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Auxilium - duży krok naprzód...

Auxilium w bieżącym roku podpisało 7 umów na autoryzowane doradztwo ze spółkami zainteresowanymi emisją akcji na rynku
NewConnect. Równie dobrze rozwijała się sytuacja w działalności audytorskiej i pozyskiwaniu nowych klientów z sektora spółek z
rynku kapitałowego.Spółka zależna od Auxilium S.A. w której ma 98% udziałów Auxilium Audyt Krystyna Adamus, Jadwiga Faron
Spółka Komandytowa kontynuująca działalność Auxilium S.A. w zakresie świadczenia usług audytorskich, podpisało 11 umów na
audyt spółek giełdowych.

Auxilium dla Inwestorów i Akcjonariuszy

Auxilium począwszy od stycznia 2011 roku będzie publikowało comiesięcznie specjalne wydanie newslettera skierowanego do
Akcjonariuszy spółki oraz Inwestorów. W publikacji tej znajdą sie najistotniejsze kwestie związane ze spółką, jej otoczeniem, wynikami

i strategią. Wszystkich zainteresowanych otrzymywaniem "Newslettera Inwestor" prosimy o przesłanie informacji zwrotnej z treścią
"NEWSLETTER INWESTOR"

Auxilium - zgoda Rady Nadzorczej

Zarząd Auxilium poinformował, że w dniu 20 grudnia 2010 roku odbyło się w siedzibie Spółki nadzwyczajne posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym
to Rada Nadzorcza AUXILIUM S.A. Uchwałą nr 1 z 20.12.2010 r. zaakceptowała propozycję Zarządów Spółek: AUXILIUM S.A, ECA Seredyński i
Partnerzy sp. z o.o. oraz ECA Wójciak i Partnerzy sp. z o.o. dotyczącą wstępnych zasad przejęcia spółek ECA Seredyński i Partnerzy sp. z o.o. z
siedzibą w Krakowie oraz ECA Wójciak i Partnerzy sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przez AUXILIUM S.A. Ponadto Rada Nadzorcza AUXILIUM S.A.
upoważniła Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań, zmierzających do przeprowadzenia procesu połączenia przez przejęcie przedmiotowych
spółek , oraz do sporządzenia wstępnego planu połączenia w terminie do 31.01.2011 r.

Bielsko Biała - za dwa lata młodzi piłkarze będa mieli nową szkołę

Klub sportowy Rekord podpisał umowę z firmą architektoniczną na sporządzenie projektu nowego obiektu. Budynek szkoły powstanie na terenie
ośrodka piłkarskiego przy ulicy Startowej. Do nowego obiektu mają przenieść się uczniowie Szkoły Mistrzostwa Sportowego, która obecnie znajduje
się przy ulicy Boruty-Spiechowicza. Klub jest już w posiadaniu decyzji o warunkach zabudowy. Plany przewidują powstanie trzykondygnacyjnego
budynku o powierzchni półtora tysiąca metrów kwadratowych. Znajdować się w nim będą sale dydaktyczne, siłownia oraz szatnie. Inwestycja
zostanie oddana do użytku w 2012 roku.

Gdynia - kompleks biurowy jednym z najlepszych w kraju

Gdyński kompleks biurowy Łużycka Office Park Budynki A i B znalazł się w pierwszej dziesiątce najlepszych biurowców w Polsce w konkursie The
Eurobuild Awards 2010. Najlepsze projekty lub firmy w Polsce w trzech kategoriach: biura, centra handlowe i magazyny wybierało jury składające się
z czołowych specjalistów związanych z rynkiem nieruchomości. Budynki oceniali również najemcy. W przypadku gdyńskiego biurowca bardzo
wysokie noty uzyskały m.in.: funkcjonalność, standard ekologiczny budynku, jakość wykończenia i atrakcyjność architektury.

