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Jest nam miło, że kolejny rok działalności Auxilium rozpoczynamy wraz z Państwem naszymi
Klientami, Akcjonariuszami, Inwestorami i Kontrahentami. To na Państwa ręce przekazujemy
pierwszy w 2009 roku numer newsletter’a, który prócz porad podatkowo- prawnych zawiera
wyniki finansowe za IV kwartał 2008r, statystyki rynku, najistotniejsze wydarzenia oraz
krótkie podsumowanie minionego roku. Zapraszamy serdecznie do jego lektury.
Wszystkie numery archiwalne newsletter’a dostępne są na naszej stronie internetowej pod
adresem: www.auxilium.com.pl

Porady podatkowo-prawne
ZMIANY W KODEKSIE PRACY
Od 18 stycznia 2009 r. weszły w życie dwie ustawy, które zmieniły w znacznym
zakresie obowiązujące dotychczas przepisy prawa pracy. Są to: ustawa z dnia 21 listopada
2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie
ustawy Kodeks pracy („tzw. ustawa rodzinna”). Pierwsza z powyższych ustaw dostosowuje
nasze prawo do wymogów unijnych, druga natomiast jest elementem polityki prorodzinnej.
Zmiany związane uprawnieniami rodzicielskimi
Ustawa nowelizująca dotychczasowe przepisy wydłuża wymiar urlopu
macierzyńskiego oraz zmienia formę jego udzielania. Zrezygnowano z uzależnienia wymiaru
urlopu od ilości porodów, a ustanowiono, że jest on uzależniony tylko od liczby urodzonych
dzieci. W przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie długość urlopu wynosi
20 tygodni, natomiast przy narodzinach dwójki dzieci przy jednym porodzie wymiar urlopu
wynosi 31 tygodni. Należy zaznaczyć, iż w zależności od liczby dzieci urodzonych w trakcie
jednego porodu wymiar urlopu może zostać wydłużony maksymalnie do 37 tygodni.
Uniezależniono zatem podstawowy wymiar urlopu od kwestii czy dany poród jest pierwszym,
czy też kolejnym. Główny nacisk położono na ilość urodzonych dzieci podczas jednego
porodu.
Według przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2009 r. wymiar urlopu macierzyńskiego
wynosi:
• 20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
• 31 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
• 33 tygodnie – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
• 35 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
• 37 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.
Wyższy wymiar ma zastosowanie również wobec pracowników, którzy przebywają już
obecnie na urlopie macierzyńskim.
Wspomnieć należy jeszcze o zmianach w przepisach dotyczących urlopu
macierzyńskiego, które zaczną obowiązywać w latach 2010 – 2013. Zaczynając od 1 stycznia
2010 r. wprowadzona zostanie dodatkowa część urlopu, który ma być udzielany
bezpośrednio po części podstawowego urlopu na pisemny wniosek pracownika, który
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powinien być zgłoszony co najmniej na 7 dni przed jego rozpoczęciem. Maksymalnie 6 –
tygodniowy, dodatkowy urlop będzie przysługiwał w przypadku urodzenia jednego dziecka,
natomiast
8 – tygodniowy, w przypadku
przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy
jednym porodzie. Kolejne wydłużenia urlopów dodatkowych będą miały miejsce w latach
2011 – 2013.
Również ojcowie zostaną wyposażeni w dodatkowy urlop w przypadku, kiedy matka
po wykorzystaniu co najmniej 14 tygodni urlopu po porodzie rezygnuje z niego.
Dłuższe urlopy będą także przysługiwały rodzicom adopcyjnym, na zasadach
podobnych do udzielania urlopów rodzicom biologicznym.
Należy zwrócić uwagę na nowatorskie rozwiązanie umożliwiające podjęcie pracy na
niepełnym etacie podczas trwania dodatkowego urlopu macierzyńskiego.
Dodano nowy art. 1832 k. p., który stanowi, iż po odbyciu urlopu macierzyńskiego lub
urlopu odbywanego na takich warunkach pracodawca musi zagwarantować pracownikowi
powrót na wcześniej zajmowane stanowisko. Jeżeli nie będzie to możliwe to ma obowiązek
zapewnić pracę na stanowisku
stanowisku równorzędnym do poprzedniego.
Od 1 stycznia 2010 r. obowiązywać zacznie przepis o urlopie ojcowskim, który może
zostać wykorzystany do 12 miesiąca życia dziecka. Do 2012 r. jego wymiar będzie wynosił 1
tydzień, natomiast od 2012 r. – 2 tygodnie. Pracownik
Pracownik taki chroniony jest przed rozwiązaniem
stosunku pracy na takich samych zasadach jak kobieta.
Wprowadzony został nowy przepis, art. 1868 k. p., który stanowi o okresie ochronnym
podczas korzystania z urlopu macierzyńskiego. W ciągu łącznego okresu 12 miesięcy
pracownicy tacy będą chronieni przed rozwiązaniem stosunku pracy.
udziały lub akcje, posiada już większość głosów.”. , ustanowienie zabezpieczenia
zabezpieczenia.

