Numer: 10/2011 październik 2011

Księgowość, Doradztwo Podatkowe, Doradztwo Giełdowe, Audyt

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

ZAPOWIADANA FUZJA w BRANŻY AUDYTORSKIEJ ZOSTAŁA ZATWIERDZONA.
Toczące się od kilku miesięcy rozmowy i przygotowywany proces połączenia dwóch firm z branży audytorskiej Auxilium S.A. i ECA Group
stał się faktem. 19 października 2011 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy głosująca za uchwałą połączeniową wyraziły zgodę
na fuzję obu podmiotów. Dwie spółki utworzą ECA AUXILIUM S.A. jedną z największych spółek audytorskich zaraz po wielkiej czwórce
w Polsce, która będzie w stanie kompleksowo obsłużyć każdego klienta - od małej firmy po podmiot o złożonej strukturze, w tym również
z kapitałem zagranicznym. Połączenie obu firm oznacza poszerzenie bazy klientów oraz większy obrót z dotychczasowymi, co przełoży
się na wysokość przychodów oraz wypracowanych zysków. Fuzja ta jest o tyle ciekawa i przełomowa, że połączyły się ze sobą podmioty
z tej samej branży jednocześnie niekonkurujące ze sobą. Ich model biznesu oparty był na zupełnie innych grupach docelowych. Klientami
ECA są duże podmioty z kapitałem zagranicznym, Auxilium natomiast poprzez sieć biegłych rewidentów bada spółki na terenie całego kraju
w tym również z rynku kapitałowego. ECA realizuje projekty szkoleniowe, których w swojej ofercie dotychczas nie miało krakowskie Auxilium.
Oba podmioty świadczą usługi księgowe oraz doradztwa podatkowego. Auxilium jest również autoryzowanym doradcą rynku Newconnect,
ECA Group natomiast współrealizuje projekty IPO. Grupa Kapitałowa ECA Auxilium SA, w której spółki córki będą prowadziły działalność
operacyjną na poszczególnych obszarach pozwali na jak największe wykorzystanie posiadanych przez obie Spółki zasobów,
doświadczenia oraz wiedzy. Auxilium wyemituje dla ECA GROUP 2.831.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 50 groszy
każda akcja, z czego 1.415.500 akcji serii F1 oraz 1.415.500 akcji serii F2. Emisja akcji serii F1 oraz serii F2 zostanie przeprowadzona w
sposób nie stanowiący oferty publicznej. Akcje z Połączenia zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu NewConnect.

Przygotowywany od miesięcy proces połączenia zakończony sukcesem pozwoli na dalszy dynamiczny rozwój spółek.

Auxilium w stolicy
W dniu 19 października 2011 roku Auxilium brało udział w Targach Pracy i Przedsiębiorczości Warszawa 2011.
Targi zlokalizowane były w salach wystawowych na czwartym piętrze Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.
Ideą przewodnią targów jest promocja najbardziej przedsiębiorczych firm tworzących miejsca pracy.
Przedsięwzięcie to było również miejscem promowania przedsiębiorczości oraz ścieżek rozwoju zawodowego.

Nie zawsze kryzys znaczy źle...

Międzynarodowe przedsiębiorstwa w większości korzystają z outsourcingu. Jego największy rozwój nastąpił w okresie ostatnich 15 lat.
W Polsce największe zainteresowanie tego typu usługami zaczęło się na fali globalnego kryzysu finansowego w roku 2009.
Wówczas to znakomita większość dużych międzynarodowych korporacji rozpoczęła otwieranie centrów usług i procesów outsourcingowych
co przełożyło się na znaczną redukcję kosztów w granicach nawet 20% oraz podniesienie jakości świadczonych usług. W ślad za
największymi ruszył również sektor MSP. Dlatego też nie zawsze kryzys oznacza źle. Dziś, gdy może nie na taką skalę jak wcześniej,
ale jednak, pojawiają się problemy natury gospodarczo finansowej zarówno w europie jak i na świecie można spodziewać się kolejnej
fali zainteresowania outsourcingiem. Dlatego też w trakcie podpisywania umów z firmami outsourcingowymi podmiot musi mieć dostateczną
pewność, że jego interesy zostały zabezpieczone . Warto w takim kontrakcie dokładnie wyszczególnić, co ma być wykonane i w jakiej
cenie oraz wyznaczać relacje między dostawcą , a odbiorcą usług. Generalnie umowy na usługi outsourcingu zazwyczaj różnią się między
sobą sformułowaniami, ale zawsze powinny zawierać następujące elementy, takie jak: datę rozpoczęcia współpracy, zakres usług,
miejsce ich świadczenia, zasady współpracy , nazwiska osób kontaktowych, wynagrodzenie, odpowiedzialność stron, kwestie poufności,
okres wypowiedzenia umowy oraz tryb jej rozwiązania. Ważnym aspektem wyboru firmy outsourcingowej jest sprawdzenie jej opinii na rynku
oraz kompetencji jej pracowników. Warto też zadbać o referencję od klientów już obsługiwanych przez daną firmę outsourcingową.
Outsourcing zapewnia nam prócz obniżenia kosztów również najwyższą jakość świadczonych usług. Na świecie do 70% wykonywanych
usług, świadczonych jest na zasadach outsourcingu. Outsourcing sprzyja również rozwojowi innowacyjności i osiąganiu dobrej pozycji rynkowej.
Zarządzający biznesem mają bowiem możliwość skupienia się na rozwoju zadań biznesowych, poszukiwaniu nowych rynków zbytu oraz ekspansji realizowa
musząc jednocześnie martwić się o profesjonalną i fachową obsługę bieżących potrzeb związanych z ich realizacją.
Firmy outsourcingowe w świetle rozwijającej się sytuacji rynkowej mogą liczyć zatem na kolejną falę zainteresowania ich usługami.
Zatrudniając ekspertów w wielu dziedzinach, którzy są skupieni na zakresie świadczonej usługi posiadają rozległą wiedzę fachową,
rozległe spektrum przypadków oraz praktykę ich realizowania.
(tekst dostępny również port.Inwestycje)

