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Słowem wstępu…
serdecznie zapraszamy do lektury wrześniowego 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 - juz po splicie.

Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych zgodnie ze złożonym wcześniej przez Spółkę wnioskiem postanowił określić, w związku ze
zmianą wartości nominalnej akcji spółki AUXILIUM S.A. z 1,00 zł (słownie: jeden złoty) na 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy), dzień 15 września
2010 r. jako dzień podziału 1.408.400 (słownie: jeden milion czterysta osiem tysięcy czterysta) akcji spółki AUXILIUM S.A. na 2.816.800 (słownie:
dwa miliony osiemset szesnaście tysięcy osiemset) akcji spółki AUXILIUM S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda.

Auxilium na "Małopolskich Targach Innowacji Biznes+ Nauka 2010"

Małopolskie Targi Innowacji to cykliczne wydarzenie targowe realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Od 2008 roku
Targi są częścią projektu „Regionalny System Innowacji Województwa Małopolskiego” i stanowią jeden z jego kluczowych elementów. W roku 2010
Targi odbędą się po raz trzeci. Targi mają za zadanie stworzenie podstaw dla porozumienia i współpracy pomiędzy przedstawicielami nauki, biznesu
i szeroko pojętej administracji. Celem takiego porozumienia ma być stworzenie regionalnego systemu innowacji, która będzie podstawą dla rozwoju
regionalnej gospodarki w oparciu o wiedzę oraz innowacyjne rozwiązania. Małopolskie Targi Innowacji stanowią interesujący i nowatorski sposób
jego budowy.
Auxilium S.A. będzie uczestnikiem targów już po raz drugi, pomyślnie przechodząc procedurę rekrutacyjną. Impreza odbędzie się w Krakowie w dniu 13
października 2010 r. na Małym Rynku od godziny 10. Szczegółowe informacje na stronie www.imalopolska.eu
Serdecznie zapraszamy.

"Skrzydła Biznesu" Auxilium wśród laureatów

Auxilium S.A. znalazło się wśród laureatów rankingu firm sektora MSP „SKRZYDŁA BIZNESU”. Organizatorem przedsięwzięcia jest Dziennik
Gazeta Prawna, a Patronat Honorowy nad rankingiem objął Minister Gospodarki, Waldemar Pawlak. Uroczyste ogłoszenie wyników rankingu i
wręczenie wyróżnień dla województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego będzie miało miejsce 30 września w Krakowie.
Skrzydła Biznesu to ranking najzdrowszych i najdynamiczniej rozwijających się polskich przedsiębiorstw posiadających najlepsze raporty finansowe
za rok 2009 r. Klasyfikacja rankingu została opracowana przez ekspertów z Dziennika Gazety Prawnej.

Auxilium w Stolicy

W dniu 13 paźdiernika 2010 roku Auxilium będzie brało udział w Targach Pracy i Przedsiębiorczości Warszawa 2010. Targi zlokalizowane bedą w
salach wystawowych na czwartym piętrze Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Auxilium zaprasza na to wydarzenie w godzinach od 10-17. Ideą
przewodnią targów jest promocja najbardziej przedsiębiorczych firm tworzących miejsca pracy. Przedsięwzięcie to będzie również miejscem
promowania przedsiębiorczości oraz ścieżek rozwoju zawodowego.Patronat Honorowy nad Targami objęła Prezydent m.st. Warszawy: Hanna
Gronkiewicz - Waltz.

Trzy lata na NewConnect

Kiedy powstawał rynek NewConnect, wszyscy byli pełni obaw, jak zostanie on przyjęty przez inwestorów, i potencjalnych emitentów. Auxilium było
jedną z pierwszych 7 spółek która zagościła na tym parkiecie. Przez te trzy Auxilium bardzo dynamicznie rozwinęło się. Uruchomiło trzy oddziały
spółki w Gdyni, Łodzi i Bielsku Białej, w znaczący sposób wzrosły przychody spółki oraz jej zysk netto. Naszymi klientami są duże podmioty z różnych
gałęzi gospodarki w tym również emitenci rynku kapitałowego GPW oraz NewConnect. Dzięki obecności na rynku spółka wzmocniła swój wizerunek
oraz markę na obszarze kraju. Jesteśmy obecni na wielu imprezach otwartych, dzięki którym mamy okazje do rozmowy z przedstawicielami GPW,
świata finansów, inwestorami oraz ludźmi budującymi naszą rodzimą gospodarkę. Jesteśmy obecni w życiu branży aktywnie uczestnicząc w pracach
nad ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie. Nasz Zarząd występuje publicznie jako przedstawiciel spółek rynku NewConnect dzieląc się
doświadczeniem i wiedzą dotyczącą tego rynku. Jesteśmy też zaangażowani w promocje tego rynku jako autoryzowany doradca oraz audytor który
bierze czynny udział w przygotowaniu przyszłych emitentów. Jeżeli padło by takie pytanie, jak oceniamy minione trzy lata, to odpowiedź może być
tylko jedna to duży krok na drodze rozwoju Auxilium i mamy nadzieję, że to dopiero początek