Wydarzenia
 Wyniki Rankingu Firm Audytorskich
W dniu 26 stycznia 2009 roku ukazały
ukazał się w gazecie Rzeczpospolita wyniki doroczn
dorocznego rankingu
ranking

firm audytorskich. Po wnikliwej analizie zaprezentowanych wyników należy zauważyć, że
Auxilium Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. uzyskała wysoką dynamikę wzrostu pozycji w
odniesieniu do roku poprzedniego. I tak jeżeli chodzi o wyniki finansowe z uwzględnieniem
przychodów ogółem, w tym
tym z tytułu audytu oraz zatrudniena awansowaliśmy o 9 miejsc w
górę z pozycji 38 na pozycje 29. W rankingu firm audytorskich przesunęliśmy się z miejsca 36
w roku ubiegłym na 26 w 2008
200 roku.. Jest to awans o 10 miejsc. Zachowując obecne tempo
wzrostu oraz poziom sprzedaży zakładamy, że w roku 2009
200 mamy realne szanse ponownie
zanotować dynamiczne przesunięcie na wyższe pozycje w okolicy miejsca w pierwszej
piętnastce firm audytorskich w Polsce,
Polsce, co będzie bardzo dobrym wynikiem z uwagi na fakt, iż
pierwsze dziesięć firm to duże organizacje z dużym doświadczeniem, rozpoznaniem rynku o
ugruntowanej pozycji nie tylko w Polsce, ale i na świecie.


Marszałek Województwa Małopolskiego
Małopolskiego gratuluje Auxilium

W dniu 14 stycznia 2009 r. Auxilium Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. otrzymała list
gratulacyjny od Marszałka Województwa Małopolskiego pana Marka Nawary za otrzymanie
tytułu i Złotego Certyfikatu "Przedsiębiorstwo Fair Play", konkursu , który na dobre wpisał się
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w polskie realia jako "lobby czystego biznesu" potwierdzającego silną pozycję Małopolski w
grupie regionów aktywnych gospodarczo. Wojewoda Małopolski w swoim liście podkreślił, iż
certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play" świadczy o spełnieniu przez Auxilium wysokich
wymagań stawianych przez rodzimą i zagraniczną konkurencję i wzmocni pozycję Auxilium
jako ambasadora Małopolski w świecie biznesu.


Działalność lobbingowa
W dniu 13 stycznia 2009 roku Auxilium Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. została
zgłoszona jako zainteresowana pracami nad projektem z dnia 17 września 2008
r. ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o
nadzorze publicznym.



Szkolenie w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Łodzi

Łódzki oddział Auxilium S.A. w dniu 5 lutego 2009 roku przeprowadzi jednodniowe
szkolenie” Zmiany w podatku od towarów i usług obowiązujące od 1 stycznia 2009
(wprowadzone ustawą z dn. 7 listopada 2008 r.) ”.Program szkolenia obejmuje: terminy
wejścia zmian do ustawy o VAT, zmiany w zakresie zwolnień podmiotowych, zmiany zasad
dostawy budynków używanych, użytkowanie wieczyste od 1 grudnia 2008, zmiana definicji
podatnika w imporcie usług, gry losowe i zakłady wzajemne od 1 stycznia 2009 objęte
ustawa o VAT, zniesienie sankcji w VAT, mali podatnicy w 2009 roku, jak i kiedy można
odliczyć VAT po nowelizacji ustawy, zmiany w zakresie kas rejestrujących, zmiany w zakresie
dostawy towarów i spółdzielczych praw do lokali oraz prawa wieczystego użytkowania
gruntów, zmiany w zakresie rozliczania sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, nowe
zasady opodatkowania WDT, skutki wniesienia aportu po 1 grudnia 2008 roku, przepisy
przejściowe w ustawie o VAT z dnia 7 listopada 2008 oraz nowe rozporządzenia.

