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Wydarzenia
 Auxilium Autoryzowanym Doradcą na CATALYST
Z dniem 6 października AUXILIUM S.A. zostało wpisane na listę
Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst .
Od roku 2007 jesteśmy również autoryzowanym doradcą rynku NewConnect.

Przesyłamy październikowy numer naszego newslettera.
Zapraszamy do zapoznania się z różnymi wydarzeniami z okresu
ostatniego miesiąca związanymi z Auxilium. Newsletter zawiera
również informacje przybliżające kwestie obrotu wierzytelnościami
oraz dotacji unijnych.

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

 Oddział w Bielsku Białej
Realizując cele emisyjne zgodnie z strategią rozwoju Zarząd Auxilium podjął
intensywne działania zmierzające do uruchomienia kolejnego, już trzeciego
oddziału Spółki z siedzibą w Bielsku Białej.



Auxilium na targach „Pracy”

14 października 2009 roku Auxilium gościło na Targach Pracy w Warszawie, w
salach wystawowych Pałacu Kultury i Nauki. Wydarzenie to było niecodziennym
spotkaniem z ponad 120 wystawcami oraz szansą na znalezienie lub zmianą
zatrudnienia. Na wszystkich zainteresowanych czekało ponad 6 tysięcy ofert pracy
w różnorodnych zawodach i branżach. Tegoroczne Targi były również miejscem
promowania przedsiębiorczości wśród poszukujących nowych ścieżek rozwoju i
aktywności zawodowej. Wszystkie osoby chcące dowiedzieć się czym jest
przedsiębiorczość miały możliwość uczestniczenia w licznych prezentacjach,

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

podczas których prelegenci przedstawili m.in. zasady zakładania i prowadzenia
własnej firmy, możliwości finansowania jej działalności poprzez dotacje i pożyczki.
Szukający praktycznych rozwiązań znaleźli informacje jak
napisać dobry biznesplan, w jaki sposób prowadzić dokumentację obowiązującą w
ZUS, a także wskazówki dotyczące rozliczeń podatkowych.

 Roczna zmiana kursu na akcjach Auxilium to ponad 122%
W podsumowaniu wszystkich spółek z rynku NewConnect publikowanym przez
Gazetę Giełdy Parkiet Auxilium znajduje się w ścisłej czołówce podmiotów o najwyższej
wzrostowej dynamice kursu w ostatnim roku. 122.9% wzrostu rocznej zmiany kursu daje
Auxilium 4 pozycje w zestawieniu. Tym samym zainwestowany w akcje Auxilium
kapitał przed rokiem przyniósł wysoką stopę zwrotu akcjonariuszom i inwestorom.


Raport Altmana
13 października br. ukazał się raport opracowany przez Certus Capital Sp. z o.o. dotyczący
„Wskaźnika Altmana” w odniesieniu do podmiotów notowanych na rynku Newconnect.
Edwarda Altmana, wykorzystując metody statystyczne opracował wskaźnik, dzięki
któremu z wysokim prawdopodobieństwem można przewidzieć zbliżające się problemy
finansowe firm. Na podstawie przeprowadzonej przez Certus Capital analizy i dokonanych
wyliczeń Auxilium S.A. znalazło się w grupie spółek o niewielkim poziomie zagrożenia
upadłością.



Stowarzyszenie Autoryzowanych Doradców
Auxilium jest jednym z członków założycieli oraz wspierających SAD. Czynnie
uczestniczy w tworzącym się Stowarzyszeniu wspierającym autoryzowanych doradców.
Na ostatnim spotkaniu w dniu 30 września zostali przyjęci nowi członkowie, między
innymi Oliwska Grupa Konsultingowa nasz partner z Pomorza.

 "Sukces Pisany SzminkąBizneswoman Roku 2008"

Prezes
Auxilium
S.A.
Pani
Zofia
Podhorodecka jest jedną z 10 finalistek
konkursu organizowanego przez Radio PiN i
BRE Bank. Zachęcamy zatem do głosowania
on-line
na
Prezes
Auxilium,
gdyż
zwyciężczyni, która zdobędzie najwięcej
głosów internautów, otrzyma tytuł "Szminka
Publiczności 2008".
Głosowanie możliwe jest na stronie:
www.radiopin.pl/bizneswoman
do 13.11.2009r.

