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                                                                           AUXILIUM S.A.  
 Wszystkie numery archiwalne newsletter’a dostępne są na naszej stronie internetowej pod adresem:   

www.auxilium.com.pl  

 Prezes Auxilium w TVNCNBC   
     
W dniu 26 października 2010 r. prezes Auxilium Zofia Podhorodecka była gościem telewizji TVN CNBC w programie "Rynki Dnia". 
Prezes Spółki podsumowała wyniki za dziewięć miesięcy 2010 roku wypracowane przez Spółkę oraz przedstawiła najblizsze plany 
firmy, która pragnie zmienić platformę obrotu swoich akcji z rynku NewConnect na rynek GPW. Cały zapis wywiadu dostępny jest na 
stronach telewizji TVN CNBC pod adresem http://www.tvncnbc.pl/firmy,21,wszystkie,1,kategoria.html#m=7760513,c=21

 

 Potrzeby ksi ęgowe "małego przedsiebiorcy"  
     
 
Auxilium brało udział w kolejnym programie CBC24.com Business Podcast & TV Channel z serii praktycznych porad na antenie. Tym
razem prezentowało materiał doradczy z zakresu jakie są potrzeby księgowe młodego przedsiębiorcy. Ekspert Auxilium pokrótce 
zaprezentował jakie są  wymagania nowopowstałej, małej firmy. Jak potrzeby małych firm różnią się od tych znacznie większych i jakie 
ułatwienia ze względu na wielkość organizacji mają drobni przedsiębiorcy. Materiał filmowy dostępny jest pod adresem: 

http://www.onet.tv/co-jest-niezbedne-by-rozpoczac-prowadzenie-firmy,7679956,5,klip.html 

 Auxilium "Turbin ą Polskiej Gospodarki"  
     
W dniu 24 września 2010 r. na łamach Gazety Finansowej ukazał się dodatek poświęcony 250 najlepszym firmom z sektora Małych i 
Średnich Przedsiębiorstw w Polsce „Turbiny Polskiej Gospodarki 2010”. Auxilium S.A. uplasowało się na pozycji 188 tego zestawienia. 

 Bielsko Biała - turystyka i biznes  
     
Bielsko-Biała jest dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem gospodarczym. Pełni funkcję regionalnego centrum dyspozycji gospodarczej i finansów, 
obrotu towarowego i informacji. Jest stolicą jednego z najpiękniejszych w Polsce regionów turystycznych. Dążąc do pełnego wykorzystania walorów 
geograficznych i potencjalnych możliwości Bielsko Biała realizuje program przekształcający miasto w nowoczesne centrum turystyki i biznesu. Służyć 
temu mają organizowane w mieście imprezy targowe. 
                                                                                                                                                                 



 Gdynia - wieksze promy  
     
Nawet kilka tysięcy pasażerów na dobę będzie mogło podróżować wkrótce między Karlskroną i Gdynią. Stanie się to możliwe, po wprowadzeniu na 
tę trasę większych promów. O takich zmianach poinformował  dyrektor linii Gdynia - Karlskrona spółki Stena Line, podczas  Międzynarodowego 
Forum Gospodarczego w Gdyni.  
                                                                                                                                                                 

 Łód ź - najwy ższa wiarygodno ść finansowa w Polsce     
  
  
Agencja Fitch Ratings sprawdziła wiarygodność finansową województwa łódzkiego i uznała, że jest najwyższa, jaką można osiągnąć w Polsce.  
Oznacza to łatwiejszy dostęp do kredytów. Okazało się również, że do podziału między województwa jest 512 mln euro z rezerwy funduszy unijnych - 
łódzkie otrzymać może - w przeliczeniu od 56 do 128 mln zł. 
  
