Numer 8/2010 sierpień 2010

Słowem wstępu…
serdecznie zapraszamy do lektury sierpniowego numeru newslettera AUXILIUM S.A. - firmy z długoletnim doświadczeniem z zakresu
świadczenia usług księgowych, doradztwa prawno-podatkowego oraz poprzez firmę zależną Auxilium Audyt również usług audytorskich
.
Zapraszamy do zapoznania się z różnymi wydarzeniami z okresu ostatniego miesiąca, nie tylko związanymi z Auxilium, ale również z
podwórka naszych Partnerów Biznesowych.
Wszystkie numery archiwalne newsletter’a dostępne są na naszej stronie internetowej pod adresem:
www.auxilium.com.pl

Auxilium - w drugim etapie konkursu "ZŁOTA STRONA EMITENTA".

W dniu 3 sierpnia 2010 roku zakończył sie pierwszy etap Konkursu Złota Strona Emitenta 2010. Wyłoniono 57 spółek we wszystkich pięciu
kategoriach w tym 10 spółek z rynku NewConnect, które zostały zakwalifikowane do drugiego etapu. Etap ten potrwa do dnia 5 września br. Po jego
zakończeniu zostanie wyłonionych po trzech nominantów do nagrody w każdej z 5 kategorii konkursu. Jury konkursowe, złożone ze specjalistów w 8
dziedzinach, po 4 osoby w każdym kryterium ocenia strony www w obrębie swojej specjalności w skali od 0 do 10 punktów. Jury zgodnie orzekło, że
poziom stron www wszystkich spółek giełdowych jest bardzo wysoki i wyrównany. Poniżej wykaz spółek z rynku NewConnect, które znalazły się w
drugim etapie konkursu:

Lp

spółki nominowane do drugiego etapu konkursu

1

Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A.

AUXILIUM S.A.

3

Eficom S.A.

4

Grupa ADV S.A.

5

Invest Remex S.A.

6

Liberty Group S.A.

7

LUG S.A.

8

Północ Nieruchomości S.A.

9

Rodan Systems S.A.

10

Tele - Polska Holding S.A.

Auxilium na "Małopolskich Targach Innowacji Biznes+ Nauka 2010"
Auxilium

Małopolskie Targi Innowacji to cykliczne wydarzenie targowe realizowane przez Urząd
Urz d Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Od 2008 roku
Targi są części
ęścią projektu „Regionalny System Innowacji Województwa Małopolskiego” i stanowią
stanowi jeden z jego kluczowych elementów. W roku 2010
Targi odbędą
ę ą się
si po raz trzeci. Targi maj
mają za zadanie stworzenie podstaw dla porozumienia i współpracy pomi
pomiędzy
dzy przedstawicielami
przedstawicielami nauki, biznesu
biznesu
i szeroko pojętej
pojętej administracji. Celem takiego porozumienia ma by
być stworzenie regionalnego systemu innowacji, która będzie
b
bę
podstawą
dstawą dla rozwoju
regionalnej gospodarki w oparciu o wiedzę
wiedz oraz innowacyjne rozwi
rozwiązania. Małopolskie Targi Innowacji stanowi
rozwiązania.
stanowią interesujący
interesuj cy i nowatorski sposób
jego budowy.
Auxilium S.A. będzie
b dzie uczestnikiem targów już
ju po raz drugi, pomy
pomyślnie
ślnie
lnie przechodząc
przechodz procedurę
procedurę rekrutacyjn
rekrutacyjną.. Impreza odb
odbędzie
ędzie się
si w Krakowie w dniu 13
października
dziernika 2010 r. na Małym Rynku od godziny 10. Szczegółowe
Szczegółowe informacje na stronie www.imalopolska.eu
Serdecznie zapraszamy.

