
                                                                                                                                      

 
 

 

Przesyłamy sierpniowe wydanie naszego newslettera. Zapraszamy 
do zapoznania się z najważniejszymi wydarzeniami z życia Auxilium, 
wynikami finansowymi Spółki oraz poradą prawno-podatkową. 
Newsletter zawiera również ciekawe teksty przybliżające kwestie 
dotacji unijnych oraz obrotu wierzytelnościami.  

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

Wszystkie numery archiwalne newsletter’a dostępne są na 

naszej stronie internetowej pod adresem:    www.auxilium.com.pl 

 

 

 

 

� Nowi partnerzy  
Portal www.pb.pl, należący do wydawcy Pulsu Biznesu, został 

pierwszym partnerem GPW w ramach programu „GPW RI 

Partner”. Mając na uwadze istotną rolę jaką w budowaniu 

kultury inwestycyjnej na rynku giełdowym pełni właściwa 

komunikacja notowanych na nim spółek z inwestorami, GPW 

postanowiła rozszerzyć listę mediów, w których spółki giełdowe 

mogą realizować zadania z zakresu relacji inwestorskich 

zapisane w Programie Wspierania Płynności. Auxilium S.A. 

będzie również korzystało z tej nowej formy kontaktu z 

inwestorami jak tylko zostanie on uruchomiony, o czym 

poinformujemy naszych akcjonariuszy i inwestorów na łamach 

naszego newslettera. 

Numer 8/2009   24 sierpnia 2009 r.                      

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

 
   Wydarzenia 
� Jesteśmy członkami SEG  

AUXILIUM S.A. w dniu 11 sierpnia 2009 roku zostało przyjęte w poczet  
członków Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. Stowarzyszenie to istnieje  
od roku 1993 roku. Oferuje pomoc i konsultacje dla spółek członkowskich  
w zakresie wymogów prawnych, regulacji rynku, relacji inwestorskich.  
Celem działania Stowarzyszenia jest umożliwienie współdziałania 
 emitentów na rzecz rozwoju świadomości i odpowiedzialności obywatelskiej, 
 ewolucji polskiego życia gospodarczego i społecznego w kierunku  
tworzenia gospodarki rynkowej oraz doskonalenia zdolności organizacyjnej 
 jego członków, a także pogłębiania zrozumienia i współpracy między ludźmi. 
 Stowarzyszenie podejmuje prace na rzecz rozwoju rynku kapitałowego 
 poprzez działania edukacyjne, promujące i lobbingowe. Działa na rzecz  
integracji środowiska emitentów papierów wartościowych, podejmując  
organizację szkoleń, seminariów; reprezentuje wspólny interes tej grupy 
podmiotów. 

� Dynamicznie do przodu 

BBC Sp. Z o.o. w której to Auxilium ma 10 % udziałów podsumował siedem 
miesięcy br. Rentowność operacyjna i brutto wyniosły ponad 40%.   

� Dla wielu spółek z NewConnect ciężkie pierwsze półrocze  
Zbliża się do końca okres publikacji raportów za pierwsze półrocze 2009r. 
 Z notowanych na rynku NewConnect 94 spółek 91 opublikowały już swoje  
raporty. Jak z nich wynika, aż 49 spółek pokazało gorszy wynik finansowy za 
  



                                                                                                                                      

 
 

 

I półrocze niż przed rokiem. Z kolei 39 firmom udało się poprawić rezultaty. W tym 
gronie jest również Auxilium, które pierwsze półrocze 2009 roku zamknęło na 
dużym plusie. Narastająco przychody ze sprzedaży za sześć miesięcy tego roku 
osiągnęły poziom 4 042 882,77 zł, a zysk netto zamknął się kwotą 770 375,20zł i jest 
wyższy od zysku jaki spółka wypracowała w 2008 roku.  

