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Wydarzenia
 Już działa oddział w Bielsku Białej

Przesyłamy styczniowe wydanie naszego newslettera. Zapraszamy
do zapoznania się z różnymi wydarzeniami z okresu ostatniego
miesiąca, nie tylko związanymi z Auxilium, wynikami finansowymi
Spółki oraz poradą prawno-podatkową.

<<<< Zapraszamy serdecznie do lektury >>>>
Bielsko Biała to kolejne po Łodzi i Gdyni biuro Auxilium. Nowo otwarty oddział mieści się
w Bielsku Białej przy ul. Warszawskiej 153 w budynku Grupy Kęty.
Dyrektorem Zarządzającym oddziałem jest Mirosław Matyja. Oddział w Bielsku Białej
świadczy szeroki wachlarz usług księgowych od prowadzenia ksiąg handlowych i
podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, poprzez doradztwo i nadzór księgowy. Dla
potrzeb naszych klientów sporządzamy również raporty, analizy i sprawozdania finansowe,
ułatwiające sprawne zarządzanie firmą. Prowadzimy sprawy kadrowo-płacowe oraz
dokumentacje i rozliczenia z ZUS. W ramach wartości dodanej sporządzamy deklaracje
podatkowe, listy płac, umowy zlecenia, umowy o dzieło i umowy o pracę. Dla
początkujących przedsiębiorców lub osób zamierzających uruchomić własna działalność
gospodarczą oferujemy doradztwo prawno – podatkowe. Zajmujemy się zgłaszaniem
rozpoczęcia działalności gospodarczej nowo zarejestrowanych podmiotów w US, ZUS i
Urzędzie Statystycznym. Ponadto oferujemy usługi doradcze w zakresie wszelkich kwestii
połączeń, przekształceń i podziałów już działających podmiotów gospodarczych lub ich
likwidacji. Na życzenie klienta wykonujemy analizę obszarów ryzyka w zakresie działalności
przedsiębiorstwa, świadczymy usługi doradcze w zakresie podatku dochodowego, VAT-u,
akcyzy, należności budżetowych oraz międzynarodowego prawa podatkowego.
Dodatkowo oferujemy planowanie i optymalizację podatkową jednostki. W uzgodnieniu z
naszymi klientami reprezentujemy ich przed Urzędem Skarbowym ZUS i innymi instytucjami
kontroli państwowej.

Wszystkie numery archiwalne newsletter’a dostępne są na
naszej stronie internetowej pod adresem: www.auxilium.com.pl

 Auxilium S.A. podpisało kolejną umowę na
autoryzowanego doradcę
Auxilium S.A. w dniu 18.01.2010 roku podpisało umowę z
firmą "MARSOFT" Spółka Akcyjna z siedziba w Świdniku ul.
Głogowa 2A, 21-040 Świdnik, przedmiotem której jest
świadczenie
usług
Autoryzowanego
Doradcy
w
Alternatywnym Systemie Obrotu zgodnie z Regulaminem
ASO.

 Inżynieria finansowa a dotacje UE
Z informacji jakie udało się uzyskać Auxilium wynika, iż w okresie 2007 - 2013 w
ramach programów wspieranych środkami UE obok najpopularniejszego
mechanizmu wsparcia, czyli dotacji, polscy beneficjenci mogą korzystać także z
instrumentów inżynierii finansowej. Wsparcie to adresowane jest przede wszystkim
do małych i średnich przedsiębiorstw, ale przewidziano także nowe instrumenty
dla projektów samorządu terytorialnego, wykorzystujące partnerstwo publiczno
prywatne .Więcej informacji na stronie www.firma.egospodarka.pl



Owocem tego czasu jest imponująca baza 400 stałych
Klientów oraz ponad 2000 przeprowadzonych badań
audytorskich.
Dziękujemy wszystkim, naszym Partnerom, Klientom,
Kontrahentom oraz Akcjonariuszom.
Bez waszego wsparcia osiągnięcie tych wszystkich
sukcesów byłoby o wiele trudniejsze.

