Numer 6/2010 czerwiec 2010

Przesyłamy czerwcowe wydanie naszego newslettera.
Zapraszamy do zapoznania się z różnymi wydarzeniami z okresu ostatniego miesiąca, nie tylko związanymi z Auxilium, ale
również z podwórka naszych Partnerów Biznesowych.

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

"Auxilium Gepardem Biznesu 2009r."

Auxilium S.A. zostało wyróżnione wśród 1951 firm województwa małopolskiego za dynamiczny rozwój w latach 2006-2009. Spółce
został przyznany tytuł Gepard Biznesu 2009. Cały ranking jest w Internecie pod adresem http://www.gepardybiznesu.pl/. Raport na

temat Gepardów Biznesu 2009 zostanie opublikowany w magazynie "Europejska Firma" nr 2/2010 i ukarze się w czerwcu 2010 r.

"23 - go czerwca Auxilium czatowało"

23 czerwca 2010 roku o godzinie 12:00 odbył się czat giełdowy Auxilium S.A. przygotowany przez Grupę IPO.pl. Gościem specjalnym czata była
Pani Zofia Podhorodecka, Prezes Zarządu Auxilium S.A.. Tematem czata były wyniki spółki oraz jej plany na przyszłość. Czat cieszył się bardzo
dużym zainteresowaniem internautów i Akcjonariuszy Spółki. Zarząd pragnie wszystkim podziękować za możliwość żywej wymiany zdań oraz
bezpośredni kontakt.
Zapis czata dostępny pod adresem: http://czat.ipo.pl/archiwum/zofia_podhorodecka/auxilium_s_a_ukierunkowani_na_cel/23.html

Przełomowy wyrok w sprawie e-faktur

Naczelny Sąd Administracyjny wydał 20 maja 2010 r. wyrok (syng. akt I FSK 1444/09), który może w sposób znaczący ułatwić procedurę
przekazywania faktur. Być może jest to pierwszy krok do otwarcia możliwości przesyłania faktur „papierowych” drogą e-mailową lub faxem. W dniu 15
czerwca 2010 r. ukazało się uzasadnienie do niniejszego wyroku, które w sposób jednoznaczny wskazuje, że zdaniem Sądu przesyłanie faktur
papierowych e-mailem lub faksem, jest w świetle polskiego prawa, przy wsparciu przepisów unijnych jak najbardziej dopuszczalne. Ponadto, takie
faktury należy uznać za prawidłowo wystawione i dostarczone, mogą więc być dokumentem uprawniającym firmę do odliczenia od podatku
należnego wynikającego z nich podatku naliczonego. Sąd dostrzegł różnicę między fakturą wystawioną w formie elektronicznej, a fakturą jedynie za
pomocą środków komunikacji elektronicznej przesłaną. W rozstrzygnięciu sprawy dużą rolę odegrały przepisy UE.

Nowy system informacji gospodarczych

W dniu 14 czerwca 2010 roku weszła w życie nowa Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Zastąpiła
ona dotychczasowe przepisy regulujące działalność Biur Informacji Gospodarczej.
Nowa ustawa znacznie poszerza krąg osób uprawnionych do zgłaszania niesolidnych dłużników do rejestrów prowadzonych przez BIG. Do tej pory
mogli to czynić jedynie przedsiębiorcy, a od 14 czerwca, zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 4 nowej Ustawy, również osoby fizyczne (o ile dysponują tytułem
wykonawczym) oraz szereg innych podmiotów w tym m.in. firmy zajmujące się obrotem wierzytelnościami, szpitale, fundacje
i stowarzyszenia.

Wyniki Rankingu Firm Doradczych
AUXILIUM S.A. w opublikowanym 22 czerwca 2010 r. przez dziennik Rzeczpospolita dorocznym Rankingu największych Firm
Doradztwa Podatkowego według liczby doradców podatkowych zajęło 42 pozycję na 60 firm biorących udział w zestawieniu. W
rankingu największych firm według przychodów za 2009 rok uplasowaliśmy się na 42 pozycji, a patrząc w zestawieniu przyrost
przychodów 2009/2008 zajęliśmy 25 pozycję. W rankingu Firm Doradztwa Podatkowego w ujęciu regionalnym Auxilium S.A.
uplasowało się na trzeciej pozycji.

Wyniki Auxilium za maj 2010r.

Przychody ze sprzedaży ogółem w miesiącu maju2010 roku osiągnęły poziom 1.175.819,83 zł i są wyższe o 61% od przychodów
ogółem w analogicznym miesiącu 2009 roku. Zysk bilansowy zrealizowany w maju 2010 roku jest o 112% wyższy od zysku jaki
Auxilium zrealizowało w maju 2009 i wynosi 280 287,01 zł. Narastająco przychody ze sprzedaży ogółem za pięć miesięcy 2010 r.
wyniosły 4.157.817,18 zł i są wyższe o 20 % od przychodów wypracowanych w okresie styczeń-maj 2009 roku. Zysk bilansowy za
pięć miesiące 2010 roku jest o 52 % wyższy w porównaniu z analogicznym okresem 2009 roku i wynosi 1.291.437,45 zł.

