
                                                                                                                                      

 
 

Numer 7/2009   23 lipca 2009 r.                      

                                                                                                                                         auxilium@auxilium.com.pl 
                                                                                                                      www.auxilium.com.pl 

 
    W środku sezonu wakacyjnego newsletter Auxilium zawiera: 

� najważniejsze wydarzenia z życia spółki >>>>  

� NOWOŚĆ! Tematy obrotu i windykacji wierzytelności, monitoring płatności oraz faktoring 

� 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 

� Zmiana nazwy Spółki  
Pragniemy poinformować naszych Klientów, Kontrahentów, Partnerów oraz Akcjonariuszy i Inwestorów giełdowych,  że zgodnie z 
postanowieniem Sądu Rejestrowego w Krakowie z dnia 01.07.2009r. Sygnatura akt KR.XI NS-REJ.KRS/010698/09/737, które wpłynęło do 
naszej Spółki w dniu 08.07.2009 r. nastąpiła zmiana nazwy naszej spółki z Auxilium Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. na Auxilium S.A.. 
Adres oraz inne dane teleadresowe pozostają bez zmian. 

� Dobrze ulokowane…  
Spółka BBC w której to Auxilium ma 10 % udziałów i prawo do dywidendy rocznej od zysków zostanie włączona do tworzonej przez V 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 V NFI Victoria 
wynika, że ponad 90% pakiet udziałów BBC może być nabyty za maksymalną kwotę 5,5 mln złotych. BBC ma być ważnym motorem 
holdingu. W 2008 roku miało 2 mln zł przychodów i 400 tyś. zł zysku netto. W tym roku takie wyniki BBC uzyskało już do końca czerwca i 1 
mln zł zysku wydaje się asekuracyjnym planem na 2009 r. Skuteczność BBC w pozyskiwaniu funduszy unijnych przekracza 90%, gdyż spółka 
starannie selekcjonuje projekty. BBC jest e pierwszej 10 firm w Polsce pod względem wielkości uzyskanych dotacji unijnych. W ostatnich 
edycjach programu Innowacyjna Gospodarka wszystkie wnioski przygotowane przez Spółkę zostały zaakceptowane co oznacza, że do 
klientów BBC trafi 55 mln złotych.  

� Auxilium pomyślnie przeszło kolejną ocenę GPW 
15 lipca 2009 r. w Giełda Papierów Wartościowych poinformowała o zakończeniu kolejnej  oceny działalności Autoryzowanych Doradców. Po 
dokonanej ocenie wykreślono z listy 33 podmioty, które utraciły tym samym statut Autoryzowanego Doradc i nie mogą już pełnić  tych 
obowiązków.. Do zadań autoryzowanych doradców należy wybór spółki chcącej debiutować, monitoring procesu przygotowania dokumentu 
informacyjnego, a potem jego zatwierdzenie oraz dopełnienie wszelkich formalności związanych z debiutem. Po wprowadzeniu spółki na 
rynek doradca jest zobowiązany  przez co najmniej rok pomagać emitentowi w wypełnianiu obowiązków informacyjnych i doradzać mu w 
zakresie funkcjonowania na rynku NewConnect.  
 
 
 



                                                                                                                                      

 
 

 

� Innowacja dla biznesu 
Auxilium wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego zaprasza na „Małopolskie Targi Innowacji dla Biznesu”, które 
odbędą się w dniu 2 września 2009 roku w Krakowie w obiekcie targowym przy ul. Klimeckiego. Celem organizowanych targów jest zbliżenie 
małopolskiego świata nauki i świata biznesu. Wśród ponad 50 wystawców będzie również Auxilium. Głównymi odbiorcami wydarzenia będą 
przedstawiciele mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z regionu Małopolski. Ważną częścią wydarzenia będzie organizowana 
konferencja, podczas której poruszane będą tematy takie jak: ochrona patentowa własności intelektualnej, alternatywne źródła 
finansowania innowacji, aktualna sytuacja gospodarcza i jej wpływ na sektor MŚP. Planowaną konferencję uzupełnią tematyczne panele 
dyskusyjne. Targi z równolegle prowadzoną konferencją służyć będą poszerzeniu wiedzy uczestników, zawieraniu nowych kontaktów 
mogących zaowocować wymianą nowatorskich idei, dobrych praktyk czy też wspólnym rozwojem technologii i ich transferem.   

