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1. Wprowadzenie  

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

roku.  Był to kolejny okres działania Grupy po połączeniu, w którym kontynuowane były prace zmierzające do 
unifikacji Grupy. 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., w tym wskazanie 

jednostek wchodz ących w skład grupy kapitałowej emitenta na ostatni dzień okresu obj ętego 

raportem kwartalnym 

ECA AUXILIUM S.A. jest spółką akcyjną, mającą siedzibę  w Krakowie przy ul. Moniuszki 50, 31-523 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 Krajowego Rejestr Sądowego Spółka została 

wpisana  przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS  pod nr KRS 
0000142734. Mając na uwadze zmieniające się regulacje oraz dynamiczne przemiany na krajowym rynku 
audytorskim a także planowane regulacje Unii Europejskiej, Zarząd Auxilium w roku 2010 podjął decyzję o 

poszukiwaniu partnera z branży, z którym połączenie wzmocniłoby i zdynamizowałoby proces rozwoju. .  
Wytężone starania doprowadziły z końcem roku 2011  do połączenia dwóch podmiotów z branży audytorskiej, tj. 
Auxilium S.A. posiadającej oddziały w Łodzi i Bielsku Białej oraz będącej właścicielem Auxilium Audyt Krystyna 

Adamus, Jadwiga Faron Sp. k. 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. 

 
Wskazanie jednostek wchodz ących w skład grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień 

okresu obj ętego raportem kwartalnym : 

Na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym Emitent posiadał udziały w następujących podmiotach 
gospodarczych:  

1) ECA Auxilium Seredy ński Spółka z ograniczon ą odpowiedzialno ścią. Barbara Szmurło sp.k 
(poprzednie nazwy: Auxilium Audyt Barbara Szmurło, Jadwiga Faron sp.k., Auxilium Audyt Krystyna 
Adamus, Jadwiga Faron spółka komandytowa) z siedzibą w Krakowie, zarejestrowana rejestrze 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przezSąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000321651. Jako komandytariusz 
Emitent odpowiada do wysokości sumy komandytowej, tj.i 773.780 zł. Udział ECA 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, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego przez  Sądz Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000259268. Jako komandytariusz Emitent 
odpowiada do wysokości sumy komandytowej 782.478 zł. Udział ECA Auxilium S.A, jako wspólnika w 
spółce wynosi 97%, w takim stosunku uczestniczy w zyskach i stratach spółki. 
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ECA AUXILIUM S.A.

Depratament Audytu
Departament Doradztwa 

Podatkowego

Departament Usług 

Ksi ęgowych

Departament Doradztwa 

Giełdowego
Departament Szkole ń

3) ECA AUXILIUM Wójciak Sp. z o.o. sp. k.  (poprzednia nazwa: ECA Auxilium Wójciak i Wspólnicy Sp.k.  )   
z siedzibą w Krakowie, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez 
Sąd Rejonowy dla Krakowa 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. Jako komandytariusz Emitent odpowiada do wysokości 
sumy komandytowej w wysokości 28.322 zł, udział Emitenta jako wspólnika w ww. Spółce nie uległ zmianie i 
wynosi 98 % i w takim stosunku uczestniczy w zyskach i stratach Spółki. 

4) ECA  Auxilium Szkolenia sp. z o.o.  z siedzibą w Krakowie, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy 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, zarejestrowana w 
rejestrze przedsiębiorcow Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy 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, zarejestrowana w 
rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sądz Rejonowy 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., w której ECA Auxilium S.A. posiada – 100 
(słownie: sto) udziałów o wartości 50 zł (słownie pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 
5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 

Struktura działania Grupy ECA AUXILIUM S.A. 

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. 
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Powstała tym samym dynamicznie rozwijająca się grupa 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. Emitent stara się wykorzystywać najlepsze ze zdobytych doświadczeń, łącząc wysoki standard 

usług i profesjonalizm z niezależnością. Stosunki spółki z Klientami opierają się 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  polegająca na całkowitym  dopasowaniu  

oferty do potrzeb klienta oraz kompleksowości  oferowanych usług. Biura Emitenta znajdują się w 7 miastach w 
Polsce (Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi, Zabrzu i Bielsku Białej).  Spółka dysponuje zespołem 
specjalistów o różnych profilach akademickich – wśród nich znajdują się między innymi biegli rewidenci, doradcy 

podatkowi, specjaliści z uprawnieniami do usługowego prowadzenia ksiąg handlowych, prawnicy oraz ekonomiści.  

 3. Struktura akcjonariatu i organy Emitenta, w tym informacja o strukturze akcjonariatu 
Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadaj ących, na dzie ń sporz ądzenia raportu, co 
najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.  

Kapitał zakładowy Spółki na dzień sporządzenia raportu wynosi 2.940.500,00 zł  i składa się z  5.881.000 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. 

AKCJONARIAT:   
Według najlepszej wiedzy Emitenta stan akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu jest następujący: 

AKCJONARIUSZ Ilość akcji Udział % w kapitale 
zakładowym 

Ilość głosów Udział % w kapitale 
i głosach (po 

wył ączeniu akcji 
własnych) 

RS Holding sp. z o.o. 2 153 440 36,62 % 2 153 440 38,68% 

Pentad Investments S.A. 
wraz z podmiotem zale żnym 

405 000 6,89% 405 000 7,27% 

Sławomir Jarosz wraz z 
podmiotami powi ązanymi  

i blisko zwi ązanymi 
340 459 5,79% 340 459 6,11% 

ECA Auxilium S.A. (akcje 
własne) 

313 294 5,33% 313 294 xx 

Paweł Wójciak 323 100 5,49% 323 100 5,80% 

Piotr Wo źniak 294 265 5,00% 294 265 5,28% 
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Rada Nadzorcza: 

W skład Rady Nadzorczej ECA Auxilium S.A. w czwartym kwartale 2012 roku, a także z uwzględnieniem okresu 

późniejszego, tj. do dnia sporządzenia niniejszego Raportu, wchodzili: 

Jan Gąsowski  - Przewodniczący Rady Nadzorczej,    

Barbara Jędrzejek - Członek Rady Nadzorczej,    

Sławomir Jarosz  - Członek Rady Nadzorczej,    

Marcin Krupa  - do 12.11.2012 r. Członek Rady Nadzorczej, .   

