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



 Nowa siedziba oddziału w Gdyni
W związku z dynamicznym rozwojem oddziału Auxilium w Gdyni i w
trosce o jakość obsługi naszych klientów zmieniliśmy lokal na większy. Od
dnia 2 grudnia 2009 roku oddział Auxilium S.A. w Gdyni mieści się przy ul.
Armii Krajowej 9/11 w Gdyni. Pozostałe dane kontaktowe, numery
telefonów i adresy mailowe oddziału i Spółki nie uległy zmianie.

15 lat AUXILIUM.
W styczniu 2010 r. Auxilium będzie obchodziło swoje piętnaste
urodziny. Wydarzenie to będzie okazją do chwili wspomnień i
refleksji na temat minionego okresu, a przede wszystkim
dynamicznego czasu, zarówno dla spółki jak i jej pracowników.
Przeszliśmy wspólnie długą drogę.
Korzystając z okazji pragniemy podziękować wszystkim, których
spotkaliśmy podczas tych 15 lat - naszym klientom,
akcjonariuszom i kontrahentom. Mamy nadzieję, że kolejne lata
współpracy będą równie owocne i przyjazne czego Państwu i
sobie życzymy.

Wydarzenia
 Grupa firm AUXILIUM
Od dnia 7 grudnia AUXILIUM AUDYT Krystyna Adamus Jadwiga Faron
Spółka Komandytowa jest podmiotem kontynuującym działalność Auxilium S.A.
w zakresie świadczenie usług badań audytorskich, usług doradczych oraz
opracowania kwestii finansowych w zakresie restrukturyzacji, prywatyzacji,
połączeń jednostek, ich przekształceń i podziałów. Tym samym Grupa Firm
Auxilium powiększyła się o kolejny podmiot.

 Bizneswoman Roku 2008 wybrana !
24 listopada podczas uroczystej gali w Galerii Porczyńskich w Warszawie, zostały
ogłoszone nazwiska laureatek pierwszej edycji konkursu Sukces Pisany
Szminką Bizneswoman Roku 2008 , którego organizatorami byli Radio
PiN i BRE Bank. W konkursie wzięło udział kilkadziesiąt kobiet biznesu,
oraz właścicielek firm. W pierwszym etapie konkursu wyłonionych
zostało 10 finalistek, wśród nich znalazła się również Zofia Podhorodecka Prezes
Auxilium S.A. . Następnie jury w składzie Dr Irena Eris, Ewa Zimny, Grażyna Piotrowska
Oliwa, Halina Kustosz, Adam Szejnfeld, Ludwik Sobolewski, Przemysław Gdański i
Dariusz Grzywaczewski wybrało laureatkę nagrody głównej. Tytuł Bizneswoman Roku
2008, otrzymała Lidia Mikołajczyk – Gmur, Dyrektor Generalna firmy Velux.



47 umów partnerskich
W okresie lipiec - wrzesień 2009 roku zmierzając
do zwiększenia udziałów w rynku oraz przewagi
konkurencyjnej w branży audytorskiej Zarząd
Auxilium S.A. podpisał 34 umowy partnerskie z
firmami audytorskimi z obszaru całej Polski.
Działania te prowadzone były w celu stworzenia
silnej grupy firm audytorskich sieci partnerskiej
Auxilium S.A. na terenie całego kraju. Poprzez
własną sieć partnerską firm audytorskich Grupa
firm Auxilium będzie mogła realizować większą
ilość usług i zleceń z tych obszarów, przy
jednoczesnym skróceniu czasu ich realizacji. W
połowie grudnia ilość podpisanych umów wzrosła
do 47, co w jeszcze szerszym stopnie wpłynie na
jakość obsługi klientów w roku przyszłym

 Oddział w Bielsku Białej już działa!
adres siedziby:
ul. Warszawska 153
43-300 Bielsko-Biała
(biurowiec GK Kęty)
tel. 509 344 394, email: bielsko@auxilium.com.pl