 E-biznes w Łodzi
W Łodzi gdzie Auxilium posiada swój oddział oraz regionie łódzkim powstanie łącznie
80 firm dzięki dwóm nowym projektom Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego –
"Wirtualny biznes" i "Spełniona w biznesie". Na wsparcie nowych firm ŁARR przeznaczy
łącznie ponad 5,5 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).Oba projekty
mają pomóc w zawodowej aktywizacji osób z miejscowości liczących poniżej 25 tys.
mieszkańców oraz terenów wiejskich w Łódzkiem, które zostały w największym stopniu
dotknięte bezrobociem i kryzysem gospodarczym. W projekcie „Wirtualny biznes”
mogą wziąć udział osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo z całego województwa
łódzkiego, planujące założenie e-firm, czyli działalności gospodarczej związanej z
Internetem. Więcej informacji na stronie www.firma.egospodarka.pl
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Nowy rok, nowa struktura, nowe wyzwania, nowi
klienci…..
Rok 2010 będzie pierwszym okresem działalności Auxilium
w nowej strukturze organizacyjnej. Budowana Grupa Firm
prócz nowego podmiotu Auxilium Audyt posiada własną
sieć partnerską 49 firm audytorskich. Prowadzone są
również prace związane z opracowaniem założeń strategii
działania na najbliższy czas. Pozyskujemy nowych Klientów
w styczniu zawiązaliśmy współpracę z trzema spółkami z
rynku kapitałowego.

Wyniki za grudzień 2009 roku
Przychody ze sprzedaży w miesiącu grudniu 2009 roku osiągnęły
Poziom 202 338,78 zł i są wyższe o 2 % od przychodów
ogółem zrealizowanych w analogicznym miesiącu roku 2008.
Zysk bilansowy zrealizowany w grudniu 2009 roku wyniósł
151 375,61 zł i jest wyższy o 10 % od zysku bilansowego
zrealizowanego w grudniu 2008 roku.
Narastająco przychody ze sprzedaży ogółem za dwanaście miesięcy
2009 r. wyniosły 5 830 320,78 zł i są wyższe o 31 %
od przychodów wypracowanych w okresie styczeń-grudzień
2008 roku. Zysk bilansowy za dwanaście miesięcy 2009 roku
jest o 97 % wyższy w porównaniu z analogicznym okresem
2008 roku i wynosi 1 407 567,52 zł.
Przychody ze sprzedaży ogółem w miesiącu grudniu 2009r.
202 338,78 zł
Zysk bilansowy w miesiącu grudniu 2009r.
151 375,61 zł
Przychody ze sprzedaży ogółem narastająco za styczeń-grudzień 2009 r. 5 830 320,78 zł
Zysk bilansowy narastająco za styczeń-grudzień 2009 roku
1 407 567,52 zł

 Statystyka notowań giełdowych w grudniu 2009 r.
Wyszczególnienie

Wartość

Wzrost/spadek

Jednostka

1

Kurs akcji maksymalny

8,35

zł

2

Kurs akcji minimalny

7,26

zł

3

Kurs akcji średni ważony wolumen

7,96

zł

4

Wartość obrotu ogółem

751

tys. zł

5

Średnia transakcja

1 772

zł

6

Wolumen obrotu ogółem

47 188

akcja

7

Średni wolumen obrotu na sesję

2 247

akcja

Rozmowa z Krzysztofem Madejem
Grupa Kapitałowa Obligo zaprasza do lektury wywiadu z Krzysztofem Madejem - prezesem zarządu Obligo Sp. z o.o., który został udzielony
Gazecie Wyborczej: "Brakuje nam pieniędzy - narzeka prawie 3/4 firm". Rozmowa dotyczyła problemów firm z odzyskiwaniem należności.