Michał Nastula   - Członek Rady Nadzorczej, 

Agnieszka Rembiesa  - od 20.11.2012 r. Członek Rady Nadzorczej. 

 

Skład Rady Nadzorczej na dzień sporządzenia raportu:  

Jan Gąsowski  - Przewodniczący Rady Nadzorczej,       

Barbara Jędrzejek - Członek Rady Nadzorczej,    

Sławomir Jarosz  - Członek Rady Nadzorczej,   .   

Michał Nastula   - Członek Rady Nadzorczej, 

Agnieszka Rembiesa - Członek Rady Nadzorczej. 

 

Zarząd: 

dr Roman Seredyński - od 27.07.2012  r. do 15.10.2012 r. Członek Zarządu p.o. Prezesa Zarządu 

- od 15.10.2012 r.  Prezes Zarządu, 

Paweł Wójciak  - Członek Zarządu, 

Piotr Woźniak  - od 15.10.2012 r. Członek Zarządu. 

 

Skład Zarządu na dzień sporządzenia raportu: 

dr Roman Seredyński  - Prezes Zarządu,  

Paweł Wójciak   - Członek Zarządu, 

Piotr Woźniak   - Członek Zarządu. 
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4. Wybrane skonsolidowane 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 31.12.2011: 4,4168 
na 31.12.2012: 4,0882 

 - 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.: 

IV kwartał 2011 narastająco: 4,1401 
IV kwartał 2012 narastająco: 4,1744 
 

IV kwartał 2011: 4,4365 
IV kwartał 2012: 4,1132 

 

L.p. SKONSOLIDOWANE 
DANE FINANSOWE 

w zł w EUR 
IV kwartał 2011  

01.10.2011r.- 
31.12.2011r. 

IV kwartał 2012  
01.10.2012r.- 
31.12.2012r. 

IV kwartał 2011  
01.10.2011r.- 
31.12.2011r. 

IV kwartał 2012  
01.10.2012r.- 
31.12.2012r. 

1 Przychody netto ze 
sprzedaży 619.650,92 1.445.771,74 139.671,12 351.495,61 

2 Amortyzacja 2.985,64 48.143,43 672,97 11.704,62 

3 Zysk/strata na sprzedaży 
-150.120,65 -817.860,66 -33.837,63 -198.838,05 

4 Zysk/strata na 
działalności operacyjnej -183.598,74 -1.136.435,32 -41.383,69 -276.289,83 

5 Zysk/strata brutto 
297.366,31 -976.229,78 67.027,23 -237.340,70 

6 Zysk/strata netto 
192.453,16 -1.068.139,87 43.379,50 -259.685,86 

Źródło: Spółka 

 

L.p. SKONSOLIDOWANE 
DANE FINANSOWE 

w zł w EUR 
Narastaj ąco 
01.01.2011r.- 
31.12.2011r. 

Narastaj ąco 
01.01.2012r.- 
31.12.2012r. 

Narastaj ąco 
01.01.2011r.- 
31.12.2011r. 

Narastaj ąco 
01.01.2012r.- 
31.12.2012r. 

1 Przychody netto ze 
sprzedaży 6.062.785,86 10.985.653,81 1.464.396,81 2.631.651,52 

2 Amortyzacja 10.210,02 163.587,44 2.466,11 39.187,94 

3 Zysk/strata na sprzedaży 
815.113,16 -32.811,62 196.881,29 -7.860,14 

4 Zysk/strata na 
działalności operacyjnej 784.232,40 -265.152,97 189.422,40 -63.518,31 

5 Zysk/strata brutto 
1.289.235,71 -107.701,64 311.400,19 -25.800,30 

6 Zysk/strata netto 
992.154,56 -285.988,42 239.643,62 -68.509,52 
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         Źródło: Spółka 

 

L.p. SKONSOLIDOWANE 
DANE FINANSOWE 

w zł w EUR 
Narastaj ąco 
01.01.2011r.- 
31.12.2011r. 

Narastaj ąco 
01.01.2012r.- 
31.12.2012r. 

Narastaj ąco 
01.01.2011r.- 
31.12.2011r. 

Narastaj ąco 
01.01.2012r.- 
31.12.2012r. 

1 Kapitał własny 15.225.367,01 12.504.159,68 3.431.841,99 3.040.007,70 

2 Należności 
długoterminowe 5.565,53 0,00 1.254,49 0,00 

3 Należności 
krótkoterminowe 897.331,87 1.679.403,91 202.261,21 408.296,20 

4 Środki pieniężne i inne 

aktywa pieniężne  1.871.020,57 204.738,79 421.733,48 49.776,04 

5 Zobowiązania 
długoterminowe 28.028,20 182.450,58 6.317,64 44.357,33 

6 Zobowiązania 
krótkoterminowe 1.579.261,37 1.728.153,37 355.970,10 420.148,15 

         Źródło: Spółka 
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5. Skrócone sprawozdanie finansowe wraz z dodatkowy mi danymi, je żeli ich uwzgl ędnienie  
w raporcie kwartalnym jest konieczne dla przedstawi enia aktualnej sytuacji maj ątkowej  
i finansowej emitenta w sposób rzetelny i kompletny  

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. – 31.12.2012 r 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 r. – 31.12.2011 r. zawierają skonsolidowane dane Auxilium S.A. oraz ECA 
Auxilium Seredyński Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Barbara Szmurło sp.k. (poprzednie nazwa: 

Auxilium Audyt Barbara Szmurło, Jadwiga Faron sp.k.). Natomiast dane za okres 01.01.2012 r. – 31.12.2012 r. 
skonsolidowane po połączeniu spółek z Grupy Auxilium i ECA Group, stąd znaczne różnice w wartościach. 

W dniu 29 listopada 2011 r. zarejestrowane zostało połączenie Auxilium S.A. z ECA Group Sp. z o.o.,  polegające 

na przejęciu 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 akcji Serii F1 i F2 o wartości nominalnej 

0,50 zł każda i składa się obecnie z 5.881.00 akcji o wartości nominalnej 2.940.500,00 zł.  

Dla celów rachunkowych przyjęto, iż ze względu na zarejestrowanie połączenia pod koniec roku, skonsolidowane 
dane finansowe publikowane były pierwszy raz na 31.12.2011 r. 

5.1  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, jeśli zostaną uznane za nieistotne, 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 i jest corocznie poddawana testowi na utratę wartości. 
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Wartość początkowa ustalona jest zgodnie z MSSF 3.  

