
                                                                                                                                      

 
 

 

Przesyłamy marcowe 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 >>>> 

Wszystkie numery archiwalne newsletter’a dostępne są 

na naszej stronie internetowej pod adresem:    

www.auxilium.com.pl 

 

 

Numer 3/2010   23 marca 2010 r.                                                                                                                                         email:auxilium@auxilium.com.pl 
                                                                                                                                                                                                        www.auxilium.com.pl 

 

        Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 

      składamy naszym Klientom, Akcjonariuszom i Kontrahentom   

     najserdeczniejsze życzenia 

               Wesołego Alleluja 

                                                          Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy Auxilium S.A.                                                                                                                                                                                                     

 

  

         Wydarzenia 
 

 
� Umowy partnerskie z portalami ekonomicznymi. 

 
Auxilium podpisało umowy partnerskie z portalami o tematyce podatkowej,  
ekonomicznej i finansowej. Eksperci Auxilium odpowiadają na pytania czytelników,  
oraz piszą teksty z zagadnień prawno -podatkowych, księgowych oraz kadrowo –  
płacowych. Artykuły można przeczytać na portalu inwestycje.pl, infor biznes oraz 
wieszjak.pl 
 
 



                                                                                                                                      

 
 

� Powstaje segment leaderów rynku 

NewConnect – Lead 

Segment Lead będzie skupiał największe spółki spośród 

już notowanych na rynku NewConnect. Nowy segment z 

założenia ma być szansą zarówno dla spółek, które 

profesjonalnie komunikują się z inwestorami i noszą się z 

zamiarem przejścia na główny parkiet jak i inwestorów 

na dostrzeżenie ich potencjału. Zacznie funkcjonować od 

1 kwietnia br. Aby znaleźć się w segmencie Lead emitent 

musi spełnić szczegółowe kryteria wyznaczone przez 

giełdę np. średnią wartość rynkową przez 6 miesięcy 

minimum 5 mln euro i średni free float minimum 10 proc. 

na koniec kwartału, co najmniej roczny status spółki 

publicznej, średni kurs przez 6 miesięcy powyżej 50 

groszy, a zmienność poniżej 15 proc., handel na minimum 

połowie sesji z 6 miesięcy. 

 
� Auxilium ekspertem dwutygodnika podatkowego ERGO 

 
Ergo to poradnik dla przedsiębiorców zawierający tematykę z zakresu prawa, podatków i 
finansów. Auxilium współpracuje z wydawnictwem pisząc teksty z tematyki podatkowej, 
księgowej i kadrowo – płacowej. 

 
� Współpraca ze Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych 

 
Auxilium podpisało umowę ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych na 
wzajemne świadczenie usług promocyjnych i reklamowych. Od marca  Auxilium  będzie 
świadczyć usługi księgowe i doradcze członkom SII ze specjalnym rabatem. Tym samym 
dołączyliśmy do grupy firm partnerskich w programie „Z nami się opłaca”.  
 
 

� BBC w ścisłej czołówce najskuteczniejszych firm doradczych 
 

Nasz partner firma BBC z Bielska Białej w rankingach branżowych znajduje się w ścisłej 
czołówce najskuteczniejszych firm doradczych. 
 

� ilość projektów które otrzymały dofinansowanie- pozycja 8 
� ilość projektów zakwalifikowanych do dofinansowania – pozycja 11 
� wysokość pozyskanej dotacji – pozycja 45 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                      

 
 

 � Statystyka notowań giełdowych w styczniu 2010 r. 

 Wyszczególnienie Wartość Wzrost/spadek Jednostka 

1 Kurs akcji maksymalny 8,43       zł 

2 Kurs akcji minimalny 7,30            zł 

3 Kurs akcji średni ważony wolumen 7,82           zł 

Wartość obrotu ogółem 842      tys. zł 

5 Średnia transakcja 2044     zł 

6 Wolumen obrotu ogółem 53 812    akcja 

7 Średni wolumen obrotu na sesję 2 691    akcja 

 

 

 

 

 

     
 

Wyniki za luty 2010 roku 

Przychody ze sprzedaży ogółem w miesiącu lutym 2010 roku  
osiągnęły poziom 386 309,20 zł i są niższe o 4 % od przychodów 
ogółem w analogicznym miesiącu 2009 roku. Zysk bilansowy  
zrealizowany w lutym 2010 roku jest o 7,4% wyższy od zysku jaki  
Auxilium zrealizowało w lutym 2009 i wynosi 72 342,18 zł.  
Narastająco za dwa pierwsze miesiące roku przychody ze  
sprzedaży ogółem wyniosły 605 511,56 zł i są wyższe o 4,2% od 
przychodów ze sprzedaży ogółem w analogicznym okresie roku  
2009. Zysk bilansowy narastająco za dwa miesiące 2010 roku  
wynosi 77 271,48 zł i jest niższy  o 11,7  % od zysku bilansowego  
za okres styczeń-luty 2009r. 
 
