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Wydarzenia
 Ranking audytorów

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 >>>>
W dniu 8 lutego 2010 roku ukazały się w gazecie Rzeczpospolita wyniki dorocznego
rankingu firm audytorskich. Po wnikliwej analizie zaprezentowanych wyników Auxilium S.A.

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

uzyskało wysoką dynamikę wzrostu pozycji w odniesieniu do roku poprzedniego.
I tak jeżeli chodzi o liczbę zbadanych podmiotów uplasowaliśmy się na 6 pozycji.
W kategorii wyniki finansowe firm audytorskich awansowaliśmy o 14 miejsc w górę z pozycji
29 na pozycje 15. W rankingu firm audytorskich przesunęliśmy się z miejsca 26 w roku
ubiegłym na 21 w 2009 roku. Jest to awans o 5 miejsc. Zachowując obecne tempo wzrostu
oraz poziom sprzedaży zakładamy, że w roku 2010 mamy realne szanse ponownie
zanotować dynamiczne przesunięcie na wyższe pozycje.

 Wyniki Rankingu Firm Doradczych.
Dnia 17 lutego 2010 roku Dziennik Gazeta Prawna
opublikowała coroczny ranking firm doradczych.
Auxilium S.A. uplasowało się na 13 miejscu w gronie
największych firm doradczych w Polsce zatrudniających
od trzech do dziewięciu doradców. Jest to awans w
porównaniu z rokiem poprzednim o jedno miejsce.

 Jakość roku
AUXILIUM S.A. otrzymała tytuł „JAKOŚĆ ROKU 2009” w kategorii usługa, przyznawany
przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Wyróżnienie to przyznane zostało po
przeprowadzeniu wnikliwej weryfikacji Spółki w zakresie jakości świadczonych przez nią
usług. Prestiżowy tytuł „Jakość Roku 2009” to wyraźne podkreśleni, że firma będące jego
laureatem jest godna najwyższego zaufania. Laureaci konkursu to firmy które stale
doskonalą się w zakresie zarządzania, obsługi Klienta oraz jakości świadczonych usług.
AUXILIUM stosuje na co dzień nowoczesne metody zarządzania oraz kieruje się
rzetelnością i jakością w biznesie.

 Na literę „A” jedni z najlepszych.
Auxilium S.A. zostało wyróżnione wśród spółek notowanych na NewConnect na literę
„A” jako jedna z dwóch spółka, która bardzo dobrze prowadzi swoją stronę
internetową poświęconą relacjom inwestorskim. Zostały docenione nasze starania w
kierunku przejrzystości prezentowanych treści zarówno w kwestiach danych finansowych
jak również danych adresowych do działu relacji inwestorskich i bezpośredniego kontaktu
z firmą. Te działania przysłużyły się również lepszej komunikacji Auxilium z inwestorami
na rynku NewConnect. Ubiegły rok był dla firmy bardzo dobry. Spowolnienie gospodarcze
obeszło się z Auxilium bardzo łagodnie. Wyniki są dużo lepsze niż wypracowane w latach
poprzednich. Patrząc na inne spółki z rynku NewConnect, które w ostatnich dniach
publikowały swoje wyniki jesteśmy liderem w odniesieniu do zrealizowanych zysków w
minionym roku. Auxilium jest również w ścisłej czołówce w branży w jakiej działa
czego potwierdzeniem są opublikowane wyniki rankingu firm audytorskich i doradztwa
podatkowego.