Auxilium w CBC24.com Business Podcast & TV Channel

W sierpniu Auxilium brało udział w programie poradnikowym, który miał odpowiedzieć
odpowiedzie na podstawowe pytanie wielu przedsi
przedsiębiorcó
biorców: Jak dobrać
biuro ksiegowe i consultingowe do swoich potrzeb? Materiał prezentował ofertę
ofert biur ksiegowych oraz zakres i jako
jakość
ść usług, które
które oferują.
oferuj . Auxilium
starało sie zaznaczyć
zaznaczy na jakie elementy należy
nale y zwróci
zwrócić szczególną uwagę decydując
decyduj c sie na outsourci
outsourcing
ng ksi
księgowy,
gowy, w jakim zakresie doradztwo
oferują duże
że biura ksi
księgowe
ęgowe
gowe pokroju Auxilium, z czym nale
należyy sie liczy
liczyć trafiając
trafiając do mniejszych podmiotów i czy na pewno przy wyborze biura
rachunkowego należy
nale y koncentrowa
koncentrować się na cenie oferowanych przez nie usług. Materiał
Materiał filmowy dostępny
dost pny jest pod adresem: http://www.onet.tv/jak
http://www.onet.tv/jakwybrac-biuro--ksiegowe,7396629,1,klip.html
ksiegowe,7396629,1,klip.html

Dyplo dla Auxilium za relacje i korespondencje z Inwestorami.
Dyplom

Auxilium otrzymało Dyplom za aktywny udział w "Akcji Inwestor", której pomysłodawcą
pomysłodawc i realizatorem jest dziennik
Puls Biznesu.Puls Biznesu z okazji drugiej rocznicy uruchomienia "AKCJI INWESTOR" zestawił listę
list spółek, które
nie lekceważą
żą inwestorów i szy
szybko
bko odpowiadają
odpowiadaj na wszystkie ich pytania zadawane za pośrednictwem
pośrednictwem tej
platformy komunikacji. W gronie wyróżnionych
wyróżnionych
nionych znalazło si
się AUXILIUM. Wartym podkreślenia
podkre lenia jest fakt, że na
wszystkie spółki notowane na obydwóch parkietach tylko 60 dba o dobre relacje i korespondencję
korespondencj z inwestorami
z czego
ego mniej niż
ni 10 spółek z rynku NewConnect.

ROZMAITOSCI

Polacy nadal wolą
wolą używane
używane samochody

9 proc. Polaków planowało w ubiegłym roku zakup samochodu dla siebie lub swojego gospodarstwa domowego. W rzeczywistości
rzeczywisto
rzeczywistoś
samochód
chód
osobowy kupił w tym okresie co dziesiąty
dziesi ty mieszkaniec Polski. W zdecydowanej większości
wi
ści
ci (89 proc.) nabywcy wybierali auta używane,
uż
u ywane, choć
niewielka grupa badanych, wbrew swoim wcześniejszym
wcze niejszym planom, dokonała zakupu auta fabrycznie nowego.

W Polskich bankach wyłudzenia kredytów niższe
ższe niż
ni przed rokiem

1720 prób wyłudzenia kredytów przez osoby posługujące
posługuj
posługują
się kradzionymi dokumentami tożsamo
tożsamości
ci udaremniono w II kwartale tego roku
roku – wynika z
„Raportu o dokumentach infoDOK” przygotowanego przez Związek
Zwi zek Banków Polskich. Łączna
Ł czna kwota niedoszłych oszustw przekroczyła 71 mln zł. W
analogicznym okresie ubiegłego roku oszuści
oszu ci próbowali wyłudzi
wyłudzićć 76 mln.

Wyniki Auxilium za lipiec 2010r.

Przychody ze sprzedaży
sprzedażyy ogółem w miesi
miesiącu
cu lipcu 2010 roku osiągnęły
osi
ęły
ły poziom 354.997,83 zł i ssą niższe
sze o 34% od przychodów ze
sprzedaży
żyy ogółem zrealizowanych w analogicznym miesiącu
miesi cu roku 2009. Zysk bilansowy zrealizowany w lipcu 2010 roku wyniósł
27.477,91 zł i jest niższy
niższy
szy o 66 % od zysku bilansowego zrealizo
zrealizowanego
wanego w lipcu 2009 roku. Narastaj
Narastająco
ąco
co przychody ze sprzedaży
sprzedaży
ogółem za siedem miesięcy
miesi cy 2010 r. wyniosły 5.108.628,77 zł i ssą wyższe
miesię
ższe
sze o 11,5% od przychodów wypracowanych w okresie stycze
styczeń
styczeńlipiec 2009 roku. Zysk bilansowy za siedem miesięcy
miesi cy 2010 roku jest o 26 % wyższy
miesię
wy szy w porównaniu z analogicznym okresem 2009 roku
i wynosi 1.304.248,09 zł.