Wyniki za wrzesień 2009 roku
Przychody ze sprzedaży w miesiącu wrześniu 2009 roku osiągnęły
Poziom 249.327,78 zł i są wyższe o 14 % od przychodów
ogółem zrealizowanych w analogicznym miesiącu roku 2008.
Zysk bilansowy zrealizowany we wrześniu 2009 roku wyniósł
34.338,05 zł i jest wyższy o 66 % od zysku bilansowego
zrealizowanego we wrześniu 2008 roku.
Narastająco przychody ze sprzedaży ogółem za dziewięć miesięcy
2009 r. wyniosły 5.105.899,59 zł i są wyższe o 35%
od przychodów wypracowanych w okresie styczeń-wrzesień
2008 roku. Zysk netto za dziewięć miesięcy 2009 roku
jest o 65 % wyższy w porównaniu z analogicznym okresem
2008 roku i wynosi 899.791,95 zł.
Przychody ze sprzedaży ogółem w miesiącu wrześniu 2009r.
249.327,78 zł
Zysk bilansowy w miesiącu wrześniu 2009r.
34.338,05 zł
Przychody ze sprzedaży ogółem narastająco za styczeń-wrzesień 2009 roku
5.105.899,59 zł
Zysk netto narastająco za styczeń-wrzesień 2009 roku
899.791,95 zł

 Statystyka notowań giełdowych we wrześniu 2009 r.
Wyszczególnienie

Wartość

Wzrost/spadek

Jednostka

1

Kurs akcji maksymalny

6,50

zł

2

Kurs akcji minimalny

5,51

zł

3

Kurs akcji średni ważony wolumen

5,88

zł

4

Wartość obrotu ogółem

1362

tys. zł

5

Średnia transakcja

2 325

zł

6

Wolumen obrotu ogółem

115 799

akcja

7

Średni wolumen obrotu na sesję

5 264

akcja

Kryzys a windykacja
Czy w dobie kryzysu gospodarczego i zagrożeń wynikających z niewypłacalności kontrahentów najlepszym wyjściem jest współpraca z
firmami windykacyjnymi?
Obecna sytuacja ekonomiczna wielu firm, której pierwsze symptomy dało się zauważyć pod koniec 2007 roku nie napawa optymizmem. Okresy
regulowania zobowiązań finansowych przez ostatnie dwa lata znacznie się wydłużyły, a wypłacalność kontrahentów zmalała. Stan ten ciągle się
intensyfikuje. Przedsiębiorcy przejawiają mniejsze zaufanie do potencjalnych klientów i są bardziej wyczuleni, jeśli chodzi o ich weryfikację
płatniczą. Podchodzą do nowych transakcji z chłodną kalkulacją, ponieważ mają ku temu realistyczne przesłanki.
Przyczyny niewypłacalności
Niechęć do udzielania kredytów przez banki oraz pojawienie się (z pozoru zdrowych, a de facto przedłużających kryzys) nawyków oszczędności w
gospodarstwach domowych spowodowało zmniejszenie ilości pieniędzy na rynku. Konsekwencją tego stanu rzeczy stało się zachwianie
płynności finansowej przedsiębiorstw. Spadła liczba nabywców towarów i usług. Zmniejszyły się dochody, co pociągnęło za sobą szukanie
oszczędności, a w konsekwencji wydłużanie terminów płatności w sektorze b2b lub wręcz niepłacenie dostawcom, mimo wielu negocjacji
polubownych i licznych wezwań do zapłaty.
Rozsądnie postępujący sprzedawcy znacznie częściej niż w zeszłym roku sprawdzają klientów w bazach informacji gospodarczej. Monitorują
także na bieżąco ich płatności. Wszystko po to, aby nie dopuścić do sytuacji, kiedy niewypłacalność ich kontrahentów staje się na tyle
niebezpieczna, że zbliża przedsiębiorstwa ku upadłości. Zagrożenie takie wcale nie jest mitem, co więcej – przybiera na sile. W pierwszym
półroczu 2009 roku upadłość ogłosiło 290 firm. To o 95 więcej, niż rok wcześniej. Przeważającym powodem ogłoszenia upadłości jest
nieodzyskanie należności od kontrahentów.
Proponowane rozwiązania
Perspektywy terminowej spłaty zobowiązań maleją nie tylko w przypadku nowych klientów. Spadek zaufania występuje również w stosunku do
tych odbiorców, z którymi nawiązano już wcześniej wymianę handlową. Nieprzewidywalność rynku i kryzys finansowy powodują bowiem
sytuacje, kiedy odbiorca, wywiązujący się ze swoich zobowiązań finansowych bez zarzutów traci nagle płynność i unika płatności, powodując
tym samym zatory finansowe w budżetach firm.
W związku z zaistniałą sytuacją i niejasnymi prognozami, co do jej kresu, należy zwrócić zdecydowanie większą uwagę na procesy kontroli i
windykacji należności. Praktyka gospodarcza ostatnich miesięcy pokazuje, że coraz więcej polskich przedsiębiorstw korzysta już z pomocy w
odzyskiwaniu należności ze strony firm zewnętrznych. Co je ku temu skłania? Jest to przede wszystkim większa skuteczność i mniejsze koszty
finansowe, niż w przypadku prowadzenia windykacji na własną rękę. Pożądane są ponadto: szybkość i efektywność działań, wieloletnie
doświadczenie i profesjonalizm.