 

 

 

� Trzecia umowa autoryzowanego 
doradcy 

24 sierpnia 2009 roku Auxilium S.A podpisało umowę  
z firmą  „MAXIMUS” Spółka Akcyjna w organizacji z 
siedziba w Bielsku-Białej, przedmiotem której jest 
świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy w 
Alternatywnym Systemie Obrotu zgodnie z 
Regulaminem ASO. Jest to trzecia podpisana przez 
naszą spółkę umowa na świadczenie usług 
autoryzowanego doradcy rynku NewConnect. 
 

 
 
 

 

 

� Innowacja dla biznesu 
W dniu 2 września 2009 roku w godz. 9:30 - 17:00 w Krakowie w obiekcie targowym 

 przy ul. Klimeckiego 14 odbędą „Małopolskie Targi Innowacji dla Biznesu”. 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.  Udział w konferencjach jest bezpłatny.  

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 26 sierpnia 2009r.  

Tel.: (012) 63 03 540, www.wrotamalopolski.pl Zapraszamy do udziału w  

konferencji i zapoznania sie z ofertą Wystawców. 
 
 
 



                                                                                                                                      

 
 

 

Statystyka notowań giełdowych w lipcu 2009 r. 

 Wyszczególnienie Wartość Wzrost/spadek Jednostka 

1 Kurs akcji maksymalny 4,80   zł 

2 Kurs akcji minimalny 4,00 
  zł 

3 Kurs akcji średni ważony wolumen 4,33 
 

 zł 

4 Wartość obrotu ogółem 922   tys. zł 

5 Średnia transakcja 1 793   zł 

6 Wolumen obrotu ogółem 106 342   akcja 

7 Średni wolumen obrotu na sesję 4 624   akcja 

 

 

    

Wyniki za lipiec 2009 roku 

 
Przychody ze sprzedaży w miesiącu lipcu 2009 roku osiągnęły 
poziom  539.110,53 zł i są wyższe o 114% od przychodów 
 ogółem zrealizowanych w analogicznym miesiącu roku 2008. 
 Zysk bilansowy zrealizowany w lipcu 2009 roku wyniósł 
  81.817,97 zł i jest wyższy o 156 % od zysku bilansowego 
 zrealizowanego w lipcu 2008 roku. 
Narastająco przychody ze sprzedaży ogółem za siedem  
miesięcy 2009 r.  wyniosły 4.581.993,30 zł i są wyższe o 35% 
 od przychodów  wypracowanych w okresie styczeń-lipiec 
 2008 roku. Zysk bilansowy za siedem miesięcy 2009 roku 
 jest o 59 % wyższy w porównaniu z analogicznym okresem 
 2008 roku i wynosi 1.038.964,17 zł. 
  
Przychody ze sprzedaży ogółem w miesiącu lipcu 2009r.           539.110,53 zł  
Zysk bilansowy w miesiącu lipcu 2009r.                                              81.817,97 zł 
Przychody ze sprzedaży ogółem narastająco za styczeń-lipiec 2009 roku       4.581.993,30 zł    
Zysk bilansowy narastająco za styczeń-lipiec 2009 roku                                   1.038.964,17 zł     
 

 
 
 
 
 
 
 

 

                    



                                                                                                                                      

 
 

                  

      Jak stworzyć skuteczne wezwanie do zapłaty? 
 

