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Co przyniósł z sobą maj- newsletter Auxilium zawiera:






najważniejsze wydarzenia z życia spółki >>>>
NOWOŚĆ! Informacje na temat uzyskania dotacji unijnych >>>>
bieżące wyniki finansowe >>>>
statystyki giełdowe >>>>
porady podatkowo-prawne >>>>
<<<< Zapraszamy serdecznie do jego lektury >>>>

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

Wydarzenia
 28 maja - lunch w Grudziądzu
Restauracja Pod Ratuszem, Agencja happy Business oraz gdyński oddział AUXILIUM Kancelarii Biegłych Rewidentów S.A. zapraszają Państwa
28 maja 2009 roku o godz.13 do restauracji Pod Ratuszem na Ratusz Business Lunch w Grudziądzu, który to będzie niepowtarzalną okazją do
kameralnego spotkania i dyskusji z Robertem Gwiazdowskim - uznanym Autorytetem w zakresie ekonomii i podatków. Tematyką prelekcji i
spotkania będzie ”Kryzys czy rezultat. O przyczynach krachu na rynkach finansowych i ich skutkach dla gospodarki”. Wstęp 250 zł brutto
(cena zawiera lunch biznesowy).
 Konferencja Wall Street 2009
Auxilium S.A zaprasza na konferencję WallStreet, która odbędzie się w dniach 6-8 czerwca 2009 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
Zapraszamy więc wszystkich do odwiedzenia naszego stanowiska targowego nr 15 w dniu 6 czerwca w godzinie pomiędzy 15.30 a 17.
Konferencja WallStreet jest największym spotkaniem inwestorów indywidualnych w Europie Środkowo - Wschodniej. W tym roku odbędzie się
już 13 edycja.Program imprezy oraz zapisy na stronie www.wallstreet.org.pl


Spotkanie regionalne
W dniu 9 czerwca 2009 roku odbędzie się w Krakowie przy ul. Al. Jana Pawła II 41 L w siedzibie Krakowskiego Parku Technologicznego
spotkanie pod hasłem „Rynek giełdowy-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 odczyt na temat „Współpraca z
audytorem w procesie sporządzania prospektu/memorandum/dokumentu informacyjnego” . Plan spotkania na stronie www.gpw.pl, a
rejestracja po adresem http://www.newconnect.pl/form_mo/form_zglosz_krakow.php


Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
W dniu 9 czerwca 2009 roku odbędzie się o godzinie 12 w Krakowie przy ul. Al. Jana Pawła II 70 w hotelu JUSTYNA Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Auxilium S.A. Szczegółowy porządek WZA oraz warunki uczestnictwa znajdują się na stronie www.auxilium.com.pl
Wszystkich akcjonariuszy serdecznie zapraszamy.



Współpraca z BBC
W wyniku podpisanej umowy o współpracy z Beskidzkim Biurem Consultingowym Sp. z o.o. z Bielska Białej oraz zakupie udziałów w grupie
BBC, Auxilium pozyskało bardzo cennego Partner, który to dopełni pakiet oferowanych przez nas usług o pozyskiwanie dotacji unijnych.
Szczegółowy profil działalności Beskidzkiego Biura Consultingowego Sp. z o.o. znajduje się pod adresem: www.bbc-polska.com
Dzięki tej współpracy comiesięcznie będziemy również informować naszych czytelników o kalendarium najbliższych transz programów
unijnych, co z pewnością pomoże w podjęciu decyzji.



