
 
 

 

Przesyłamy kwietniowe wydanie naszego Newsletter’a.  

Od bieżącego numeru w nowej szacie graficznej. Zapraszamy do zapoznania się z różnymi 
wydarzeniami z okresu ostatniego miesiąca, nie tylko związanymi z Auxilium, ale również  
z podwórka naszych Partnerów Biznesowych.  

 

1/4 ROKU JUŻ ZA NAMI 
WYNIKI AUXILIUM ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2010 ROKU 
  

Auxilium w okresie od 01.01.2010 r. do 31.03.2010 r. czyli w pierwszym kwartale 2010 r. osiągnęło 
przychody ze sprzedaży w wysokości 1.626.057,46 zł i są one wyższe o blisko 13% od przychodów ze 
sprzedaży  
w pierwszym kwartale 2009 roku. 
 
Zysk operacyjny w pierwszym kwartale 2010 roku wyniósł 344.284,01 zł i jest on wyższy od zysku 
operacyjnego w pierwszym kwartale 2009 roku o 32%.  
Zysk finansowy  w okresie styczeń - marzec 2010 roku jest niższy o 72% od zysku finansowego  
w analogicznym okresie roku 2009 i wynosi 19.404,39 zł.  
Zysk netto w pierwszym kwartale 2010 roku wyniósł 308.842,00 zł i jest on wyższy  
o 16% od zysku netto w pierwszym kwartale 2009 roku.  
 
W samym miesiącu marcu 2010 roku przychody ze sprzedaży ogółem osiągnęły poziom 1.020.546,47 zł i 
były wyższe o 18% od przychodów ogółem w analogicznym miesiącu 2009 roku.  
 
Zysk bilansowy zrealizowany w marcu 2010 roku był o 18% wyższy od zysku jaki Auxilium zrealizowało 
 w marcu 2009 i wynosił 286.253,58 zł. 
 
 
 
 

STATYSTYKA NOTOWAŃ GIEŁDOWYCH AUXILIUM W MARCU 2010 r. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Auxilium na” WallStreet” 
  

Auxilium S.A. już po raz trzeci weźmie udział w konferencji WallStreet,  która odbędzie się w dniach  
11 do 13 czerwca 2010 roku w Zakopanem w hotelu Mercure Kasprowy. Organizatorem spotkania jest 
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.  
 Konferencja WallStreet to: 

- liczne spotkania inwestorów z najbardziej znanymi analitykami rynku kapitałowego oraz 
Zarządami spółek,  

- interesujące wykłady o tematyce giełdowej,  
- finansowej i gospodarczej, 
- ciekawe panele dyskusyjne, 
- niezapomniane imprezy wieczorne. 

 
Mamy głębokie przekonanie, że  spotkanie będzie doskonałą okazją do wymiany informacji, doświadczeń oraz 
zdań pomiędzy inwestorami i akcjonariuszami,  a Spółką. Zapraszamy więc wszystkich do odwiedzenia 
naszego stanowiska targowego w dniu 11 czerwca. Konferencja WallStreet jest największym spotkaniem 
inwestorów indywidualnych w Europie Środkowo - Wschodniej. W tym roku odbędzie się już jej 14 edycja. 
 
 

 
30 kwietnia już tuż, tuż!!! 

Podatnikom będących osobami fizycznymi mija w dniu 30 kwietnia 2010 r. termin rozliczenia się  
z przychodów osiągniętych w roku 2009 poprzez złożenie stosownej deklaracji do właściwego urzędu 
skarbowego. Jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia o opodatkowaniu podatkiem liniowym lub nie osiąga 
przychodów wyłącznie ze źródeł podlegających opodatkowaniu podatkiem ryczałtowym obowiązuje go 
skala podatkowa wprowadzona przepisami ustawy o podatku dochodowym wskazana poniżej:  

Podstawa obliczenia podatku  
w złotych  Podatek wynosi  
ponad  do   
  85 528  18 % minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr.  
85 528    14 839 zł 02 gr. + 32 % nadwyżki ponad 85 528 zł     
Należy pamiętać, iż podatnik prowadzący księgi rachunkowe dołącza do zeznania sprawozdanie 
finansowe. Dotyczy to wspólnika spółki komandytowej, komandytowo – akcyjnej oraz spółki cywilnej, 
jawnej, partnerskiej, o ile prowadzą księgowość w formie ksiąg handlowych.  

