanych przez obie spółki zasobów, doświadczenia oraz wiedzy. 
Zarząd ECA Auxilium, tak jak to zakładał już na etapie przeprowadzenia procesu fuzji, wykorzystał 

posiadane zasoby dzięki czemu połączenie obu firm skutkuje maksymalnym  poszerzeniem bazy klientów 
oraz wzrostem przychodów i wypracowanych zysków. O pozycji ECA AUXILIUM S.A. świadczą rankingi 
branżowe, takie jak ranking firm audytorskich oraz firm doradczych. W obu ECA AUXILIUM S.A. znalazło się 

w ścisłej czołówce najbardziej znaczących firm w branży. 

Emitent w okresie od 01.01.2012 r. do 30.06.2012r. osiągnął skonsolidowane  przychody ze sprzedaży w 
wysokości 7.825.486,28 zł i są one wyższe o 75 % od skonsolidowanych  przychodów ze sprzedaży w 

drugim kwartale 2011 roku. Zysk na działalności operacyjnej w drugim kwartale 2012 roku wyniósł 
1.585.673,63 zł i jest on wyższy od skonsolidowanego zysku na działalności operacyjnej w drugim kwartale 
2011 roku o 72 %. Skonsolidowany zysk netto w drugim kwartale 2012 roku wyniósł 1.440.488,30 zł i jest on 

wyższy o 92 % od skonsolidowanego  zysku netto w drugim kwartale 2011 roku. 

Prowadzona przez Emitenta działalność  ma charakter sezonowy. Sezonowość dotyczy głównie usług 
doradczych oraz audytorskich. W związku zamykaniem większej liczby zleceń w drugim kwartale roku 

skonsolidowane przychody ze sprzedaży w porównaniu do pierwszego kwartału 2012 wzrosły o 20 %, 
natomiast dzięki połączeniu w porównaniu do drugiego kwartału 2011 nastąpił wzrost o 53 %. Emitent nie 
publikował prognoz finansowych. 
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6. Informacje na temat aktywno ści jak ą w okresie obj ętym raportem emitent podj ął w 
obszarze rozwoju prowadzonej działalno ści .  

W okresie objętym raportem, czyli w drugim kwartale 2012 roku, do najistotniejszych wydarzeń zaliczyć 
należy: 

- publikację raportu rocznego za 2011 rok, 

 - powołanie przez Radę Nadzorczą trzeciego Członka Zarządu – pana Pawła Wójciaka, który w Grupie 
odpowiada za nadzór i rozwój segmentu doradztwa podatkowego, 

 - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na którym zatwierdzone zostało sprawozdanie finansowe za rok 
2011 oraz podjęta uchwała o wypłacie dywidendy w kwocie PLN 1.470.250,00. 

Ponadto w okresie objętym raportem Emitent prócz działalności podstawowej realizował na bieżąco przyjętą 

strategię rozwoju zarówno organicznego jak i jakości i poziomu świadczonych usług.  

W maju ECA Auxilium S.A. zorganizowało dwie konferencje dla kadr zarządzających działów finansowych 
we Wrocławiu i Lublinie. Tematyką konferencji były zagadnienia Rachunkowe, podatkowe i prawne. 

W opublikowanym przez Dziennik Rzeczpospolita corocznym rankingu firm Doradztwa Podatkowego ECA 
AUXILIUM S.A. uplasowało się na wysokim 22 miejscu w gronie najlepszych firm doradczych w Polsce. Jest 
to awans w porównaniu z rokiem poprzednim o 19 miejsc. W ujęciu regionalnym ECA Auxilium jest 2 firmą 

doradztwa podatkowego w Małopolsce. 

Zarząd realizował również działania bieżące: 

- zasadniczym celem realizowanym przez Zarząd Emitenta w okresie II kwartału 2012 r. były działania 

mające na celu  zwiększenie przychodów spółki oraz pozyskiwanie nowych klientów i zleceń na realizowane 
przez Spółkę usługi. 

Spółka podejmuje zobowiązanie realizacji założeń programowych, a następnie jest audytowana z ich 

wykonania. Mając na uwadze transparentność ECA AUXILIUM oraz świadomość rosnących oczekiwań 
inwestorów Zarząd spółki podjęte działania wpisuje w założenia zarządzania strategicznego, obejmujące 
finanse, komunikację oraz marketing. Głównym jego celem jest zapewnienie efektywnej, dwukierunkowej 

komunikacji między spółką a społecznością inwestorską, co w efekcie przyczyni się do rzetelnej wyceny 
papierów wartościowych przez rynek. ECA AUXILIUM SA poprzez prowadzenie relacji inwestorskich 
zgodnych z najwyższymi standardami obowiązującymi na rynku kapitałowym chce uzyskać efekt służący nie 

tylko inwestorom, którzy są lepiej poinformowani o poczynaniach spółki, ale także samej spółce. 
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7.Oświadczenie Zarz ądu  

 

Kraków, 14.08.2012 r. 

 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 

 

dotycz ące informacji finansowych i danych porównywalnych z a II kwartał 2012 roku. 

 

Zarząd ECA Auxilium S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej Emitent) oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, 
wybrane informacje finansowe i dane porównywalne za II kwartał 2012 roku, sporządzone zostały zgodnie z 

przepisami obowiązującymi Emitenta, oraz że kwartalne skonsolidowane sprawozdanie z działalności 
Emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć ECA Auxilium S.A. 

 

 

 

dr Roman Seredyński  

Prezes Zarządu 

 

 

Paweł Wójciak 

Członek Zarządu 

 