Brakuje nam pieniędzy - narzeka prawie 3/4 firm
Z powodu zatorów płatniczych cierpi już ponad 70 proc. łódzkich małych i średnich firm. W dodatku niemal co trzecia z nich twierdzi, że
problem narasta.
Rozmowa z Krzysztofem Madejem, prezesem zarządu Grupy Kapitałowej Obligo, łódzkiej spółki, która pomaga przedsiębiorstwom odzyskać
należności.
Joanna Blewąska: Jak długo przedsiębiorstwa czekają na należne im pieniądze?
Krzysztof Madej: Zobowiązania często spłacane są od 30 do 90 dni po terminie płatności. Im krótsza zwłoka, tym łatwiej je odzyskać. Jeśli
przeterminowanie nie przekracza dwóch miesięcy, to skuteczność windykacji wynosi około 89 proc. Wtedy też ponad 80 proc. problemów
załatwianych jest polubownie, czyli wystarczy rozmowa wyspecjalizowanego windykatora-prawnika z dłużnikiem polegająca na stosowaniu
nacisku prawnego. Jeśli upłynie więcej czasu, wyższy jest odsetek spraw, które kończą się w sądzie.
Z czego to wynika?
- Windykacja to psychologia, prawo i konsekwencja. Im dłużej czekamy, tym bardziej dłużnik oswaja się z zaległością i mniej się nią przejmuje.
Łatwo to też zrozumieć na przykładzie: im dłużej użytkujemy samochód taty, tym trudniej jest nam go oddać, bo już przyzwyczailiśmy się do jego
posiadania. Niemal zaczyna nam się wydawać, że jest nasz. Nieobce jest też myślenie: bierzemy cudze, a oddajemy swoje.
Przedsiębiorcy, którzy mają przeterminowane należności, nie powinni zatem zwlekać. Czasem boją się zwrócić do firmy windykacyjnej, by nie
stracić kontrahenta. Ale utracą go, jeśli tego nie zrobią. Dłużnik przestaje u nas zamawiać, bo jest mu wstyd. Kupuje u kogoś innego. Po
pierwsze więc - nie płaci, po drugie - nie zamawia. Podwójna strata.

Czy w zarządzanej przez Pana spółce przybyło w kryzysie klientów, czyli proszących o pomoc w odzyskaniu należności?
- Największą dynamikę zanotowaliśmy w pierwszym kwartale 2009 roku, kiedy to liczba klientów w stosunku do początku 2008 roku wzrosła aż o
150 proc., czyli o dwa i pół raza. Zbiegło się to z kryzysem instytucji finansowych oraz wieloma informacjami w mediach na jego temat.
Zauważamy też nowy trend: coraz więcej przedsiębiorstw, już podpisując umowy z kontrahentami, zabezpiecza się na wypadek nieregulowania
należności. Nauczyli się, jak konstruować takie dokumenty, wiedzą, że istnieje coś takiego jak zastaw, hipoteka, poręczenie czy przewłaszczenie
rzeczy. Oczywiście korzystają przy tym z pomocy fachowców. Widać też poprawę jakości zarządzania w przedsiębiorstwach. Kryzys z końca lat
90. był zupełnie inny. Teraz u władzy są młodzi menedżerowie, świadomi, po szkoleniach za granicą. Oni znają mechanizmy rynkowe: negocjują
odroczone terminy płatności, robią przedpłaty, by zyskać niższą cenę za towar.
Czy możemy mówić o problemach konkretnych branż?
- W najtrudniejszej sytuacji są budownictwo i transport, problemy mają też producenci opakowań. To pierwsze jest kapitałochłonne. Najpierw
trzeba sporo zainwestować, a potem długo czekać na zwrot. Zaznaczam, że cierpi budownictwo mieszkaniowe, bo budownictwo
infrastrukturalne, czyli firmy budujące drogi, finansowane ze środków unijnych, raczej nie ma zatorów płatniczych.
Jeśli chodzi o transport czy producentów opakowań, to jeśli spada liczba zamówień w jakiejkolwiek branży, od razu odbija się to na dwóch
wspomnianych.
Kto ma problemy: generalny wykonawca czy ci podwykonawcy na końcu łańcucha?
- Ci najmniejsi, bo są najsłabsi ekonomicznie. Nie zawsze są w stanie czekać dwa-trzy miesiące, bo muszą na bieżąco płacić pensje. To małe
organizacje, które mają kilkunastu pracowników, auto do transportu i sprzęt malarski czy inny. Ale nie mają aktywów, pod które można np.
wziąć kredyt.
Dlatego też dziś najwięcej upadków jest wśród małych firm. Nie ma dokładnych statystyk, bo nie likwidują się sądownie. Po prostu zamykają
działalność. Ale jest to problem, i to właśnie teraz, wynikający z kryzysu i z kłopotów z odzyskiwaniem należności. Oceniam, że upadających dziś
małych firm jest dwa razy więcej, niż było przed kryzysem.
- powyższy artykuł opracowała spółka OBLIGO - www.obligo.pl
Infolinia: 0-801-140-222, Sekretariat tel.: 42/ 630-41-41 e-mail:
sekretariat@obligo.pl
Łódzka Grupa Kapitałowa Obligo specjalizuje się w obsłudze małych i średnich firm, ale ma też dużych klientów.
Źródło: Gazeta Wyborcza Łódź, Data publikacji: 01.11.2010 r.

