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DIAMENTY FORBESA 2011

Miło nam poinformować, że Auxilium S.A. znalazło się w elitarnym gronie laureatów „Diamenty Forbesa 2011”. Auxilium wśród 153 przedsiębiorstw
najszybciej zwiększających swoją wartość z małopolski, zajęło 79 pozycję na liście zwycięzców tej prestiżowej publikacji. Tak jak w latach ubiegłych
całe zestawienie zostało opublikowane w ujęciu ogólnopolskim oraz w podziale na 16 województw.

AUXILIUM w czołówce branży audytorskiej

W miesiącu lutym ukazały się w gazecie Rzeczpospolita wyniki jednego z najbardziej prestiżowych rankingów branżowych firm audytorskich. W
ogólnym Rankingu Firm Audytorskich za rok 2010 Auxilium S.A. na 70 podmiotów z branży audytu w Polsce uplasowało się na 21 pozycji. Zajęliśmy
bardzo wysoką pozycję w zestawieniu rankingowym dotyczącym „liczby zbadanych podmiotów” uzyskując 6 miejsce bezpośrednio za firmami z
wielkiej czwórki oraz spółką BDO. W kategorii „średnia wartość zbadanych przychodów” Auxilium S.A. uplasowało się na 6 lokacie, a w odniesieniu
do „średniej wartości zbadanych aktywów” na 17 miejscu. W zestawieniu „wyniki finansowe firm audytorskich” utrzymaliśmy wysoką 15 pozycję.

9 umowa na autoryzowanego doradcę rynku NewConnect

W dniu 23.02.2011 roku Auxilium podpisało kolejną umowę z firmą Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Skoczowie, przedmiotem,
której jest świadczenie przez Auxilium S.A.usług Autoryzowanego Doradcy związanych z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu i pierwszym notowaniem
instrumentów finansowych na rynku NewConnect. Jest to już 9 umowa spółki na usługi autoryzowanego doradcy.

Wyniki Auxilium za styczeń 2011 r.

Przychody ze sprzedaży w miesiącu styczniu 2011 roku osiągnęły poziom 243.772,05 zł i są wyższe o 11% od przychodów ogółem zrealizowanych
w analogicznym miesiącu roku 2010. Zysk bilansowy zrealizowany w styczniu 2011 roku wyniósł 21.188,25 zł i jest wyższy o 80 % od zysku
bilansowego zrealizowanego w sztyczniu 2010 roku.

STATYSTYKA NOTOWAŃ GIEŁDOWYCH AUXILIUM W STYCZNIU 2011
r.

Lp wyszczególnienie

wartość jednostka

1

kurs akcji maksymalny

5,39

zł

2

kurs akcji minimalny

4,74

zł

3

kurs akcji średni ważony wolumen

5,0

zł

4

wartość obrotu ogółem

302

tys. zł

5

średnia transakcja

1 361

zł

6

wolumen obrotu ogółem

60 417

akcja

7

średni wolumen obrotu na sesję

3 021

akcja

Co nieco o podatkach - KARTA PODATKOWA

Karta podatkowa jest przeznaczona dla podatników prowadzących ściśle określone rodzaje działalności gospodarczej: usługowej, wytwórczo —
usługowej i handlowej wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przepisy dotyczące karty podatkowej szczegółowo określają też zakres i
rozmiary poszczególnych rodzajów działalności oraz warunki, w jakich dana działalność powinna być prowadzona, by możliwe było opodatkowanie w
tej formie. Można nią opodatkować m.in. usługi zegarmistrzowskie, usługi tapicerskie czy usługi krawieckie, handel detaliczny, działalność
gastronomiczną (bez możliwości sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%), rozrywkową, usługi transportowe (prowadzenie taksówki),
wolny zawód.
Aby rozliczać się w formie karty podatkowej trzeba spełnić przede wszystkim następujące warunki:
- prowadząc działalność nie można korzystać z usług innych firm (z wyjątkiem usług specjalistycznych),
- a także zatrudniać osób na umowę zlecenia i umowę o dzieło do wykonywania prac związanych z wykonywaną działalnością. Można zatrudniać
osoby na umowę o pracę (obowiązują ustalone limity zatrudnienia przy poszczególnych rodzajach działalności),
- współmałżonek nie może prowadzić działalności gospodarczej w tym samym zakresie co podatnik. Dozwolone jest natomiast, aby współmałżonek
pracował razem z podatnikiem.