- powyższy tekst opracował dział prawny Auxilium S.A. tel.: 12/ 425 80 53, 686 03 30  

 

 W ostatnim miesiącu o Auxilium pisały  
następujące gazety: 

Parkiet 26.04.2010  „Auxilium - Izolacja Jarocin wśród klientów” 
Dziennik Gazeta Prawna  26.04.2010 „Jak zaksięgować opcje” 
Parkiet 20.04.2010  „Auxilium –obligacje i ponad milion przychodów” 
FORSAL  22.04.2010 „Zwolnienie z VAT i status małego podatnika” 
Dziennik Gazeta Prawna 19.04.2010 „Czy opłata legalizacyjna to koszt” 
Dziennik Gazeta Prawna 19.04.2010 „Jak ewidencjonować odszkodowanie” 
Dziennik Gazeta Prawna 19.04.2010 „MF pozwala na ulgę, a urzędy się sprzeciwiają” 
Dziennik Gazeta Prawna 19.04.2010 „Czy wydatki na rehabilitację w MOPS można 
odliczyć od dochodu” 
Parkiet 16.04.2010” Auxilium sprzedało Rubicona” 
Dziennik Gazeta Prawna 12.04.2010 „Jak ująć programy lojalnościowe” 
Dziennik Gazeta Prawna 12.04.2010 „Wniesienie nieruchomości do spółki to jej zbycie” 
Dziennik Gazeta Prawna 01.04.2010 „Dojazd na zabiegi   własnym autem” 
Dziennik Gazeta Prawna 30.03.2010 „Prawo do ulgi daje tylko e-faktura z e-podpisem” 
Dziennik Gazeta Prawna 29.03.2010 „Czy zwrot za okna trzeba opodatkować” 
Dziennik Gazeta Prawna 29.03.2010 „Momentem poniesienia kosztu jest data z faktury” 
Dziennik Gazeta Prawna 26.03.2010 „Unia chce wprowadzić podatek od transakcji 
bankowych” 
Forsal 25.03.2010 „Oddelegowanie personelu do pracy za granicą jest objęte zerową 
stawką VAT 

http://egp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=296762


 

  
Z PODWÓRKA NASZYCH PARTNERÓW BIZNESOWYCH 
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POZIOM DOFINANSOWANIA: 

 

 
 

 

PROFESJONALNE I SKUTECZNE ROZWIĄZANIA FINANSOWE  
BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE     
 tel.: (033) 822 14 10, (033) 816 17 56  
bbc@bbc-polska.com, www.bbc-polska.com 

 
 
 
 

mailto:bbc@bbc-polska.com
http://www.bbc-polska.com/


Nie zapłaciłeś za jazdę na gapę? Czekaj na komornika 

Do tej pory jeżdżący komunikacją miejską bez biletu mogli czuć się w Łodzi bezkarni.  

Teraz się to zmieni - do 6 tys. z nich wyrusza właśnie komornik. Dziś lub jutro dostaną pismo o 

zajęciu rachunku bankowego, pensji lub emerytury. W przygotowaniu kolejne 24 tys. wniosków.  

To nie żart, miasto na serio bierze się za ściąganie mandatów. Ze statystyk wynika, że bez  

biletu jeździ coraz więcej łodzian, a mandatami przejmuje się coraz mniej. Przychody Łodzi ze  

sprzedaży biletów systematycznie spadają. W 2008 roku miasto zarobiło 120 mln zł, a w 2009 - 117 mln zł. W 

obu przypadkach było to grubo poniżej planowanych w budżecie wielkości. Jednocześnie można podejrzewać,  

że coraz więcej łódzkich pasażerów jeździ na gapę. W 2008 r. do miasta wpłynęło 1,8 mln zł mandatów,  

w ubiegłym roku już 2,2 mln zł. A kary i tak regulowała w terminie bardzo niewielka część pasażerów  

(kilkanaście procent).Wielu lekceważyło kary - do tej pory bez konsekwencji. 

 

Teraz będzie inaczej: Miasto zacznie od polubownych negocjacji. Jeśli to nie pomoże, skieruje sprawę do sądu. 

Zamiast 100 zł mandatu, gapowicz zapłaci wtedy także koszty postępowania sądowego - łącznie ok. 200 zł. Po 

wyroku wkroczy komornik, który ma prawo zająć rachunek bankowy, wynagrodzenie, emeryturę czy rentę. Może 

też egzekwować z ruchomości, czyli odwiedzić nas w domu i na poczet mandatu zabrać DVD czy telewizor. Dla 

gapowicza wkroczenie komornika oznacza kolejne dodatkowe koszty - ok. 300. W sumie więc ma on prawo 

zająć nam ok. 500 zł. 

W Łodzi są dwie spółki sprawdzające bilety w tramwajach i autobusach. To: MPK - Łódź i PKK Polska.  

W sumie wystawiają rocznie 100 tys. mandatów. Niewielka jednak część kar płacona jest  w terminie,  

czyli w ciągu 30 dni. To dlatego tylko w 2009 roku Zakład Dróg i Transportu skierował 30 tys. spraw do sądu  

i rozpoczął współpracę z kancelarią prawną i firmą windykacyjną z Grupy Kapitałowej "Obligo". Aż 6 tys.  

z tych spraw trafiło już do komornika. Pozostałe wnioski (24 tys.) zostaną do niego skierowane w ciągu  

kilku tygodni. - Te osoby mogą jeszcze mandat opłacić i sprawę zakończyć - mówi Krzysztof Madej,  

prezes Grupy Kapitałowej "Obligo", w skład której wchodzi PPK Polska Sp. z o.o. I namawia do regulowania 

kary od razu. Mandat za jazdę bez ważnego biletu wynosi 100 zł. Gdy zostanie zapłacony w ciągu 7 dni, można 

liczyć na zniżkę - wystarczy zapłacić 70 zł. - Istnieje też możliwość rozłożenia spłaty na raty - dodaje.  