STATYSTYKA NOTOWAŃ GIEŁDOWYCH AUXILIUM W LIPCU 2010 r.

Lp wyszczególnienie
1

kurs akcji maksymalny

2

wartość jednostka
10,99

zł

kurs akcji minimalny

8,00

zł

3

kurs akcji średni ważony wolumen

9,88

zł

4

wartość obrotu ogółem

837

tys. zł

5

średnia transakcja

2 846

zł

6

wolumen obrotu ogółem

42 337

akcja

7

średni wolumen obrotu na sesję

1 924

akcja

Decyzje Urzędów Skarbowych.

Decyzje wydawane przez urzędy skarbowe nie zawsze są zgodne z oczekiwaniami podatników. Ponieważ postępowanie przed fiskusem jest
dwuinstancyjne, od niekorzystnej decyzji urzędu skarbowego można odwołać się do izby skarbowej. Na napisanie i złożenie odwołania podatnik ma
dwa tygodnie - odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni, licząc od dnia następnego po otrzymaniu decyzji wydanej przez urząd skarbowy. Na
przygotowanie odwołania zyskuje się trochę więcej czasu, w przypadku gdy ostatni dzień terminu wypada w sobotę, niedzielę lub święto będące
dniem ustawowo wolnym od pracy. Wówczas odwołanie można złożyć następnego dnia po dniu lub dniach wolnych.

Odwołanie powinno:

•

zawierać zarzuty wobec decyzji urzędu skarbowego,

•

określać istotę i zakres żądania oraz

•

wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Zarzuty wobec decyzji to sprecyzowanie, w jaki sposób urzędnicy naruszyli prawo materialne lub przepisy proceduralne przy jej wydawaniu.
W odwołaniu można wskazać np. na dokonanie błędnej wykładni prawa, niewłaściwe zastosowanie prawa, naruszenie obowiązku zebrania
i wyczerpującego rozpatrzenia całego materiału dowodowego, a także sprzeczność istotnych ustaleń ze zgromadzonymi w sprawie dowodami.
Ponadto podatnik musi sprecyzować, czego oczekuje od izby skarbowej w związku z wniesieniem odwołania, tj. czy zależy mu na uchyleniu decyzji
urzędu skarbowego czy zmianie - w całości czy w części.

Przedstawione w odwołaniu stanowisko należy poprzeć dowodami. Przy czym nie muszą to być dowody nowe, można wykorzystać te, które zostały
zgromadzone przez urzędników. Stawiane urzędowi skarbowemu zarzuty można poprzeć korzystnymi wyrokami sądowymi. Trzeba jednak pamiętać,
że ich wskazanie nie jest gwarancją pozytywnego załatwienia sprawy.

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

W ostatnim miesiącu o Auxilium pisały następujące gazety:
Rzeczpospolita 23.08.2010 „Spółki z GPW wierne audytorom”

Dziennik Gazeta Prawna 23.08.2010 „Jak ująć w ewidencji koszty zastępstwa
procesowego”
Parkiet 23.08.2010 „Spółki z giełdy mniej skore do zmian audytora”
Parkiet 21.08.2010 „Auxilium ma zarejestrowany split”

