Numer 6/2008 (17 grudnia)

Szósty numer newsletter’a jest ostatnim w tym roku kalendarzowym, a w nim kilka słów
podsumowania: największe sukcesy i najistotniejsze wydarzenia minionego roku, a przede
wszystkim życzenia świąteczne dla wszystkich naszych klientów, akcjonariuszy oraz
partnerów biznesowych. Zapraszamy serdecznie do jego lektury.
Wszystkie numery archiwalne newsletter’a dostępne są na naszej stronie internetowej pod
adresem: www.auxilium.com.pl

Porady podatkowo-prawne
Nowe stawki podatku dochodowego od osób fizycznych.
Od 1 stycznia 2009 r. wchodzi w życie nowa, dwustopniowa skala podatku dochodowego od
osób fizycznych. Stawki: 18 i 32% zastąpią obecnie stosowane stawki: 19, 30 i 40%.
Ustawodawca nie przewidział natomiast na najbliższy okres rozliczeniowy żadnych zmian
w zakresie podatku liniowego. Stawka tego podatku pozostaje na dotychczasowym poziomie
19%. W tej sytuacji, przedsiębiorcy rozliczający się z fiskusem według podatku liniowego lub
planujący przejście na tę formę opodatkowania dochodów, powinni przemyśleć swój wybór,
biorąc pod uwagę indywidualne uwarunkowania.
W 2009 r. skala podatku dochodowego od osób fizycznych wyglądać będzie następująco:
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Podstawa obliczenia podatku
w złotych
ponad

Podatek wynosi

do
85.528

18% minus kwota zmniejszająca
zmniejszaj
podatek
556 zł 02 gr

14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki
nadwyżki ponad
85.528 zł
Jak widać, zmieniają się nie tylko stawki, ale i progi podatkowe, co sprawia, że podatek
obliczany według skali podatkowej będzie silną „konkurencją” dla podatku liniowego,
zwłaszcza u tych podatników, których dochody utrzymują się na niskim i umiarkowanie
wysokim poziomie.
Z analizy danych zawartych w tabeli wynika, że wybór podatku liniowego może przynieść
jakiekolwiek korzyści dopiero wówczas, gdy przedsiębiorca uzyska roczny dochód
z działalności gospodarczej przewyższający kwotę 96.385 zł.
Korzystniejsza niż w latach poprzednich skala podatkowa sprawi więc, że opodatkowanie
Korzystniejsza
według stałej stawki 19% nie będzie się opłacało nawet tym podatnikom, których miesięczne
dochody oscylują wokół kwoty 8 tys. zł, a przecież poziom dochodów nie jest jedynym
czynnikiem
kiem wpływającym na wybór formy opodatkowania.
udziały lub akcje, posiada już większość głosów.”. , ustanowienie zabezpieczenia.
85.528

Wydarzenia


Umowa franczyzowa
W dniu 15 grudnia 2008 roku Auxilium podpisało
podpisał pierwszą umowę franczyzową z Biurem
Finansowo Księgowym „PROFIT” z siedzibą w Krakowie przy ul. Mackiewicza 17 A. Tym
Finansowo-Księgowym
samym rozpoczęła działalność pierwsza jednostka sieci franczyzowej biur rachunkowych
Auxilium S.A. Spółka planuje sukcesywne uruchamianie
uruchamianie kolejnych jednostek
franczyzowych w celu dalszego rozszerzania działalności. Obecnie prowadzone są
rozmowy z kolejnymi Partnerami zainteresowanymi prowadzeniem biur rachunkowych na
zasadzie franczyzy. Ponadto trwają przygotowania do uruchomienia własnych oddziałów
Auxilium. Brane są pod uwagę miasta Poznań, Wrocław oraz Katowice