ROZMAITOSCI

Prognozy KE to dobry sygnał dla Polski

KE podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2010 r. Taka prognoza buduje dobre przesłanki dla warunków rozwoju gospodarki naszego kraju.
Jeżeli nie będzie tąpnięć w gospodarce światowej, to na pewno ten pozytywny trend jest do utrzymania - powiedział dziennikarzom Pawlak.Komisja
Europejska podała, że wzrost gospodarczy w Polsce będzie wyższy od prognozowanego wcześniej i wyniesie w tym roku 3,4 proc. PKB. Wcześniej
w maju prognozowała, że wzrost polskiego PKB będzie wynosił tylko 2,7 proc. PKB.
wyłudzenia kredytów przez osoby posługujące się kradzionymi dokumentami tożsamości udaremniono w II kwartale tego roku – wynika z „Raportu o
dokumentach infoDOK” przygotowanego przez Związek Banków Polskich. Łączna kwota niedoszłych oszustw przekroczyła 71 mln zł. W
analogicznym okresie ubiegłego roku oszuści próbowali wyłudzić 76 mln.

Warszawiak zarabia 23,7 proc. tego co nowojorczyk

Chociaż średnia pensja w sektorze przedsiębiorstw w Polsce wyniosła w sierpniu 3407 zł brutto i była o 4,2 proc. wyższa niż rok wcześniej, to nadal
jesteśmy biednym narodem na tle świata. Analitycy gazety Puls Biznesu przedstawiają interesujące wyniki badań szwajcarskiego banku UBS.
Wynika z nich, że sytuacja finansowa pracujących w Polsce poprawia się. Jeżeli w ub. r. zarobki przeciętnego obywatela Warszawy stanowiły 21,4
proc. zarobków nowojorczyka, to dziś jest to 23,7 procent. Warszawiak zarabia nominalnie więcej niż mieszkaniec Bratysławy (19,6 proc.),
Budapesztu (19,7 proc.) czy Wilna (19,1 proc.), ale mniej niż mieszkaniec Pragi (24,4 proc.) i Tallina (23,8 proc.). Najwięcej zarabia mieszkaniec
Zurychu - 121,8 proc. tego co nowojorczyk.
Przeciętnie zarabiający mieszkaniec Warszawy może sobie kupić 38,5 proc. tego, co za swoją pensję kupuje nowojorczyk. Wyprzedzamy pod tym
względem Wilno (34,7 proc.), Rygę (32,9 proc.) i Budapeszt (28,9 proc.), a przegrywamy z Tallinem (47,6 proc.), Pragą (46 proc.) i Bratysławą (38,7
procent).

Wyniki Auxilium za sierpień 2010r.

Przychody ze sprzedaży ogółem w miesiącu sierpniu 2010 roku osiągnęły poziom 321.079,68 zł i są blisko 17% wyższe od

przychodów ze sprzedaży ogółem zrealizowanych w analogicznym miesiącu roku 2009. Zysk bilansowy zrealizowany w sierpniu 2010
roku wyniósł 18.681,34 zł i jest niższy o 61 % od zysku bilansowego zrealizowanego w sierpniu 2009 roku. Narastająco przychody ze
sprzedaży ogółem za osiem miesięcy 2010 r. wyniosły 5.501.339,39 zł i są wyższe o 10% od przychodów wypracowanych w okresie
styczeń-sierpień 2009 roku. Zysk bilansowy za osiem miesięcy 2010 roku jest o 22 % wyższy w porównaniu z analogicznym okresem
2009 roku i wynosi 1.322.929,43 zł.

STATYSTYKA NOTOWAŃ GIEŁDOWYCH AUXILIUM W SIERPNIU 2010
r.

