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Słowem wst ępu…  

serdecznie zapraszamy do lektury lipcowego numeru n ewslettera AUXILIUM S.A. - firmy z długoletnim do świadczeniem z zakresu 
świadczenia usług ksi ęgowych, doradztwa prawno- podatkowego oraz poprzez firm ę zależną Auxilium Audyt równie ż usług audytorskich 

.  

Zapraszamy do zapoznania si ę z różnymi wydarzeniami z okresu ostatniego miesi ąca, nie tylko zwi ązanymi z Auxilium, ale równie ż z 
podwórka naszych Partnerów Biznesowych.  

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

Auxilium - ma nowy skład Rady Nadzorczej.  
  

               
W dniu 12 lipca 2010 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej Auxilium wybranej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Nowo 
powołana Rada Nadzorcza w składzie Kazimiera Widła, Cecylia Łobas, Hanna Kozak, Tadeusz Rejdak i Sławomir Jarosz na pierwszym posiedzeniu 
ukonstytuowała się wybierając spośród członków  przewodniczącą rady, którą została pani Kazimiera Widła oraz Sekretarza Rady, którym została 
pani Hannę Kozak. Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej w/w składzie dostępne są na stronie Spólki pod adresem www.auxilium .com.pl 
w zakładce Relacje Inwestorskie. 

  

Auxilium odpowiada inwestorom  
   

   

W opublikowanym w Pulsie Biznesu z okazji drugiej rocznicy uruchomienia "AKCJI INWESTOR" zestawieniu przedstawiającym listę spółek , które 
nie lekceważą inwestorów i szybko odpowiadają na wszystkie pytania znalazło się AUXILIUM. Wartym podkreślenia jest fakt, że na wszystkie spółki 
notowane na obydwóch parkietach tylko 60 dba o dobre relacje i korespondencję z inwestorami, z czego mniej niż 10 spółek z rynku NewConnect. 

  

Auxilium autoryzowanym doradc ą dla kolejnej spółki z NewConnect  
   

   

Auxilium podpisało kolejna umowę w zakresie autoryzowanego Doradztwa. Po spółkach Marsoft, Maximus, STI Group Auxilium będzie świadczyć 
usługi doradcze dla spółki Doradcy 24 S.A. w zakresie sporządzenia dokumentu informacyjnego, niezbędnego do wprowadzenia akcji serii F  

i D/E do Alternatywnego Systemu Obrotu. Auxilium również będzie świadczyć na rzecz Doradcy24 S.A usługi doradztwa związanego z ubieganiem 



się o wprowadzenie do obrotu instrumentów finansowych w Alternatywnym Systemie Obrotu rynku NewConnect. 

  

Auxilium w "BOOK of LISTS 2010"     
  

  

Auxilium  w opublikowanym wydaniu "BOOK of LISTS 2010" -rankingu największych według przychodów  z audytu i księgowości Firm Audytorskich i 
Księgowych  zajęło 19 pozycję na 33 firmy biorące  udział w zestawieniu. Wartym podkreślenia jest fakt, iż Auxilium w w/w zestawieniu było jedyną 
firmą z małopolski. 

  

  

Opinie przedsi ębiorców na temat działalno ści Specjalnych Stref Ekonomicznych  
     
  
 Jedna z firm audytorskich przeprowadziła badanie dotyczące opinii przedsiębiorców prowadzących działalność w Specjalnych Strefach 
Ekonomicznych. Zestawienie jakie otrzymano to niejako podsumowanie nastrojów panujących wśród osób odpowiedzialnych za prowadzenie 
biznesu na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych. Osoby te wskazuje, że oczekują zmian, które pomogłyby im przetrwać trudny okres 
spowolnienia gospodarczego, w wyniku którego spełnienie warunków wynikających z zezwolenia zostało znacząco utrudnione. 67,8% ankietowanych 
uznało, że rozpoczynając nowy projekt inwestycyjny, ubiegałoby się o zwolnienie w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Najczęściej stawianym 
pytaniem było, czy doczekają się nowelizacji przepisy strefowe, które na chwilę obecną pozostają nadal otwarte. Pewnym jest natomiast, że brak 
jakichkolwiek zmian może w praktyce skutkować schyłkiem Specjalnych Stref Ekonomicznych  w Polsce. 
   

Giełda Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A.- Liderem     
  

  

Warszawska Giełda Papierów Wartościowych zajęła pierwsze miejsce pod względem wartości IPO na rynkach regulowanych w drugim kwartale 2010 
roku tak wynika z najnowszego raportu IPO Watch Europe przygotowanego przez firmę doradczą PricewaterhouseCoopers. Wśród pięciu 
największych ofert na giełdach europejskich w drugim kwartale, dwie miały miejsce na GPW – PZU i Tauron. 