Aktywa finansowe 

Aktywa finansowe ujmowane zgodnie ze standardem MSR 39 są klasyfikowane do dwóch kategorii: 

1) aktywa finansowe wycenianie w wartości godziwej przez wynik finansowy, 

2) inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności, 

3) pożyczki i należności, 

4) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. 

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.  

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. 
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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. 

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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5.2 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych docho dów 

W związku zamknięciem roku utworzono retrospektywnie rezerwy na niewykorzystane urlopy, należne premie 

Zarządu oraz badanie sprawozdania finansowego. W związku z tym zmianie uległy dane porównawcze za rok 
2010 i 2011. Wynik za rok 2010 i wcześniejsze został pomniejszony o 191.352,87 zł, a 2011 o 93.836,54. 
Szczegółowe zestawienie korekt lat ubiegłych zostanie przedstawione w sprawozdaniu rocznym za 2012. 

 

Nota 01.01.2011 
31.12.2011 

01.01.2012 
31.12.2012 

   

Przychody z działalno ści operacyjnej 5.6.5 6.062.785,86 10.985.653,81 

Koszty działalno ści operacyjnej  5.247.672,70 11.018.465,43 

Amortyzacja  10.210,02 163.587,44 

Zużycie materiałów i energii  61.862,95 265.017,16 

Usługi obce  2.166.516,42 4.601.442,93 

Podatki i opłaty  61.857,33 176.192,88 
Wynagrodzenia i Świadczenia na rzecz 

pracowników 
 

2.767.234,70 5.327.198,89 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów  0,00 0,00 

Pozostałe koszty  179.991,28 485.026,13 

Zysk (strata) ze sprzeda ży  815.113,16 -32.811,62 

Pozostałe przychody operacyjne  40.077,61 202.103,84 

Pozostałe koszty operacyjne  70.958,37 434.445,19 

Zysk (strata) na działalno ści operacyjnej  784.232,40 -265.152,97 

Przychody finansowe  831.417,04 531.427,12 

Koszty finansowe  326.413,73 373.975,79 

Zysk (strata) brutto  1.289.235,71 -107.701,64 

Podatek dochodowy  297.081,15 178.286,78 

Zysk (strata) netto z działalno ści 
kontynuowanej 

 
992.154,56 -285.988,42 

Działalno ść zaniechana  0,00 0,00 

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

Zysk (strata) netto za rok obrotowy  992.154,56 -285.988,42 

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  992.154,56 -285.988,42 

Zysk (strata) okresu (zanualizowany)  992.154,56 -285.988,42 

Średnia liczba akcji  3.050.000 5.881.000 

Zysk (strata) przypadaj ąca na jedn ą akcje  0,17 -0,05 

-podstawowy  0,17 -0,05 

-rozwodniony  0,17 -0,05 
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5.3 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansow ej 

 

AKTYWA Nota  
Stan na 

31.12.2011r. 

Stan na 

31.12.2012r. 

Aktywa trwałe   8.902.717,08 9 284 465,42 

Rzeczowe aktywa trwałe   112.893,04 487.323,01 

Wartość firmy 5.6.2  8.567.054,32 8.569.781,69 

Pozostałe wartości niematerialne   6.895,19 20.950,29 

Aktywa finansowe   47.000,00 47.000,00 

Inne należności długoterminowe   5.565,53 0,00 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   163.309,00 159.410,43 

Aktywa obrotowe   8.591.894,73 5.823.215,20 

Należności handlowe oraz pozostałe należności   897.331,87 1.561.167,91 

Należności z tytułu podatku dochodowego   0,00 118.236,00 

Aktywa finansowe 5.6.3  5.269.122,21 3.378.957,83 

Pożyczki   0,00 0,00 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty   1.871.020,57 204.738,79 

Rozliczenia międzyokresowe   554.420,08 560.114,67 

AKTYWA RAZEM   17.494.611,81 15.107.680,62 
  

ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY WŁASNE     

Kapitał własny przypadaj ący jednostce dominuj ącej   15.225.367,01 12.504.159,68 

Kapitał podstawowy   2.940.500,00 2.940.500,00 

Akcje własne (wielkość ujemna)   -10.344,94 -745.125,37 

Pozostałe kapitały   0,00 0,00 

Zyski zatrzymane   11.529.435,76 10.844.831,34 

Zysk (strata) netto   -226.378,37 -250.057,87 

Udziały niedaj ące kontroli   992.154,56 -285.988,42 

KAPITAŁ WŁASNY RAZEM   1.948,09 6.482,08 

Zobowi ązania długoterminowe   131.028,63 369.628,21 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   103.000,43 187.177,63 

Zobowiązania z tytułu leasingu   28.028,20 182.450,58 

Zobowi ązania krótkoterminowe   2.136.268,08 2.227.410,65 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne 

zobowiązania 
  786.893,53 1.063.300,38 

Zaliczki otrzymane   767.414,69 524.397,49 

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego   0,00 4.007,00 

Zobowiązania z tytułu leasingu   0,00 136.448,50 

Kredyty i pożyczki krótkoterminowe   24.953,15 67.517,00 

Rezerwy krótkoterminowe   556.784,65 431.740,28 

Rozliczenia międzyokresowe   222,06 0,00 

Razem zobowi ązania   2.267.296,71 2.597.038,86 

RAZEM ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY WŁASNE   17.494.611,81 15.107.680,62 
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5.4 Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieni ężnych (metoda po średnia)  

 

 

Nota  01.01.2011 
31.12.2011 

01.01.2012 
31.12.2012 

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNO ŚCI OPERACYJNEJ   

Zysk (strata) brutto  1.289.235,71 -107.701,64 

Podatek dochodowy zapłacony  -298.918,00 -207.085,00 

Pozostałe korekty 5.6.4 296.934,35 -602.290,41 

Przepływy pieni ężne netto z działalno ści operacyjnej   1.293.252,06 -917.077,05 

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNO ŚCI INWESTYCYJNEJ 
 

Wpływy  6.486.729,81 10.505.384,43 

Zbycie wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 

 
0,00 92.803,25 

Z aktywów finansowych, w tym :  6.486.729,81 10.412.581,18 

   a) w jednostkach powiązanych  0,00 0,00 
   b) w pozostałych jednostkach   6.486.729,81 10.412.581,18 