W świetle coraz większych problemów z niezapłaconymi fakturami przedsiębiorstwa są zmuszone do wysyłania swoim dłużnikom wezwań do zapłaty. 
Ten na pierwszy rzut oka prosty dokument może jednak stać się solą w oku wierzycieli. 
Dlaczego? Ponieważ dłużnicy dysponują szeregiem środków umożliwiających unieważnienie z pozoru poprawnie skonstruowanego wezwania do zapłaty. 
Niespełnienie wszystkich elementów formalnych dobrze sporządzonego wezwania może przynieść odwrotne od zamierzonych skutki. Z pewnością należy  
unikać podawania (świadomego bądź nie) informacji nieprawdziwych, gdyż polubowna windykacja należności może zostać wydłużona. Natomiast próby 
zastraszania dłużników stanowią podstawę do złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Ale są to kwestie oczywiste. Trzeba się zatem skupić na 
szczegółach dotyczących tego, co powinno zawierać prawidłowo napisane wezwanie do zapłaty, aby odniosło pożądany efekt. 
Prawidłowe wezwanie – lepsza skuteczność 
Przede wszystkim należy przygotować się na sytuację, w której jedno wezwanie do zapłaty nie przyniesie spodziewanych efektów. Do klientów, którzy 
permanentnie opóźniają się z płatnościami należy wysłać dwa lub trzy wezwania. Każde kolejne powinno być coraz ostrzejsze w wymowie – od 
przypomnienia o zaległej płatności do wezwania przedsądowego. Nie wolno zapomnieć o odpowiednich nagłówkach mówiących o treści dokumentu. W 
każdym piśmie należy przede wszystkim podać: z jakiego tytułu powstało zadłużenie, ile wynosi, jakie są odsetki od należności i koszty prowadzenia sprawy w 
sądzie, termin oczekiwanej zapłaty, nasz numer konta, osobę uprawnioną do kontaktu oraz adresata komunikatu. Ponadto, wezwanie do zapłaty musi być 
wysłane listem poleconym, w innym razie nie będzie możliwości wykazania, że zostało ono faktycznie wysłane i dotarło do dłużnika. 
Im szybciej zadziałamy, tym lepiej – większą skuteczność mają wezwania wysłane krótko po braku uregulowania zapłaty. Warto też przyjrzeć się takim 
elementom, jak stosowanie odpowiednich, perswazyjnych sformułowań i stosownych argumentów. Jeżeli współpracujemy z firmą zajmującą się windykacja 
należności lub z kancelarią prawniczą, również należy wymienić ten fakt w dokumencie. 
Pieczęć prewencyjna – przyspieszenie zapłaty 
Grupa Obligo oferuje usługę, która ma duże zastosowanie w takich przypadkach: jest to pieczęć prewencyjna. Sygnowanie wystawianych przez firmę umów 
sprzedaży, faktur, not odsetkowych lub wezwań specjalną pieczątką informuje kontrahentów o współpracy z profesjonalną firmą windykacyjną i 
konsekwencjach wynikających z opóźnień w zapłacie. Przypominanie o tym fakcie ma istotny wpływ na terminowe regulowanie zobowiązań i w skuteczny 
sposób redukuje ilość faktur niezapłaconych w terminie. Pieczęć prewencyjna umieszczona na fakturze zdecydowanie przyspiesza zapłatę za nią. 
Biura windykacyjne i kancelarie prawnicze działające na terenie całego kraju, w tym Grupa Obligo, której siedzibą jest Łódź mogą napisać za nas prawidłowo 
skonstruowane wezwania do zapłaty. Przekazując tę czynność firmie zewnętrznej wierzyciel zyskuje pewność, że wezwanie będzie zawierać elementy 
niezbędne oraz dodatkowe, pełniące funkcję motywującą dłużnika do szybkiej zapłaty. Co więcej, istnieje możliwość zlecenia jej stałego monitorowania 
płatności i przypominania się o dopiero co upływającym terminie płatności. Dodanie do tego sygnowania dokumentów pieczęcią prewencyjną przyniesie 
pożądany przez każdego wierzyciela rezultat – znacznie większą skuteczność niż w przypadku działania wyłącznie własnymi środkami 

-powyższy artykuł opracowała spółka OBLIGO-www.obligo.pl   Infolinia: 0-801-140-222, Sekretariat tel.: 42/ 630-41-41 e-mail: 
sekretariat@obligo 



                                                                                                                                      

 
 

 
DOTACJE UNIJNE dla MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIEBIORSTW w województwie śląskim oraz dla 
MIKROPRZEDSIEBIORSTW w województwie małopolski 

