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AUXILIUM - o szczegółach połączenia

Auxilium S.A. poinformowało o zawarciu w dniu 12 stycznia 2011r Porozumienia o podstawowych warunkach transakcji połączenia potencjałów
posiadanych przez podmioty z grupy kapitałowej Auxilium i Grupę ECA. Zgodnie z przyjętymi w porozumieniu założeniami, Auxilium S.A. połączy się
przez przejęcie z wchodzącymi w skład ECA Group spółkami - ECA Seredyński i Partnerzy sp. z o.o. oraz ECA Wójciak i Partnerzy sp. z o.o. czołowymi podmiotami z branży. Transakcja będzie miała formę przejęcia. Majątek ECA zostanie przeniesiony na Auxilium S.A. w zamian za akcje
nowej emisji. Nowa nazwa Emitenta będzie brzmiała ECA Auxilium S.A. Porozumienie zakłada, że dotychczasowi akcjonariusze Auxilium S.A. będą
posiadać 51,86% akcji w kapitale zakładowym, a pozostałe 48,14% obejmą udziałowcy ECA. W celu realizacji transakcji, Auxilium S.A. ma
wyemitować 2,8 mln akcji. Współpraca operacyjna rozpocznie się jeszcze w tym roku. Po zakończeniu transakcji powstanie grupa kapitałowa,
zarządzana przez ECA Auxilium S.A., obejmująca spółki aktualnie należące do portfela ECA i Auxilium S.A.. Według założeń Zarządów, proces
połączenia przez przejęcie powinien się zakończyć w trzecim kwartale br. Docelowo Emitent zamierza zmienić platformę obrotu z rynku NewConnect
na rynek regulowany GPW. ECA to grupa specjalizująca się w świadczeniu usług zarówno dla dużych i średnich przedsiębiorstw z kluczowych
sektorów rynkowych, zarówno na terytorium Polski, jak i Unii Europejskiej. Wśród klientów ECA znajdują się m.in. fundusze inwestycyjne zamknięte,
spółki giełdowe czy podmioty z udziałem Skarbu Państwa. W ocenie Emitenta proces ten znacząco wpłynie na pozycję rynkową Emitenta. Biorąc pod
uwagę dotychczasową pozycję obu Spółek w rankingach, przewidywane przychody oraz ilość obsługiwanych klientów, ECA Auxilium S.A. znajdzie
się w ścisłej czołówce firm audytorskich oraz pierwszej dziesiątce firm w rankingach branżowych w Polsce. Połączenie ofert ECA i Auxilium oznacza
poszerzenie bazy klientów oraz większy obrót z dotychczasowymi partnerami, co ma przełożyć się na wysokość generowanych przychodów Emitenta
i odpowiedni zwrot z inwestycji dla akcjonariuszy

.

Certyfikat Wiarygodności Finansowej

Auxilium S.A. otrzymało od Biura Informacji Gospodarczej INFOMONITOR S.A. Certyfikat Wiarygodności Finansowej Niniejszy Certyfikat świadczy o
rzetelności i wiarygodności finansowej Spółki Auxilium.

.

Auxilium dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Auxilium S.A. wzorem lat ubiegłych zaangażowało się w działalność charytatywną wspierając
już po raz kolejny Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W dniu 9 stycznia, podczas licznie
organizowanych na terenie miasta imprez na rzecz 19 finału WOŚP Spółka była jednym z
fundatorów drobnych upominków dla finalistek Konkursu Miss Dzielnicy Nowa Huta.