       - zbycie aktywów finansowych   6.438.653,02 10.395.260,42 

       - dywidendy i udziały w zyskach  17.000,00 0,00 
       - odsetki  31.076,79 17.320,76 

Wydatki   7.158.627,13 8.624.992,13 

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 

aktywów trwałych 

 
4.659,00 130.241,03 

Na aktywa finansowe, w tym :  7.153.968,13 8.494.751,10 

   b) w pozostałych jednostkach   7.153.968,13 8.494.751,10 

       - nabycie aktywów finansowych  7.153.968,13 8.494.751,10 

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

 
-671.897,32 1.880.392,30 

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNO ŚCI FINANSOWEJ 

Wpływy  0,00 67.517,00 

Kredyty i pożyczki  0,00 67.517,00 

Wydatki  772.844,94 2.697.117,03 

Nabycie akcji (udziałów) własnych  10.344,94 734.780,43 

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli  762.500,00 1.470.220,00 

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego  0,00 150.286,25 

Odsetki   0,00 23.827,35 

Inne wydatki finansowe  0,00 318.000,00 

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

 
-772.844,94 -2.629.597,03 

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (AIII+/-BIII+/-CIII)   -151.490,20 -1.666.281,78 

BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH  -151.490,20 -1.666.281,78 

- 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  1.871.020,57 204.738,79 

- o ograniczonej możliwości dysponowania  0,00 0,00 
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5.5 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale  własnym 

 

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁA SNYM za okres 01.01.2012 – 31.12.2012 

 

Pozycje kapitału własnego: 
Kapitał 

podstawowy  
Akcje własne  

Pozostałe 
kapitały 

Zyski 
zatrzymane 

Zysk (strata) 
netto 

Udziały niedaj ące 
kontroli 

Razem Kapitał 
własny 

Saldo na dzie ń 01.01.2012 2.940.500,00 -10.344,94 11.529.435,76 -226.378,37 992.154,56 1.948,09 15.227.315,10 

Zmiana zasad polityki rachunkowości na 
MSR 

0,00 0,00 -34.230,00 -72.896,39 0,00 0,00 -96.120,18 

Wyłączenie kapitałów mniejszości 0,00 0,00 0,00 -6.482,08 0,00 4.533,99 1.948,09 

Nierozliczony zysk roku  ubiegłego 0,00 0,00 0,00 992.154,56 -992.154,56 0,00 0,00 

Zysk okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 -285.988,42 0,00 -285 988,42 

Rekompensata zniesienia 

uprzywilejowania na akcjach serii A 
0,00 0,00 -116.600,00 0,00 0,00 0,00 -116 600,00 

Podział zysku za rok poprzedni - 
przeznaczony na dywidendę 

0,00 0,00 -533764,42 -936.455,58 0,00 0,00 -1 470 220,00 

Nabycie akcji własnych 0,00 -734.780,43 0,00 0,00 0,00 0,00 -734 780,43 

Saldo na dzie ń 31.12.2012 2.940.500,00 -745.125,37 10.844.831,34 -250.057,86 -285.988,42 6.482,08 12.510.641,77 
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁA SNYM za okres 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r. 

Pozycje kapitału własnego: 
Kapitał 

podstawowy  
Akcje własne  

Pozostałe 
kapitały  

Zyski 
zatrzymane 

Zysk (strata) 
netto 

Udziały niedaj ące 
kontroli 

Razem 
Kapitał 
własny 

Saldo na dzie ń 01.01.2011 1.525.000,00 0,00 4.015.848,16 153.919,10 1.079.761,86 0,00 6.774.529,12 

Zmiana zasad polityki rachunkowości na 
MSR 

0,00 0,00 0,00 -257.180,13 0,00 0,00 -101.503,61 

Wyłączenie kapitałów mniejszości  0,00 . 0,00 . 0,00 . -1.948,09 . 0,00 . 1.948,09.  1.948,09 

Nierozliczony zysk roku ubiegłego 0,00 0,00 0,00 1.079.761,86 0,00 0,00 1.079.761,86 

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 0,00 992.154,56 0,00 992.154,56 

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 -226.378,37 992.154,56 1.948,09 15.227.315,10 

 



 
 

17 

 

5.6 Wybrane informacje dodatkowe  

5.6.1 Sezonowo ść przychodów 

O wynikach Grupy w znacznym stopniu decyduje sezonowość. Główny udział w przychodach Emitenta mają 
usługi audytorskie, a Grupa największe przychody generuje w pierwszym i drugim kwartale roku obrotowego, 

z uwagi na realizowanie w tym okresie usługi i czas zlecania przez klientów badań sprawozdań finansowych. 

5.6.2  Warto ść firmy 

W ramach konsolidacji danych finansowych 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 r. 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. 

5.6.3 Aktywa finansowe 

Na koniec czwartego kwartału 2012 r. Grupa posiadała następujące aktywa finansowe (wartość w zł): 
               

31.12.2012 

AKCJE 322.437,02 

Veniti S.A. 20.940,94 
BBC S.A. 128.180,00 

ABS Investment S.A. 69.316,08 
MTC S.A. 9.000,00 
Uboat Line S.A. 95.000,00 

Fundusze inwestycyjne 3.056.520,80  

 

Aktywa finansowe razem: 3.378.957,82  
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5.6.4 Nota dodatkowa rachunku przepływów pieni ężnych 

Specyfikacja szczegółowa pozostałych korekt działalności operacyjnej 
 01.01.2011 

31.12.2011 
01.01.2012 
31.12.2012 

Pozostałe korekty 296.934,35 -602.290,41 

Amortyzacja 10.210,02 163.587,44 

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -23.057,91 4.178,12 
Zyski (straty) z działalności inwestycyjnej -222.509,40 -361.012,31 
Zmiana stanu rezerw 208.050,79 -125.044,37 

Zmiana stanu należności 271.855,02 -340.270,51 
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i 
kredytów 

-92.581,65 33.389,65 

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 20.806,01 -5.916,65 
Inne korekty 128.324,62 0,00 
Zmiana podatku dochodowego -4.163,15 28.798,22 

 

5.6.5 Segmenty operacyjne 

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

W związku z publikacją skróconego sprawozdania finansowego pominięto w nim wyniki i wielkości aktywów 
poszczególnych segmentów.  Głównymi obszarami działania Grupy ECA Auxilium S.A. są usługi audytorskie, 
usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych (outsourcing), doradztwo podatkowe oraz szkolenia. Grupa 

ECA Auxilium działa tylko na terenie Polski i nie posiada kluczowych klientów, z którymi transakcje 
przekraczałyby poziom 10% ogółu przychodów. 