Grupa Obligo – Twój Partner na czas kryzysu
Podobne zdanie na temat outsourcingu zarządzania należnościami mają przedsiębiorstwa korzystające z usług jednej z wiodących na polskim
rynku firm windykacyjnych. Grupa Obligo, bo o niej mowa, dysponując szeregiem autorskich rozwiązań i wysoko wykwalifikowaną kadrą
wspomaga gro podmiotów gospodarczych. Oferuje m.in. windykację należności, faktoring, monitoring płatności oraz szkolenia z zakresu dbania
o własne wierzytelności. Kompleksowość prowadzonych dzięki stowarzyszonej kancelarii adwokackiej działań, a co za tym idzie – liczne
polecenia i dobra opinia na rynku skutkują systematycznym powiększaniem liczby kontrahentów Grupy Obligo.
Bazując na doświadczeniu profesjonalistów i referencjach zadowolonych klientów firmy wydaje się, że warto korzystać z tego typu usług, w celu
zminimalizowania ryzyka powstawania zatorów płatniczych i utraty płynności finansowej. Mając na uwadze również fakt, jak ważne jest, by
partner w tym zakresie wykazywał się odpowiedzialną i solidną pracą, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy sprawdzonej i
cieszącej się dobrą opinią na rynku, jaką jest Grupa Kapitałowa Obligo.
- powyższy artykuł opracowała spółka OBLIGO - www.obligo.pl
Infolinia: 0-801-140-222, Sekretariat tel.: 42/ 630-41-41 e-mail:
sekretariat@obligo