Program / 
Działanie 

Nazwa  Termin 
naboru 

Wsparcie inwestycji przedsi ębiorstw 
m.in. w zakresie: 

Kwalifikowalno ść wydatków: Maks. poziom 
wsparcia  
(% i wydatki 
kwalifikowane)  

RPO 
woj. śląskie 
 Mikroprzedsiębiorstwa, 

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

Trwa. 
Do 

12.11.09 

 

● Rozbudowa firmy lub modernizacja 
prowadząca do wprowadzenia na rynek 
nowych lub ulepszonych produktów/usług.  
● Dokonywanie zasadniczych zmian procesu 
produkcyjnego lub sposobu świadczenia 
usług.  
● Podniesienie konkurencyjności i 
innowacyjności przedsiębiorstwa 
● Dostosowywanie technologii i produktów do 
wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm 
zharmonizowanych i prawodawstwa w 
zakresie BHP, ochrony środowiska 

���� koszt nabycia/wytworzenia środków trwałych 
ściśle związanych z realizacją projektu, takich jak 
budowle i budynki oraz ich wyposażenie 
związane z prowadzoną działalnością gospod.,  
w szczególności: maszyny, urządzenia, 
narzędzia, przyrządy i aparatury, wyposażenie 
biurowe, rozwój infrastruktury technicznej 

���� koszty nabycia wartości prawnych i 
niematerialnych polegających m.in. na uzyskaniu 
patentu, nabyciu licencji lub  
nie opatentowanego know-how i in. 

Mikro: do 60%  
nie więcej niż  
200 tys. zł 
na pojedynczy projekt 
 
Małe firmy  
do 60% ,  
Średnie do  50%, nie 
więcej niż 750 tys. zł 
na pojedynczy projekt. 

RPO  
woj. 
małopolskie 

Mikroprzedsiębiorstwa  
– rozwój i podniesienie 
konkurencyjności 
przedsiębiorstw 

Od 
września 

2009 

● Dokonywanie zasadniczych zmian produkcji 
/ sposobu świadczenia usług.  
● Zmiana stosowanych rozwiązań 
produkcyjnych, technologicznych, 
organizacyjnych na sprzyjające poprawie 
środowiska naturalnego oraz BHP, 
● Unowocześnienie wyposażenia, 
modernizacja środków produkcji 

���� wydatki związane z zakupem nieruchomości 
oraz wydatki związane z robotami budowlanymi 
(nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych.) 

����  zakup maszyn i urządzeń 

���� ekspertyzy i usługi doradcze jeśli są związane 
z realizacją przedsięwzięcia objętego wsparciem 
(5% kw.) 

���� koszt wdrażania systemów zarządzania 
jakością ISO (do 50% kw.) 

Mikro do 40 % 
nie więcej niż 
200 tys. zł na 
pojedynczy projekt 
 
 

 
                          BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE    PROFESJONALNE I SKUTECZNE ROZWIĄZANIA FINANSOWE 

    Kontakt:    �   e-mail: miroslaw.matyja@bbc-polska.com      www.bbc-polska.com     �  tel. 513-076-407       

     -powyższe zestawienie przygotowała spółka BBC- 
    



                                                                                                                                      

 
 

Adresy pod którymi można znaleźć teksty o AUXILIUM S.A. 
 

www.pb.pl 
 www.parkiet.com 
 www.forsal.pl; 
www.gazetafinansowa.pl 
 www.bankier.pl; 
www.money.pl 
 www.inwestycje.pl 
 www.franczyzawpolsce.pl 
 www.franchising.pl; 
www.ipo.pl 
 www.franczyzawpolsce.pl 
 www.prnews.pl 
 www.PRportal.pl 
 www.news.pl 
 www.tf.pl 
 

szersze informacje o spółce na stronie 
www.auxilium.com.pl 

 
 

 

 