 

Narastająco Audyt Outsourcing Podatki Szkolenia Pozostałe 

      

IV kwartał  2011 3.548.295,32 2.256 240,54 0,00 0,00 258.250,00 
IV kwartał  2012 6.780.543,24 2.131 056,86 1.110.229,58 598.157,32 364.606,81 
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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 
III kwartał 2012 750.248,89 567.994,80 263.856,00 79.400,00 52.896,10 
IV kwartał 2012 519.196,63 366.507,39 277.377,15 205.750,00 75.880,57 

 

 

W czwartym kwartale 2012 roku Grupa zanotowała spadek przychodów w segmencie usług audytorskich, co 
jak wskazano wcześniej wynika przede wszystkim z sezonowości zleceń na badanie sprawozdań 
finansowych. Nieznaczny spadek zanotował również segment usług księgowych. Z kolei przychody z 
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usług doradztwa podatkowego ponownie wzrosły.  Zauważalny jest również wzrost przychodów z 

działalności szkoleniowej.  

 I - IV kwartał 2011 I - IV kwartał 2012 

Rentowność sprzedaży netto 13,44% -0,30% 
Rentowność brutto 21,26% -0,98% 
Rentowność netto 16,36% -2,60% 

   

 IV kwartał 2011 IV kwartał 2012 

Rentowność sprzedaży netto -24,23% -56,57% 

Rentowność brutto 47,99% -67,52% 
Rentowność netto 31,06% -73,88% 

 

W związku ze zmniejszeniem dynamiki obrotów w czwartym kwartale, wynikającym z sezonowego 
zakończenia okresu zlecania badań sprawozdań finansowych oraz utworzonymi rezerwami i odpisami na 
przeterminowane należności wskaźniki rentowności uległy pogorszeniu. 

 

 

6. Wybrane jednostkowe dane finansowe 

 
L.p. WYBRANE DANE 

FINANSOWE 
w zł  w EUR 

IV kwartał 2011  
01.10.2011r.- 
31.12.2011r. 

IV kwartał 2012  
01.10.2012r.- 
31.12.2012r. 

IV kwartał 2011  
01.10.2011r.- 
31.12.2011r. 

IV kwartał 2012  
01.10.2012r.- 
31.12.2012r. 

1 Przychody netto ze 
sprzedaży 506.400,92 473.739,21 114.144,24 115.175,34 

2 Amortyzacja 
2.223,97 5.230,60 501,29 1.271,66 

3 Zysk/strata na sprzedaży 
-116.901,07 -115.343,93 -26.349,84 -28.042,38 

4 Zysk/strata na 
działalności operacyjnej -154.776,39 -182.765,84 -34.887,05 -44.433,98 

5 Zysk/strata brutto 
222.857,57 -196.645,70 50.232,75 -47.808,45 

6 Zysk/strata netto 
117.209,20 -298.356,78 26.419,29 -72.536,41 

Źródło: Spółka 
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L.p. WYBRANE DANE 

FINANSOWE 
w zł w EUR 

Narastaj ąco 
01.01.2011r.- 
31.12.2011r. 

Narastaj ąco 
01.01.2012r.- 
31.12.2012r. 

Narastaj ąco 
01.01.2011r.- 
31.12.2011r. 

Narastaj ąco 
01.01.2012r.- 
31.12.2012r. 

1 Przychody netto ze 
sprzedaży 2.514.490,54 2.152.266,54 607.346,53 515.582,92 

2 Amortyzacja 
7.163,34 10.952,53 1.730,22 2.623,72 

3 Zysk/strata na sprzedaży 
-16.628,36 -435.517,40 -4.016,39 -104.329,71 

4 Zysk/strata na 
działalności operacyjnej -48.529,72 -521.057,15 -11.721,80 -124.821,05 

5 Zysk/strata brutto 
1.214.726,97 -117.957,18 293.403,45 -28.257,05 

6 Zysk/strata netto 
916.910,60 -304.736,26 221.469,30 -73.000,63 

         Źródło: Spółka 

Dla zachowania porównywalności danych wyniki uwzględniają zyski (straty) uzyskiwane przez ECA Auxilium 
Seredyński Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Barbara Szmurło sp.k. (poprzednia nazwa: Auxilium 
Audyt Barbara Szmurło, Jadwiga Faron sp.k.). 

 

L.p. WYBRANE DANE 
FINANSOWE 

w zł w EUR 

Narastaj ąco 
01.01.2011r.- 
31.12.2011r. 

Narastaj ąco 
01.01.2012r.- 
31.12.2012r. 

Narastaj ąco 
01.01.2011r.- 
31.12.2011r. 

Narastaj ąco 
01.01.2012r.- 
31.12.2012r. 

1 Kapitał własny 14.445.903,00 12.308.414,74 3.270.671,75 3.010.717,37 

2 Należności 
długoterminowe 5.565,53 0,00  1.260,08 0,00 

3 Należności 
krótkoterminowe 499.282,32 1.015.845,34 113.041,64 248.482,30 

4 Środki pieniężne i inne 

aktywa pieniężne  1.194.776,15 39.841,72 270.507,19 17.083,73 

5 Zobowiązania 

długoterminowe 0,00 0,00  0,00 0,00 

6 Zobowiązania 
krótkoterminowe 134.608,67 766.041,08 30.476,51 187.378,57 

         Źródło: Spółka 
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7. Komentarz Zarz ądu na temat czynników i zdarze ń, które miały wpływ na osi ągnięte 
wyniki finansowe 
 
Na wyniki z podstawowej działalności Grupy ECA Auxilium S.A., osiągnięte w czwartym kwartale 2012 roku, 

wpłynęły realizowane projekty związane z profilem działalności Emitenta, czyli świadczeniem usług 

audytorskich, księgowych, doradztwa podatkowego oraz w zakresie rynku alternatywnego, związane  

z przygotowaniem emitentów oraz ich akcji do debiutu na rynku NewConnect. W czwartym kwartale 

przeprowadzono także szkolenia wewnętrzne, podnoszące kwalifikacje pracowników i przygotowujące ich 

do sprawniejszej i efektywniejszej działalności w nadchodzącym sezonie, w zakresie badań sprawozdań 

finansowych i doradztwa podatkowego oraz rachunkowego.  

