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Newsletter Auxilium zawiera:





najważniejsze wydarzenia z życia spółki >>>>
bieżące wyniki finansowe >>>>
statystyki giełdowe >>>>
porady podatkowo-prawne >>>>

 NOWOŚĆ! newsletter zawiera ważne informacje w zakresie dotacji unijnych, których pozyskanie ma bardzo duże znaczenie dla finansów każdego
przedsiębiorstwa >>>>

<<<< Zapraszamy serdecznie do jego lektury >>>>

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

Wydarzenia
 Auxilium S.A. nabyło uprawnienia do szkolenia biegłych rewidentów
W dniu 1 czerwca 2009 roku otrzymaliśmy informacje z Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, iż w związku ze spełnieniem przez nas
naszą
zą Spółkę
warunków określonych w § 5 ust.2 zasad obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów otrzymujemy zgodę na
prowadzenie przez Auxilium S.A. seminariów dla biegłych rewidentów w zakresie modułów określonych uchwałą. Nasza kancelaria zznalazła
nalazła
się wśród 13 największych firm uprawnionych
uprawnionych do szkolenia biegłych rewidentów w Polsce między innymi takich jak Deloitte Audyt Sp. z o.o.;
Ernst&Young Audit Sp. z o.o. oraz KPMG Audyt Sp. z o.o.


Współpraca z OBLIGO
9 czerwca 2009 roku Auxilium S.A. podpisało umowę o współpracy z firmą zajmującą się obrotem i windykacją wierzytelności,
monitoringiem płatności oraz faktoringiem OBLIGO Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Umowa określa zasady podjęcia stałej współpra
współpracy
cy w
zakresie pozyskiwania potencjalnych Klientów, umocnienia pozycji rynkowej i ugruntowanej renomy każdej ze spółek oraz informowaniu
klientów o ofercie stron w zakresie pełnego katalogu świadczonych przez nie usług.

 Wyniki Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego
24 czerwca 2009r.
200 r. AUXILIUM S.A. w opublikowanym przez dziennik Rzeczpospolita dorocznym Rankingu największych Firm Doradztwa
oradztwa
Podatkowego
odatkowego według liczby doradców podatkowych zajęło 28
2 pozycję i jest to awans o 1 miejsc w porównaniu z rokiem ubiegłym. W
zestawieniu największych
największych firm według przychodów za 2008 rok uplasowaliśmy się na 42 pozycji, a patrząc w zestawieniu przyrost
przychodów 2008/2007 zajęliśmy 12 pozycję. W rankingu Firm Doradztwa Podatkowego w ujęciu regionalnym Auxilium S.A. uplasował
uplasowało
o się
na trzeciej pozycji.
poz



Kobiety w biznesie
Zakończyło się badanie pod hasłem: Biznes też jest dla kobiet”. GPW rozesłała ponad 500 ankiet do spółek notowanych na rynku giełdowym
z prośbą o określenie sytuacji kobiet w firmach oraz ich pozycji w strukturze organizacyjnej. Na ankietę odpowiedziało jedynie 98
podmiotów wśród, których było oczywiście Auxilium S.A. zarządzane sprawną, kobiecą ręką prezes Zofii Podhorodeckiej. Tegoroczne badanie
wypadło zdecydowanie korzystniej niż przed trzema laty. Z badania jednak wynika, że to w mniejszych firmach kobiety piastują najwyższe
stanowiska i są to głównie firmy z branży finansowej rzadziej usługowej.



BBC przejmowane przez NFI VICTORIA
Spółka Beskidzkie Biuro Consultingowe Sp. z o.o. z Bielska Białej w której to Auxilium S.A. posiada 10% udziałów, zostanie wkrótce włączona
do tworzonej przez NFI Victoria grupy kapitałowej. Podmiot ten chce przejąć udziały BBC, Egzo Group i Rubicon Partners Domu Maklerskim
w zamian za maksymalnie 30,67 mln akcji Serii C oferowanych po cenie emisyjnej wynoszącej 0,91 zł. Z podjętych uchwał na ostatnim WZA
NFI Victoria wynika, że ponad 90% pakiet udziałów BBC może być nabyty za maksymalną kwotę 5,5 mln złotych.



Konferencja Wall Street 2009
Auxilium S.A dziękuje wszystkim inwestorom, którzy tak licznie uczestniczyli w konferencji Wall Street w Zakopanem.

