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AUXILIUM wypłaciło dywidendę

W dniu 16 sierpnia 2011 r. zgodnie z Uchwałami Walnego Zgromadzenia Spólki została wypłacona dywidenda dla Akcjonariuszy. Wysokość dywidendy przypadającej
na jedną akcje wyniosła 0,25 zł.

Auxilium podpisało kolejne umowy na Autoryzowane Doradztwo.

W lipcu i sierpni br. Auxilium podpisało trzy kolejne umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze spółkami ubiegającymi się o debiut na
rynku NewConnect. W sumie Spółka jest autoryzowanym doradcą przy 11 projektach inwestycyjnych.

Czy branża lub rynek notowań uchroni Spółkę przed przeceną?

Pierwsze dni sierpnia powitały inwestorów dużym chłodem, gdy przez polskie i światowe rynki akcji przeszła fala dość pokaźnych spadków. Nie
uchroniły się przed nimi nawet największe spółki z rynku regulowanego. Nienajlepsza sytuacja na rynkach światowych, a także na rodzimym

parkiecie niemal błyskawicznie przełożyła się na wyniki spółek notowanych na alternatywnym rynku NewConnect. Rynek NewConnect działający w
oparciu o 15 sektorów branżowych skupiających blisko 300 spółek najliczniej reprezentowany jest przez branżę handlową i to właśnie spółki z tej
branży cieszą się najwyższym stopniem płynności, następnie sektor usługi inne, a na kolejnych miejscach inwestycje i informatyka. Branża
oczywiście ma znaczenie. Jedne szybciej inne nieco wolniej reagują na chaos rynku. Należy jednak podkreślić, że nie ma bezpiecznych enklaw w
gospodarce, kryzys dotyka wszystkich, a nerwowość rynków kapitałowych powoduje wyprzedaż walorów zarówno dużych emitentów jak również
spółek z NewConnect. Nie pozostaje nic innego jak oczekiwanie na spokój i stabilizację.

Praca w godzinach nadliczbowych, ale dla kogo?

Urlop to czas wypoczynku, który naszym współpracownikom nierzadko kojarzy się z koniecznością zostawania po godzinach, aby dokończyć pracę
swoją lub zastępowanego kolegi, który właśnie korzysta z uroków egzotycznej wycieczki. Praca po godzinach czyli nadliczbowa to praca
wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy oraz wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy wynikający z
obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy. Wymaga ona od pracownika zwiększonego wysiłku. Polecenie wykonywania takiej
pracy jest dla pracownika nie wiążące i nie może odmówić jego wykonania. Obowiązkiem pracownika jest bowiem dbanie o dobro jednostki w której
pracuje, a wykonywanie pracy po godzinach jest tego przykładem. Jednak nie każdemu pracownikowi można zlecić pracę w nadgodzinach. Zlecenie
wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych jest możliwe w dwóch przypadkach. Pierwszym, gdy istnieje konieczność prowadzenia akcji dla
ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, albo dla ochrony mienia, środowiska lub usunięcia awarii, a drugim, gdy wynika to ze szczególnych potrzeb
pracodawcy. W przypadku godzin nadliczbowych wynikających ze szczególnych potrzeb pracodawcy ustalony jest nieprzekraczalny limit i wynosi on
150 godzin w ciągu roku kalendarzowego. Bezwzględny zakaz zatrudniania pracowników w godzinach nadliczbowych odnosi się do kobiet w ciąży, a
jego naruszenie stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Jeżeli kobieta ciężarna wyrazi zgodę na pozostawanie w pracy w godzinach
nadliczbowych jej zgoda w myśl obowiązujących przepisów nie będzie skuteczna. Odmowa zaś wykonywania pracy nie pociąga dla ciężarnej
żadnych negatywnych skutków. Drugim przypadkiem bezwzględnego zakazu zatrudniania pracowników po godzinach są młodociani pracownicy,
którzy ukończyli 16 lat, a nie ukończyli 18. Pracownika w takim przedziale wieku można zatrudnić w celu przygotowania go do zawodu lub przy
wykonywaniu lekkich prac. Prócz bezwzględnego zakazu zatrudniania w godzinach nadliczbowych w naszym ustawodawstwie istnieje również
pojecie względnego zakazu zatrudniania i dotyczy ono pracowników niepełnosprawnych oraz osób opiekujących się dzieckiem do 4 lat. Ograniczenie
dotyczy każdego niepełnosprawnego pracownika nie zależnie od stopnia niepełnosprawności.

Wyniki AUXILIUM S.A. w miesiącu lipcu 2011r.