Ranking innowacyjności
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie przystąpiła do realizacji badania innowacyjności spółek notowanych na rynku NewConnect.
Celem projektu jest uzyskanie opinii środowiska inwestorów na temat innowacyjności spółek notowanych na rynku alternatywnym, a
zarazem budowanie marki NewConnect jako miejsca skupiającego firmy mające nowatorskie podejście do prowadzonego biznesu.
Przejawem zdolności innowacyjnych firm jest nie tylko wysokość nakładów przeznaczanych na prace badawczo-rozwojowe, ale również
sposoby wykorzystywania zasobów informacyjnych wewnątrz firmy, metody minimalizacji kosztów, pomysłowość w zastosowanych
rozwiązaniach logistycznych, oryginalna strategia marketingowa czy szybkość i elastyczności w dostosowywaniu się do potrzeb klientów.
Badanie będzie miało charakter dwuetapowy. W trakcie pierwszego etapu badania, przedmiotem oceny inwestorów będzie każda spółka
notowana na rynku NewConnect. W drugim etapie badania będzie już wyselekcjonowana grupa 25 spółek. Wyniki badania zostaną
zaprezentowane podczas specjalnej konferencji prasowej GPW. Zapraszamy wszystkich naszych czytelników do odwiedzenia strony

http://newconnect.allthepeople.pl/badanie/, gdzie znajdą Państwo szczegóły dotyczące badania oraz możliwości uczestnictwa w nim
.Zapraszamy również do zapoznania się z prezentacją Auxilium.

 Największe wzrosty kursu akcji od dnia debiutu
W opublikowanym artykule w dniu 23 maja w gazecie giełdowej Parkiet dotyczącym rynku NewConnect, Auxilium znalazło się w grupie
Spółek, których kurs akcji najwięcej wzrósł od dnia debiutu do 22 maja br. roku. Jesteśmy również w nielicznej grupie spółek z tego rynku
które pokazały lepsze wyniki finansowe w roku 2008 w porównaniu z rokiem 2007.

 Ranking według prognozowanej stopy zwrotu z inwestycji w akcje wyznaczonej na bazie analizy
fundamentalnej, metodą DCF (Discounted Cash Flow).
W rankingu opublikowanym przez portal RSG spółek giełdowych z sektora Finanse Inne Auxilium wg wyceny metodą DCF uplasowało się na
pierwszej pozycji. Prognozowana stopa zwrotu pokazuje średni roczny wzrost cen akcji w ciągu dającej się przewidzieć przyszłości. Jest
zatem stopą długookresową. Do jej wyznaczenia bierze się pod uwagę przyszłe przepływy pieniężne generowane przez spółkę dla
akcjonariuszy, oszacowane na bazie przeprowadzonej analizy finansowej. Następnie dyskontuje się ich wartość stosując taką stopę
dyskontową, by suma zdyskontowanych przepływów pieniężnych była równa bieżącej cenie akcji. Metoda DCF jest znana w teorii finansów i
od lat stosowana na rozwiniętych rynkach papierów wartościowych. Biorąc pod uwagę spółki z innych sektorów Auxilium znalazło się na 6
miejscu.

Wyniki za kwiecień 2009 roku
Przychody ze sprzedaży ogółem w miesiącu kwietniu 2009 roku osiągnęły poziom 1 266 385,37 zł i są wyższe o 40% od przychodów ogółem w
analogicznym miesiącu 2008 roku. Zysk bilansowy zrealizowany w kwietniu 2009 roku jest o 92.% wyższy od zysku jaki Auxilium zrealizowało w
kwietniu 2008 i wynosi 387 103,54 zł. Narastająco za cztery miesiące roku przychody ze sprzedaży ogółem wyniosły 2 843 176,01 zł i są wyższe o
54% od przychodów ze sprzedaży ogółem w analogicznym okresie roku 2008. Zysk bilansowy narastająco za okres styczeń-kwiecień 2009 roku
wynosi 716 545,97 zł i jest wyższy o 62% od zysku bilansowego za okres styczeń-kwiecień 2008r.
Przychody ze sprzedaży ogółem w miesiącu kwietniu 2009r.
1 266 385,37 zł
Zysk bilansowy w miesiącu kwietniu 2009r.
387 103,54 zł
Przychody ze sprzedaży ogółem narastająco za cztery miesiące 2009 roku
2 843 176,01 zł
Zysk bilansowy narastająco za cztery miesiące 2009 roku
716 545,97 zł

netto w trzecim kwartale 2008

Statystyka notowań giełdowych w kwietniu 2009 r.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7

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
4,60
3,15
3,74
1 056
1 471
141 209
7 060

Jednostka
zł
zł
zł
tys. zł
zł
akcja
akcja



Dotacje unijne- Co powinni wiedzieć przedsiębiorcy planujący ubiegać się o dotacje unijne?