Moja Firma 19.08.2010
Prawo, Podatki, Finanse ERGO 08.2010 „Rozliczenie kosztów podróży
służbowej”
Dziennik Gazeta Prawna 16.08.2010 „Jaki jest termin zwrotu VAT dla nowej spółki”
Dziennik Gazeta Prawna 12.08.2010 „Będzie trudno o 1 proc.”
Prawo, Podatki, Finanse ERGO 08.2010 „Polisy pracownicze i pakiety medyczne
dla firm”
Dziennik Gazeta Prawna 09.08.2010 „Kiedy trzeba sporządzić sprawozdanie”
Dziennik Gazeta Prawna 09.08.2010 „Czy darowiznę dla samorządu trzeba
dokumentować fakturą”
Prawo, Podatki, Finanse ERGO 08.2010 „ Ogłoszenie o pracy w języku obcym”
Dziennik Gazeta Prawna 05.08.2010 „Podatek trzeba zapłacić, nawet gdy kupno auta nie
zostało zgłoszone w wydziale komunikacji”
Dziennik Gazeta Prawna 02.08.2010 „Kiedy warto założyć grupę kapitałową”
Dziennik Gazeta Prawna 02.08.2010 „Sprzedaż nieruchomości po upływie pięciu lat od
nabycia bez PIT”
Dziennik Gazeta Prawna 29.07.2010 „Raporty można archiwizować we wszystkich
państwach UE”
Prawo, Podatki, Finanse ERGO 07.2010 „Opłata abonamentowa RTV- kto musi
płacić”
Dziennik Gazeta Prawna 29.07.2010 „Jutro ostatni dzień na zwrot nadpłaconego
podatku”
Parkiet 27.07.2010 „Auxilium - zyski i sprzedaż w górę”
„Nabywca towaru nie musi płacić za zaległości sprzedawcy”

OBLIGO wspiera Polski Związek Windykacji

Niezwykle miło nam poinformować, że decyzją członków Polskiego Związku Windykacji do składu zarządu tej prestiżowej organizacji powołany został
Prezes Grupy Kapitałowej Obligo – Krzysztof Madej.

Polski Związek Windykacji jest najstarszą i największą tego typu organizacją, mająca na celu zintegrowanie środowiska oraz reprezentowanie i
obronę interesów branży windykacyjnej. Celem Związku jest reprezentacja interesów gospodarczych jego członków (w szczególności wobec
organów państwowych), kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, tworzenie pozytywnego wizerunku i
przełamywanie złych stereotypów w związku z przedmiotem działalności członków Związku oraz działalność oświatowa w zakresie obrotu
wierzytelnościami, windykacji i wywiadu gospodarczego.

Zmian w zarządzie Polskiego Związku Windykacji dokonano 18 czerwca 2010 roku, podczas Walnego Zgromadzenia. Uczestnikami spotkania byli
prezesi oraz członkowie zarządów polskich firm windykacyjnych, faktoringowych i wywiadowni gospodarczych. Nowe decyzje personalne mają na
celu usprawnienie funkcjonowania Związku, który od 2003 roku przekształcił się z luźnego forum w silną i znaną organizację.

Serdecznie dziękuję szanownym Kolegom i Koleżankom za powierzenie mi sprawowania tej odpowiedzialnej funkcji. Dołożę wszelkich starań, aby
godnie reprezentować interesy nas wszystkich i kreować pozytywny wizerunek branży windykacyjnej zarówno w kraju, jak i za granicą – mówi
Krzysztof Madej. Chciałbym, aby wspólnie podejmowane wysiłki przyczyniały się do wzrostu zaufania do podmiotów zrzeszonych w naszej
Organizacji oraz zacieśnienia wzajemnej współpracy.

Prezesem Zarządu został Piotr Badowski, a pozostałymi Członkami Zarządu: Radosław Cieciórski oraz Rafał Hermański. Obecność Krzysztofa
Madeja w tym szanownym gronie oraz jego długoletnie doświadczenie w zarządzaniu Grupą Kapitałową Obligo z pewnością przyczynią się do
prężnego rozwoju Polskiego Związku Windykacji oraz wzrostu znaczenia branży windykacyjnej w polskiej gospodarce.

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
tel. (33) 816 17 56 www.bbc-polska.com

DOTACJE NA INNOWACJE – DZIAŁANIE 2.1 Schemat A DLA
MIKROPRZEDSIĘBIORSTW
w województwie małopolskim
TERMIN NABORU DO KONKURSU: wrzesień 2010

Wsparcie przedsiębiorstw
m.in. w zakresie:
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.

Maks. poziom wsparcia
(% i wydatki kwalifikowane)

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

PROFESJONALNE I SKUTECZNE ROZWIĄZANIA FINANSOWE
BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE tel. (33) 816 17 56 www.bbc-polska.com

