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Wydarzenia
 Auxilium uruchamia kolejny oddział

Przesyłamy listopadowe wydanie naszego newslettera. Zapraszamy
do zapoznania się z różnymi wydarzeniami z okresu ostatniego
miesiąca, nie tylko związanymi z Auxilium, wynikami finansowymi
Spółki oraz poradą prawno-podatkową.

<<<< Zapraszamy serdecznie do lektury >>>>
Bielsko Biała to kolejna po Łodzi i Gdyni lokalizacja oddziału Auxilium. Nowe
biuro rachunkowe rozpocznie działalność jeszcze przed końcem tego roku.
W chwili obecnej są na ukończeniu prace związane z organizacją nowej
siedziby.

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

 Rozbudowa Grupy Kapitałowej Auxilium
Początkiem listopada Auxilium S.A. wniosło tytułem aportu zorganizowaną
część przedsiębiorstwa do spółki komandytowej, która przyjęła nazwę
AUXILIUM AUDYT Krystyna Adamus Jadwiga Faron Spółka Komandytowa.
Auxilium Audyt Krystyna Adamus Jadwiga Faron Spółka Komandytowa jest
podmiotem wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej Auxilium S.A. i działającym
zgodnie z zasadami obowiązującymi w giełdowym Auxilium, a przede wszystkim
jest kontynuatorem jej szerokiej tradycji oraz profesjonalizmu. Auxilium Audyt
prócz badań audytorskich, świadczyć będzie również usługi doradcze oraz
opracowania kwestii finansowych w zakresie restrukturyzacji, prywatyzacji,
połączeń jednostek, ich przekształceń i podziałów.



Mikołaj na GPW.
GPW zaprasza na trzecią edycję wydarzenia „Cała Ta
Giełda”- Dzień Otwarty – 6 grudnia 2009 r. w siedzibie
Centrum Giełdowego w Warszawie. CTG to inicjatywa
skierowana do inwestorów i ich rodzin, a także wszystkich,
którzy chcą wiedzieć więcej o Giełdzie, notowanych na niej
instrumentach finansowych i całym rynku kapitałowym.
Cała Ta Giełda – 6 grudnia 2009, godz. 10.30 – 17.00,
Centrum Giełdowe przy Książęcej 4 w Warszawie.
Więcej informacji i zapisy na www.calatagielda.pl.

 Auxilium wypłaci dywidendę
Auxilium S.A. po raz pierwszy w swej historii wypłaci swym akcjonariuszom
zaliczkę na poczet dywidendy w kwocie nie przekraczającej 50 %
zysku wypracowanego od końca poprzedniego roku obrotowego. Ten rok był
bardzo udany dla Spółki. Mamy bardzo dobrą dynamikę przychodów.
Zrealizowane wyniki za dziesięć miesięcy br. są wyższe o 95% w porównaniu
z rokiem 2008.



Auxilium podpisało umowę z NFZ
Spółka wygrała przetarg nieograniczony na przeprowadzenie badania
sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia. Wartość podpisanej
umowy wynosi 183 000 zł brutto.



Auxilium liderem wśród firm na NewConnect
Wśród firm notowanych na rynku NewConnect, które opublikowały raporty
dotyczące wyników osiągniętych w III kwartale 2009 roku Auxilium jest
liderem. Spółka osiągnęła najwyższy zysk netto w III kwartale 2009 roku.



Auxilium prezentuje system
franczyzowy.

Zielona Inicjatywa Gospodarcza-Fundacja Wspierania
Inicjatyw Ekologicznych zaprosiła Auxilium do
wygłoszenia
prelekcji
na
temat
systemu
franczyzowego jaki proponuje spółka. Konferencja
cieszyła się dużym zainteresowaniem.
Otrzymaliśmy podziękowanie za wygłoszenie
prelekcji, która przyczyniła się do zachowania
wysokiego poziomu merytorycznego odbytego
seminarium. Prezentacja wygłoszona podczas
seminarium dostępna jest na stronie www.zig.eco.pl