                                                                                                                                                              

 Auxilium - spotkanie z biegłymi  
     
Auxilium S.A. w dniu 15 października 2010 roku zorganizowało pierwsze spotkanie z biegłymi rewidentami.Celem spotkania była strategia rozwoju 
grupy, omawiano cele długo i krótko terminowe. Dyskutowano również o zmienianej ustawie oraz sytuacji na rynku usług audytorskich, 
zagadnieniach zwiazanych z ofertami, cenami oraz wymaganiami jednostek w stosunku do firm audytorskich. Poruszono kwestie związane z 
rozbudową grupy firm oraz zasad tworzenia sieci partnerskiej. Było to pierwsze z cyklu zaplanowanych spotkań. Auxilium ma w planach 
organizowanie takich konferencji dla biegłych rewidentów cyklicznie przynajmniej raz w roku.Spółka pragnie  
podziękować biegłym rewidentom za przybycie, merytoryczne wykorzystanie spotkania oraz  
stworzenie miłej atmosfery. 
                                                                                                                                                                               

 
  

ROZMAITOŚCI  
     
  
Zmiany w VAT   

  
Od 2011 r. wejdą w życie istotne i kompleksowe zmiany w zakresie podatku VAT, w tym zmiany wynikające z oparcia załączników do ustawy o VAT 
o kody klasyfikacyjne nowej PKWiU, przyjęcia nowej formuły zwolnień od podatku VAT, a także zmiany w zakresie stawek podatku VAT. Zmiany 
stawek podatku VAT wynikają nie tylko z planów ogólnego podwyższenia stawki VAT, ale także upływu terminu stosowania stawek obniżonych na 
nieprzetworzone produkty spożywcze, książki, usługi gastronomiczne czy usługi budowlane oraz dostawy obiektów budownictwa mieszkaniowego. W 
życie wejdzie również nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas fiskalnych, skutkujące istotnym ograniczeniem zwolnień od obowiązku 
stosowania kas. Ponadto w ostatnim czasie opublikowane zostały przez Ministerstwo Finansów założenia i projekty zmian do ustawy o VAT, w tym w 
zakresie zasad odliczania VAT w związku z wykorzystywaniem samochodów ciężarowych w działalności opodatkowanej, zasadami odliczania 
podatku naliczonego VAT od nieruchomości oraz zasadami opodatkowania nieodpłatnych przekazań towarów i świadczenia usług. Od 2011 r. 
droższe będą niektóre owoce oraz gotowe dania i posiłki wzrosną bowiem stawki Vat na te produkty z 3 do 5 proc. Niższe natomiast będą stawki na 
niektórą żywność przetworzoną. Stawka 5-proc. będzie miała zastosowanie do wszystkich produktów określonych w nowym załączniku nr 10 do 
ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Przykładowo, od nowego roku wzrosną stawki podatku 
na maliny, jeżyny, morwy i owoce mieszańców malin z jeżynami, truskawki i poziomki, porzeczki, a także agrest,. Wyższą stawką VAT zostaną 
obłożone również takie produkty jak: grzyby, jagody i orzechy jadalne, dziko rosnące w lesie, a także jadalne oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne, a 
więc np. margaryna . Więcej zapłacimy też za produkty przemiału zbóż, a więc  za: ryż łuskany oraz częściowo lub całkowicie mielony i łamany, mąki 
ze zbóż i pozostałych roślin, kasze, otręby i inne. Osoby, które kupują gotowe posiłki i dania na bazie mięsa, ryb, warzyw lub wyrobów mącznych 
oraz pizzę zamrożoną , również odczują zmianę stawek podatku. Przypomnijmy, że projekt nowelizacji przewiduje również wzrost stawki 3 proc. do 5 



proc. na wszystkie inne produkty objęte dziś stawką obniżoną, a więc przede wszystkim na żywność nieprzetworzoną (ryby, mięso, warzywa, 
ziemniaki i in.). Stawką 5 proc. będą też od nowego roku objęte książki i czasopisma specjalistyczne. 
Ogólnie zmiany podatku VAT to dla przedsiębiorców konieczność: 
-modyfikacji systemów finansowo – księgowych 
-dostosowanie oprogramowania generującego comiesięcznie faktury sprzedażowe 
-przeprogramowanie kas fiskalnych 
-zwrócenie uwagi na już podpisane i zawarte umowy długoterminowe i wpływ wyższych stawek podatkowych w świetle zawartych kontraktów w 
odniesieniu do poziomu cen. 
-wysokość stanów magazynowych szczególnie w odniesieniu do towarów objętych akcyzą (np. papierosów), które na opakowaniach posiadają 
nadruk ceny i nie można ich sprzedać po lutym 2011 roku. 
   