Obecnie przedsiębiorcy mają możliwość uczestniczyć w niespotykanym nigdy wcześniej „Planie Marshalla” dla Polski czyli przedziale lat 20072013, na które przypada kumulacja pomocy publicznej. To jest jedyna w swoim rodzaju i najprawdopodobniej niepowtarzalna okazja, aby
uzyskać znaczące wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw. Warto wiedzieć, że dotacja pod pewnymi warunkami jest pomocą bezzwrotną.
Istotne jest również to, aby przed złożeniem wniosków do tzw. Instytucji Wdrażających inwestycja nie była rozpoczęta. Liczy się również
profesjonalne przygotowanie koncepcji inwestycji oraz jej finansowania. Procedury związane z pozyskaniem dotacji nie są proste i wymagają
doświadczenia oraz specjalistycznej wiedzy. Liczy się znajomość zasad przyznawania środków, ich wielkość (pula dla beneficjentów), ilość

konkurencyjnych projektów, a także przede wszystkim sam projekt. Na przykład czy jest on wystarczająco innowacyjny, czy wpływa zasadniczo
na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa. To są zagadnienia decydujące o skuteczności w uzyskaniu dotacji. Mówiąc najkrócej: w cenie są
projekty dotyczące działalności rozwojowej przedsiębiorstwa. Im lepiej przygotowany projekt tym lepsza realizacja wszelkich procedur, a także
rozliczenie dotacji. Kwoty o jakie można się starać i jakie można uzyskać zależą od programu i od województwa oraz wielkości
przedsiębiorstwa. Dofinansowanie może sięgać aż 70% (85% - w niektórych programach). Mikroprzedsiębiorstwo (zatrudniające mniej niż 10
osób) może starać się na przykład o 200 tys. złotych w województwie śląskim czy małopolskim. Dla większych firm kwoty są dużo większe.
Warto starać się o dotacje w momencie kiedy przedsiębiorca ma dopracowany pomysł, czyli wie co konkretnie chce zrobić, powinien podjąć
starania o uzyskanie środków pomocowych. Beskidzkie Biuro Consultingowe zajmuje się projektami, które zakładają dotacje od 100 tys. złotych.
Skuteczność BBC w zakresie pozyskiwania dotacji jest wysoka. W ostatnich latach BBC osiąga w tym zakresie najlepsze wyniki. Ma na to wpływ
wieloletnie doświadczenie, ale również specjalna, wewnętrzna preselekcja projektów, którą przeprowadzana jest przed podpisaniem umowy z
klientem. Otóż każdy projekt weryfikowany jest wcześniej aby zminimalizować ryzyko jego odrzucenia. To dbałość o reputację, ale również
dbłość o to aby klient, który może mieć bardzo małe szanse na otrzymanie dotacji wiedział to przed nawiązaniem ewentualnej współpracy.
Warto podkreślić w tym miejscu, że oferta to nie tylko przygotowanie projektu, ale jego kompleksowa obsługa polegająca na doradztwie i
„opiece” klienta do samego otrzymania pieniędzy na rachunek bankowy, jak również późniejszy monitoring, sprawozdawczość i
reprezentowanie klienta przez instytucjami kontrolującymi konkretny projekt. A jeśli firma potrzebuje środków, a nie może starać się o dotacje
to są jeszcze inne formy uzyskania środków. Można starać się o kredyt - BBC współpracuje z kilkunastoma bankami i nieraz firma znalazła

rozwiązanie w tzw. „ciężkich” sytuacjach. BBC posiada też bardzo duże doświadczenie współpracując z funduszami pożyczkowymi,
poręczeniowymi oraz venture capital i private equity. Kontakt:miroslaw.matyja@bbc-polska.com tel. 513-076-407