� SUPER sześć miesięcy 
Auxilium S.A., zakończyło pierwsze półrocze bieżącego roku na pokaźnym plusie. Zysk wypracowany przez spółkę w okresie styczeń-czerwiec 
2009 roku jest wyższy od zysku za cały rok 2008. 22 lipca br. spółka przekazała do publicznej wiadomości oficjalne, wyniki finansowe za 
pierwsze półrocze 2009 r. Spółka od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 r. osiągnęła przychody ze sprzedaży  na poziomie 4 042 882,77zł, które 
były wyższe o 28 % od przychodów w analogicznym okresie 2008 r. Zysk netto za pierwsze półrocze 2009 roku wyniósł 770 375,20 zł i jest 
wyższy od zysku netto za pierwsze półrocze 2009 roku o 53%. Lepsze wyniki w pierwszym półroczu 2009 roku Auxilium zawdzięcza przede 
wszystkim wzrostowi liczby klientów o znane podmioty, w tym spółki giełdowe, oraz podpisaniu większej ilości umów na badania 
audytorskie, które stanowią już 69% przychodów firmy.  
 

                                                                                                                                      

 

Wyniki za czerwiec 2009 roku 

  
Przychody ze sprzedaży ogółem w miesiącu czerwcu 2009 roku osiągnęły poziom 603 106,23 zł i są wyższe o 23% od przychodów ogółem w 
analogicznym miesiącu 2008 roku. Zysk bilansowy zrealizowany w czerwcu 2009 roku jest o 383% wyższy od zysku jaki Auxilium zrealizowało w 
czerwcu 2008 i wynosi 108 415,04 zł. W okresie od 01.04.2009 r. do 30.06.2009r. czyli w drugim kwartale 2009 r. Spółka osiągnęła przychody ze 
sprzedaży w wysokości 2 598 610,39 zł i są one wyższe o blisko 18 % od przychodów ze sprzedaży w drugim kwartale 2008 roku. Zysk operacyjny  



                                                                                                                                      

 
 

 
 
 
w drugim kwartale 2009 roku wyniósł 587 823,40 zł i jest on wyższy od zysku operacyjnego w drugim kwartale 2008 roku o 39%. Zysk finansowy 
za w okresie kwiecień - czerwiec 2009 roku wynosi 39 946,53 złote i jest wyższy od zysku finansowego który analogicznym okresie 2008 roku 
przyjął wartość ujemną na poziomi 41 907,81 złotych. Zysk netto w drugim kwartale 2009 roku wyniósł 504 877,77 zł i jest on wyższy o 64% od 
zysku netto w drugim kwartale 2008 roku. Na koniec drugiego kwartału Spółka ma podpisanych 172 umowy ogółem w tym 35 umów  na 
prowadzenie księgowości i 137 umów na badanie sprawozdań finansowych.  
Przychody ze sprzedaży ogółem w miesiącu czerwcu 2009r.                        603 106,23 zł  
Zysk bilansowy w miesiącu czerwcu 2009r.                                                           108 415,04 zł 
Przychody ze sprzedaży ogółem  w II kwartale   2009 roku                                   2 598 610,39 zł    
Zysk netto w  II kwartale  2009 roku                                                                            504 877,77 zł    
 
 
       net 

Statystyka notowań giełdowych w czerwcu 2009 r. 
 

Lp. Wyszczególnienie Wartość Jednostka 

1 Kurs akcji maksymalny 4,62 zł 

2 Kurs akcji minimalny 4,10 zł 

3 Kurs akcji średni ważony wolumen 4,33 zł 

4 Wartość obrotu ogółem 490 tys. zł 

5 Średnia transakcja  1 775 zł 

6 Wolumen obrotu ogółem 56 556 akcja 

7 Średni wolumen obrotu na sesję 2 693 akcja 

 

 

 

                    

  



                                                                                                                                      

 
 

                  