Dwa miliony Polaków w  pętli zadłu żenia   
Łączna kwota niespłaconych rat kredytów, rachunków za mieszkanie, gaz, energię czy alimenty zbliżyła się do astronomicznej kwoty 22 mld zł. Takie 
alarmujące dane przynosi najnowszy raport InfoDług opublikowany przez Biuro Informacji Gospodarczej "InfoMonitor", do którego trafiają informacje 
o zaległościach, które nie są spłacane dłużej niż 60 dni. 
  
    

   

 Wyniki  Auxilium za wrzesie ń 2010r. 
     
Przychody ze sprzedaży ogółem w miesiącu wrześniu 2010 roku osiągnęły poziom  292.327,78 zł i są 17 % wyższe od przychodów ze 
sprzedaży ogółem zrealizowanych w analogicznym miesiącu roku 2009. W miesiącu wrześniu Spółka zanotowała stratę bilansową w 
wysokości 2.762,85 zł w wyniku utworzenia rezerw na należności z tytułu wykonanych usług.Narastająco za trzy kwartały 2010 roku 
przychody netto ze sprzedaży są  o 13,5 % wyższe od analogicznego okresu roku poprzedniego i wynoszą 5.795.124,47 zł. Zysk netto 
narastająco za trzy kwartały 2010 roku wyniósł 1.084.965,58 zł i jest wyższy o 20% od zysku netto za 9 miesięcy 2009 roku.  
  

STATYSTYKA NOTOWAŃ GIEŁDOWYCH AUXILIUM WE 
WRZEŚNIU 2010 r. 

   

Lp  wyszczególnienie wartość   jednostka 

1  kurs akcji maksymalny  5,99  zł 

2  kurs akcji minimalny   5,00  zł 

3  kurs akcji średni ważony wolumen  5,29  zł 

4  wartość obrotu ogółem  733  tys. zł 

5  średnia transakcja 1 539  zł 

6  wolumen obrotu ogółem  69 237  akcja 

7  średni wolumen obrotu na sesję 3 147  akcja 

 

Zakaz aportu znaków towarowych.  

  
Od 1 stycznia 2011 r. wejdą w życie wraz ze zmianami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz w ustawie o podatku 
dochodowym od osób prawnych (CIT). Będą one dotyczyć zakazu aportu znaków towarowych do spółek osobowych. Znaki towarowe tworzą wartość 



prawną oraz niematerialną firm. Ustawa o rachunkowości nie pozwala ma ujawnienie wypracowanych w toku działalności wartości niematerialnych i 
prawnych, a ich wartośc rynkowa jest znacznym składnikiem majatku, czasem nawet dominującym. Firmy w celu amortyzacji takiego znaku 
towarowego przenosiły go aportem do spółek osobowych, gdyż to pozwalało na jego amortyzację, czyli wycenienie według cen rynkowych. Firmom 
pozostały niespełna 3 miesiące aby skorzystać z możliwości amortyzacji znaków towarowych przez wniesienie ich aportem. 
  
  
powy ższy tekst opracował dział prawny Auxilium S. A. tel.: 12/ 425 80 53, 686 03 30  

  

    

 

W ostatnim miesi ącu o Auxilium pisały nast ępuj ące gazety:  