Złoty Certyfikat Fair Play
Dnia 5 grudnia 2008r. w Warszawie na uroczystej XI Gali programu zorganizowanej
przez Kapitułę Programu "Przedsiębiorstwo Fair Play" Krajowej Izby Gospodarczej oraz
Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym Auxilium
odebrało statuetkę "Przedsiębiorstwo Fair Play" 2008 wraz z Złotym Certyfikatem. To już
trzeci z kolei certyfikat podkreślający standardy przejrzystej działalności oraz najwyższej
jakości świadczonych przez nas usług zgodnie z zasadami etyki biznesu.
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 Wyróżnienie „Krajowi Liderzy Innowacji”
W dniu 9 grudnia Auxilium S.A. odebrało wyróżnienie regionalne „Krajowi Liderzy
Innowacji 2008” w kategorii innowacyjna usługa. Organizatorem konkursu jest Fundacja
Innowacji i Rozwoju z siedzibą w Warszawie. W siedzibie Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego wręczono dyplomy dla przedsiębiorstw, które w 2008 roku zrealizowały
innowacyjne inwestycje. Auxilium S.A. uzyskało również nominację do ścisłego finału
konkursu "Krajowi Liderzy Innowacji-2008". Nominacja oznacza, że jako jeden z trzech
uczestników w danej kategorii ma możliwość otrzymania tytułu w edycji ogólnopolskiej
konkursu. Podsumowanie konkursu i ogłoszenie wyników edycji ogólnopolskiej odbędzie
się dnia 18.12.2008 r. w hotelu Radisson SAS Centrum w Warszawie.

 Wyróżnienie w konkursie „Forum Jakości Quality International
2008”
Kapituła konkursu „Forum Jakości Quality International 2008” pod patronatem
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przyznała Auxilium Kancelarii Biegłych Rewidentów
S.A. tytuł Laureata w dwóch kategoriach: usługi najwyższej jakości QI SERVICES oraz
system zarządzania najwyższej jakości QI SYSTEM.

 Ranking najbardziej innowacyjnych firm
Dnia 11 grudnia 2008 roku Gazeta Rzeczpospolita opublikowała coroczny ranking
Najbardziej Innowacyjnych Firm. Auxilium Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. spośród
200 firm biorących udział w badaniu uplasowała się na 30 pozycji wśród firm
zatrudniających do 50 osób. Fakt ten umacnia nasze przekonanie, iż wszystkie ponoszone
nakłady na działalność innowacyjną, profesjonalizm, przejrzystość, precyzja
oraz samorozwój i doskonalenie swej wiedzy tak, aby świadczyć usługi na jak najlepszym
poziomie, działanie w myśl motta … jedyną stałą rzeczą jest zmiana ... przynosi efekty w
postaci innowacyjnego rozwoju zarówno firmy jak również jej pracowników oraz usług
przez nas świadczonych..

 Stowarzyszenie Autoryzowanych Doradców
W piątek 12 grudnia rozpoczęło działalność Stowarzyszenie Autoryzowanych Doradców
(SAD) działających na rynku NewConnect. SAD zawiązało dwanaście podmiotów-między
innymi Auxilium S.A. Celem SAD jest dążenie do rozwoju usług doradczych, zwiększania
wiedzy o rynku NewConnect oraz nakłaniania doradców do przestrzegania zasad
corporate governance i etyki.