Obrót i windykacja wierzytelności, monitoring płatności oraz faktoring   

Chcesz mieć spokojny urlop? 
Twoi dłużnicy nie pozwalają Ci pomyśleć o zaplanowaniu wymarzonego wyjazdu? Windykacja własnymi środkami staje się coraz mniej 
efektywna? Klienci Grupy Obligo mogą jednak spać spokojnie. Powierzyli bowiem swoje wierzytelności doświadczonym profesjonalistom. 
Jednym z efektów kryzysu gospodarczego są opóźnienia w spłatach należności. Sytuacja ta dotyczy znacznej większości polskich firm. Ponieważ 
nikt nie przewidział zaistniałych trudności, przedsiębiorcy nie byli w stanie wystarczająco dobrze zabezpieczyć się przed takim przebiegiem 
wypadków. Zdaniem ekspertów najskuteczniejszym w tym momencie sposobem odzyskiwania swoich pieniędzy jest windykacja polubowna. 
Warto przeciwdziałać! 
Wyniki najnowszych badań przeprowadzonych przez Krajowy Rejestr Długów wspólnie z Konferencją Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce są 
alarmujące. Tylko w pierwszym kwartale tego roku 88% firm miało kłopoty z otrzymaniem w terminie pieniędzy od swoich kontrahentów. Pod 
koniec 2008 roku odsetek takich przedsiębiorców, którzy nie dostawali aż połowy pieniędzy z wystawionych przez siebie faktur wynosił nieco 
ponad 20%. Z 4 miesięcy do 4,2 miesiąca wydłużył się również średni okres oczekiwania na zapłatę. 
Część partnerów biznesowych w zamian za dokonanie płatności w normalnym czasie żąda opustów w wysokości 4–5 % ceny towaru lub usługi. 
Sprzedawcy wolą ponadto dłużej czekać na zapłatę, byleby tylko nie stracić klienta. Takie praktyki mogą okazać się zabójcze dla firm, gdyż 
przedsiębiorcy otrzymujący z opóźnieniem pieniądze od kontrahentów, najczęściej sami również spóźniają się z płatnościami. 
Spory sądowe czy droga negocjacji? 
Przedsiębiorstwa poszukują rozwiązań, które mogą pomóc w zminimalizowaniu kłopotów. Jednym z nich jest ocena zdolności płatniczej 
przyszłych klientów. Warto na bieżąco sprawdzać, jak regulują swoje zobowiązania finansowe. Natomiast, jeżeli kontrahent zbyt długo ociąga 
się z dokonywaniem płatności, to wierzyciel powinien jak najszybciej wykorzystać przysługujące mu środki prawne w celu jej zabezpieczenia. 
Dla przedsiębiorcy istotne jest to, żeby zabezpieczenie istniało już w chwili powstania długu. Jeśli wierzyciel dysponuje realnym zabezpieczeniem 
zapłaty, to może wyrazić zgodę na rozłożenie spłaty na raty czy też odroczyć jej termin. W przypadku złej kondycji majątkowej dłużnika, dla 
przedsiębiorcy dużo korzystniejsze jest wynegocjowanie ugody i zabezpieczenie jej wykonania, niż toczenie długotrwałych sporów sądowych. 
Wytoczenie powództwa do sądu przeciwko dłużnikowi korzystne jest wówczas, gdy negocjacje nie przynoszą pożądanego efektu. 
Chcesz uniknąć podobnych problemów?  
Nic prostszego! Grupa Obligo oferuje pakiet kompleksowych rozwiązań prawno – finansowych, dzięki którym potrafimy zabezpieczyć Twoją 
firmę przed negatywnymi skutkami zadłużeń ze strony kontrahentów. Posiadamy również duże doświadczenie w rozwiązywaniu sporów z 
dłużnikami. W przypadku ich zaistnienia proponujemy usługę windykacji polubownej. Jest to pierwsza i najskuteczniejsza metoda, aby uzyskać 
zapłatę faktury. W ponad 80 % sytuacji efektem naszych działań jest szybka spłata zaległości lub uzyskanie podpisanego przez obie strony  



                                                                                                                                      

 
 