- Ale po przekroczeniu terminu 30 dni, zaczynają lecieć odsetki - ostrzega. 

 

Aleksandra Kaczorowska z Zarządu Dróg i Transportu wyjaśnia: - Do tej pory brakowało konsekwencji  

w egzekucji należności. Pasażerowie lekceważyli więc nałożone kary, a mandaty przedawniały się.  

Po wyroku sądowym, będzie inaczej - pieniądze możemy odzyskać aż przez 10 lat. Taka konsekwencja  

ma ich zmobilizować do płacenia. - Chodzi przecież o wpływy dla miasta - dodaje Kaczorowska. 

Bogumił Makowski, rzecznik MPK, sądzi, że skuteczność w odzyskiwaniu pieniędzy od gapowiczów może 

nawet zwiększyć sprzedaż biletów. - A to z kolei kwota pokrywająca w około 40 procentach funkcjonowanie 

komunikacji miejskiej w Łodzi - przyznaje. Zaznacza, że wpływy ze sprzedaży biletów nie trafiają bezpośrednio 

do MPK, tylko do miasta. - Ale wiadomo, i miasto ma więcej pieniędzy, tym łatwiej dofinansować komunikację - 

dodaje. 



 

 

Problem widzą też inne miasta, niemal wszystkie rozpoczynają walkę z gapowiczami. Częstochowa zaczęła 

wpisywać na listę dłużników i straszy, że nieuczciwi pasażerowie nie dostaną kredytu. MPK z Lublina sprzedało 

swoje długi firmie windykacyjnej. Z komornikami rozpoczynają współpracę Katowice i Wrocław. - Idziemy 

dwutorowo. Z jednej strony kontrolerzy chodzą w garniturach i przeszli szkolenia z savoir - vivre'u. Z drugiej, 

obiecujemy absolutną konsekwencje w ściąganiu opłat za mandaty - opowiada Janusz Krzeszowski, rzecznik 

MPK we Wrocławiu. 358 pierwszych osób ma zablokowane konto przez komornika. Efekt? - Sprzedaż biletów 

wzrosła o milion złotych w każdym miesiącu. Dodatkowo, większe będą wpływy z mandatów. W ciągu roku ma 

to być zamiast około dwóch, ponad 5 milionów złotych - dodaje Krzeszowski. 

 

Źródło: http://lodz.gazeta.pl/lodz/1,35153,7715225,Nie_zaplaciles_za_jazde_na_gape__Czekaj_na_komornika.html 
Autor: Joanna Blewąska 
Data publikacji: 30.03.2010 r. 

 
 
 

 

 
OBLIGO Sp. z o.o.   
ul. Legionów 93/95, 91-072 Łódź  
tel.: +48 42/ 630-41-41, fax.: +48 42/ 630-70-77  
sekretariat@obligo.pl, www.obligo.pl 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Polscy przedsiębiorcy największymi optymistami w regionie 
 

 
Prawie 75% menedżerów największych środkowoeuropejskich firm stwierdza, że nie ma obecnie problemu  z 

otrzymaniem kredytu. Ponad połowa z nich spodziewa się, że w najbliższym roku wzrosną dochody ze 

sprzedaży, ale nadal nie planuje zwiększenia zatrudnienia. Najbardziej optymistycznie w przyszłość patrzą 

menedżerowie z Polski – takie m.in. wnioski płyną z trzeciej edycji badania Business Sentiment Index 

przeprowadzonego przez firmę doradczą Deloitte. Wyniki trzeciej już edycji badania wskazują, że kierownictwo 

najwyższego szczebla największych spółek z Europy Środkowej m.in. Polski, Czech, Węgier, Słowacji, 

Rumunii i Chorwacji nadal ocenia optymistycznie kluczowe wskaźniki rozwoju w perspektywie najbliższych 12 

miesięcy, w szczególności: zadowolenie z dostępności kredytowania, oczekiwanych przychodów ze sprzedaży 

oraz nakładów kapitałowych. 

  
  
 

http://lodz.gazeta.pl/lodz/1,35153,7715225,Nie_zaplaciles_za_jazde_na_gape__Czekaj_na_komornika.html


 
 
 
 
 
 
Bezpłatne spotkanie informacyjne dla beneficjentów funduszy UE 
 

29 kwietnia 2010 r. w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku odbędzie się spotkanie informacyjne poświęcone 

zastosowaniu prawa zamówień publicznych w projektach UE. Spotkanie skierowane jest do wszystkich osób 

zainteresowanych realizacją projektów współfinansowanych przez Unię Europejską.  

 

Program: 

�        zakres stosowania prawa zamówień publicznych przez beneficjentów funduszy UE;  

�        zasady przygotowania i przeprowadzenia postępowań;  

�        umowy w sprawach zamówień publicznych.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