  

NEWCONNECT Convention 2010 / w tym roku 30 lipca na WROCŁAWSKIM RYNKU/  
 

  
NewConnect Convention  to wydarzenie o charakterze edukacyjno-promocyjnym, umożliwiające uczestnikom zapoznanie się z zasadami 
inwestowania w spółki notowane na NewConnect. To impreza kierowana również do przedsiębiorców, którzy będą mogli wziąć udział w szkoleniach 
oraz uzyskać porady specjalistów w zakresie możliwości pozyskania kapitału na rozwój swoich projektów.  
Podczas NEWCONNECT CONVENTION:  
- można dowiedzieć się jak i w co inwestować na NewConnect 
-można zdobyć informacje jak pozyskać kapitał na rozwój firmy 
-można poznać opinie eksportów 
W programie m.innymi:  
-szkolenie dla inwestorów 
-szkolenie dla spółek 
-prezentacje i stoiska autoryzowanych doradców 



    

Wyniki  Auxilium za czerwiec 2010r. oraz II kwartał . 
      
Przychody ze sprzedaży ogółem w miesiącu czerwcu 2010 roku osiągnęły poziom 598 397,77 zł i są wyższe o 1% od przychodów ogółem w 
analogicznym miesiącu 2009 roku. Zysk bilansowy zrealizowany w czerwcu 2010 roku wynosi 36 019,39 zł. 
Auxilium  w okresie od 01.04.2010 r. do 30.06.2010r. czyli w drugim kwartale 2010 r. osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości 3.119.957,49 zł i 
są one wyższe o blisko 20% od przychodów ze sprzedaży w drugim kwartale 2009 roku. Zysk operacyjny w drugim kwartale 2010 roku wyniósł 
620.547,41 zł i jest on wyższy od zysku operacyjnego w drugim kwartale 2009 roku o 5,5%. Zysk finansowy  w okresie kwiecień - czerwiec 2010 roku 
jest o 632,8% wyższy od zysku finansowego w analogicznym okresie roku 2009 i wynosi 292.734,38 zł. Zysk netto w drugim kwartale 2010 roku 
wyniósł 742.496,20 zł i jest on wyższy o 47% od zysku netto w drugim kwartale 2009 roku.   

STATYSTYKA NOTOWAŃ GIEŁDOWYCH AUXILIUM W CZERWCU 2010 r. 

  

Lp  wyszczególnienie wartość   jednostka 

1  kurs akcji maksymalny  10,00  zł 

2  kurs akcji minimalny  8,67  zł 

3  kurs akcji średni ważony wolumen  9,27  zł 

4  wartość obrotu ogółem  488  tys. zł 

5  średnia transakcja 1 768  zł 

6  wolumen obrotu ogółem  26 314  akcja 

7  średni wolumen obrotu na sesję 1 253  akcja 

 

PRZEPIS O POZWIE ZBIOROWYM   

Od 19 lipca 2010 r. obowiązują przepisy o pozwach zbiorowych. Istytucję pozwu zbiorowego wprowadzono ustawą z dnia 17 grudnia 2009 r. o 
dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz.U. z 2010 r., nr 7, poz. 44). Według przepisów tej ustawy postępowanie grupowe jest 
rodzajem postępowania cywilnego,  w których dochodzi się roszczenia jednego rodzaju, gdzie pozew składa co najmniej 10 osób. Pozwem 
zbiorowym mogą być objęte roszczenia o ochronę konsumentów, roszczenia z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt 
niebezpieczny, roszczenia z tytułu czynów niedozwolonych. Pozew zbiorowy nie będzie zaś mógł dotyczyć sporów ze stosunku pracy oraz z zakresu 
ochrony dóbr osobistych. Na pozwy zbiorowe szczególnie narażone są podmioty dostarczające towary powszechnego użytku i usługi masowe, np. 
deweloperzy, linie lotnicze, biura podróży, firmy telekomunikacyjne, ubezpieczyciele, banki i firmy farmaceutyczne. Pozew zbiorowy może też objąć 
spółki giełdowe, które nienależycie wywiązywały się z obowiązków notyfikacyjnych.  

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



 

  

 

W ostatnim miesi ącu o Auxilium pisały nast ępuj ące gazety:  

Dziennik Gazeta Prawna  26.07.2010 „Czy niezamortyzowana część wydatku to koszt” 
Dziennik Gazeta Prawna 26.07.2010 „Jak ująć świadczenie urlopowe” 