 
Przychody ze sprzedaży ogółem w miesiącu lutym 2010r.    386 309,20 zł 
Zysk bilansowy w miesiącu lutym 2010r.                            72 342,18 zł 
 
Narastająco za dwa miesiące 2010 r. 
 
Przychody ze sprzedaży ogółem narastająco 
za dwa miesiące 2010 roku                    605 511,56 zł    
Zysk bilansowy narastająco za dwa miesiące 2010 roku             77.271,48 zł 
 
  

                                                                



                                                                                                                                      

 
 

 
DOTACJE NA TURYSTYK Ę – DZIAŁANIE 3.2. INFRASTRUKTURA OKOŁOTURYSTYCZNA   
w województwie śląskim  
 
TERMIN NABORU WNIOSKÓW: OD 7 KWIECIE Ń DO 7 CZERWIEC 2010 

Wsparcie przedsiębiorstw m.in. w zakresie: Maks. poziom wsparcia  

(% i wydatki kwalifikowane)  

Przykładowe rodzaje projektów: 
 Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont infrastruktury aktywnych 

form turystyki. 
 Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont infrastruktury oraz 

terenów rekreacyjnych na cele imprez kulturalno-sportowych. 
 Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont bazy około turystycznej. 

4. Tworzenie i rozwój parków tematycznych przyczyniających się do wzrostu ruchu turystycznego. 
 
Rodzaje kosztów kwalifikowanych (główne pozycje): 
� koszty nabycia robót i materiałów budowlanych związanych z budową , rozbudową lub remontem 
obiektów budowlanych, budowli i lokali, pod warunkiem, że są niezbędne do prawidłowej realizacji i 
osiągnięcia celów projektu, 
� 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 na stałe zainstalowanych w projekcie, ściśle 
związanych z realizacją projektu (w tym w szczególności maszyny i urządzenia, narzędzia, przyrządy i 
aparatura, wyposażenie biurowe, infrastruktura techniczna),  
� koszty rat kapitałowych z tytułu leasingu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,  
� koszty nabycia specjalistycznych środków transportu wyszczególnionych w rodzaju 743 oraz 
podgrupie 76 Klasyfikacji Środków Trwałych, 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, 

 
             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. (033) 822-14-10, (033) 816 17 56; bbc@bbc-polska.com , www.bbc-polska.com      
 



                                                                                                                                      

 
 

 
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.prnews.pl 
 www.PRportal.pl 
 www.news.pl 
 www.tf.pl 

szersze informacje o spółce na stronie 
www.auxilium.com.pl 

 

 

 

Porady prawno – podatkowe 

  

Przedsiębiorco pamiętaj! 
 
"Zgodnie z art. 52 ustawy o rachunkowości kierownik jednostki zapewnia sporządzenie  
rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia 
bilansowego i przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę 
przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy. Obowiązek ten dotyczy również  
wspólników spółki jawnej, partnerskiej oraz cywilnej, którzy sprawozdania finansowe  
będą dołączać do rocznego zeznania podatkowego, którego termin złożenia mija  
30.04.2010 r. Roczne sprawozdanie finansowe jednostki polega zatwierdzeniu przez  
organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.  
Przed zatwierdzeniem sprawozdanie finansowe poddane jest badaniu przez biegłego 
 rewidenta w przypadku jednostek do tego zobowiązanych, o których mowa art. 64  
ustawy o rachunkowości".  
-powyższy tekst opracował dział prawny Auxilium S.A. tel.: 12/ 425 80 53, 686 03 30 – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                      

 
 

 
 

 

  Zatory płatnicze w budownictwie 
Grupa Obligo poinformowała uczestników konferencji organizowanej przez Fundację Wszechnicy Budowlanej o niebezpieczeństwie zatorów 
płatniczych w polskim budownictwie. Zapraszamy do przeczytania relacji sporządzonej przez Gazetę Wyborczą. 