Wyniki AUXILIUM S.A. w miesiącu wrześniu i narastająco za 9 miesięcy 2011r.
Przychody ze sprzedaży ogółem w miesiacu wrześniu 2011 roku osiągnęły poziom 330.980,64 zł i są wyższe o
13 % od przychodów ze sprzedaży ogółem zrealizowanych w analogicznym miesiącu 2010 roku.Zysk bilansowy
zrealizowany we wrześniu 2011 r. wyniósł 24.557,83 zł. Narastająco przychody ze sprzedaży ogółem za dziewięć
miesięcy 2011 roku wyniosły 5.443.134,94 zł. Zysk netto za dziewięć miesięcy 2011 roku wynosi 802.931,40 zł.

W ostatnim miesiącu o Auxilium pisały następujące gazety:

Dziennik Gazeta Prawna 24.10.2011 Jak zaksiegować zakup naklejki na samochód z danymi firmy.
Dziennik Gazeta Prawna 24.10.2011 Certyfikat rezydencji jest aktualny do czasu zmiany danych - komentarz e
Dziennik Gazeta Prawna 17.10.2011 W jaki sposób zaksięgować sprzedaż wyposażenia pracownikowi.
Dziennik Gazeta Prawna 17.10.2011 Czy wspólnicy muszą wybrać jeden rodzaj opodatkowania.
Parkiet 13.10.2011Auxilium Akcjonariusz sugeruje zmiany.
Dziennik Gazeta Prawna 10.10.2011 Czy lekarz morze zrezygnować z opodatkowania według skali i wybrać ryc
Dziennik Gazeta Prawna 10.10.2011 Jak zorganizować prace inwentaryzacyjne na koniec roku obrotowego.
Dziennik Gazeta Prawna 10.10.2011 Od sprzedaży towaru z rabatem trzeba rozliczyć VAT.
Dziennik Gazeta Prawna 04.10.2011Skutki podatkowe.
Dziennik Gazeta Prawna 03.10.2011Odsetki należne od zaległych składek ZUS.
Dziennik Gazeta Prawna03.04.2011Czy od handlu prowadzonego poza targowiskiem wymagana jest opłata.
Dziennik Gazeta Prawna 03.04.2011Jak ewidencjonować korzystanie z karty kredytowej.
Dziennik Gazeta Prawna 03.10.2011Mniej podmiotów przejdzie na księgi.
Dziennik Gazeta Prawna 30.09.2011 Rata kapitałowa nie jest kosztem podatkowym.
Dziennik Gazeta Prawna 27.09.2011 Rozliczenie t elefonu zakupionego w promocji.
Dziennik Gazeta Prawna 27.09.2011 Impreza pożegnalna dla pracownika.
Dziennik Gazeta Prawna 26.09.2011 Dziedziczenie-zapis windykacyjny zaliczany na poczet zachowku.
Dziennik Gazeta Prawna 26.09.2011 Olej odpadowy.
Dziennik Gazeta Prawna 23.09.2011Wydatki na imprezę pożegnalną pracownika mogą stanowić koszt przedsię
Parkiet 17.09.2011 Auxilium 19 października decyzja o fuzji.
Dziennik Gazeta Prawna 19.09.2011Jak zaksięgować upominki bez logo firmy
Dziennik Gazeta Prawna 19.09.2011Z jakich usług skorzysta nowy przedsiębiorca
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Patronem Głównym KONFERENCJI Monitoring Rynku Budowlanego 2011
ka 2011roku
Warszawa

nku Budowlanego 2011” jest czternastą edycją konferencji organizowanej przez firmę ASM - Centrum Badań i Analiz Rynk
odsumowanie wyników budownictwa i prezentację aktualnych trendów i prognoz rozwoju rynku budowlanego w Polsce. Jest
h wydarzeń poświęconych tematyce budowlanej, organizowanych na terenie naszego kraju. Patronatem honorowym Konfere
nfrastruktury.

cjaliści omawiający poszczególne tematy to ważny element konferencji, obok podstaw merytorycznych decydujący o wysok
anowi ona doskonałą platformę wymiany profesjonalnej informacji, nawiązania szerokich kontaktów z potencjalnymi partne
dto umożliwia omówienie najbardziej palących problemów branży, stąd wysoka frekwencja podczas tego wydarzenia.

wanie bieżącej działalności w oparciu o wierzytelności poprowadzi mgr Agata Packa – główny analityk i finansista w GK O
e zostaną nowe formy finansowania bieżącej działalności firm w branży budowlanej.

hczasowych edycji konferencja spotykała się z ogromnym zainteresowaniem całego środowiska związanego z rynkiem inwes
ak również środowiska dziennikarskiego zaangażowanego w szeroko pojętą problematykę gospodarczą.

alności GK OBLIGO od lat współpracuje z firmami z branży budowlanej a znajomość branży i jej problemów pozwala na ef
klientom. Nasza firma posiada rekomendacje Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa oraz Krajowej Izby Gos

erencji jest bezpłatny.
raszamy do udziału w konferencji !

m-poland.com.pl/news/monitoring-rynku-budowlanego-2011
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