Porady prawno – podatkowe 

Ważne zmiany dla spółek akcyjnych związane z organizacją Zgromadzeń Akcjonariuszy  
W dniu 3 sierpnia 2009r. weszła w życie istotna nowelizacja Kodeksu Spółek 
 Handlowych. Przede wszystkim mniejszościowi akcjonariusze dzięki obniżeniu 
 progu, który gwarantuje zwiększenie uprawnień akcjonariusza. Obecnie wystarczy  
dysponować 5 % akcji w kapitale zakładowym by żądać zwołania zgromadzenia  
akcjonariuszy i umieszczenia w porządku obrad określonych spraw.  
Zmiany w tym względzie są jeszcze szersze w stosunku do akcjonariuszy spółek  
publicznych. Ci, którzy reprezentują 5 % kapitału zakładowego mogą sami zgłosić  
konkretne projekty uchwał, które zarząd jest obowiązany umieścić w projekcie protokołu 
 z WZA.  W spółkach publicznych w prowadzono zasadę ogłaszania o terminie walnego 
 zgromadzenia akcjonariuszy na stronie internetowej spółki a nie jak dotychczas  w  
Monitorze Sądowym i Gospodarczym.  W spółkach publicznych można też ustanowić 
pełnomocnikiem członka zarządu lub pracownika i do tego może on wykonywać  
prawo głosu także w sprawach dotyczących odpowiedzialności akcjonariusza  
wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, czy sporu ze 
 spółką. Ważną zmianą dla każdego, kto posiada akcje spółkę publicznych jest  
dopuszczenie możliwości obrotu akcjami pomiędzy dniem rejestracji uczestnictwa  
( na 16 dni przed WZA ) a zakończeniem obrad zgromadzenia.  
Każdy akcjonariusz ( spółki publicznej i niepublicznej ) zyskał prawo odmiennego  
głosowania z każdej akcji .Zmiany wprowadzone ustawą zdecydowanie zwiększają 
uprawnienia akcjonariuszy na kształt i przebieg walnego zgromadzenia , szczególnie 
 w spółkach publicznych.  Należy na koniec jeszcze dodać że po zmianach 
 statutów i regulaminów walnych zgromadzeń – zgodnie z wprowadzonymi 
 zapisami w KSH – w wielu spółkach będzie można glosować elektronicznie lub drogą  
korespondencyjną 
-powyższy tekst opracował dział prawny Auxilium S.A. tel.: 12/ 425 80 53, 686 03 30 - 



                                                                                                                                      

 
 

     Media o nas 

� Gazeta Prawna 24.08.2009 „Ważny jest kurs przed 
wystawieniem faktury” 

� Puls Biznesu 21.08.2009 „Auxilium wciąż poprawia wyniki” 
� Gazeta Prawna 17.08.2009 “Czy można odliczyć VAT z 

błędnej faktury” 
� Gazeta Prawna 17.08.2009 “Samorząd decyduje o zysku” 
� Gazeta Prawna 10 .08.2009 “Jak ująć jednorazową 

sprzedaż samochodu” 
� Gazeta Prawna 10.08.2009 “Ekspert wyjaśnia” 
� ERGO dwutygodnik podatkowy lipiec2009 
� Gazeta Prawna 28.07.2009 “Ekspert wyjaśnia” 
� 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” 
 

 

 

       Kontakt 
 

Siedziba Główna Kraków 
31-564 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 211,   91-463 Łódź 
nr. tel: 042/ 255 58 64;  fax: 042/ 255 58 65 

tel. kom. 508 056 221  
e-mail: biuro.lodz@auxilium.com.pl 

        
Oddział Gdynia  

ul. Starowiejska 47/12, 81-363 Gdynia  
nr. tel/fax 058/ 7819811; tel. kom. 508 056 216    

e-mail: gdynia@auxilium.com.pl   
 

  Jednostka franczyzowa sieci Biur Rachunkowych Auxilium 
Biuro Finansowo - Księgowe "PROFIT" 

mgr Elżbieta Aseńko 
Licencja MF nr 20506/00 

31-214 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  
o treści WYPISZ 