 
 
zobowiązania spłaty zadłużenia. Natomiast w przypadku niepowodzenia, przekazujemy Klientom wszystkie uzyskane przez nas informacje o 
dłużniku oraz analizujemy sytuację i doradzamy dalsze kroki prowadzące do odzyskania pieniędzy. Grupa Obligo oferuje również szereg innych 
usług, dzięki którym szanse na zaistnienie wierzytelności są minimalizowane już od samego początku transakcji. Są to m.in.: reprezentacja 
sprawy Klienta w postępowaniu sądowo-egzekucyjnym, monitoring płatności, sprawdzanie firm w bazach dłużników, szkolenia z zakresu 
odzyskiwania wierzytelności, doradztwo prawne i wiele innych. Nie czekaj, aż Twoi dłużnicy zepsują Ci nastrój przed nadchodzącym urlopem. 
Uporządkuj swoje należności już dzisiaj, kontaktując się z pracownikami Grupy Obligo – telefonicznie, bądź poprzez wypełnienie formularza 
kontaktowego na naszej stronie internetowej  www.obligo.pl   Infolinia: 0-801-140-222, Sekretariat tel.: 42/ 630-41-41 e-mail: 
sekretariat@obligo 

-powyższy artykuł opracowała spółka OBLIGO- 
 

 

Porady prawno - podatkowe 

Z dniem 31 marca 2009r. weszła w życie ustawa z dnia 10 lipca 2008r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw. Ustawa ta miała w m. in. za cel  usprawnić rozpoczęcie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców podlegających 
wpisowi do Rejestru Przedsiębiorców KRS.  Wprowadzono zasadę „jednego okienka” , ma nocy której przedsiębiorca składając wniosek o wpis 
spółki w KRS składa jednocześnie wnioski o nadanie numeru NIP, REGON i zgłoszenie jako płatnika składek.  
Z trzymiesięcznej praktyki wynika jednak, że planowane usprawnienie okazało się nie tylko nieskuteczne ale i de facto utrudniło działalność 
przedsiębiorcy. Obecnie urzędy skarbowe oraz urzędy statystyczne ( powołując się bezzasadnie  na przedmiotowe przepisy ) nie chcą nadawać 
numerów NIP i Regon spółkom kapitałowym w organizacji. Powoduje to znaczne opóźnienia w podjęciu faktycznej działalności, bowiem 
oczekiwanie na wpis d rejestru a następnie na przesłanie przez Sąd dokumentów do urzędów trwa co najmniej 6- 8 tygodni.  
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                      

 
 

 
 
Zatem po raz kolejny okazało się że ustawodawca wprowadził nowe regulacje zbyt szybko – bez uprzedniego zintegrowania pracy kilku 
instytucji.  
Niestety do czasu zmiany lub modyfikacji przepisów przedsiębiorcy zmuszeni są do większej niż dotychczas cierpliwości przy rozpoczynaniu 
działalności gospodarczej.  
  

 

ustawy  

 

Media o nas 

� Parkiet 23.07.2009 “Półrocze lepsze od ubiegłego roku”  
� Puls Biznesu 21.07.2009 “Dobry kwartał Auxilium”  
� Gazeta Prawna 16.07.2009 “Konsumenci mogą pozwać elektrownie” 
� ERGO dwutygodnik podatkowy nr 12(38)2009 ”Zalety umowy o dzieło” 
� ERGO dwutygodnik podatkowy nr 12(38)2009”Objęcie ochroną przedemerytalną” 
� Gazeta Prawna 6.07.2009 “Nie każda umowa podlega VAT” 
�  Lipiec Business Report “NewConnect oferta GPW dla dynamicznych spółek” 
� Rzeczpospolita 30.06.2009 „Trzeba przekonać, że warto włożyć pieniądze” 
� Gazeta Prawna 29.06.2009 “Trzeba złożyć uchwałę o pokryciu straty” 
� Gazeta Prawna 29.06.2009 “W jaki  sposób ująć opłaty notarialne” 
� Puls Biznesu 24.06.2009 “Dobry maj w Auxilium”  
� Gazeta Prawna 24.06.2009 “Spółki mogą obniżyć koszty publikacji raportów” 
 
 

 



                                                                                                                                      

 
 

 

 

Kontakt 
Auxilium S.A. 
www.auxilium.com.pl 

Siedziba główna Kraków 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 

Oddział Łódź 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  

Oddział Gdynia 81-363 Gdynia, ul. Starowiejska 47/12,  
 tel/fax 058/ 7819811;  
tel. kom. 508 056 216       
e-mail: gdynia@auxilium.com.pl 

Jednostka franczyzowa  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 iwona.ziolkowska@auxilium.com.pl o treści WYPISZ 


