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Wydarzenia


List gratulacyjny Wojewody Małopolskiego
W dniu 8 kwietnia 2009 r. Auxilium Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. otrzymała list
gratulacyjny od Wojewody Małopolskiego pana Jerzego Millera za znalezienie się w
gronie laureatów XI edycji Programu Promocji Kultury Przedsiębiorczości
„Przedsiębiorstwo Fair Play 2008”. To prestiżowe wyróżnienie dowodzi, że podejmowane
przez Auxilium przedsięwzięcia przynoszą wymierne efekty, zapewniając firmie trwałą i
silna pozycję na rynku. Przyczynia się to również do promowania zasad etyki w biznesie
oraz działalności na rzecz społeczności lokalnej.



Spotkanie regionalne
W dniu 27 maja 2009 roku odbędzie się w Krakowie przy ul. Al. Jana Pawła II 41 w
siedzibie Krakowskiego Parku Technologicznego spotkanie pod hasłem „Rynek giełdowygiełdowy
źródło kapitału dla przedsiębiorstw”. Celem cyklu spotkań organizowanych przez GPW w
Warszawie jest edukacja przyszłych uczestników rynku oraz nawiązanie relacji z
potencjalnymi debiutantami giełdowymi. Partnerem regionalnym spotkania będzie Urząd
Wojewódzki. Auxilium S.A. jako jeden z partnerów merytorycznych wygłosi dwa odczyty.
Pierwszy na temat „Współpraca
„Współpraca z audytorem w procesie sporządzania
prospektu/memorandum/dokumentu informacyjnego” oraz „Decyzja o wejściu na Giełdę
prospektu/memorandum/dokumentu
i jej uwarunkowania”.



Raport roczny za 2008 rok
Dnia 15 kwietnia 2009 roku Auxilium S.A. opublikowało Raport Roczny z działalności
Emitenta w roku 2008. Dokument jest dostępny na naszej stronie internetowej w
zakładce relacje inwestorskie-raporty okresowe. Serdecznie zapraszamy do lektury.



Zakup udziałów
W dniu 16.04.2009 roku została podpisana przez Auxilium i BBC umowa zakupu pakietu
10% udziałów w kapitale zakładowym spółek: Beskidzkie Biuro Consultingowe Sp. z o.o.,
Beskidzkie Biuro Consultingowe Capital Sp. z o.o. oraz Beskidzkie Biuro Consultingowe
Center Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej za łączną kwotę 340 tyś. złotych. Tym samym
Auxilium stało się właścicielem udziałów w/w spółek i nabyło je w następujący sposób:
Beskidzkie Biuro Consultingowe Sp. z o.o. łącznie 10% udziałów ( po 5% od każdego ze
zbywających) za kwotę w sumie 300 tyś. złotych, Beskidzkie Biuro Consultingowe Capital
Sp. z o.o. 10% udziałów ( po 5% od każdego ze zbywających) za kwotę w sumie 20 tyś.
złotych oraz Beskidzkie Biuro Consultingowe Center Sp. z o.o. 10% udziałów (po 5% od
każdego ze zbywających) za kwotę łączną 20 tyś. złotych.

 Posiedzenie Rady Nadzorczej
W dniu 21 kwietnia 2009 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Auxilium S.A.. Rada
Nadzorcza Spółki zgodnie z art. 4a ustawy o rachunkowości przyjęła sprawozdanie Zarządu z
działalności Auxilium w roku 2008 r. i uznała je za spełniające wymagania przewidziane w ustawie o
rachunkowości, zaakceptowała również przedstawioną przez Zarząd propozycję przeznaczenia

zysku wypracowanego przez Spółkę w 2008 r. w kwocie 550. 875,00 zł. na kapitał zapasowy
w całości.



Wall Street 2009
W dniach 6-8 czerwca 2009 r. w Zakopanem w hotelu Mercure Kasprowy odbędzie się
coroczna konferencja Wall Street. Auxilium S.A. wzorem roku poprzedniego będzie
uczestniczyć w spotkaniu „Targi Akcjonariat” na, które już dziś serdecznie Państwa
zapraszamy. Będzie to doskonała okazja bezpośredniej komunikacji przedstawicieli spółki
z inwestorami indywidualnymi. Rozmowy te będą się odbywać w przygotowanych przez
organizatorów punktach informacyjnych.



Ustawa w senacie
Na 31
31 posiedzeniu Senatu w dniach 20-23
20 23 kwietnia bieżącego roku Izba pracowała nad
Ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie. Auxilium S.A. wystosowało list z
uwagami do Członków senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, które były
rozpatrywane w dniu 15 kwietnia 2009 r.

Wyniki za marzec 2009 roku
Przychody ze sprzedaży ogółem w miesiącu marcu 2009 roku osiągnęły poziom 863 541,32 zł
i są wyższe o 43%
43% od przychodów ogółem w analogicznym miesiącu 2008 roku.
roku Zysk
bilansowy zrealizowany w marcu 2009 roku jest o 32.%
% wyższy od zysku jaki Auxilium
zrealizowało w marcu 2008 i wynosi 240 656,46 zł. Narastająco za trzy miesiące roku
przychody ze sprzedaży ogółem wyniosły 1 444 272,38 zł i są wyższe o 53%
% od przychodów ze
sprzedaży ogółem w analogicznym okresie roku 2008. Zysk netto narastająco za I kwartał
2009 roku wynosi 265 497,43 zł i jest wyższy o37%
o % od zysku netto za okres styczeń-marzec
styczeń
2008r.
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Statystyka notowań giełdowych w marcu 2009 r.
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Wyszczególnienie
Kurs akcji maksymalny
Kurs akcji minimalny
Kurs akcji średni ważony wolumen
Wartość obrotu ogółem
Średnia transakcja
Wolumen obrotu ogółem
Średni wolumen obrotu na sesję

Wartość
3,20
2,77
3,00
489
1 825
81 556
3 707

Jednostka
zł
zł
zł
tys. zł
zł
akcja
akcja

wykres kursu akcji Auxilium S.A. na zamknięcie sesji w miesiącu marcu
3,3
3,2
3,1
3
2,9
2,8
2,7

Porady prawno - podatkowe
 Aport podlega podatkowi VAT
Aport jest to wkład niepieniężny (rzeczowy) wnoszony do spółki prawa handlowego lub
cywilnego przez jej wspólnika w zamian za udziały (najczęściej na pokrycie kapitału
zakładowego spółki z o.o. lub kapitału akcyjnego spółki akcyjnej). Od 1 grudnia 2008 r.
wkłady niepieniężne (aporty) wnoszone do spółek prawa handlowego i cywilnego nie
wkłady
korzystają już ze zwolnienia z VAT, a stały się czynnościami opodatkowanymi VAT (nowe
rozporządzenie Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania ustawy
o VAT, opublikowane
opublikowane w Dz. U. nr 212, poz. 1336). Czynność aportu nie została bowiem
wymieniona w katalogu zwolnień od VAT tego nowego rozporządzenia (czyli w § 13), na
podobieństwo poprzednio obowiązujących regulacji.

o swobodzie działalności gospodarczej dniu 7 marca 2009 r. wchodzi w
życie ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy
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