-powyższy artykuł opracowała spółka BBC-

Porady prawno - podatkowe
Z dniem 2 maja 2009 r. weszły w życie blisko 150 zmian w ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze, które wynikają z orzeczeń Trybunału
Konstytucyjnego (na skutek których zmiany i osoby , którym odmówiono wpisu hipoteki lub zastawu na składniku masy upadłości zyskały
możliwość zaskarżenia takiego postanowienia), zmiany merytoryczne oraz zmiany o charakterze porządkującym i dostosowującym do treści
innych ustaw. Ze zmian merytorycznych istotna jest możliwość zgłoszenia przez dłużnika wniosku o wszczęcie postępowania naprawczego we
wniosku o upadłości. W takim przypadku sąd oddalając wniosek o upadłość (jako przedwczesny) jednocześnie ma prawo uznać za zasadne
wszczęcie postępowania naprawczego. Przewidziano możliwość żądania od wierzyciela, który złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, wpłacenia
stosownej zaliczki na koszty postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Ponadto zabezpieczenie z urzędu dokonywane jest obecnie tylko
w razie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez dłużnika. Omówienie wszystkich zmian przekracza ramy naszego newslettera.
ustawy

Media o nas

















Gazeta Prawna 25.05.2009 „Czy można ubiegać się o zwrot VAT”
Gazeta Prawna 25.05.2009 „W jaki sposób wykazać remont okien”
Gazeta Prawna 22.05.2009 „Błędem są oszczędne kontrole”
Gazeta Finansowa 15.05.2009 “ Firmie można postawić diagnozę-audyt”
EURO INFO maj 2009 "Upadłość-zasady postępowania w razie trudności finansowych przedsiębiorców"
Głos Tygodnik Nowohucki 15.05.2009r "Jak można uzyskać zwrot VAT za materiały budowlane i prace remontowe?"
FORSAL 14.05.2009 r. "Dołączenie do systemu sieciowego to propozycja biznesu na każdą niemal kieszeń"

Gazeta Prawna 11.05.2009 „W jaki sposób zaksięgować podróż służbową”
Gazeta Prawna 11.05.2009 „Jak rozliczyć zapomogi otrzymane od byłego pracodawcy”
Gazeta Prawna 11.05.2009 „Kiedy udzielenie pożyczki jest opodatkowane”
Gazeta Prawna 04.05.2009 “Zbycie działki z majątku własnego nie podlega opodatkowaniu VAT”
Gazeta Prawna 04.05.2009 “ Konkubenci: zmiana ustawy to błąd”
ERGO – dwutygodnik podatkowy maj 2009 „Wypowiedź eksperta”
Gazeta Finansowa 24.04.2009 “ Z życia Auxilium”
Parkiet 23.04.2009 „Auxilium 130 umów w pierwszym kwartale”
Puls Biznesu 23.04.2009 „Auxilium poprawia wyniki”

Kontakt
Auxilium Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A.
www.auxilium.com.pl
Siedziba główna Kraków

Oddział Łódź

Oddział Gdynia

Jednostka franczyzowa

31-564 Kraków, Al. Pokoju 84
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
91-463 Łódź , ul. Łagiewnicka 54/56 lok 309,
tel: 042/ 255 58 64; fax: 042/ 255 58 65
tel. kom. 508 056 221
e-mail: biuro.lodz@auxilium.com.pl
81-363 Gdynia, ul. Starowiejska 47/12,
tel/fax 058/ 7819811;
tel. kom. 508 056 216
e-mail: gdynia@auxilium.com.pl
Biuro Finansowo - Księgowe "PROFIT"
31-214 Kraków, ul. Mackiewicza 17 a
tel. 012/ 420 35 61,
eaprofit@op.pl

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