Wyniki za październik 2009 roku
Przychody ze sprzedaży w miesiącu październiku 2009 roku osiągnęły
poziom 284.084,02 zł i są wyższe o 18,5 % od przychodów
ogółem zrealizowanych w analogicznym miesiącu roku 2008.
Zysk bilansowy zrealizowany w październiku 2009 roku wyniósł
229.274,95 zł i jest wyższy o 1300 % od zysku bilansowego
zrealizowanego w październiku 2008 roku.
Narastająco przychody ze sprzedaży ogółem za dziesięć miesięcy
2009 r. wyniosły 5.389.983,61 zł i są wyższe o 34%
od przychodów wypracowanych w okresie styczeń-październik
2008 roku. Zysk bilansowy za dziesięć miesięcy 2009 roku
jest o 95 % wyższy w porównaniu z analogicznym okresem
2008 roku i wynosi 1.352.363,90 zł.
Przychody ze sprzedaży ogółem w miesiącu październiku 2009r.
284.084,02 zł
Zysk bilansowy w miesiącu październiku 2009r.
229.274,95 zł
Przychody ze sprzedaży ogółem narastająco za styczeń-październik 2009 r. 5.389.983,61 zł
Zysk bilansowy narastająco za styczeń-październik 2009 roku
1.352.363,90 zł

 Statystyka notowań giełdowych w październiku 2009 r.
Wyszczególnienie

Wartość

Wzrost/spadek

Jednostka

1

Kurs akcji maksymalny

7,49

zł

2

Kurs akcji minimalny

5,86

zł

3

Kurs akcji średni ważony wolumen

6,76

zł

4

Wartość obrotu ogółem

1 112

tys. zł

5

Średnia transakcja

2 036

zł

6

Wolumen obrotu ogółem

82 255

akcja

7

Średni wolumen obrotu na sesję

3 739

akcja

DOTACJE NA INNOWACJE – DZIAŁANIE 1.2.3 DLA: MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW w województwie śląskim
TERMIN NABORU DO KONKURSU: 8 GRUDZIEŃ 2009 – 5 LUTY 2010
Celem działania jest wzrost poziomu innowacji w mikroprzedsiębiorstwach i MSP oraz zwiększenie ich konkurencyjności. Zasadnicze dla
programu pojęcie innowacji ma się wiązać z wprowadzeniem czegoś nowego, zasadniczą modyfikacją, ulepszeniem w zakresie przygotowania
i uruchomienia wytwarzania nowych lub udoskonalonych: materiałów, urządzeń, wyrobów, usług, procesów lub metod. Zatem innowacyjność
w tym pojęciu obejmuje sferę przemysłu (produkcji, procesów produkcyjnych) oraz usług. Zatem wspierane będą inwestycje które maja na celu
wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań w zakresie produktów, technologii i organizacji oraz związane z tym prace badawczo-rozwojowe.
Wsparcie przedsiębiorstw
m.in. w zakresie:

Maks. poziom wsparcia
(% i wydatki kwalifikowane)

Wdrażanie i komercjalizacja technologii i produktów innowacyjnych,
Inwestycje mające na celu wprowadzenie innowacyjnych produktów
i technologii w tym na zakup aktywów, środków trwałych m.in.: nabycie
nowych lub używanych środków trwałych na stałe związanych
z projektem i jego realizacją,
Koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych
z transferem technologii poprzez nabycie patentów, licencji, know-how
lub nieopatentowanej wiedzy technicznej,
Zakup gruntów – jeśli jest to niezbędny element projektu,
Wsparcie w zakresie podjęcia lub rozwoju działalności B+R (badawczo
rozwojowych) w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach,
Usługi doradcze związane z wdrażaniem rozwoju strategii rozwoju
przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie i rozwiązania
innowacyjne, a także przedsiębiorstw zdecydowanych podjąć
działalność polegającą na wytwarzaniu wyrobów lub usług nowych (lub
ulepszonych) – w zależności od typu projektu.

Mikro i Małe Przedsiębiorstwa
do 60%
nie więcej niż
750 tys. zł
na pojedynczy projekt
Średnie Przedsiębiorstwa
do 50%,
nie więcej niż
750 tys. zł
na pojedynczy projekt
Przedsiębiorstwa działające w sektorze transportu:
wsparcie do 40%
Wsparcie projektów badawczych do 50%

PR O FE SJ O NA LN E I S KU TE C ZN E R OZ WIĄ ZA NI A F IN A NS OW E
BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE tel. 513-076-407 www.bbc-polska.com