Prowadzona przez Emitenta działalność ma charakter sezonowy. Sezonowość dotyczy głównie usług 

doradczych oraz audytorskich.  Z tego powodu w czwartym kwartale 2012 roku Grupa zanotowała spadek 

przychodów w segmencie usług audytorskich, a także nieznaczny spadek w segmencie usług księgowych.  

Z kolei przychody z usług doradztwa podatkowego ponownie wzrosły. Zauważalny jest również wzrost 

przychodów z działalności szkoleniowej.  Mimo typowego spadku zleceń, charakterystycznego dla branży,  

w której działa Emitent, czwarty kwartał roku był okresem zapełniania portfela zleceń na usługi audytorskie. 

Spółka z grupy – ECA Seredyński  i Wspólnicy sp. k. zawarła szereg umów, m.in. na badanie spółek z rynku 

kapitałowego. Zawarte zlecenia będą miały wpływ także na przyszłe wyniki finansowe z uwagi na specyfikę 

harmonogramu płatności – same badania zakończą się w 2013 r.  

 

Odnosząc się do wyników za czwarty kwartał w ujęciu narastającym warto spojrzeć i podsumować już teraz 

cały miniony rok. Rok 2012 to przede wszystkim czas połączenia Auxilium S.A. z ECA Group. Dwa podmioty 

z branży księgowo - audytorskiej połączyły się tworząc ECA AUXILIUM S.A. Tak jak wskazywano wcześniej, 

fuzja była przełomowym wydarzeniem, jednak  proces połączenia podmiotów okazał się bardziej 

wymagający i kosztowny niż pierwotnie zakładano. Podkreślić należy, że  obciążenia te miały charakter 

przejściowy. 

 

Fuzja wiązała się dużymi kosztami, zarówno planowanymi, jak i dodatkowymi. Ustępującym zarządzającym 

wypłacono ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe (43.333,29 zł.), premie za lata ubiegłe  

wynikające z umów o pracę oraz premie uznaniowe ( 222.689,82zł), poniesiono koszty obsługi prawnej itp. 

W celu zracjonalizowania i ugodowego zakończenia współpracy z odchodzącą kadrą zarządzającą, oraz 

celem ujednolicenia struktur ECA Auxilium S.A. zawarto Ugodę, o której Emitent informował raportem 

bieżącym nr 87/2012. Celem zawarcia Ugody było także utrzymanie bazy klientów Emitenta i ograniczenie 

ryzyka działalności konkurencyjnej. Na mocy zawartej Ugody Strony ustaliły, że następuje rozwiązanie 

umów o pracę z Zofią Podhorodecką oraz Grzegorzem Gorczycą. Wprowadzony został zakaz konkurencji 

obowiązujący wymienione osoby przez okres 2 lat w zakresie uczestnictwa w jakikolwiek sposób w 

działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Grupy ECA Auxilium S.A. Ustalone w Ugodzie 

zobowiązanie do utrzymania zakazu konkurencji miało charakter odpłatny, łączne wynagrodzenie należne 

osobom objętym zakazem konkurencji wynosiło 33 334 zł brutto miesięcznie, co oznacza, że w 2012 r. 

kwota świadczeń z tego tytułu wyniosła 100.002,00 zł.  Jak wskazywano w raportach miesięcznych, mimo 

podjętych działań zaradczych Emitent dostrzega pewien odpływ klientów w segmencie usług księgowych, 
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wynikający z zakończenia przez klientów współpracy w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych z jednym 

z oddziałów Grupy, pierwotnie znajdującym się na Al. Pokoju 84 w Krakowie (ECA Auxilum S.A., poprzednia 

nazwa Auxilium S.A.). Potencjał przychodowy z tej utraconej grupy klientów szacowany na podstawie 

wartości wypowiedzianych kontraktów to ok. 550 tyś zł. rocznie. 

 

Na mocy ww. Ugody ustalono także odkup akcji Emitenta od ustąpującej kadry zarządzającej. Akcje te 

zobowiązał się odkupić m.in. Emitent w ramach realizowanego skupu akcji własnych. Zgodnie z wolą 

akcjonariuszy i na mocy odpowiednich Uchwał Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy, w 2012 roku Emitent 

realizował skup akcji własnych, łącznie środki przeznaczone w 2012 r. na ten cel wyniosły 1.052.780,43 zł 

Z innych wydarze ń warto przypomnie ć, że w 2012 r.  Emitent ponownie  wypłacił dywidend ę. Złożył się 

na nią zysk netto Spółki osiągnięty za rok obrotowy 2011 w wysokości 936.455,58 zł, powiększony o inne 

kapitały utworzone z zysku w wysokości 533.794,42 zł, łącznie zatem na wypłatę dla akcjonariuszy 

przeznaczono kwotę  1.470.250 zł.  

Fuzja była procesem wymagającym  także z uwagi na  ogólny spadek  koniunktury  i coraz trudniejszą  

sytuację  na rynku usług audytorskich związanej ze spadkiem cen na usługi tego rodzaju w 2012 r. Jak 

podaje dziennik Gazeta Prawna (publ. z dn. 4.12.2012r.), głównymi przyczynami spadku cen usług biegłych 

rewidentów były: oszczędności w badanych przedsiębiorstwach, duża konkurencja na rynku i dumping. 

Ceny za badanie sprawozdania finansowego spadły średnio o 15–20 proc.,  

a w przypadku jednostek publicznych nawet o kilkadziesiąt procent w stosunku do lat ubiegłych. Co więcej, 

eksperci spodziewają się dalszego spadku cen w kolejnych miesiącach, wskazując na dużą konkurencję, 

zjawisko oferowania cen dumpingowych. Wszystkie te czynniki wpływają negatywnie na jakość 

przeprowadzanych badań i niekorzystnie odbijają się na przychodach spółek audytorskich.  By utrzymać je  

na odpowiednim poziomie,  firmy audytorskie nie tylko badają sprawozdania, lecz także systematycznie 

poszerzają zakres swojej działalności.  Tym tkwi przewaga konkurencyjna Grupy ECA Auxilium  – 

posiadając już gotową, kompleksową i sprawdzoną ofertę np. na szkolenia, doradztwo podatkowe, 

doradztwo giełdowe w ramach IPO, czy  autoryzowane doradztwo na rynku NewConnect, dociera do 

szerszej grupy potencjalnych klientów, m.in. do podmiotów podlegających pod ustawę o zamówieniach 

publicznych.  W tym świetle uwidacznia się  powód fuzji – powstanie Grupy  Kapitałowej  ECA Auxilium SA, 

w której spółki córki prowadzą działalność operacyjną na poszczególnych, zdywersyfikowanych obszarach, 

co pozwala na jak największe wykorzystanie posiadanych przez połączone podmioty zasobów, 

doświadczenia oraz wiedzy, korespondując ze zmieniającym się rynkiem, przechodząc z przejściowego 

etapu fuzji do wytężonej pracy nad marką.  