, inwestycje

Porady prawno – podatkowe
Firma wzięła w 2008 r. kredyt na trzy lata w euro na sfinansowanie inwestycji. Ostatnio przewalutowała go
na złotówki. Czy w takiej sytuacji koszty przewalutowania można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
Z operacją przewalutowania mamy do czynienia w przypadku, gdy następuje zmiana waluty kredytu.
Rozpatrując kwestie związane z operacją przewalutowania (konwersji) kredytu i konsekwencje, które mogą się
pojawić na gruncie przepisów podatkowych, należy stwierdzić, iż dotychczasowe interpretacje w tym zakresie
nie są jednoznaczne. Niemal zawsze w takim przypadku powstawać będą różnice pomiędzy kwotą
otrzymanego kredytu a kwotą spłacanego kredytu. Różnice te mogą być dodatnie lub ujemne. Dla celów
podatku dochodowego ani uzyskanie pożyczki (kredytu) w walutach obcych nie jest przychodem, ani jego
spłata nie jest kosztem uzyskania przychodów. Wobec powyższego różnice, które powstały w wyniku
konwersji pomiędzy zobowiązaniami z tytułu kredytów ujętymi w księgach rachunkowych a zobowiązaniami
po konwersji nie są różnicami kursowymi, o których mowa w przepisach ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych. Cała operacja spowoduje w istocie tylko zmianę kapitału do spłaty. Zgodnie natomiast z art.
16 ust. 1 pkt. 10 lit. a) ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na spłatę pożyczek
(kredytów). Oznacza to, że w przypadku zwiększenia kapitału podlegającego spłacie po konwersji wydatki na
Spłatę tak ustalonych rat kapitałowych nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów na gruncie
przepisów podatkowych. Konsekwentnie też, jeżeli następuje spadek wartości kapitału, wówczas kwota
stanowiąca różnicę pomiędzy wartością nominalną uzyskanego kredytu, a wartością kredytu podlegającą
spłacie, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Podobne stanowisko w tej kwestii zajmuje
nieoficjalnie Ministerstwo Finansów, twierdząc że "Sama operacja przewalutowania nie ma wpływu na
rozliczenia podatkowe. Jeżeli nawet przewalutowanie spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie kwoty kredytu
(pożyczki), to spłata kredytu (pożyczki) o zwaloryzowanej wartości stanowi nadal jego spłatę, która - zgodnie z
art. 16 ust. 1 pkt. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - nie stanowi kosztu uzyskania
przychodu. Powstałe w wyniku przewalutowania (wyceny) różnice kursowe jako niezrealizowane należy więc
uznać jedynie jako element mający wpływ na rachunek zysków i strat, sporządzony zgodnie z ustawą
o rachunkowości."
-powyższy tekst opracował dział prawny Auxilium S.A. tel.: 12/ 425 80 53, 686 03 30 –
.

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

www.pb.pl
www.notowania.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

Media o nas
Dziennik Gazeta Prawna 20.10.2009 “Urzędy skarbowe nie wypełnią PIT za podatników”
Home& Market wrzesień/październik 2009 “Dlaczego audytor?"
Dziennik Gazeta Prawna 19.10.2009 “Kiedy wyksięgować nieużywany program komputerowy"
Dziennik Gazeta Prawna 12.10.2009 “Kiedy wydatki na ubezpieczenie wypadkowe mogą stanowić koszt"
Dziennik Gazeta Prawna 05.10.2009 “Rozliczenia reklama w firmie”
Dziennik Gazeta Prawna 05.10.2009 “Czy od próbek trzeba płacić VAT”
Gazeta Finansowa 02.10.2009r. „ Audyt niewokorzystane możliwości”
Dziennik Gazeta Prawna 01.10.2009 „Mniej spółek przejdzie na księgi rachunkowe”
Dziennik Gazeta Prawna 30.09.2009 „ TP blokuje prawo do ulgi”
Dziennik Gazeta Prawna 28.09.2009 „Czy zakup maszyn zwiększa wartość środka trwałego”
Dziennik Gazeta Prawna 25.09.2009 „Gminy żądają podatku nawet za 5 lat wstecz”
Puls Biznesu 23.09.2009 „Zysk Auxilium wzrósł o 1100%”
Dziennik Gazeta Prawna 21.09.2009 "Ekspert wyjaśnia”
Dziennik Gazeta Prawna 21.09.2009 "Czy przewalutowanie kredytu jest kosztem"
Dziennik Gazeta Prawna 21.09.2009 "Fiskus, egzekucja zamiast ulgi"
Dziennik Gazeta Prawna 17.09.2009 "Biegły może wykonywać drugi zawód"
Dziennik Gazeta Prawna 15.09.2009 "Koszty dojazdów są odliczane"
Gazeta Finansowa 11.09.2009 „Większość emitentów zakończyło pierwsze półrocze…..”
Gazeta Prawna 7.09.2009 „Wewnątrzspólnotowe nabycie towarów w kwocie brutto”
Gazeta Prawna 7.09.2009 „Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku zakupu budowli”
Puls Biznesu 4 września 2009 „Auxilium po 7 miesiącach”
Ergo- prawo, podatki finanse -poradnik dla przedsiębiorców nr 14,15,16 wrzesień 2009r.

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
Oddział Bielsko Biała
Bielsko Biała
tel. kom. 509 344 394
e-mail: bielsko@auxilium.com.pl
Jednostka franczyzowa sieci Biur Rachunkowych Auxilium
Biuro Finansowo - Księgowe "PROFIT"
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