STATYSTYKA NOTOWAŃ GIEŁDOWYCH AUXILIUM W MAJU 2010 r.

Lp wyszczególnienie

wartość jednostka

1

kurs akcji maksymalny

9,47

zł

2

kurs akcji minimalny

8,59

zł

3

kurs akcji średni ważony wolumen

8,98

zł

4

wartość obrotu ogółem

1 096

tys. zł

5

średnia transakcja

2 635

zł

6

wolumen obrotu ogółem

61 059

akcja

7

średni wolumen obrotu na sesję

3 053

akcja

OBNIŻANIE OPŁAT KOMORNICZYCH

Zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. Nr 40 poz. 228), która 17 czerwca br.
weszła w życie, przywrócono możliwość obniżania opłat komorniczych. Dłużnik wniosek składa do sądu, w terminie 7 dni od dowiedzenia
się o ściągnięciu opłaty lub od doręczenia postanowienia zawierającego wezwanie do uiszczenia opłaty. Rozpoznając wniosek, sąd zwróci uwagę
przede wszystkim na nakład pracy komornika lub sytuację majątkową wnioskodawcy oraz wysokość jego dochodów. Inna ze zmian wynikła z
konieczności racjonalnego i usprawiedliwionego względami społecznymi zrównania zasad finansowania egzekucji, które nie wymagają znacznego
nakładu pracy komornika, a których skutki finansowe są dotkliwe dla dłużników korzystających z szeroko rozumianych świadczeń społecznych chodzi o świadczenia z ubezpieczenia społecznego, zasiłki dla bezrobotnych, dodatki aktywizacyjne, stypendia oraz dodatki szkoleniowe, wypłacane
na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Świadczenia te zostały dodane do listy wierzytelności, przy egzekucji z
których obowiązuje obniżona opłata stosunkowa, wynosząca 8% wyegzekwowanego świadczenia (jednak nie niższa niż 1/20 i nie wyższa niż
dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego).

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

W ostatnim miesiącu o Auxilium pisały następujące gazety:
Puls Biznesu 24 .06.2010 „Dobry maj w Auxilium"
Dziennik Gazeta Prawna 21.06.2010 „Cały VAT od zakupu auta ciężarowego i paliwa podlega
odliczeniu”
Dziennik Gazeta Prawna 21.06.2010 „ Jak ewidencjonować zakup ręczników papierowych”
Dziennik Gazeta Prawna 15.06.2010 „Dział spadku trzeba zgłosić do urzędu skarbowego”
Dziennik Gazeta Prawna 14.06.2010 „Jak ująć w księgach aport mieszkań”
Dziennik Gazeta Prawna 10.06.2010 „Dział spadku jest opodatkowany”
Dziennik Gazeta Prawna 07.06.2010 „Spadkobierca nie uwzględni kosztów uzyskania
przychodów spadkodawcy”
Dziennik Gazeta Prawna 07.06.2010 „Jak zaewidencjonować wypłatę nagród dla członków
zarządu spółki”
Dziennik Gazeta Prawna 01.06.2010 „Sprawozdanie trzeba złożyć do urzędu skarbowego”
Dziennik Gazeta Prawna 31.05.2010 „Czy podatek od spadku może się przedawnić”
Dziennik Gazeta Prawna 31.05.2010 „Jak ustalić koszt wytworzenia”
Gazeta Finansowa 28.05.2010 „Szeroki katalog potencjalnych usług”
Rzeczpospolita 28.05.2010”Strategia Ekspansji”- rynek NewConnect i inwestycje alternatywne.
FORSAL 28.05.2010”Firma musi udokumentować zwrot towaru”
Dziennik Gazeta Prawna 28.05.2010 „Spadku nie można zgłosić przed terminem”
Dziennik Gazeta Prawna 27.05.2010 „Firma musi udokumentować zwrot towaru”
Dziennik Gazeta Prawna 24.05.2010 „Jak rozliczyć dofinansowanie do wypoczynku pracownika
i jego dziecka”
Dziennik Gazeta Prawna 24.05.2010 „Gdzie przechowywać dokumenty”
Parkiet 22.05.2010 „Auxilium –kolejna umow ze spółka z GPW”

JAK SKUTECZNIE ODZYSKAĆ ZAPŁATĘ OD KONTRAHENTA?

- Przedsiębiorco, nie czekaj cierpliwie na zaległą zapłatę. Zbyt długa zwłoka zmniejsza szansę na odzyskanie należności - przestrzega Krzysztof
Madej, prezes Grupy Kapitałowej Obligo, zajmującej się m.in. windykacją należności. Zapraszamy do lektury artykułu z Gazety Wyborczej
mówiącego o sposobach poprawy płynności finansowej spółek.