 Podsumowanie roku 2008 (najistotniejsze wydarzenia)
I kwartał 2008
o Laureat tytułu „Jakość Roku”
o Otrzymanie tytułu „Solidny Partner”
o Uruchomienie dwóch oddziałów Spółki w Łodzi i Gdyni
o Uczestnictwo w „Central & Eastern European Market Forum 2008”
II kwartał 2008
o Rozpoczęcie działań budowy sieci franczyzowej biur rachunkowych Auxilium
o Podpisanie dwóch umów na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy
o Udział -z sukcesem – w rankingu firm doradztwa podatkowego publikowanym
przez gazetę Rzeczpospolita
o Uczestnictwo w Forum NewConnect
III kwartał 2008
o Konkurs stron internetowych zakończony sukcesem w postaci zakwalifikowania się do
drugiego etapu
o Udział w NewConnect Convention
o Pozyskiwanie nowych, dużych Klientów w zakresie usług audytorskich tym również
spółek giełdowych
o Uczestnictwo w dyskusji towarzyszącej nowej Ustawie o biegłych rewidentach i ich
samorządzie
o Auxilium pomyślnie przeszło ocenę działalności Autoryzowanych Doradców
przeprowadzoną przez GPW.
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IV kwartał 2008
o Podpisanie umowy franczyzowej na pierwszy punkt franczyzowy biur rachunkowych
Auxilium
o Podpisanie umowy o współpracy z Beskidzkim Biurem Consultingowym Sp. z o.o. oraz
Oliwską Grupą Konsultingową
o Uzyskanie tytułu „Przedsiębiorstwo Fair Play 2008” oraz Złotego Certyfikatu
o Wyróżnienie „Krajowi Liderzy
Liderzy Innowacji”
o Wyróżnienie „Forum Jakości Quality International 2008”



Wyniki za IV kwartały 2008 roku
W dniu 26 stycznia 2009 roku Auxilium S.A., przekazała
ła do publicznej wiadomości pierwsze, wstępne,
nieaudytowane wyniki finansowe zrealizowane w 2008 roku. Spółka w okresie od 01 stycznia 2008 r. do 31
grudnia 2008 r. czyli za cztery
ztery kwartały 2008 r. osiągnęła narastająco przychody ze sprzedaży w wysokości
4 442 614,69 zł i są one wyższe o 64%
% od przychodów ze sprzedaży narastająco za cztery kwartały 2007
roku. Zysk operacyjny narastająco za cztery kwartały
kwartały 2008 roku wyniósł 638 566,17 zł i jest on wyższy od
zysku operacyjnego za cztery kwartały 2007 roku o 14%.. Zysk finansowy za 12 miesięcy 2008 roku wynosi
75 842,47 zł i jest wyższy od zysku finansowego za analogiczny okres 2007 roku o 35
35%. Zysk netto
to za cztery
kwartały 2008 roku wyniósł 548 240,80 zł i jest on wyższy o 9% od zysku netto za cztery kwartały 2007
roku. Na koniec czwartego kwartału Spółka miała podpisanych 559 umów ogółem w tym 59 umowy na
prowadzenie księgowości i 500 umów na badanie sprawozdań finansowych. W okresie od 1 października
2008 roku do 31 grudnia
grudnia 2008 roku czyli w czwartym kwartale 2008 roku przychody ze sprzedaży wyniosły
650 655,48 zł i były wyższe od przychodów ze sprzedaży osiągniętych w czwartym kwartale 2007 roku o
45%.. Zysk operacyjny w czwartym kwartale 2008 roku wyniósł 14 316,25 zł. Zysk finansowy w czwartym
kwartale 2008 roku wyniósł 24 299,75 zł i był wyższy o 30% od zysku finansowego w analogicznym kwartale
roku 2007. Zysk netto w czwartym kwartale 2008 roku wyniósł
w
28 769,00 zł. Prócz dobrych wyników
finansowych Auxilium również może się poszczycić
poszczycić wieloma wyróżnieniami,
wyróżnieniam do których między innymi
należy zaliczyć Krajowy Lider Innowacji
I
w kategoriii „Innowacyjna
Innowacyjna usługa”,, Forum Jakości Quality
International 2008 w kategorii ” usługa
sługa najwyższej jakości”
jakości oraz „system
system zarządzania
zarządzania najwyższej
ajwyższej jakości”
jakości
jak również tytuł Jakość Roku 2008.
2008 Dobre wyniki finansowe
finansowe oraz wyróżnienia podkreślające jakość i
profesjonalizm świadczonych przez Auxilium usług ma wyraz w ilości podpisanych umów w roku 2008,
która jest wyższa o 212 umów ogółem, an na badanie sprawozdań finansowych,
finansowych aż o 298 umów. Auxilium
zdecydowanie
decydowanie powiększa grono klientów, poszerza obszar swojej działalności poprzez
zez otwarte oddziały w
Gdyni i Łodzi.