 Umowa audytorska
Auxilium zostało wybrane do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych za 2008
rok 46 samodzielnych publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, dla których organem
założycielskim jest Województwo Śląskie. Jest to umowa znacząca dla Auxilium z uwagi
na jej wartość. Dotychczasowe doświadczenie Auxilium związane z audytami o zbliżonej
wartości to umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia, które Auxilium audytowało w
2007 roku.
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Konferencja w Gdańsku
Konferencja
W dniu czwartego grudnia w Gdańsku odbyła się konferencja promująca rynek
NewConnect zatytułowana „Jak
Jak nie zaciągając kredytów pozyskać kapitał na rozwój
firmy. Organizatorami tego spotkania były prócz Auxilium S.A. jeszcze dwie działające na
firmy.
Pomorzu firmy: Oliwska Grupa Konsultingowa Sp. z o.o. oraz zrzeszający największych
przedsiębiorców w regionie Gdański Związek Pracodawców, który to był gospodarzem
spotkania w swojej siedzibie w Gdańsku. Tematyką konferencji były zewnętrzne
możliwości pozyskania
pozyskania kapitału. Uczestnicy dowiedzieć się mogli między innymi
ciekawych informacji o rynku NewConnect jako alternatywnej formie pozyskania kapitału
na rozwój firmy, możliwościach zaistnienia na tej platformie rynku kapitałowego,
wymogach dopuszczenia oraz
oraz korzyściach płynących z obecności na nim. Druga część
spotkania poświęcona była finansowaniu zewnętrznemu typu VC i PE. Prelegentami byli
przedstawiciele GPW w Warszawie, Auxilium i Oliwskiej Grupy Konsultingowej.
Zaproszenie na ta konferencje kierowane
kierowane było do wszystkich przedsiębiorców z regionu
Pomorza, którzy maja pomysł na biznes lub już go prowadzą, potrzebują kapitału na
dalszy rozwój bez możliwości kredytowania, myślą o upublicznieniu swojego
przedsięwzięcia i budowie silnej marki. Słuchacze nie
nie zawiedli. Honorowym patronatem
spotkania był Prezydent Gdańska, a patronat merytoryczny objęła Giełda Papierów
Wartościowych w Warszawie. Spotkanie jeszcze raz dowiodło, iż wszelkie inicjatywy
wspierania przedsiębiorczości w regionie cieszą się dużym zainteresowaniem
zainteresowaniem wśród
przedsiębiorców, którzy mogą dowiedzieć się o możliwościach pozyskania kapitału na
rozwój swoich firm szczególnie w trudnym dziś okresie spowolnienia gospodarczego.

Statystyka notowań giełdowych w listopadzie 2008 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
3,90
3,15
3,35
349
1 573
52 096
2 742

Jednostka
zł
zł
zł
tys. zł
zł
akcja
akcja

Media o nas
 Parkiet 13-14.12.2008
13 14.12.2008
„NewConnect 12 podmiotów tworzy jedną izbę. Autoryzowani doradcy mają stowarzyszenie”

Numer 6/2008
/2008 (17 grudnia)
grudnia

 IPO grudzień 2008
“Wypowied
ypowiedź eksperta
ekspert z Auxilium ”
 Gazeta PrawnaPrawna 08.12.2008
08
“Wypowied
ypowiedź eksperta
ekspert z Auxilium ”
 Głos Tygodnik Nowohucki 05.12.2008
„Outsourcing
Outsourcing usług księgowych jest wiele tańszy”
tańszy
 Gazeta PrawnaPrawna 10
0.11.2008
“Wypowied
ypowiedź eksperta
ekspert z Auxilium ”
 Głos Tygodnik Nowohucki 07.11.2008
„Auxilium doradza”
 Puls Biznesu 22.10.2008
„Auxilium poprawia wyniki”
 Parkiet 22.10.2008
„Przekroczone prognozy”
 Głos Tygodnik Nowohucki 16.10.2008
“Wiedza
Wiedza obniża ryzyko”
ryzyko

 Gazeta PrawnaPrawna 13.10.2008
13.
“Wypowied
ypowiedź eksperta
ekspert z Auxilium ”
 Franchising – październik 2008
“Auxilium buduje sieć partnerską”
 Gazeta PrawnaPrawna 29.09.2008
“Warto wydać standard o płatnościach akcjami”
 Gazeta PrawnaPrawna 18.09.2008
“Prawnik Auxilium S.A. odpowiada jakie opłaty wnosi się przy składaniu skargi do WSA”

Kontakt
Siedziba Główna Kraków
31-564
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 309, 91-463 Łódź
nr. tel: 042/ 255 58 64; fax: 042/ 255 58 65
tel. kom. 508 056 221
Oddział Gdynia
ul. Starowiejska 47/12, 81-363 Gdynia
nr. tel/fax 058/ 7819811; tel. kom. 508 056 216

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