 Auxilium pomyślnie przeszło kolejną
ocenę GPW
22 lutego 2010 r. Giełda Papierów Wartościowych
poinformowała o zakończeniu kolejnej oceny
działalności Autoryzowanych Doradców. Po
dokonanej ocenie wykreślono z listy 21 podmiotów,
które utraciły tym samym statut Autoryzowanego
Doradcy i nie mogą już pełnić tych obowiązków.
Do zadań autoryzowanych doradców należy wybór
spółki chcącej debiutować, monitoring procesu
przygotowania dokumentu informacyjnego, a
potem jego zatwierdzenie oraz dopełnienie
wszelkich formalności związanych z debiutem. Po
wprowadzeniu spółki na rynek doradca jest
zobowiązany przez co najmniej rok pomagać
emitentowi
w
wypełnianiu
obowiązków
informacyjnych i doradzać mu w zakresie
funkcjonowania na rynku NewConnect.

 Beskidzkie Forum Biznesu
19 lutego 2010 r. odbyło się Trzecie Beskidzkie Forum Biznesu- mikrofirma .
Seminarium biznesowo-szkoleniowe pod patronatem: Śląskiego Towarzystwa Marketingowego, Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Stowarzyszenia
Project Management Polska oraz Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej. Tematem konferencji był Internet w biznesie. Spotkanie dedykowane
było właścicielom firm zatrudniający do 50 pracowników oraz kadrze średniego szczebla w tym również kierownikom d/s marketingu i osobom
zainteresowanym własną działalnością gospodarczą. Bielski oddział Auxilium uczestniczył w tym spotkaniu, dzięki czemu miał okazje zaistnieć wśród szerokiej
grupy regionalnych przedsiębiorców oraz nawiązać nowe kontakty biznesowe.

 Statystyka notowań giełdowych w styczniu 2010 r.

Wyniki za styczeń 2010 roku
Przychody ze sprzedaży w miesiącu styczniu 2010 roku osiągnęły
poziom 219.226,58 zł i są wyższe o blisko 13 % od przychodów
ogółem zrealizowanych w analogicznym miesiącu roku 2009.
Zysk bilansowy zrealizowany w styczniu 2010 roku wyniósł
11.719,51 zł.

Wyszczególnienie

Wartość

Wzrost/spadek

Jednostka

1

Kurs akcji maksymalny

8,40

zł

2

Kurs akcji minimalny

7,25

zł

3

Kurs akcji średni ważony wolumen

7,72

zł

4

Wartość obrotu ogółem

344

tys. zł

5

Średnia transakcja

1 344

zł

6

Wolumen obrotu ogółem

22 292

akcja

7

Średni wolumen obrotu na sesję

1 115

akcja

DOTACJE NA TURYSTYKĘ – DZIAŁANIE 3.1. INFRASTRUKTURA ZAPLECZA TURYSTYCZNEGO
w województwie śląskim
TERMIN NABORU WNIOSKÓW: OD 5 MARZEC DO 5 MAJ 2010
Wsparcie przedsiębiorstw
m.in. w zakresie:
Przykładowe rodzaje projektów:
Projekty inwestycyjne poprawiające jakość infrastruktury turystycznej regionu poprzez:
● Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont bazy noclegowej wraz z
niezbędnym wyposażeniem.
● Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont bazy gastronomicznej
wraz z niezbędnym wyposażeniem.
Rodzaje kosztów kwalifikowanych (główne pozycje):
● koszty nabycia robót i materiałów budowlanych związanych z budową , rozbudową lub remontem
obiektów budowlanych, budowli i lokali,
● budowa, remont, przebudowa drogi wewnętrznej na terenie realizacji projektu do wysokości 40%
kosztów kwalifikowanych, w przypadku gdy jest to element niezbędny i integralnie związany z
realizacją projektu,
● koszt nabycia nowych i używanych środków trwałych ściśle związanych z realizacją projektu,
służących wyposażeniu bazy noclegowej i gastronomicznej, w tym w szczególności meble hotelowe i
restauracyjne, maszyny i urządzenia gastronomiczne, wyposażenie informatyczne,
telekomunikacyjne i multimedialne,
● koszty rat kapitałowych z tytułu leasingu środków trwałych lub wartości niematerialnych i
prawnych prowadzącego do przeniesienia własności tych środków na korzystającego (Beneficjenta)
do wysokości wartości początkowej środka trwałego z dnia zawarcia umowy leasingu,
● koszty nabycia specjalistycznych środków transportu wyszczególnionych w rodzaju 743 oraz
podgrupie 76 Klasyfikacji Środków Trwałych (Rozporządzenie RM w sprawie Klasyfikacji Środków
Trwałych z 1999r., Dz.U. nr 112, poz. 1317), pod warunkiem, że wnioskodawca nie prowadzi
działalności w sektorze transportu i zagwarantuje, iż zakupiony środek transportu będzie służył
wyłącznie do realizacji celu określonego w projekcie,
● koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii poprzez
nabycie patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej,
● koszty instalacji i uruchomienia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
zakupionych z udziałem dofinansowania, z wyłączeniem wydatków na szkolenia w zakresie ich
obsługi,