Prócz
cz dobrych wyników finansowych netto w trzecim kwartale 2008 roku wyniósł 44 297,50 zł.
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Statystyka notowań giełdowych w grudniu
grud
2008 r.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7

Wyszczególnienie
Kurs akcji maksymalny
Kurs akcji minimalny
Kurs akcji średni ważony wolumen
Wartość obrotu ogółem
Średnia transakcja
Wolumen obrotu ogółem
Średni wolumen obrotu na sesję

Wartość
3,55
3,15
3,25
452
1 467
69 558
3 478

Media o nas
 Głos Tygodnik Nowohucki 23.01.200
.2009
Jak rozliczyć środki unijne
 Gazeta Finansowa 23.01.2009
23
“Franczyza - wizerunek w sieci”

 Gazeta PrawnaPrawna 19.01.2009
19
“Wypowied
ypowiedź eksperta
ekspert z Auxilium ”
 Gazeta Finansowa 09.01.2009
09.01.200
“Nagroda
Nagroda dla Auxilium S.A”.
S.A
 Rynek Kapitałowy styczeń 2009
"Giełdowe Porządki"
 EuroInfo
Info listopad2008
2008,, grudzień 2008
„Reprezentacja
Reprezentacja i reklama-podstawowe
reklama podstawowe zasady opodatkowania”
opodatkowania
 Głos Tygodnik Nowohucki 19.12.2008
„Jakość
Jakość godna Klientów”
Klientów
 Głos Tygodnik Nowohucki 05.12.2008
Outsourcing usług księgowych jest wiele tańszy

 Gazeta PrawnaPrawna 08.12.2008
08
“Wypowied
ypowiedź eksperta
ekspert z Auxilium ”
 Głos Tygodnik Nowohucki 05.12.2008
„Outsourcing
Outsourcing usług księgowych jest wiele tańszy”
tańszy
 Gazeta PrawnaPrawna 10
0.11.2008
“Wypowied
ypowiedź eksperta
ekspert z Auxilium ”
 Głos Tygodnik Nowohucki 07.11.2008
„Auxilium doradza”

Jednostka
zł
zł
zł
tys. zł
zł
akcja
akcja
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Kontakt
Siedziba Główna Kraków
31-564
564 Kraków, Al. Pokoju 84
Sekretariat:
tel: 012 425 80 53, 686 03 30, 686 30 05
fax: 012 425 91 47
tel. kom.:+48 602 77 29 76 lub 501 86 44 13
e-mail: auxilium@auxilium.com.pl
Oddział Łódź
ul. Łagiewnicka
Łagiewnicka 54/56 lok 309, 91-463 Łódź
nr. tel: 042/ 255 58 64; fax: 042/ 255 58 65
tel. kom. 508 056 221
Oddział Gdynia
ul. Starowiejska 47/12, 81-363 Gdynia
nr. tel/fax 058/ 7819811; tel. kom. 508 056 216
Jednostka franczyzowa sieci Biur Rachunkowych Auxilium
Biuro
uro Finansowo - Księgowe "PROFIT"
mgr Elżbieta Aseńko
Licencja MF nr 20506/00
31-214
214 Kraków, ul. Mackiewicza 17 a
tel. 012/ 420 35 61,
tel.kom. 605 36 38 30
e-mail:
mail: eaprofit@op.pl

Szanujemy Twoją prywatność. Jeżeli nie wyrażasz zgody na otrzymywanie tego maila wyślij list na adres
magda.mierzynska@auxilium.com.pl o treści WYPISZ