www.mf.gov.pl
Aby płacić podatek dochodowy w formie karty podatkowej, to do 20 stycznia roku podatkowego lub przed rozpoczęciem działalności należy złożyć
właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego wniosek o opodatkowanie w tej formie (służy do tego specjalny formularz PIT-16). Naczelnik, po
rozpatrzeniu wniosku, wyda decyzję ustalającą wysokość podatku w formie karty podatkowej na dany rok lub decyzję odmowną, jeżeli stwierdzi brak
warunków do zastosowania opodatkowania w tej formie. Od decyzji naczelnika przysługuje prawo do odwołania się do dyrektora izby skarbowej w
terminie 14 dni od jej doręczenia.
Jeżeli z jakichś przyczyn podatnik chce zrezygnować z tej formy opodatkowania, to jest to możliwe pod warunkiem, że poinformuje o zrzeczeniu się
tej formy opodatkowania właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. W przypadku gdy w kolejnych latach
podatnik chce być nadal opodatkowany w formie karty podatkowej, a podane w pierwszym wniosku dane nie uległy zmianie, nie trzeba ponownie
składać wniosku o zastosowanie tej formy. Z początkiem nowego roku podatkowego, naczelnik wyda nową decyzję ustalającą wysokość podatku w
formie karty podatkowej na ten rok.
Wysokość podatku zależy od:,
• rodzaju i zakresu prowadzonej działalności
• liczby zatrudnionych pracowników,
• liczby mieszkańców miejscowości, na terenie której podatnik prowadzi działalność.
Wysokość podatku nie zależy więc od wysokości uzyskanego przez ciebie przychodu (dochodu) z działalności.
stwo Finansów
Ustaloną przez naczelnika urzędu skarbowego kwotę podatku pomniejszoną o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75%
podstawy wymiaru tej składki podatnik wpłaca na rachunek lub w kasie urzędu do dnia 7 każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień — do
28 grudnia roku podatkowego.

Podatnik rozliczając się w formie karty podatkowej nie ma prawa do żadnych ulg i odliczeń z wyjątkiem odliczenia od podatku zapłaconej składki na
ubezpieczenie zdrowotne.

Opłacając podatek dochodowy w formie karty podatkowej nie trzeba składać zeznania podatkowego a zapłaconą i odliczoną kwotę składki na
ubezpieczenie zdrowotne powinno się wykazać w rocznej deklaracji (PIT-16A). Deklarację tę trzeba złożyć w urzędzie skarbowym do 31 stycznia
roku następnego. Jeśli natomiast podatnik osiągnął też inne dochody poza działalnością gospodarczą, np. ze stosunku pracy, to musi złożyć
zeznanie właściwe dla rozliczenia tych dochodów — w tym przypadku PIT-37.

W ostatnim miesiącu o Auxilium pisały następujące gazety:
Rzeczpospolita 24.02.2011 Kryzys z opóźnieniem
Rzeczpospolita 24.02.2011 Ranking audytorów
Parkiet 24.02.2011 Firmy chetniej łączą siły
Parkiet 24.02.2011 W czołówce branży bez zmian
Dziennik Gazeta Prawna 21.02.2011 Jakie koszty przysługują przy umowie o dzieło
Dziennik Gazeta Prawna 14.02.2011 Jak długo powodzianie będą zwolnieni z opłaty skarbowej
Dziennik Gazeta Prawna 14.02.2011Czy skorygować błędnie zastosowany kurs przeliczenia
transakcji
Dziennik Gazeta Prawna 14.02.2011 Jak zaksięgować w sprawozdaniu akcje własne
Dziennik Gazeta Prawna 08.02.2011 E-podanie do fiskusa powinno mieć podpis z
kwalifikowanym certyfikatem
Puls Biznesu 03.02.2011 Mali połykają mniejszych
Parkiet 01.02.2011 Auxilium Więcej czasu
Dziennik Gazeta Prawna 31.01.2011 Usługi zarządcze to działalność wykonywana osobiście
Dziennik Gazeta Prawna 31.01.2011 Dziś ostatni dzień na PIT - 28
Gazeta Finansowa 28.01.2011 Europejskie centrum nowoczesnych usług biznesowych
Parkiet 26.01.2011 Auxilium 1,3 mln zysku w 2010 roku
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
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