DOTACJE NA INNOWACJE – DZIAŁANIE 2.1 DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW
w województwie małopolskim

TERMIN NABORU DO KONKURSU: MARZEC 2010

Wsparcie przedsiębiorstw
m.in. w zakresie:
Przykładowe rodzaje projektów:
Projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane
z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty poprzez:
•
•
•
•
•
•

rozbudowę i nabycie przedsiębiorstwa,
działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu
produkcyjnego,
zmianę stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych
na sprzyjające poprawie środowiska naturalnego oraz BHP,
unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności
gospodarczej przedsiębiorstwa,
zmianę wyrobu i usługi, w tym także zmianę w sposobie świadczenia usług,
modernizację środków produkcji.

Rodzaje kosztów kwalifikowanych (główne pozycje):
•
•
•
•
•

zakup nieruchomości
zakup i instalacja środków trwałych (nowych i używanych)
zakup wartości niematerialnych i prawnych
część rat leasingowych związanych ze spłatą kapitału leasingowanego dobra
zakup materiałów i robót budowlanych.

Maks. poziom wsparcia
(% i wydatki kwalifikowane)
Beneficjenci:
Małe Przedsiębiorstwa (zatrudniające 10-49 osób,
mające roczny obrót nie przekraczający 10 mln
EUR)
Poziom dofinansowania: do 40%
nie mniej niż 100 tys. zł
nie więcej niż 1 mln zł
Dodatkowe informacje:
–
zakup nieruchomości zabudowanej do 50%
całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia
wsparciem,
–
wydatki związane z robotami budowlanymi do
50% całkowitych wydatków kwalifikujących się do
objęcia wsparciem,
– wydatki związane z zakupem nieruchomości oraz
wydatki związane z robotami budowlanymi łącznie
nie mogą przekroczyć 50% całkowitych wydatków
kwalifikujących się do objęcia wsparciem

PROFESJONALNE I SKUTECZNE ROZWIĄZANIA FINANSOWE
BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE tel. (33) 822-14-10 www.bbc-polska.com

Porady prawno – podatkowe
Firma może zatrudnić pracowników tymczasowych, mimo że
niedawno przeprowadziła zwolnienia grupowe
Tak wynika z ustawy z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o
zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. Nr 221 poz. 1737), która weszła w życie 24
stycznia 2010 r. Nowe przepisy mają uprościć biurokratyczną procedurę, a tym samym polepszyć
sytuację pracowników tymczasowych. Nowela umożliwia zatrudnianie pracowników
tymczasowych u pracodawców, u których wystąpiły zwolnienia grupowe z przyczyn
niedotyczących pracowników. Do tej pory zatrudnienie takie było wykluczone, jeżeli zwolnienia
grupowe zostały przeprowadzone w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.
Kolejna zmiana to wyeliminowanie zasady wydawania świadectwa pracy za każdym razem,
gdy dojdzie do rozwiązania bądź wygaśnięcia stosunku pracy pracownika tymczasowego.
Zgodnie z nowymi przepisami świadectwo będzie wydawane raz w roku, z uwzględnieniem
wszystkich okresów zatrudnienia w danym roku. W przypadku, gdy wydania świadectwa zażąda
pracownik, firma będzie musiała je wydać w ciągu siedmiu dni.
Ponadto ustawa wydłuża okres możliwej pracy w jednym zakładzie - w okresie obejmującym
36 kolejnych miesięcy agencja zatrudniająca pracownika tymczasowego może go skierować do
wykonywania pracy na rzecz jednego pracodawcy przez okres nieprzekraczający łącznie
18 miesięcy. Przed zmianą maksymalny było to 12 miesięcy.
.