Dziennik Gazeta Prawna 19.07.2010 " Jak zaksiegować notę" 
Dziennik Gazeta Prawna 19.07.2010 " W jakim trybie składać wyjaśnienia w urzędzie" 
Dziennik Gazeta Prawna 19.07.2010 " Jak ująć opłatę targową" 
Dziennik Gazeta Prawna  12.07.2010  „Ile kosztuje wpis zagranicznego 
przedstawicielstwa przedsiębiorcy” 
Dziennik Gazeta Prawna 12.07.2010  „Ulga za podwójny meldunek” 
Dziennik Gazeta Prawna  05.07.2010  „Jak gmina partycypuje w CIT od koncernu” 
Dziennik Gazeta Prawna  05.07.2010 „Jak zaksięgować bezzwrotną pomoc 
otrzymaną z powiatowego urzędu pracy” 
Dziennik Gazeta Prawna  01.07.2010 „W Polsce nie ma szans na ulgę dla oddających 
organy” 
Dziennik Gazeta Prawna  30.06.2010 „Do 30 czerwca trzeba zatwierdzić 
sprawozdania finansowe” 
Dziennik Gazeta Prawna  30.06.2010 „Najem okazjonalny z 8,5-proc. ryczałtem” 
Dziennik Gazeta Prawna  29.06.2010 „Tylko jutro korekta z 1 proc”. 
Dziennik Gazeta Prawna  28.06.2010 „Prezent za 200 zł bez PIT” 
Puls Biznesu   24 .06.2010 „Dobry maj w Auxilium"  

 

 

JAK SKUTECZNIE ZARZĄDZAĆ NALEŻNOŚCIAMI  

Szanowni Państwo, 

Serdecznie zapraszam do lektury drugiego numeru newslettera Grupy Kapitałowej Obligo, jednego z wiodących dostarczycieli rozwiązań prawno-
finansowych dla przedsiębiorstw w zakresie zarządzanie należnościami. Zachęcam do zapoznania się z artykułami o charakterze szkoleniowym, 
poradami dotyczącymi sposobów dbania o należności, opisami świadczonych przez nas usług, wydarzeniami z życia firmy oraz komentarzem 
prawnym do ustawy o gwarancjach zapłaty za roboty budowlane. 
Newsletter, nr 2/2010: http://www.obligo.pl/newsletters/numer2_2010/ 
Zapraszam, Krzysztof Madej 
Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej Obligo 
W celu otrzymywania bezpośrednio na Państwa skrzynki pocztowe kolejnych części newslettera, prosimy o dokonanie subskrypcji na naszej 
stronie:http://www.obligo.pl/ 
  
OBLIGO Sp. z o.o.   
ul. Legionów 93/95, 91-072 Łódź  
tel.: +48 42/ 630-41-41, fax.: +48 42/ 630-70-77  
sekretariat@obligo.pl, www.obligo.pl 



 

 BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE  Sp. zo.o.  
tel. (33) 822-14-10   www.bbc-polska.com      

DOTACJE NA INNOWACJE – DZIAŁANIE 2.1  

Schemat  DLA MIKROPRZEDSI ĘBIORSTW  
w województwie małopolskim  

  

Wsparcie przedsi ębiorstw 
m.in. w zakresie:  

Maks. poziom wsparcia  
(% i wydatki kwalifikowane)  

Przykładowe rodzaje projektów:  

 
Projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, 
związane  
z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty poprzez: 

•          rozbudowę i nabycie przedsiębiorstwa, 

•          działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian 
produkcji bądź procesu produkcyjnego, 

•          zmianę stosowanych rozwiązań produkcyjnych, 
technologicznych, organizacyjnych na sprzyjające poprawie 
środowiska naturalnego oraz BHP, 

•          unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia 
działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, 

•          zmianę wyrobu i usługi, w tym także zmianę w sposobie 
świadczenia usług, 

•          modernizację środków produkcji. 

 
Rodzaje kosztów kwalifikowanych (główne pozycje):  

•          zakup nieruchomości 

•          zakup i instalacja środków trwałych (nowych i używanych) 

•          zakup wartości niematerialnych i prawnych 

•          część rat leasingowych związanych ze spłatą kapitału 
leasingowanego dobra 

••••       zakup materiałów i robót budowlanych. 

Beneficjenci:  

Mikroprzedsiębiorstwa 

Poziom dofinansowania: do 40%  
 
nie więcej niż 200.000,- PLN 
 
Dodatkowe informacje:  

–    zakup nieruchomości zabudowanej do 50% całkowitych wydatków kwalifikujących się 
do objęcia wsparciem, 

–   wydatki związane z robotami budowlanymi do 50% całkowitych wydatków 
kwalifikujących się do objęcia wsparciem, 

–  wydatki związane z zakupem nieruchomości oraz wydatki związane z robotami 
budowlanymi łącznie nie mogą przekroczyć 50% całkowitych wydatków kwalifikujących się 
do objęcia wsparciem 

 

TERMIN NABORU DO KONKURSU: wrzesień 2010 

 PROFESJONALNE I  SKUTECZNE ROZWI ĄZANIA FINANSOWE 
BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE  tel. (33) 822-14-10   www.bbc-polska.com  



 

 

 

 

 

 

 


