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Digital Finance Award w Poznaniu dla ELSEN i Open Nexus  

 

Nagrody Digital Finance Award, honorujące firmy implementujące technologiczne rozwiązania 

w proces zarządczy, otrzymały ELSEN S.A. oraz Open Nexus Sp. z o.o. Wyróżnienia wręczono 

w trakcie kongresu Dyrektorów Finansowych w Poznaniu, gdzie finansiści dyskutowali nad 

tegorocznymi wyzwaniami z zakresu rachunkowości firm.   

Firma ELSEN S.A. z Częstochowy jest spółką energetyczną, specjalizującą się w produkcji i 

dystrybucji energii cieplnej, elektrycznej i gazu. W opinii Jury, wysoki stopień digitalizacji procesów 

finansowych firmy ELSEN związanych z obsługą należności wspiera obsługę dużej liczby 

zróżnicowanych odbiorców, umożliwiając jej dalszy rozwój. Z kolei Open Nexus Sp. z o.o. z Poznania 

jest internetowym operatorem rynku zakupowego. W ramach autorskiej Platformy Zakupowej 

świadczy usługi dla przedsiębiorstw prywatnych i instytucji publicznych w zakresie optymalizacji 

procesów zakupowych. Wdrożone w firmie Open Nexus efektywne rozwiązania chmurowe i 

zautomatyzowane procesy Order to Cash, Purchase to pay wraz system Workflow wspierają rozwój 

firmy i przyczyniają się do upowszechniania procesowego modelu w biznesie.  

WYRÓŻNIENIE Digital Finance Award 

Wyróżnienie Digital Finance Award jest inicjatywą ACCA, Centrum Idei Gospodarczo 

Ekonomicznych oraz grupy Euler Hermes we współpracy z Klubem Dyrektorów Finansowych 

„Dialog”. Beneficjanci są wybierani na podstawie zgłoszeń w formie ankiety przez niezależne Jury 

pod przewodnictwem Bartosza Radziszewskiego, współzarządzającego Klubem Dyrektorów 

Finansowych "Dialog". Organizatorzy przewidują uhonorowanie wyróżniających się firm w trakcie 

każdego z pięciu, tegorocznych kongresów dyrektorów finansowych. 

Ideą wyróżnienia Digital Finance Award jest promocja kultury innowacyjności i wdrażania 

nowoczesnych rozwiązań w zarządzaniu finansami. Wyróżnieniem docenione są firmy, które 

podnoszą efektywność obsługi finansowo-księgowej biznesu, wdrażając podejście procesowe oraz 

odpowiednie narzędzia cyfrowe. Dzięki optymalizacji i automatyzacji procesów przedsiębiorstwa mogą 

się szybciej rozwijać, zwiększać rentowność produktów i wartość firmy, a menedżerowie i specjaliści z 

działów finansowo-księgowych koncentrując się nad merytorycznymi zagadnieniami przynosząc firmie 

większą korzyść. Firmy, które zostaną uhonorowane tytułem Digital Finance Award będą tworzyć 

elitarne grono, wyznaczające nowoczesnym i ambitnym firmom standardy organizacji i cyfryzacji 

procesów finansowo-księgowych w Polsce. 

Wyróżnienia Digital Finance Award przyznano już w trakcie tegorocznych kongresów Dyrektorów 

Finansowych w Gdańsku, Lublinie oraz Krakowie. W stolicy województwa pomorskiego wyróżnienia 

otrzymały: producent mebli tapicerowanych Ariadna S.A. oraz producent systemów elektrycznych i 

oświetlenia dla domów, budynków komercyjnych i przemysłu Ensto Pol Sp. z o.o. Z kolei w Lublinie 

na nagrodę Jury zasłużyły Małopolskie Centrum Biotechniki Sp. z o.o. z siedzibą w Krasnem 

specjalizujące się w hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich oraz firma ZWSE Rzeszów Sp. z o.o. 

świadcząca specjalistyczne usługi w zakresie budownictwa elektroenergetycznego. Natomiast w 
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Krakowie wyróżnienia wręczono dystrybutorowi części samochodowych Elit Polska Sp. z o.o. z 

Krakowa oraz Hilton Foods Sp. z o.o. – europejskiemu liderowi w branży konfekcjonowania, 

porcjowania i pakowania świeżego mięsa. 

KONGRES i KONKURS Dyrektor Finansowy Roku 

Kongres Dyrektor Finansowy Roku to największy i najdłużej organizowany w Polsce projekt 

dedykowany zarządzającym finansami przedsiębiorstw i firm. Inicjatywa niekomercyjna, powstała we 

współpracy: ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants), Centrum Idei Gospodarczo 

Ekonomicznych – niezależnego, ekspercko-dziennikarskiego think tanka oraz grupy Euler Hermes – 

wiodącego ubezpieczyciela należności handlowych, jednego z liderów w zakresie gwarancji 

ubezpieczeniowych i windykacji należności. Celem kongresów jest wymiana doświadczeń i omówienie 

wyzwań czekających na finansistów w zawiłym świecie biznesu. W trakcie każdego z pięciu spotkań 

teoretycy i praktycy pochylą się nad obecnymi zagadnieniami z zakresu finansów, prawa, podatków 

czy technologii, które nurtują wielu dzisiejszych dyrektorów finansowych. 

Równolegle z cyklem kongresów dyrektorów finansowych współorganizowany jest konkurs o tytuł 

Dyrektora Finansowego Roku – corocznej nagrody honorującej dyrektorów finansowych za 

umiejętność podjęcia trudnych decyzjach biznesowych, kreślenie własnej wizji oraz wsparcie liderów 

przedsiębiorstw. Aplikowanie o tytuł Dyrektora Finansowego Roku trwać będzie od 3 kwietnia do 22 

czerwca. Uroczysta Gala wraz z przyznaniem tytułu Dyrektora Finansowego Roku odbędzie się 2 

października w warszawskim hotelu InterContinental. 

ORGANIZATORZY I PARTNERZY PROJEKTU Dyrektor Finansowy Roku 

Organizatorami są: Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Euler Hermes oraz 

Centrum Idei Gospodarczo Ekonomicznych. 

Partnerem strategicznym projektu jest: mBank. 

Tegoroczna edycja odbywa się dzięki wsparciu: Canon, Grant Thornton oraz Union Investment TFI. 

Partnerami medialnymi są: Dziennik Gazeta Prawna, inwestorzy.tv, MyCompany, money.pl oraz 

Wirtualna Polska. 

Konkurs oraz cykl Kongresów wspierają także: Klub Dyrektorów Finansowych „Dialog”, Fundacja 

Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Krajowa Izba Gospodarcza, Krakowski Klub Biznesowy, 

Nadzorkorporacyjny.pl, Podkarpacki Klub Biznesu, Polska Izba Biegłych Rewidentów, 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Polskich Skarbników Korporacyjnych 

(PCTA), Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, 

Stowarzyszenie Interim Managers oraz Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa. 

Projekt patronatem medialnym został objęty przez: biznes2biznes.com, Controling i Zarządzanie, 

Gazetę Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Polish Market. 
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