A zwłaszcza w tak wrażliwej branży, jaką są usługi audytorskie, wizerunek i rekomendacje są ważną siłą 

sprzedażową. Budowana przez szereg lat marka , to wyznacznik powodzenia i wiarygodności we wrażliwej 

na wizerunek branży audytorskiej. Zarząd dostrzega, że z biegiem czasu wzrasta lojalność klientów, którzy 

wiążą się z dobrą marką, ufając jej jakości, niekoniecznie opartej na najniższych cenach lecz właśnie na 

rzetelności i wysokim standardzie. Pamiętając o tym Grupa realizuje nową strategię sprzedaży, o której była 
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mowa w raporcie bieżącym nr 32/2012, stale ją uzupełniając, utrzymując rozwój produktowy i budując swoją 

renomę. 

Ten wysoki standard w istotny sposób opiera się na doświadczonej kadrze. Zespół ekspertów Grupy ECA 

Auxilium dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, dokładając wszelkich starań, by dostarczać klientom 

najnowszych informacji, wskazówek i rozwiązań praktycznych, a podmiot z Grupy - ECA Seredyński i 

Wspólnicy sp. k. posiada uprawnienia do prowadzenia szkoleń, którym podlegają obligatoryjnie biegli 

rewidenci. To także potwierdza pozycję i renomę firmy.  

Działania Emitenta są skierowane na poprawę wizerunku audytora, często postrzeganego jako kogoś, kto 

zawód biegłego rewidenta traktuje w kategoriach dodatkowego źródła dochodu podczas emerytury. Taki 

wizerunek to efekt widocznych na rynku wielu ofert z bardzo niskimi wynagrodzeniami za usługi biegłego 

rewidenta. Niekoniecznie taka oferta będzie wybrana, ale oferowana niska cena staje się argumentem dla 

klientów w dalszych negocjacjach. W efekcie pozostali oferenci często muszą obniżyć swoje propozycje 

finansowe. To konkurencja, niewpisująca się w standardy Zarządu Emitenta. Cena powinna gwarantować 

przeznaczenie odpowiedniej liczby godzin na badanie i stosowne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy, z 

uwzględnieniem kosztów, jakie biegły ponosi z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia, corocznego 

obligatoryjnego szkolenia, składek, wydatków na utrzymanie biura, a jeśli badanie tego wymaga – również 

kosztów asystenta biegłego, pomagającego w rewizji.  
 

Obecny model sprzedażowy wynika przede wszystkim z postawienia na kompleksowość, jakość, rzetelność 

i odpowiedzialność, a nie tylko na konkurencyjność cenową. Doświadczenie kadry Emitenta wskazuje,  

że klient zainteresowany usługą najtańszą nie jest zwykle klientem powracającym, z którym można 

nawiązać stałe relacje na wielu polach współpracy, bowiem poszukuje on zwykle po prostu najtańszej oferty, 

nie przywiązując się do jednego usługobiorcy. Potwierdzają to także inni eksperci z branży (vide ww. artykuł 

Gazety Prawnej). Klient poszukujący wartości dodanej a nie tylko najniższej ceny, korzysta najczęściej 

 z kompleksowej oferty Grupy, sprawnie prowadzony przez cross-sellingowy i up-sellingowy model 

sprzeda ży. 

 

 Zarząd Emitenta wskazuje, że mimo trudności w minionym roku, w perspektywie długookresowej, 

podtrzymuje deklarowany w strategii rozwój (raport bieżący nr 32/2012). Celem fuzji było m.in. powołanie 

podmiotu, który utrzyma swoje miejsce jednej z największych spółek audytorskich zaraz po wielkiej czwórce 

w Polsce, który będzie w stanie kompleksowo obsłużyć każdego klienta - od małej firmy po podmiot  

o złożonej strukturze, w tym również z kapitałem zagranicznym. Ten proces trwa. W gronie klientów Grupy 

znajduje się szereg podmiotów zaufania publicznego, spółek publicznych.  Korzystając z różnych 

doświadczeń (klientami ECA Group przed połączeniem były przede wszystkim duże podmioty z kapitałem 

zagranicznym, Auxilium S.A. działało poprzez Auxilium Audyt oraz sieć biegłych rewidentów), Emitent stale 

uatrakcyjnia swoją ofertę.   

 

Efekty słuszności obranej strategii są coraz bardziej widoczne. W 2012 roku Grupa ECA Auxilium 

przeprowadziła badania audytorskie blisko 700 podmi otów, w tym 120 jednostek zaufania 
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publicznego, a tak że szeregu spółek notowanych na Giełdzie Papierów War tościowych w Warszawie 

i na NewConnect. Eksperci działu doradztwa podatkowego z sukcesem reprezentowali interesy klientów 

przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Te liczby to także efekt reorganizacji oraz zmian w ofercie 

usług, by w jak najkorzystniejszy sposób wykorzystać efekt synergii. W ocenie Zarządu trudniejszy czas 

przemian, związanych z fuzją jest przejściowy. Następuje wzmocnienie wizerunku marki nie poprzez 

oferowanie najniższych cen, ale poprzez jakość, a tym samym trafia do klienta bardziej lojalnego i 

stawiającego również na usługi na najwyższym poziomie. Emitent i podmioty z jego Grupy są zapraszani do 

coraz większej liczby przetargów i otrzymuje zapytania ofertowe, kierowane do ścisłej grupy najlepszych firm 

w Polsce, walcząc o klienta np. z takimi markami jak PwC, Ernst&Young, Deloitte, KPMG. Zgodnie z 

zapowiedziami Emitent rozpoznaje także rynki europejskie, z zamiarem rozszerzenia działalności 

operacyjnej o świadczenie usług audytorskich podmiotom z obszaru Unii Europejskiej. Emitent współpracuje 

z ekspertami o odpowiednich uprawnieniach, języki obce nie  stanowią bariery .  