Przychody ze sprzedaży ogółem w miesiacu lipcu 2011 roku osiągnęły poziom 239.517,69 zł i są niższe o 32% od przychodów ze
sprzedaży ogółem zrealizowanych w analogicznym miesiącu 2010 roku.Zysk bilansowy zrealizowany w lipcu 2011 r. wyniósł 8.709,98
zł i jest niższy o 68,3% od zysku bilansowego zrealizowanego w lipcu 2010 roku. Narastająco przychody ze sprzedaży ogółem za
siedem miesięcy 2011 roku wyniosły 4.725.938,66 zł i sa niższe o 7,5% od przychodów wypracowanych w okresie styczeń - lipiec
2010 roku. Zysk bilansowy za siedem miesięcy 2011 roku jest o 27,8% niższy w porówqnaniu z analogicznym okresem 2010 roku i
wynosi 941.112,76 zł

W ostatnim miesiącu o Auxilium pisały następujące
gazety:

Dziennik Gazeta Prawna 25.08.2011
Raport dobowy najlepiej jest
sporządzić na koniec dnia
Dziennik Gazeta Prawna 25.08.2011 Jak rozliczy się z fiskusem weterynarz
Dziennik Gazeta Prawna 22.08.2011 Zakup pizzy dla pracowników może
być kosztem podatkowym
Dziennik Gazeta Prawna 09.08.2011 Przestój maszyn nie wyłącza
amortyzacji podatkowej
Dziennik Gazeta Prawna 08.08.2011 Sprzedaż telewizora pracownikowi
należy ująć w kasie fiskalnej.
Dziennik Gazeta Prawna 03.08.2011 Możnma zmienić osobę
odpowiedzialną za podatki w firmie.
Dziennik Gazeta Prawna 01.08.2011 Przechowywanie to jeden z elementów
usługi magazynowania.
Dziennik Gazeta Prawna 01.08.2011 Ulgę meldunkową można zastosować
po spełnieniu warunków
Dziennik Gazeta Prawna 01.08.2011 Do kiedy doradcę podatkowego
obowiązuje tajemnica zawodowa
Dziennik Gazeta Prawna 27.07.2011 Fiskus interesuje tylko część kont firmy.
Dziennik Gazeta Prawna 25.07.2011 W jaki sposób rozliczyć zamortyzowaną
maszynę po szkodzie
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Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.

Z dniem 1 lipca 2011 r. weszła w życie istotna zmiana ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz.
1447). Od 1 lipca 2011 r. funkcjonuje Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG).CEIDG jest spisem
przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie RP. Spis prowadzony jest od 1 lipca 2011 r. w systemie teleinformatycznym
przez ministra właściwego do spraw gospodarki.W związku z powyższym od 1 lipca do końca 2011 roku będzie trwało przenoszenie danych z
ewidencji gminnych do CEIDG o funkcjonujących przedsiębiorcach (aktywni i zawieszeni). Z dniem przeniesienia do CEIDG wpisu, wójt, burmistrz
albo prezydent miasta przestaje być organem ewidencyjnym dla przedsiębiorcy, którego wpis przeniesiono. Do dnia 31 grudnia 2011 r., w zakresie
wpisów nieprzeniesionych do CEIDG, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pozostaje organem ewidencyjnym i rejestruje zmiany we wpisach.

Jednocześnie, zgodnie z art. art. 38 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej:
•
•
•
•

dane i informacje udostępniane przez CEIDG są jawne. Każdy ma prawo dostępu do danych i informacji udostępnianych przez CEIDG.
dane i informacje są udostępniane na stronie internetowej CEIDG.
zaświadczenia o wpisie w CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w zakresie jawnych danych, o których mowa w
art. 25 ust. 1, mają formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG.
organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków
zaświadczeń o wpisie w CEIDG.

Powyższe oznacza, iż obecnie chcąc uzyskać informację oraz zaświadczenie o prowadzonej przez osobę fizyczną działalności gospodarczej należy:

-sprawdzić na stronie internetowej CEIDG - www.ceidg.gov.pl czy dana osoba prowadząca działalność jest już zarejestrowana w CEIDG, jeśli tak
wystarczy wydrukować ze strony internetowej stosowne zaświadczenie.

- jeśli w CEIDG brak danych osoby prowadzącej działalność gospodarczą, organem ewidencyjnym pozostaje nadal właściwy wójt, burmistrz lub
prezydent miasta i uzyskanie zaświadczenia odbywa się na dotychczasowych zasadach.

Od dnia 1 stycznia 2012 r. wszystkie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na terenie RP winny być już zarejestrowane w CEIDG i
informacje o prowadzonej działalności będzie można uzyskiwać, a zaświadczenia drukować ze strony www.ceidg.gov.pl.
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