Konferencja w Krakowie
W dniu 9 czerwca 2009 roku odbyła się w Krakowie w siedzibie Krakowskiego Parku Technologicznego z udziałem Auxilium konferencja
„Rynek giełdowy-źródło kapitału dla przedsiębiorstw” podczas której zaprezentowaliśmy temat „Współpraca z audytorem w procesie
sporządzania prospektu/memorandum/dokumentu informacyjnego” . Dziękujemy wszystkim biorącym udział w spotkaniu


Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
W dniu 9 czerwca 2009 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Auxilium S.A. Wszystkie informacje dotyczące WZA znajdują się
w zakładce relacje inwestorskie/walne zgromadzenie na naszej stronie internetowej pod adresem www.auxilium.com.pl

Wyniki za maj 2009 roku
Przychody ze sprzedaży ogółem w miesiącu maju 2009 roku osiągnęły poziom 729.118,79 zł. Zysk bilansowy zrealizowany w maju 20
2009
09 roku
wyniósł 132.184,95 zł.
Narastająco przychody ze sprzedaży ogółem za pięć miesięcy 2009r wyniosły 3.439.776,54 zł i są wyższe
wyższe o 29% od przychodów wypracowanych
w okresie styczeń-maj
styczeń maj 2008 roku. Zysk bilansowy za pięć miesięcy 2009 roku jest o blisko 42% wyższy w porównaniu z analogicznym okresem
2008 roku i wynosi 848.731,16zł.
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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
4,9
4,90
3,
3,83
4.49
1 463
2 049
163
63 066
8 153

Jednostka
zł
zł
zł
tys. zł
zł
akcja
akcja

Dotacje unijne
WYMIERNA KORZYŚĆ
KORZY
DLA PRZEDSI
PRZEDSIĘBIORSTW
PRZEDSIĘBIORSTW
Program /
Działanie

Nazwa

IG 1.4-4.1
1.4

Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz
wdrożenie wyników tych prac

IG 4.2

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !
Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw
m.in. w zakresie:

Maks. poziom wsparcia
(% i wydatki
kwalifikowane)

14.09.2009

● Prace badawczo-rozwojowe
badawczo rozwojowe
● Wdrożenie tych prac - inwestycje

do 70% maks. < 7,5 mln
euro + 20 mln zł

Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw
oraz wsparcie w zakresie wzornictwa
przemysłowego

14.09.2009

● Zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego
badawczo rozwojowego
+ wzornictwo przemysłowe
– inwestycje, szkolenia, doradztwo

do 70%
wg kryteriów
ponad 20 mln zł

IG 4.4

Nowe inwestycje o wysokim potencjale
innowacyjnym

14.09.2009

● Inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym;
zakupy lub wdrożenia rozwiązań w produkcji lub
usługach

do 70%
maks. 42 mln zł

IG 6.1

Paszport do eksportu

14.09.2009

● Przygotowanie i wdrożenie Planu Eksportu

do 80%
maks. 210 tys. zł

IG 8.1

Wspieranie działalności w dziedzinie gospod.
elektronicznej – mikro i małe firmy

13.07.2009
28.09.2009

● Świadczenie i wytworzenie e-usług
e

do 85%
maks. 1 mln zł

IG 8.2

Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu
B2B – mikro i MSP

05.10.2009

● Rozpoczęcie lub rozwój współpracy B2B w
oparciu o rozwiązania elektroniczne

wg kryteriów
maks. 2 mln zł

● Rozbudowa firmy lub modernizacja prowadząca
do wprowadzenia na rynek nowych lub
ulepszonych produktów/usług.
● Dokonywanie zasadniczych zmian procesu
produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

do 60% -firmy mikro
maks. 200 tys. zł
małe firmy do 60%,
średnie do 50%, maks.
750 tys. zł

● Dokonywanie zasadniczych zmian produkcji /
sposobu świadczenia usług.
● Unowocześnienie
nowocześnienie wyposażenia

do 40 %
maks. 200 tys. zł

RPO
woj. śląskie

RPO woj.
małopolskie

Termin
naboru

Mikroprzedsiębiorstwa / Małe i Średnie
Przedsiębiorstwa – badania i rozwój
technologiczny, innowacje
i przedsiębiorczość

sierpień 2009

Mikroprzedsiębiorstwa
– rozwój i podniesienie konkurency
konkurencyjności
jności
przedsiębiorstw

wrzesień
2009

BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE PROFESJONALNE I SKUTECZNE ROZWIĄZANIA FINANSOWE
Kontakt:  e--mail:
mail: miroslaw.matyja@bbc-polska.com
miroslaw.matyja@bbc polska.com www.bbc-polska.com
www.bbc polska.com  tel. 513-076
076-407