 
Budownictwo w tarapatach. Zatory płatnicze w branży wciąż rosną 
W 2009 r. rosły zatory płatnicze w budownictwie, a wraz z nimi ryzyko masowych bankructw.  
Ponad 4 tys. firm z tej branży, głównie małych i średnich, miało problemy z terminowym regulowaniem należności - poinformowała firma 
windykacyjna Obligo na konferencji fundacji Wszechnica Budowlana (5 marca 2010). Ocenia ona, że na bieżąco regulowane jest jedynie ok. 60 
proc. wartości zobowiązań. 
To efekt kryzysu finansowego. Kiedy na początku ubiegłego roku banki zaczęły odmawiać firmom kredytu, wiele z nich przestało płacić swoim 
kontrahentom. Przeciętne opóźnienie płatności wynosi sześć-osiem tygodni. Tym, którzy nie mają wystarczającego kapitału umożliwiającego 
kredytowanie niesolidnych partnerów, grozi utrata płynności, a w konsekwencji - bankructwo. Co gorsza, uruchamia ono efekt domina. 
- W tym roku spodziewamy się wzrostu liczby bankructw w budownictwie - przyznał prezes Obligo Krzysztof Madej. I przypomniał, że w 2009 r. 
ten los spotkał 82 firmy z tej branży. Rok wcześniej było ich 59. Równocześnie Madej uspokaja, że skala bankructw nie będzie tak duża jak 
dziesięć lat temu, gdy z rynku wypadały tysiące małych firm budowlanych. Od tego czasu nasi przedsiębiorcy nauczyli się bowiem, że 
kontrahentów należy sprawdzać, a transakcje zabezpieczać. 
Mimo to optymizmem nie napawają najnowsze dane wywiadowni gospodarczej Dun & Bradstreet Poland. Wynika z nich, że co trzecia z przeszło 
12,7 tys. badanych firm specjalizujących się w budownictwie kubaturowym (budynki mieszkalne, przemysłowe, hotele) znajduje się w bardzo złej 
sytuacji finansowej, a co czwarta firma określiła ją jako słabą. Ba, nawet wśród firm drogowych, które teoretycznie nie powinny narzekać na 
brak zleceń, jest wysoki odsetek potencjalnych bankrutów - z 969 zbadanych firm aż 26 proc. skarży się na fatalny stan swoich finansów! 
Krzysztof Madej zwraca jednak uwagę, że dno kryzysu mamy już za sobą, więc istnieje duże prawdopodobieństwo, że firmy zaczną wychodzić na 
prostą. Większości przedsiębiorcom mającym problem z odzyskaniem wierzytelności sen z powiek spędza głównie to, że sami nie mogą 
regulować terminowo swoich zobowiązań. W efekcie cierpi na tym wizerunek ich firm, co skutkuje gorszymi warunkami finansowymi dostaw od 
kontrahentów. Poza tym firmy te są zmuszone ograniczać inwestycje. Skutkiem zatorów płatniczych są też bardzo często cięcia wynagrodzeń. 
Tymczasem największymi wygranymi kryzysu są firmy... windykacyjne. Obligo pochwaliło się, że tylko w trzecim kwartale 2009 r. wartość 
przekazywanych jej zleceń wzrosła aż o 48 proc. Ponad połowę tego typu spraw przekazywały firmy budowlane. 
Źródło: Gazeta Wyborcza Łódź 
Autor: Marek Wielgo, Data publikacji: 05.03.2010 r 



                                                                                                                                      

 
 

 

            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 

 

  

                
 

 

 
.  

 Media o nas 

 
Puls Biznesu 23.03.2010 „Wyniki spółek giełdowych” 
Dziennik Gazeta Prawna 22.03.2010 „Kiedy nie trzeba płacić opłaty targowej” 
Dziennik Gazeta Prawna 22.03.2010 „Czy nabycie mieszkania w 2007 r. uprawnia do skorzystania z ulgi meldunkowej”  
Dziennik Gazeta Prawna 22.03.2010 „Kiedy przedsiębiorcom opłaca się stosować indywidualne stawki” 
Dziennik Gazeta Prawna 17.03.2010  „Obdarowany nie musi potwierdzać darowizny” 
Dziennik Gazeta Prawna 15.03.2010 „Prezenty i nagrody nie podlegają VAT” 
Dziennik Gazeta Prawna 15.03.2010 „Jak rozliczyć programy lojalnościowe” 
Gazeta Finansowa 12.03.2010 "Najpierw audyt później restrukturyzacja" 
Parkiet  11.03.2010 r."Auxilium" 
Dziennik Gazeta Prawna 11.03.2010 "Rodzic z zasiłkiem, ale bez preferencji w PIT" 
Dziennik Polski 09.03.2010 "Spis Kancelarii" 
Dziennik Gazeta Prawna 9.03.2010r.  "Ulga internetowa -nie można odliczać wydatków na modem" 
Dziennik Gazeta Prawna 8.03.2010r.  "Czy firma może zaniżyć cenę kupna towarów" 
 Dziennik Gazeta Prawna 05.03.2010r "PIT rolnicy najpierw zapłacą ryczałtem" 
Dziennik Gazeta Prawna 01.03.2010r. "Jak otrzymać zwrot podatku od wartości dodanej w innym państwie UE " 
Dziennik Gazeta Prawna 01.03.2010r. "Jak w księgach ująć nagrodę" 
Dziennik Gazeta Prawna 26.02.2010 Spółka informuje o przekazaniu dokumentów 
Dziennik Gazeta Prawna 25.02.2010 Firmy nie mogą zaktualizować danych 
Dziennik Gazeta Prawna 22.02.2010  Jaki VAT na usługi cateringowe 
Dziennik Gazeta Prawna 22.02.2010 „Jaki VAT na usługi cateringowe” 
 Głos Tygodnik Nowohucki 19.02.2010 „15 lat Auxilium”  
Miesięcznik Kapitałowy luty 2010 ”NewConnect oczami emitentów” 
 Dziennik Gazeta Prawna 17.02.2010 "Ranking Firm Doradztwa Podatkowego" 
 Parkiet 8 luty 2010 “Ranking audytorów” 
 Rzeczpospolita 8 luty 2010 “Małe podmioty zachowają swoje miejsce w branży”  
 
                                               

 

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

 
 

  

 