-powyższy tekst opracował dział prawny Auxilium S.A. tel.: 12/ 425 80 53, 686 03 30 –

Adresy pod którymi można znaleźć teksty o AUXILIUM S.A.

www.interia.pl
www.pb.pl
www.notowania.pb.pl
www.parkiet.com
www.forsal.pl;
www.gazetafinansowa.pl
www.bankier.pl;
www.money.pl
www.inwestycje.pl
www.franczyzawpolsce.pl
www.franchising.pl;
www.ipo.pl
www.franczyzawpolsce.pl
www.prnews.pl
www.PRportal.pl
www.news.pl
www.tf.pl
szersze informacje o spółce na stronie
www.auxilium.com.pl

.

Media o nas
Parkiet 26.01.2010 „Auxilium rosną sprzedaż i zysk bilansowy”
Puls Biznesu 26.01.2010 „Auxilium miało dobry rok”
Dziennik Gazeta Prawna 25.01.2010 „Jak ustalić miejsce świadczenia usługi transportowej”
Dziennik Gazeta Prawna 25.01.2010 „Gdy rosną dochody, warto korzystać z uproszczeń”
Dziennik Gazeta Prawna 19.01.2010 r."Zostały dwa dni na wybór formy opodatkowania"
Dziennik Gazeta Prawna 18.01.2010 r."Interpretacja podatkowa".
Dziennik Gazeta Prawna 18.01.2010r. "Jak ująć lokatę overnight"
Dziennik Gazeta Prawna 15.01.2010r. „ Audyt finansowy narzędziem budżetowania”
Dziennik Gazeta Prawna 15.01.2010r. „ Jutro ostatni dzień na wybór zwolnienia z VAT”
FORSAL 14.01.2010r „Przedsiębiorcy mogą rozliczyć poniesione straty w ciągu kolejnych pięciu lat”
Dziennik Gazeta Prawna 13.01.2010r „Zeznanie roczne w biurze rachunkowym”
Parkiet 09.01.2010r ”NewConnect: trzy czwarte firm tańsze niż w dniu debiutu”
Dziennik Gazeta Prawna 09.01.2010r „NewConnect: trzy czwarte firm tańsze niż w dniu debiutu”
Dziennik Gazeta Prawna 04.01.2010r „Jak obliczyć podatek przy imporcie towarów”
Dziennik Gazeta Prawna 28.12.2009r „Co grozi za niezłożenie PIT-28 w terminie”
Dziennik Gazeta Prawna 29.12.2009r „Nieodpłatna służebność kosztuje kilka tysięcy”
Dziennik Gazeta Prawna 21.12.2009r "Gdzie opodatkować dochód z remontu nieruchomości"
Dziennik Gazeta Prawna 16.12.2009r. Jak zinwentaryzować składniki majątku w jednostkach
sektora finansów publicznych”
Dziennik Gazeta Prawna 14.12.2009r. „Czy po rozwodzie rodzic może skorzystać z preferencji
i rozliczać się wspólnie z dzieckiem”
Dziennik Gazeta Prawna 14.12.2009r. „Jak ująć sprzedaż aktywów”
Dziennik Gazeta Prawna 14.12.2009r. „Zamknięcie roku – interpretacje organów podatkowych”
Dziennik Gazeta Prawna 7.12.2009r. “Czy opodatkować stypendium”
Ergo dwutygodnik podatkowy - Grudzień 2009
Dziennik Gazeta Prawna” 2.12.2009r. Darowizny nie trzeba wykazać w rocznym PIT”

Kontakt
Siedziba Główna Kraków
31-564 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 54/56 lok 211, 91-463 Łódź
nr. tel: 042/ 255 58 64; fax: 042/ 255 58 65
tel. kom. 508 056 221
e-mail: biuro.lodz@auxilium.com.pl
Oddział Gdynia
ul. Starowiejska 47/12, 81-363 Gdynia
nr. tel/fax 058/ 7819811; tel. kom. 508 056 216
e-mail: gdynia@auxilium.com.pl
Oddział Bielsko Biała
ul.Warszawska 153, 43-300 Bielsko Biała
Tel/fax.033/ 822 12 00
tel. kom. 509 344 394
e-mail: bielsko@auxilium.com.pl
Jednostka franczyzowa sieci Biur Rachunkowych Auxilium
Biuro Finansowo - Księgowe "PROFIT"
31-214 Kraków, ul. Mackiewicza 17 a
tel. 012/ 420 35 61,
tel.kom. 605 36 38 30
e-mail: eaprofit@op.pl

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