Maks. poziom wsparcia
(% i wydatki kwalifikowane)
Beneficjenci:
● Mikroprzedsiębiorstwa,
● Małe i Średnie Przedsiębiorstwa
Poziom dofinansowania:
● mikro i małe przedsiębiorstwa 60%,
● średnie przedsiębiorstwa 50%

Maksymalna kwota dotacji:
● 200 000 PLN – projekty indywidualne realizowane przez
mikroprzedsiębiorstwa,
● 750 000 PLN - projekty realizowane przez małe i średnie
przedsiębiorstwa,

P R O F E S J O N A L N E I S K U T E C Z N E R O Z W I Ą Z A N I A F I N A N S O W E - BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE tel. (33) 822-14-10

Porady prawno – podatkowe
Wspólne opodatkowanie małżonków.
Wymogi wspólnego opodatkowania małżonków określone jest przepisami ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych. Ten, kto chce rozliczyć się wspólnie z
małżonkiem albo jako samotny rodzic, musi spełnić konkretne warunki. Aby
małżonkowie mogli złożyć w urzędzie skarbowym wspólny PIT, powinni nie tylko
podlegać w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (choć nie w każdym
wypadku), ale również pozostawać w tzw. wspólności majątkowej. Wspólność ta powinna
istnieć przez cały rok podatkowy. Tyle samo trzeba być w związku małżeńskim. A to
oznacza, że te osoby, które zawarły związek małżeński w trakcie 2009 roku, jeszcze razem
rozliczać się nie mogą. Zrobią to dopiero w przyszłym roku i to pod warunkiem, że
spełnią pozostałe stawiane im przez przepisy wymogi. Możliwość złożenia wspólnego
PIT zależy od tego, w jakiej formie opodatkowane są uzyskiwane przez małżonków
dochody. Jeśli się okaże, że mąż lub żona płaci ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
lub kartę podatkową, o wspólnym rozliczeniu mogą zapomnieć. Podobnie będzie,
gdy jedno z nich płaci podatek liniowy od zysków z pozarolniczej działalności gospodarczej,
za wyjątkiem jednej sytuacji – prawo do wspólnego rozliczenia zachowują osoby
osiągające opodatkowane ryczałtem przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy,
poddzierżawy lub podobnych umów, jeśli nie były one zawierane w ramach pozarolniczej
działalności gospodarczej. Tak ostrych wymagań nie ma natomiast w odniesieniu do
miejsca zamieszkania. Małżonkowie mogą złożyć wspólny PIT, gdy mają inne miejsce
zamieszkania. W takim przypadku małżonkowie wyślą wspólny PIT do urzędu skarbowego
ustalonego według miejsca zamieszkania jednego z nich. Wybór należy do
małżonków. Złożenie przez małżonków wspólnego zeznania podatkowego opłaca się
zwłaszcza wtedy, gdy są duże różnice w zarobkach małżonków albo np. pracuje tylko jedno
z nich (np. mąż, bo żona zajmuje się dzieckiem). Przy dochodach na podobnym poziomie
oszczędność jest żadna lub minimalna. Dzieje się tak dlatego, że podatek określa się
w takim przypadku w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych

dochodów małżonków.
-powyższy tekst opracował dział prawny Auxilium S.A. tel.: 12/ 425 80 53, 686 03 30 –
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Nasz Partner OBLIGO…
Nic nie boli tak, jak strata pieniędzy. Jako profesjonalne biuro windykacji należności oraz Kancelaria Adwokacka robimy wszystko, by nasi Klienci
nie musieli już martwić się o swoje należności. Wykorzystując nasze doświadczenie oraz ugruntowaną pozycję na rynku skutecznie wspieramy
firmy w rozwiązywaniu każdego problemu z wierzytelnościami.
Z wielką radością i dumą zachęcam do lektury pierwszego numeru newslettera Grupy Kapitałowej Obligo, prezentującego najważniejsze
wydarzenia z życia firmy oraz porady dotyczące dbania o należności w Państwa firmach. Jestem pewny, że informacje w nim zawarte
przekonają Państwa, że pracujemy po to, abyście mogli spokojnie prowadzić swoje interesy.
Zapraszam, Krzysztof Madej
Prezes Zarządu Obligo Sp. z o.o.

http://www.obligo.pl/newsletters/numer1_2010/
W celu otrzymywania bezpośrednio na Państwa skrzynki pocztowe kolejnych części newslettera, prosimy o dokonanie subskrypcji na naszej
stronie: http://www.obligo.pl/

.

Media o nas
Dziennik Gazeta Prawna 22.02.2010 „Jaki VAT na usługi cateringowe”
Głos Tygodnik Nowohucki 19.02.2010 „15 lat Auxilium”
http://www.auxilium.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=119&ShowMenu=visibleWYDARZENIA / MEDIA O NAS

Miesięcznik Kapitałowy luty 2010 ”NewConnect oczami emitentów”
Dziennik Gazeta Prawna 17.02.2010 "Ranking Firm Doradztwa Podatkowego"
Dziennik Gazeta Prawna 17.02.2010 "Korzystna interpretacja nie chroni przed zapłatą"
Parkiet 8 luty 2010 “Ranking audytorów”
Rzeczpospolita 8 luty 2010 “Małe podmioty zachowają swoje miejsce w branży”
Rzeczpospolita 8 luty 2010 “Ranking firm audytorskich”
Dziennik Gazeta Prawna 8 luty 2010 “Opinia Eksperta”
Rzeczpospolita 8 luty 2010 “Przychody audytorów rosły mimo spowolnienia”
Dziennik Gazeta Prawna 8 luty 2010 “Kiedy warto skorzystać z obniżonych odsetek”
Gazeta Finansowa 5.02.2010r. „Zamknięcie roku obrotowego”
Dziennik Gazeta Prawna 04.02.2010r “Liniowy PIT opłacalny dla nielicznych”
ERGO prawo, podatki,finanse nr1(51)2010 „Świadczenia pracownicze: zwolnienia z PIT i składek na ZUS”
ERGO prawo, podatki,finanse nr1(51)2010 „Jak rozliczyć różnice inwentaryzacyjne”
Dziennik Gazeta Prawna 2010-02-01 “Jak ująć rezerwy na naprawy gwarancyjne”
Dziennik Gazeta Prawna 2010-01-27 “Jak wprowadzać ulgi na przejazdy transportem zbiorowym”
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 19.01.2010 r."Zostały dwa dni na wybór formy opodatkowania"
Dziennik Gazeta Prawna 18.01.2010 r."Interpretacja podatkowa".
Dziennik Gazeta Prawna 15.01.2010r. „ Audyt finansowy narzędziem budżetowania”
FORSAL 14.01.2010r „Przedsiębiorcy mogą rozliczyć poniesione straty w ciągu kolejnych pięciu lat”

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