Wyniki za listopad 2009 roku
Przychody ze sprzedaży w miesiącu listopadzie 2009 roku osiągnęły
poziom 237.998,39 zł i są wyższe o 12 % od przychodów
ogółem zrealizowanych w analogicznym miesiącu roku 2008.
Zysk bilansowy zrealizowany w listopadzie 2009 roku wyniósł
8.088,36 zł.
Narastająco przychody ze sprzedaży ogółem za jedenaście miesięcy
2009 r. wyniosły 5.627.982,00 zł i są wyższe o 32%
od przychodów wypracowanych w okresie styczeń-listopad
2008 roku. Zysk bilansowy za jedenaście miesięcy 2009 roku
jest o 92 % wyższy w porównaniu z analogicznym okresem
2008 roku i wynosi 1.360.452,26 zł.
Przychody ze sprzedaży ogółem w miesiącu listopadzie 2009r.
237.998,39 zł
Zysk bilansowy w miesiącu listopadzie 2009r.
8.088,36 zł
Przychody ze sprzedaży ogółem narastająco za styczeń-listopad 2009 r. 5.627.982,00 zł
Zysk bilansowy narastająco za styczeń-listopad 2009 roku
1.360.452,26 zł

 Statystyka notowań giełdowych w listopadzie 2009 r.
Wyszczególnienie

Wartość

Wzrost/spadek

Jednostka

1

Kurs akcji maksymalny

8,05

zł

2

Kurs akcji minimalny

6,90

zł

3

Kurs akcji średni ważony wolumen

7,45

zł

4

Wartość obrotu ogółem

715

tys. zł

5

Średnia transakcja

1 553

zł

6

Wolumen obrotu ogółem

47 924

akcja

7

Średni wolumen obrotu na sesję

2 396

akcja

Ryzyko w kryzysie
3 grudnia 2009 r. łódzcy przedsiębiorcy dyskutowali o zarządzaniu ryzykiem finansowym na konferencji zorganizowanej przez Grupę Obligo i
Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną.
Blisko pięćdziesiąt firm z Łodzi i okolic wzięło udział w konferencji „Zarządzanie Ryzykiem Finansowym. Doraźne rozwiązania czy planowe
działanie?”. Przedsiębiorcy mieli okazję zgłębić tajniki ryzyka kursowego i poznać skuteczne sposoby utrzymania płynności finansowej nawet w
trudnych ekonomicznie czasach oraz dowiedzieć się jak skutecznie odzyskiwać wierzytelności. Celem dyskusji była próba udzielenia odpowiedzi
na pytanie, czy kroki podejmowane obecnie przez polskie firmy w celu zachowania stabilności finansowej są jedynie wymogami aktualnej,
niepewnej sytuacji gospodarczej, czy też stanowią zaplanowane i systematycznie realizowane działania.
Niestety, w większości przypadków są to doraźne operacje, które mają ratować firmę, gdy już pojawiają się kłopoty. Na szczęście coraz częściej
przedsiębiorcy doceniają systematyczne działania, które mają na celu prewencję - mówi Ewa Gawrońska-Micuń, Dyrektor ds. Produktów w
firmie faktoringowej Bibby Financial Services. Przedstawiciele firmy pokazali jak kryzys wpłynął na sytuację polskich firm (brak płynności
finansowej jest jedną z głównych przyczyn ich upadłości) oraz wyjaśniali jak faktoring przyczynia się do bezpiecznego prowadzenia biznesu.
Prawnik kancelarii adwokackiej „OBLIGO” Kappes i Spółka Kancelaria Adwokacka, dr Jakub Janeta przybliżył przedsiębiorcom prawne aspekty
zabezpieczenia wierzytelności oraz tłumaczył dodatkowe klauzule umowne wzmacniające pozycję prawną wierzyciela, w szczególności: kary
umowne, odsetki umowne oraz zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej. Wyjątkowym zainteresowaniem cieszyły się kwestie związane z
dodatkowymi zastrzeżeniami umownymi. Przedsiębiorcy zadali szereg pytań dotyczących skutków prawnych wykorzystania dodatkowych
klauzul umownych i praktycznych korzyści płynących z tych rozwiązań prawnych – mówi dr Jakub Janeta.
Tomasz Uścinski, Członek Zarządu Domu Maklerskiego TMS Brokers wyjaśniał czym jest ryzyko kursowe, jak je oceniać i nim zarządzać. Rok
2008 i 2009 to znaczne zwiększenie odchyleń kursów na rynku walut, a stąd potrzeba zweryfikowania stosowanych modeli zarządzania tym
ryzykiem. Zainteresowanie przedsiębiorców dotyczyło przede wszystkim zaawansowanych strategii zabezpieczających i efektywności rozwiązań
proponowanych przez TMS Brokers – podsumowuje wystąpienie Grzegorz Minda, analityk finansowy Grupy Kapitałowej Obligo.
****
Organizatorzy konferencji i firmy eksperckie dziękują uczestnikom za liczne przybycie oraz za żywą dyskusję. Mamy nadzieję, że zdobyta podczas
spotkania wiedza okaże się przydatne w Państwa codziennej pracy.
- powyższy artykuł opracowała spółka OBLIGO - www.obligo.pl
Infolinia: 0-801-140-222, Sekretariat tel.: 42/ 630-41-41 e-mail:
sekretariat@obligo