 

Celem Grupy w najbliższych latach jest wzrost pozycji na rynku usług audytorskich oraz znaczące 

umocnienie pozycji na rynku usług doradczych poprzez rozwój sprzedaży i koncentrację działań 

skierowanych na usługi doradztwa podatkowego i giełdowego oraz ekspansję na rynki zagraniczne. 

 
8. Informacja Zarz ądu na temat aktywno ści, jak ą w okresie obj ętym raportem podj ęto w 
obszarze rozwoju prowadzonej działalno ści, w szczególno ści poprzez działania 
nastawione na wprowadzenie rozwi ązań innowacyjnych w przedsi ębiorstwie. 

 
Czwarty kwartał to czas działań nastawionych na pozyskanie zainteresowania klientów usługami 

audytorskimi i podatkowymi. To okres, kiedy podmioty podlegające obowiązkowym badaniom audytorskim 

poszukują odpowiedniego podmiotu. W analizowanym okresie doszło do zawarcia umów na badanie 

sprawozdań finansowych m.in. z następującymi podmiotami: Internetowy Dom Zdrowia SA, CSY SA, Tableo 

SA i RSY S.A., Fon Ecology S.A., AB S.A., TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.  Emitent stale dopracowuje 

model sprzedaży opisany szeroko w pkt. nr 7 niniejszego raportu, uwzględniający zarówno aspekt ceny, jak i 

sposobu dotarcia do klienta. Oczywiście w zależności od warunków rynkowych i koniunktury, Emitent 

dynamicznie dostosowuje swoją ofertę do potrzeb rynku. Duży nacisk Emitent stawia na cross-selling.  

 

W listopadzie Emitent uczestniczył jako partner i prelegent w organizowanych przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie Warsztatach regionalnych GPW „Pozyskanie kapitału poprzez rynek 

giełdowy – kiedy, jak i z kim?”, adresowanych do przedsiębiorców – potencjalnych emitentów giełdowych. 

Spotkania mają na celu przedstawienie kompleksowej oferty GPW dla przedsiębiorców, ale również 

umożliwiają nawiązanie bezpośrednich kontaktów z doradcami, którzy będą wspierać spółkę w 

przygotowaniach do IPO. ECA Auxilium dokłada wszelkich starań by promować dobre imię rynku GPW I 

NewConnect, angażuje się w działalność na rzecz rynku kapitałowego zarówno w kwestii jego promocji, jak i 

edukacji środowisk gospodarczo - biznesowych przybliżając istotę  i zasadność jego funkcjonowania.  

 

W listopadzie Emitent zorganizował i przeprowadził w Warszawie kolejną już autorską Konferencję CFO. 

ECA Auxilium cyklicznie organizuje konferencje CFO o tematyce finansowej, związane z aspektami 

rachunkowymi i podatkowymi. Konferencje CFO to zapoczątkowany w 2010 roku przez ECA Auxilium 



 
 

26 

 

coroczny cykl wydarzeń konferencyjnych organizowanych w największych miastach w kraju. Do udziału w 

wydarzeniu zapraszani są w szczególności prezesi, członkowie zarządu do spraw finansowych, dyrektorzy 

finansowi, główni księgowi, dyrektorzy działów podatkowych. Wydarzenie jest okazją nie tylko do integracji 

społeczności branżowej, ale także możliwością wymiany poglądów i doświadczeń oraz zakupów w 

wydawnictwach tematycznych. Konferencje cieszą się dużą popularnością, w spotkaniach bierze udział 

kilkadziesiąt osób i liczba ta  z roku na rok wzrasta.  Podczas konferencji firma umożliwia konsultacje z 

biegłymi rewidentami i doradcami podatkowymi  z ECA AUXILIUM przy stolikach eksperckich. Uczestnikom 

przedstawiane są m.in. najnowsze orzeczenia sądowe w zakresie CIT i VAT. Formuła ta pozwala zarówno 

zaprosić klientów Emitenta (wartość dodana przy współpracy z Grupą) jaki i pozyskać nowych klientów – 

uczestników Konferencji CFO. Ponadto wydarzenie takie na trwałe wpisuje się w kalendarz wydarzeń 

branżowych, stanowi formę promocji, przyciąga uwagę mediów i wzmacnia ekspercki wizerunek marki. 

 

Mając na uwadze podobne cele, zespół podatkowy Emitenta opublikował pod koniec grudnia przewodnik po 

obowiązujących od 1 stycznia 2013 r. najważniejszych zmianach z zakresu podatku PIT, CIT i VAT, 

wprowadzonych uchwaloną 16 listopada 2012 r. ustawą o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych 

 w gospodarce (tzw. „ustawa deregulacyjna”). 

 

W okresie objętym raportem Emitent, oprócz działalności podstawowej, realizował na bieżąco przyjętą 

strategię rozwoju zarówno organizacyjnego , jak i jakości i poziomu świadczonych usług. Zarząd realizował 

również działania bieżące mające na celu stabilny rozwój. W dniu 20 listopada 2012 r. odbyło się 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, podczas którego akcjonariusze zadecydowali m.in.  

o powołaniu w skład Rady Nadzorczej pani Agnieszki Rembiesy – doświadczonej radcy prawnej, a także 

wyrazili zgodę na dematerializację akcji serii F1 i F2 i wprowadzenie ich do Alternatywnego Systemu Obrotu, 

 

O pozycji ECA Auxilium S.A. świadczą rankingi branżowe - w ubiegłorocznym rankingu Rzeczpospolitej 

wśród wszystkich firm audytorskich w Polsce ECA Auxilium zajęło wysoką 11 pozycję. W zestawieniu firm 

doradztwa podatkowego Rzeczpospolitej, ECA Auxilium S.A. uplasowało się na 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.  

 
9. Stanowisko Zarz ądu odno śnie mo żliwo ści realizacji publikowanych prognoz 
finansowych na dany rok obrotowy. 

Emitent nie publikował prognoz finansowych. 

 

 

 

 



 
 

27 

 

 

10. Oświadczenie Zarz ądu 

Kraków, 14.02.2013 r. 

 

 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 

dotycz ące informacji finansowych i danych porównywalnych z a IV 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 IV 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 

Piotr Woźniak 

Członek Zarządu 

 