Auxilium dla Inwestorów i Akcjonariuszy

Auxilium począwszy od stycznia 2011 roku będzie publikowało comiesięcznie specjalne wydanie newslettera skierowanego do
Akcjonariuszy spółki oraz Inwestorów. W publikacji tej znajdą sie najistotniejsze kwestie związane ze spółką, jej otoczeniem, wynikami
i strategią. Wszystkich zainteresowanych otrzymywaniem "Newslettera Inwestor" prosimy o przesłanie informacji zwrotnej z treścią
"NEWSLETTER INWESTOR"

Auxilium w TVN CNBC

W dniu 21 stycznia na antenie TVN CNBC można było oglądać wywiad Prezes Auxilium pani Zofii Podhorodeckiej, która mówiła na temat połączenia
Auxilium z ECA Group. Prezes Auxilium odniosła się również do dynamicznego rozwoju Spółki i jej najbliższych planów związanych z przejściem na
rynek regulowany GPW. Zapis wywiadu dostępny jest na stronach archiwum TVN CNBC pod adresem: http://www.tvncnbc.pl/auxilium-laczy-sie-zeca-group,8553904,21,klip.html

Wyniki Auxilium za grudzień 2010r, za IV kwartał i narastająco za 12 miesiecy.

Przychody ze sprzedaży w miesiącu grudniu 2010 roku osiągnęły poziom 235.364,80 zł i są wyższe o 16% od przychodów ogółem zrealizowanych
w analogicznym miesiącu roku 2009. Zysk bilansowy zrealizowany w grudniu 2010 roku wyniósł 183.370,58 zł i jest wyższy o 21% od zysku
bilansowego zrealizowanego w grudniu 2009 roku.
Przychody netto ze sprzedaży w IV kwartale 2010 roku zamknęły się kwotą 842.387,90 zł, zysk operacyjny kwotą 3.035,86 zł, zysk finansowy
187.145,60 zł, zysk na sprzedaży 38.158,09 zł, a zysk netto w okresie sprawozdawczym wyniósł 196.297,55 zł. Zarząd Auxilium S.A. podał również
pierwsze, wstępne, nieaudytowane wyniki Auxilium za 2010 r. Ostateczne zostaną podane przez Spółkę w raporcie rocznym po badaniu
audytorskim. Narastająco za cztery kwartały 2010r. przychody netto ze sprzedaży wynoszą 6.637.512,33 zł i są wyższe o 14% w stosunku do
analogicznego okresu 2009 roku. Zysk na działalności operacyjnej w okresie styczeń - grudzień 2010 wyniósł 983.193,94 zł i jest wyższy o 4,5% od
zysku na działalności operacyjnej w okresie styczeń-grudzień 2009r. Zysk netto narastająco za cztery kwartały 2010 roku wynosi 1.259.088,20 zł i
jest o blisko 14% wyższy od zysku netto za cztery kwartały 2009 roku.