-powyższe
e zestawienie przygotowała spółka BBCBBC

Porady prawno - podatkowe
Jak ewidencjonować w sprzedaży dobowe raporty fiskalne i faktury wystawiane poza kasą.
Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług ( VAT) ewidencja sprzedaży towarów na rzecz osób fizycznych ni
nieprowadzących
eprowadzących
działalności gospodarczej oraz
oraz rolników ryczałtowych powinna być prowadzona obowiązkowo
obowiązkowo za pomocą kas rejestrujących z pamięcią fiskalną.
Podatnik prowadzący sprzedaż z użyciem kasy rejestrującej ( fiskalnej ) obowiązany jest do rejestrowania każdej sprzedaży prz
przy zastosowaniu
tosowaniu
kasy oraz do wydruku z każdej operacji paragonu fiskalnego i wydania go w oryginale nabywcy. Podatnik zobowiązany jest do zarejestrowania
się jako „podatnik VAT czynny”, jeżeli nie wykonuje wyłącznie czynności zwolnionych od podatku VAT. Czynni podatnicy VAT są obowiązani
prowadzić ewidencję sprzedaży w celu poprawnego wyliczenia zobowiązań podatkowych, w tym kwot podatku należnego. Podatnik
ewidencjonujący obrót przy użyciu kasy fiskalnej sporządza raporty fiskalne dobowe oraz łączne raporty okresowe
okresowe za okresy miesięczne, które są
podstawą do dokonania zapisów w ewidencji sprzedaży VAT. Osoby fizyczne będące nabywcami towarów, potwierdzonych paragonem
fiskalnym mają prawo żądać poświadczenia sprzedaży fakturą VAT. Wystawiona faktura VAT z tytułu sprzedaży zarejestrowanej uprzednio za
pomocą kasy fiskalnej nie podlega odrębnej ewidencji w księgach ( paragon potwierdzający tę sprzedaż jest już ujęty w raporci
raporciee dobowym a ten
następnie w raporcie miesięcznym). W innym przypadku doszło by do podwójnego wykazania podatku należnego w wyniku dokonania tej
samej sprzedaży. Dodatkowo należy podkreślić, że wykonując dyspozycję § 11 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 25.05.2005r. w
sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom (…) do kopii faktury, pozostającej u podatnika powinien on dołączyć paragon dokumentujący tę
sprzedaż.

ustawy

Media o nas
















Puls Biznesu 24.06.2009 „Dobry maj w Auxilium”
Rzeczpospolita 24.06.2009 „Ranking doradztwa podatkowego”
Gazeta Prawna 24.06.2009
24
“ Spółki mogą obniżyć koszty publikacji raportów”
Gazeta Finansowa 19.06.2009 “Na co zwracać uwagę przy inwestowaniu na NewConnect”
Gazeta Prawna 18.06.2009 “Rolnik będzie jak firma”
Gazeta Prawna 16.06.2009 “ Kryzys wskrzesił ryczałt
ryczałt””
Gazeta Prawna 15.06.2009 “ Ekspert wyjaśnia
wyjaśnia”
Gazeta Prawna 15.06.2009 “Jak
“Jak zaksięgować poręczenie wekslowe”
wekslowe
Gazeta Prawna 01.06.2009 ”Jak
”Jak ująć odsetki od nieterminowej zapłaty”
zapłaty
Gazeta Finansowa 29.05.2009 “Każdy
“Każdy może skorzystać”
skorzystać
Gazeta Prawna 29.05.2009 ”Zarządcy
”Zarządcy muszą mieć specjalne uprawnienia”
uprawnienia
Gazeta Finansowa 29.05.2009 „Auxilium
„Auxilium”
Gazeta Prawna 25.05.2009
25.05
„Czy
Czy można ubiegać się o zwrot VAT”
Gazeta Prawna 25.05.2009
25.05
„W
W jaki sposób wykazać remont okien”
Gazeta Prawna 22.05.2009
22.05
„Błędem
Błędem są oszczędne kontrole”

Kontakt
Auxilium Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A.
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:
mail: auxilium@auxilium.com.pl
Oddział Łódź
ul. Łagiewnicka
Łagiewnic 54/56 , 91-463
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
81 363 Gdynia
nr. tel/fax 058/ 7819811; tel. kom. 508 056 216
Jednostka franczyzowa sieci Biur Rachunkowych
Rachunkowyc Auxilium
Biuro Finansowo - Księgowe "PROFIT"
mgr Elżbieta Aseńko
Licencja MF nr 20506/00
31-214
214 Kraków, ul. Mackiewicza 17 a
tel. 012/ 420 35 61,
tel.kom. 605 36 38 30
e-mail: eaprofit@op.pl

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