-powyższe zestawienie przygotowała spółka BBC-

Porady prawno – podatkowe
UWAGA CZŁONKOWIE ZARZĄDU
W dniu 16 listopada 2009r. Najwyższy Sąd Administracyjny wydał wyrok w sprawie odpowiedzialności
subsydiarnej członków zarządu spółki z o.o. za dodatkowe zobowiązania w podatku VAT niezapłacone przez
spółkę. Co prawda już prawie od roku ( od 01.12.2008r. ) nie ma przepisu nakładającego dodatkowe
zobowiązanie podatkowe w podatku VAT, jednak jeżeli obowiązek ten został nałożony uprzednio – spółki
w dalszym ciągu są zobowiązane do zapłaty tej sankcji. W przypadku spółek z ograniczoną
odpowiedzialnością , które nie miały majątku na zapłatę zobowiązań podatkowych – urzędy skarbowe
nakładały ten obowiązek zapłaty na członków zarządu – korzystając z zapisów art. 116 Ordynacji
podatkowej. Problematyczne w takim przypadku było przenoszenie dodatkowego zobowiązania w podatku
VAT na członków zarządu. NSA w wyroku o sygn. I FPS 2/09 jednoznacznie wypowiedział się za
niedopuszczalnością przeniesienia odpowiedzialności za niezapłaconą sankcje VAT na członków zarządu.
Sąd przychylił się do poglądu, że dodatkowe zobowiązanie nie jest podatkiem sensu stricte, co stwierdzono
uprzednio także w rozstrzygnięciach Trybunału Konstytucyjnego oraz Europejskiego Trybunału
Sprawiedliwości. Z tego powodu nie można przenieść tej odpowiedzialności na osoby trzecie.
Orzeczenie NSA zostało podjęte przez Sąd w składzie siedmiu sędziów zatem jest wiążące dla wszystkich
podmiotów.
--Wyrok NSA jest z dnia 16.11.2009r.-.

-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
Puls Biznesu 24.11.2009r.” Auxilium niemal podwoiło zyski”
Parkiet 24.11.2009r.”Auxilium”
Parkiet 23.11.2009r.” Spółki z NewConnect nabierają wiatru w żagle”
Dziennik Gazeta Prawna 23.11.2009r "Koszty pośrednie ujmuje się w roku ich poniesienia"
Dziennik Gazeta Prawna 23.11.2009r "Czy wypłaty z funduszu na dożycie podlegają podatkowi dochodowemu"
Dziennik Gazeta Prawna 23.11.2009r "Plan kont trzeba dostosować do projektu”
Głos Tygodnik Nowohucki 20.11.2009r „Trwała i silna pozycja na rynku”
Dziennik Gazeta Prawna 18.11.2009r "5 pytań do"
Dziennik Gazeta Prawna 16.11.2009r "ROZLICZENIA Świadczenie pozapłacowe"
Dziennik Gazeta Prawna 16.11.2009r "Czy wydatki na egzekucje komornicza zaliczyć do kosztów"
Głos Tygodnik Nowohucki 13.11.2009r „Nowohucianie”
Dziennik Gazeta Prawna 12.11.2009 „Choinkę ujmuje sie w kosztach działalności firmy”
Dziennik Gazeta Prawna 09.11.2009 “Czy darowizna dla domu dziecka z CIT”
Dziennik Gazeta Prawna 09.11.2009 “Kiedy darowanie komputerów domom dziecka podlega CIT”
Puls Biznesu 04.11.2009 „ Rynek alternatywny”
Dziennik Gazeta Prawna 02.11.2009 „Czy zakup szczepionek przeciw grypie jest opodatkowany”
Dziennik Gazeta Prawna 02.11.2009 r.”Ekspert Wyjaśnia”
Dziennik Gazeta Prawna 02.11.2009r „ Czy potwierdzenie sald można otrzymać np. e-mailem”
Dziennik Gazeta Prawna 26.10.2009 „Czy trzeba tworzyć rezerwy na świadczenia pracownicze”
Parkiet 23.10.2009” AUXILIUM”
Dziennik Gazeta Prawna 22.10.2009 „ Odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych”
Dziennik Gazeta Prawna 22.10.2009 “Wzrośnie cena usług księgowych”
Parkiet 22.10.2009r. “Auxilium”
Dziennik Gazeta Prawna 20.10.2009 “Urzędy skarbowe nie wypełnią PIT za podatników”
Home& Market wrzesień/październik 2009 “Dlaczego audytor?"
Gazeta Finansowa 02.10.2009r. „ Audyt niewokorzystane możliwości”

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

