Marcin Kida

Candidat au Conseil CCIFP - AG du 28.09.2020
• Depuis plus 20 ans dans la création, l’accompagnement et le
développement actif des projets Franco- Polonais
• Commissaire aux comptes diplômé
• Langues: polonais, français, anglais, russe
• 45 ans, nationalité polonaise, marié, quatre enfants, passionné de l’art –
peinture contemporaine polonaise et Ecole de Paris

• 2017 à maintenant: Eurex Expertise, Expert Comptable -Commissaire aux Comptes, Membre du Directoire;
cabinet d’expertise comptable, d’audit et du conseil orienté vers les clients francophones et internationaux
• 2013 à 2016: EcoWipes, industrie FMCG; Directeur Financier, des Operations, Directeur Général, Prokurent
• 2005 à 2013: Moore Stephens Central Audit – co-fondateur, Membre du Directoire, Associé; cabinet d’audit et du
conseil
• 2003 à 2005: Valeo Service Eastern Europe – Directeur Financier et Prokurent; division de distribution de Valeo,
tous les aspects de gestion de finances, contrôle interne, investissements, budgets, systèmes d’informations
• 1998 à 2003: RSM Salustro Reydel – auditeur financier; audits financiers, audits d’acquisition, évaluations, projets
informatiques et du conseil pour les PME et grandes entreprises françaises implantées en Pologne,

www.eurex-expertise.pl

Marcin Kida

Kandydat do Rady CCIFP – Zgromadzenie 28.09.2020
• Od ponad 20 lat zaangażowany w tworzenie, wspieranie i aktywne
rozwijanie francusko-polskich projektów
• Dyplomowany Biegły Rewident
• Języki: polski, francuski, angielski, rosyjski
• 45 lat, narodowość polska, żonaty, czwórka dzieci, pasjonat sztuki –
malarstwo współczesne polskie i Ecole de Paris

• 2017 do dzisiaj: Eurex Expertise, Biegły Rewident, Członek Zarządu; firma audytorska, księgowa i doradcza,
zorientowana na klientów francuskojęzycznych i międzynarodowych,
• 2013 do 2016: EcoWipes, przemysł sektor FMCG; Dyrektor Finansowy, Operacyjny, Dyrektor Generalny, Prokurent
• 2005 do 2013: Moore Stephens Central Audit – współzałożyciel, Członek Zarządu, Wspólnik; firma audytorska i
doradcza
• 2003 do 2005: Valeo Service Eastern Europe – Dyrektor Finansowy i Prokurent; dywizja dystrybucyjna Valeo,
wszystkie aspekty zarządzania finansami, kontrola wewnętrzna, inwestycje, budżety, systemy informacyjne
• 1998 do 2003: RSM Salustro Reydel – audytor finansowy; badania sprawozdań, audyty przedzakupowe, wyceny,
projekty i doradcze dla SME i wielkich przedsiębiorstw francuskich działających w Polsce

www.eurex-expertise.pl