STATYSTYKA NOTOWAŃ GIEŁDOWYCH AUXILIUM W GRUDNIU 2010 r.
Lp wyszczególnienie

wartość

jednostka

1

kurs akcji maksymalny

5,89

zł

2

kurs akcji minimalny

5,10

zł

3

kurs akcji średni ważony wolumen

5,35

zł

4

wartość obrotu ogółem

800

tys. zł

5

średnia transakcja

2 162

zł

6

wolumen obrotu ogółem

74 768

akcja

7

średni wolumen obrotu na sesję

3 399

akcja

Co nieco o podatkach - RYCZAŁT
Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr
144, poz. 930 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą”, reguluje opodatkowanie niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne:
prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą,
osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie
są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej,
będące osobami duchownymi.
Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, w
tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych oraz w formie spółki jawnej osób fizycznych.
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą opłacać podatnicy, którzy rozpoczną prowadzenie działalności i wybiorą tę formę
opodatkowania, a jeżeli ją już prowadzili w poprzednim roku, jeżeli uzyskali przychody z tej działalności w wysokości nieprzekraczającej
równowartości 150.000 euro (na rok 2011 kwota 591.975 zł).
Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynoszą:
20% przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów,
17% przychodów ze świadczenia niektórych usług niematerialnych m.in. pośrednictwa w handlu hurtowym, hoteli, wynajmu samochodów
osobowych,
8,5% od przychodów m.in. z działalności usługowej, w tym od przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o
zawartości alkoholu powyżej 1,5%; od przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym
charakterze,
5,5% od przychodów m.in. z działalności wytwórczej, robót budowlanych,
3,0% od przychodów m.in. z działalności usługowej w zakresie handlu oraz z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży
napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu, z odsetek od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną
działalnością gospodarczą.
Podstawę opodatkowania stanowi przychód bez pomniejszania o koszty jego uzyskania.
Podatnicy korzystający z tej formy opodatkowania obowiązani są do prowadzenia ewidencji przychodów odrębnie za każdy rok podatkowy, do
prowadzenia ewidencji wyposażenia, a także wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody
m.in. z tytułu prowadzenia aptek, działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych, działalności w zakresie handlu częściami i
akcesoriami do pojazdów mechanicznych.
W zakresie rozliczeń oraz obowiązków sprawozdawczych podatnicy obowiązani są:
w ciągu roku podatkowego co miesiąc obliczać kwotę podatku i dokonywać jej wpłaty na rachunek urzędu skarbowego właściwego wg
miejsca zamieszkania podatnika w terminie do 20 dnia następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień – w terminie złożenia zeznania;
Podatnicy mogą - pod warunkami, o których mowa w art. 21 ust. 1b i 1c ustawy - obliczać podatek i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego
w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony, a za ostatni kwartał roku podatkowego – w
terminie złożenia zeznania;
złożyć w urzędzie skarbowym, właściwym według miejsca zamieszkania, zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości
dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku (PIT 28). Zgodnie
z art. 12 Ordynacji podatkowej, jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa
się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.
W pierwszej kolejności podatek ulega obniżeniu o kwotę zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W ostatnim miesiącu o Auxilium pisały następujące gazety:
Dziennik Gazeta Prawna 24.01.2011 Ryczałt z najmu nie wyklucza wspólnego rozliczenia
małżonków -opinia
Moja Firma 20.01.2011 Jak rozliczyć kredyt na wymianę oprogramowania
Parkiet 20.01.2011 Oferta prywatna za jeden mln złotych
Miesiecznik Kapitałowy styczeń 2011 Rok na NewConnect
Dziennik Gazeta Prawna 19.01.2011 Do jutra czas na wybór PIT
Dziennik Gazeta Prawna 18.01.2011 Za rok rozliczenia będą prostsze
Dziennik Gazeta Prawna 17.01.2011 Jak rozliczyć koszty zakwaterowania
Parkiet 13.01.2011 Auxilium – połączenie za 13,4mln
Głos Tygodnik Nowohucki 14.01.2011Wybory najpiekniejszej Nowohucianki
Dziennik Gazeta Prawna 12.01.2011 Nie każdy przelew z podatkiem
Dziennik Gazeta Prawna 11.01.2011 Inwentaryzacje trzeba skończyć do 15 stycznia
Dziennik Gazeta Prawna 10.01.2011 Prywatnego najmu 50 lokali nie można opodatkować
ryczałtem - opinia prawna
Dziennik Gazeta Prawna 10.01.2011 Jak wykazać dane ze sprzedaży usług i wyrobów w
rachunku zysków i strat
Parkiet 5.01.2011 ABS Investment wkrótce debiut
Dziennik Gazeta Prawna 03.01.2011 Jak usunąć z ksiąg rachunkowych zniszczone towary
handlowe
Dziennik Gazeta Prawna 03.01.2011Pożyczki od zagranicznej firmy mogą podlegać PCC Opinia prawna

Obligo Sp. z o.o.
ul. Legionów 93/95, 91-072 Łódź
+48 42/ 630-41-41
+48 42/ 630-70-77
sekretariat@obligo.pl
NIP: 727-25-65-205, KRS: 0000122794+

Beskidzkie Biuro Consultingowe Spółka Akcyjna
ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała
(budynek szklany GK Kęty)
tel.: (33) 816 17 56
tel.: (33) 822 14 10
tel/fax: (33) 816 92 26
tel. kom. biuro: 602 222 875
tel. kom. manager: 602 691 888
www.bbc-polska.com
e-mail: bbc@bbc-polska.com