Porady prawno – podatkowe
Z dniem 1 stycznia 2010r. w życie wchodzi ważna nowelizacja ustawy o podatku VAT. Zmiany zostały
uchwalone ustawą z dnia 23 października 2009r. ( Dz. U. z 2009r. Nr 195, poz. 1504 ). Nowelizacja
wprowadziła zmiany w rozdziale 3 tj. części dotyczącej miejsca świadczenia przy świadczeniu usług.
Najważniejszą zmianą jest nowe oznaczenie miejsca wykonania usługi. W ustawie dodano art. 28 a do
art. 28 o. Według art. 28 b ust 1 ustawy - miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia
usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę lub stałe
miejsce zamieszkania. Zatem miejsce wyznaczane jest nie tak jak dotychczas przez cechy wykonującego
usługę, ale przez usługobiorcy. W kolejnych nowo wprowadzonych artykułach określono wyjątki od
podatkowej reguły m. in. przy usługach transportowych, usługach elektronicznych czy cateringu.
Nowelizacja ustawy wprowadziła także nowe zady ubiegania się podmiotów zagranicznych o zwrot VAT.
Należy także wspomnieć, że na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z 26.11.2009r. od 1 stycznia
2010 r. zmianie ulegną niektóre wzory dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku
od towarów i usług. Nową treść otrzymają zatem zał. 1 i zał. 3 ( formularze zgłoszeniowe) do
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z
rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług.

-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
Diennik Gazeta Prawna 21.12.2009r "Gdzie opodatkować dochód z remontu nieruchomości"
Dziennik Gazeta Prawna 16.12.2009r. Jak zinwentaryzować składniki majątku w jednostkach
sektora finansów publicznych”
Dziennik Gazeta Prawna 14.12.2009r. „Czy po rozwodzie rodzic może skorzystać z preferencji
i rozliczać się wspólnie z dzieckiem”
Dziennik Gazeta Prawna 14.12.2009r. „Jak ująć sprzedaż aktywów”
Dziennik Gazeta Prawna 14.12.2009r. „Zamknięcie roku – interpretacje organów podatkowych”
Dziennik Gazeta Prawna 7.12.2009r. “Czy opodatkować stypendium”
Ergo dwutygodnik podatkowy - Grudzień 2009
Dziennik Gazeta Prawna” 2.12.2009r. Darowizny nie trzeba wykazać w rocznym PIT”
Dziennik Gazeta Prawna30.11.2009 „Opinia prawna”
Dziennik Gazeta Prawna 30.11.2009r “ Ekspert wyjaśnia”
Puls Biznesu 27.11.2009 r. Artykuł
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”
Parkiet 21.11.2009 r. „Spółki z NewConnect nabieraja wiatru w żagle “
Głos Tygodnik Nowohucki 20.11.2009r „Trwała i silna pozycja na rynku”

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
ul.Warszawska 153, 43-300 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