Polubowne dochodzenie należności

Przedsiębiorca nie powinien dopuścić do znacznego przeterminowania wierzytelności. Gdy dłużnik opóźnia się ze spłatą wymagalnej wierzytelności,
wierzyciel powinien skontaktować telefonicznie się z dłużnikiem i przypomnieć o zaległej płatności. Błędem wielu przedsiębiorców jest brak
upominania się swoje wymagalne wierzytelności. Takie zachowanie wierzyciela utwierdza dłużnika w braku obowiązku terminowego regulowania
swoich należności i doprowadza do zatorów płatniczych Jeśli kontrahent nadal nie płaci, przedsiębiorca powinien wysłać wezwanie do zapłaty. Taki
dokument powinien dokładnie określać wierzyciela, dłużnika, wierzytelność, stosunek prawny z którego ona wynika oraz termin do jej zapłaty i
konsekwencje procesowe braku zapłaty. Na tym etapie dłużnik ma już świadomość, że wierzyciel rozpoczął formalny proces dochodzenia swoich
należności. Jeśli dłużnik nadal nie ureguluje zadłużenia, musi się liczyć z wszczęciem postępowania sądowego. Przedsiębiorca powinien wysłać do
dłużnika ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty, które jest sygnałem o przygotowywanej sprawie sądowej przeciwko dłużnikowi Etap sądowy
dochodzenia należności Jeśli dłużnik nie ureguluje zadłużenia mimo zastosowania powyższych środków, przedsiębiorca powinien skierować sprawę
na drogę postępowania sądowego. Powinien skorzystać z pomocy kancelarii adwokackiej lub radcowskiej, która przygotuje pisma procesowe i
będzie reprezentować wierzyciela w całym postępowaniu sądowym, począwszy od wysłania pozwu, kończąc na uzyskaniu tytułu wykonawczego
będącego podstawą wszczęcia egzekucji.

Korzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej jest bardzo istotne w sprawach gospodarczych, gdyż często spory sądowe z pozoru oczywiste, potrafią
przekształcić się w długotrwałe postępowania, gdzie pomoc prawnika jest konieczna. W prawie gospodarczym bardzo istotnym zagadnieniem jest
prekluzja, czyli nakaz dostarczenia wszelkich dowodów przy pierwszej czynności procesowej, czyli przy złożeniu pozwu. Uchybienie powyższemu
nakazowi może mieć bardzo istotny wpływ na dalszy etap postępowania sądowego i może zakończyć się przegraniem sprawy. Dlatego pomoc
profesjonalnego prawnika jest tak istotna. Egzekucja komornicza Dłużnik otrzymując prawomocny nakaz zapłaty powinien uregulować należności. W
przypadku braku zapłaty wierzyciel powinien złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji. Wówczas komornik sądowy skieruje egzekucje do majątku
dłużnika, jego ruchomości, nieruchomości, wierzytelności, rachunków bankowych, która powinna zakończyć się skuteczną egzekucją.
Zabezpieczanie wierzytelności Przedsiębiorcy już na samym etapie rozpoczęcia transakcji handlowych mogę się zabezpieczyć swoją wierzytelność.
Powinni spisywać umowy handlowe nakłaniać kontrahentów do wysyłania pisemnych zamówień dotyczących towaru, czy usługi. Powinni także dbać
o podpisywanie faktur przez dłużników, czy dowodów dostawy towarów. Te wszystkie czynności pomagają zabezpieczyć transakcję na wypadek
nieterminowej spłaty należności.

Przedsiębiorcy mogą także zawierać w umowach postanowienia dotyczące zastrzeżenia własności rzeczy sprzedanej, czyli konstrukcji, polegającej
na tym, że mimo wydania towaru sprzedawca nadal pozostaje jej właścicielem do momentu zapłaty. Wierzyciele mogą także nakłaniać kontrahentów
do zabezpieczeń transakcji poprzez wystawienia weksla, który umożliwia uzyskanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. W przypadku braku
terminowej zapłaty przedsiębiorcy powinni nakłaniać dłużników do pisemnego uznania długu, bądź do podpisania zobowiązania do spłaty w ratach.
Taki dokument stanowi silne zabezpieczenie w przypadku dochodzenia należności w postępowaniu sądowym. Biura Informacji Gospodarczej

Jeśli dłużnik nie reguluje terminowo swoich należności, wierzyciel po spełnieniu warunków określonych ustawą o udostępnianiu informacji
gospodarczych, może umieścić dłużnika w Krajowym Rejestrze Długów. Figurowanie przez dłużnika w powyższym rejestrze skutecznie uniemożliwi
mu zawarcie umowy kredytu, umowy leasingu, czy zawarcia umowy z operatem sieci komórkowej.
Źródło: Gazeta Wyborcza Łódź
http://lodz.gazeta.pl/lodz/1,35153,7978559,Jak_skutecznie_odzyskac_zaplate_od_kontrahenta.html
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