Dziennik Gazeta Prawna 20.10.2010 Spółki mogą składać raporty uproszczone 

Dziennik Gazeta Prawna 20.10.2010 Prenumeratę księguje się bezpośrednio w 

kosztyDziennik Gazeta Prawna 
19.10.2010 Wydatki na rekrutację są kosztem podatkowym  
Dziennik Gazeta Prawna 18.10.2010 Reprezentacja i reklama w interpretacjach podatkowych 
Dziennik Gazeta Prawna 18.10.2010 Jak w księgach rachunkowych ująć odprawę pośmiertną 
wypłaconą rodzinie 
Dziennik Gazeta Prawna 18.10.2010 Modernizacja zwiększa wartość 
Dziennik Gazeta Prawna 15.10.2010 Nie ma protokołu z warunkiem 
Dziennik Gazeta Prawna 11.10.2010 Politechnika nie odliczy podatku w związku z realizacją 
projektu 
Dziennik Gazeta Prawna 11.10.2010 Jakie koszty zaliczyć do wartości budynku 
ERGO Dwutygodnik Podatkowy październik 2010 „Podatek od wynajmu mieszkań i lokali” 
ERGO Dwutygodnik Podatkowy październik 2010 „Działalność na własny rachunek a praktyka 
ubezpieczeń społecznych zagranicą” 
Gazeta Finansowa 07.10.2010 "Stworzony dla młodych firm" 
Gazeta Finansowa 07.10.2010 "Pomoc w budowaniu zaufania na rynku" 
Dziennik Gazeta Prawna 01.10.2010 „Koszty pracy z kilku etatów są limitowane” 
Dziennik Gazeta Prawna 29.09.2010 „Wycieczka to przychód z pracy” 
Dziennik Gazeta Prawna 27.09.2010 „Jak firma rozliczy wydatki na wyprawki szkolne i stypendia 
dla dzieci pracowników” 
Dziennik Gazeta Prawna 
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” 
  

 

 

Obligo Sp. z o.o.  
ul. Legionów 93/95, 91-072 Łódź 
+48 42/ 630-41-41 
+48 42/ 630-70-77 
sekretariat@obligo.pl  

NIP: 727-25-65-205, KRS: 0000122794 

  



Rzetelna i skuteczna obsługa prawno-finansowa 
Dzięki poszerzeniu oferty doradztwa prawnego i stworzeniu nowoczesnej strony internetowej Kancelaria 
Adwokacka "OBLIGO" Kappes i Spółka będzie jeszcze skuteczniej odpowiadać na Państwa potrzeby i 
oczekiwania. 
Odnalezienie się w prawnych i ekonomicznych zawirowaniach współczesnego świata często przysparza wiele 
trudności. Problemy dotyczą zarówno firm, jak i osób prywatnych. Z myślą o obu tych grupach Kancelaria 
Adwokacka „OBLIGO” Kappes i Spółka stworzyła nową, obszerną ofertę obsługi prawno-finansowej. 
 
Oferta zawiera rozwiązania najwyższej jakości, dopasowane do potrzeb klientów indywidualnych oraz firm z 
rożnych branż i każdej wielkości. Jej wyjątkowa elastyczność pod tym względem jest możliwa dzięki pracy 
wszechstronnych, dzielących się wzajemnym doświadczeniem zespołów prawniczych, złożonych  z wybitnych 
specjalistów i pasjonatów prawa – adwokatów, radców prawnych, aplikantów zawodów prawniczych oraz 
doktorantów wyższych uczelni. 
Nowa oferta obsługi prawno-finansowej obejmuje: 

•         poszerzenie usługi doradztwa prawnego o nowe dziedziny prawa, dzięki czemu obecna lista specjalizacji 
wygląda następująco: 

1.     Prawo umów 
2.     Prawo korporacyjne 
3.     Prawo cywilne 
4.     Prawo upadłościowe i naprawcze 
5.     Prawo rynku kapitałowego 
6.     Prawo podatkowe 
7.     Prawo administracyjne 
8.     Prawo pracy 
9.     Prawo karne 
10.   Prawo rodzinne i opiekuńcze 
11.   Prawo spadkowe 
12.   Postępowanie gospodarcze 
13.   Postępowanie egzekucyjne 
14.   Postępowanie odszkodowawcze 
15.   Wywiad gospodarczy 
16.   Szkolenia prawno-finansowe 
•         obsługę prawno-finansową w językach obcych: 
1.     Angielskim 
2.     Niemieckim 

Do szczegółowej oferty i listy specjalizacji mogą Państwo dotrzeć poprzez funkcjonalną i przejrzystą stronę 
internetową Kancelarii – www.kancelaria.obligo.pl. Oprócz informacji na temat świadczonych usług i zasad 
współpracy znajdą tam Państwo powiadomienia o działaniach Pro Bono (m.in. bezpłatnych szkoleniach) oraz 
porady prawne i publikacje naszych prawników. 
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