Lp wyszczególnienie
1

kurs akcji maksymalny

2

wartość jednostka
10,49

zł

kurs akcji minimalny

9,50

zł

3

kurs akcji średni ważony wolumen

9,96

zł

4

wartość obrotu ogółem

1 623

tys. zł

5

średnia transakcja

3 688

zł

6

wolumen obrotu ogółem

81 494

akcja

7

średni wolumen obrotu na sesję

3 704

akcja

Zmiana Ustawy o zmianie Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Toczą się prace nad zmianą ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (projekt 7 września br. skierowano do I czytania na
posiedzeniu Sejmu). Spośród rozwiązań w niej przewidzianych zauważyć należy doprecyzowanie pojęcia "osoba samotnie wychowująca
dzieci". Prawo do preferencyjnego opodatkowania dochodów nie przysługuje wszystkim osobom stanu wolnego posiadającym dzieci własne lub
przysposobione, o których mowa w art. 6 ust. 4 ustawy, ale wyłącznie tym, które te dzieci samotnie wychowują. W tym celu zaproponowano
połączenie dotychczasowych brzmień art. 6 ust. 4 i 5, w jeden przepis, który określa warunki korzystania z preferencji. Zwrócić należy również uwagę
na projektowaną zasadę, że dochód uzyskany ze zbycia udziałów (akcji) w celu umorzenia jest dochodem z tytułu udziału w zyskach osoby prawnej i
przyjmują, iż dochód ten jest dochodem ze zbycia udziałów (akcji).Tak jak w przypadku pozostałych dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia
udziałów byłby on zatem ustalany samodzielnie przez podatnika i podlegałby opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym rozliczanym w zeznaniu
rocznym PIT-38.
Kodeks spółek handlowych dopuszcza możliwość nabywania przez spółkę własnych akcji, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub
innym osobom zatrudnionym w spółce, nie różnicując sposobu nabywania przez spółkę akcji, służących do realizacji programu motywacyjnego.
Zatem przepisy podatkowe (art. 24 ust. 11) również nie powinny uzależniać momentu opodatkowania dochodu z tytułu nabycia akcji, od sposobu ich
nabycia.
Projekt wraz z uzasadnieniem jest dostępny na stronie: http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3366.htm.

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

W ostatnim miesiącu o Auxilium pisały następujące gazety:

Dziennik Gazeta Prawna 20.09.2010 „Dochód cypryjski jest zwolniony z polskiego podatku
dochodowego”
Dziennik Gazeta Prawna 20.09.2010 „Czy konieczne jest podwyższenie wyceny
odziedziczonego mieszkania”
Dziennik Gazeta Prawna 16.09.2010 „Opodatkowanie spadków w UE trzeba uregulować”
Dziennik Gazeta Prawna 13.09.2010 „Kiedy trzeba zapłacić podatek przy zakupie licencji”
Dziennik Gazeta Prawna 13.09.2010 „Bonus za wypracowane obroty nie wpłynie na rozliczenia
VAT”
Dziennik Gazeta Prawna 09.09.2010 „Urząd musi mieć informację o przekazaniu ksiąg”
Dziennik Gazeta Prawna 06.09.2010 „Urzędy wyłudzają opłatę za NIP”
Dziennik Gazeta Prawna 06.09.2010 „Jak ująć zakup słodyczy”
Gazeta Finansowa 03.09.2010 „Specjalistyczna wiedza i oszczędności”
Dziennik Gazeta Prawna 03.09.2010 „
Dziennik Gazeta Prawna 03.09.2010 „Nie można poprawiać pojedynczych cyfr”
Dziennik Gazeta Prawna 01.09.2010 „Meldunek trzeba udowodnić”
Dziennik Gazeta Prawna 30.08.2010 „Właściciel mieszkania musi złożyć druk IN”
Dziennik Gazeta Prawna 30.08.2010 „Kupno nieruchomości nie wpływa na obowiązki
podatkowe”
Dziennik Gazeta Prawna 30.08.2010 „ Jak ująć straty nadzwyczajne”
Dziennik Gazeta Prawna 27.08.2010 „Ubywa podatników PIT”
Rzeczpospolita 23.08.2010
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”

PROFESJONALNE I SKUTECZNE ROZWIĄZANIA FINANSOWE
BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE S.A.
43-300 Bielsko –Biała ul. Warszawska 153, tel. 33 816 17 56, 33 822 14 10
www.bbc-polska.com
bb@bbc-polska.com

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

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

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.
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