Łódź - Uniwersytet Medyczny na drugim miejscu w Polsce

Łódzki Uniwersytet Medyczny pnie się coraz wyżej w międzynarodowych rankingach. Choć daleko mu do światowej czołówki, bez przeszkód można
nazwać go czołówką krajową. W najnowszym rankingu przygotowanym przez Scimago Institution Ranking Uniwersytet Medyczny w Łodzi znalazł się
na drugim miejscu w Polsce i jest 473. na świecie wśród uczelni medycznych. W kraju wyprzedził medyczne uniwersytety: Śląski, Warszawski,
Białostocki i Bydgoski.

Rok 2011 to duże zmiany

Wchodzą w życie zmiany, wprowadzone ustawą z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o
podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby
fizyczne (Dz. U. Nr 226 poz. 1478), którą opublikowano 30 listopada br. Nowela wejdzie w życie 1 stycznia 2011 r. Min. Zmiany dotyczą wspólnego
opodatkowania rodziców. Regulacja dotycząca wspólnego opodatkowania osób samotnie wychowujących dzieci, w brzmieniu ustalonym nowelizacją,
znajdzie zastosowanie do dochodów uzyskiwanych od 2011 r. Prawo do preferencyjnego opodatkowania dochodów przysługuje wyłącznie osobom
stanu wolnego, które dzieci samotnie wychowują.
Nowe przepisy przewidują zasadę, że dochód uzyskany ze zbycia udziałów (akcji) w celu umorzenia jest dochodem z tytułu udziału w zyskach osoby
prawnej i przyjmują, iż dochód ten jest dochodem ze zbycia udziałów (akcji).Tak jak w przypadku pozostałych dochodów uzyskanych z odpłatnego
zbycia udziałów byłby on zatem ustalany samodzielnie przez podatnika i podlegałby opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym rozliczanym w
zeznaniu rocznym PIT-38.
Kodeks spółek handlowych dopuszcza możliwość nabywania przez spółkę własnych akcji, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub
innym osobom zatrudnionym w spółce, nie różnicując sposobu nabywania przez spółkę akcji, służących do realizacji programu motywacyjnego.
Zatem przepisy podatkowe (art. 24 ust. 11 ustawy) również nie powinny uzależniać momentu opodatkowania dochodu z tytułu nabycia akcji, od

sposobu ich nabycia.
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Wyniki Auxilium za listopad 2010r.

Przychody ze sprzedaży w miesiącu listopadzie 2010 roku osiągnęły poziom 264 387,92 zł i są wyższe o 11 % od przychodów ogółem
zrealizowanych w analogicznym miesiącu roku 2009. Zysk bilansowy zrealizowany w listopadzie 2010 roku wyniósł 31 810,36 zł i jest wyższy o 290
% od zysku bilansowego zrealizowanego w analogicznym miesiącu roku 2009. Narastająco przychody ze sprzedaży ogółem za jedenaście miesięcy
2010 r. wyniosły 6 346 327,15 zł i są wyższe o 13 % od przychodów wypracowanych w okresie styczeń-listopad 2009 roku. Zysk bilansowy za
jedenaście miesięcy 2010 roku jest o 1,2 % wyższy w porównaniu z analogicznym okresem 2009 roku i wynosi 1 380 851,07 zł.

STATYSTYKA NOTOWAŃ GIEŁDOWYCH AUXILIUM
W LISTOPADZIE 2010 r.

Lp wyszczególnienie

wartość jednostka

1

kurs akcji maksymalny

6,82

zł

2

kurs akcji minimalny

5,04

zł

3

kurs akcji średni ważony wolumen

5,73

zł

4

wartość obrotu ogółem

1 526

tys. zł

5

średnia transakcja

1 770

zł

6

wolumen obrotu ogółem

133 245

akcja

7

średni wolumen obrotu na sesję

6 662

akcja

W ostatnim miesiącu o Auxilium pisały następujące gazety:
Dziennik Gazeta Prawna 20.12.2010 Opinia
Miesięcznik Kapitałowy grudzień 2010 W internecie wciąż jest miejsce
Dziennik Gazeta Prawna 16.12.2010 Kiedy zakup auta można amortyzować jednorazowo
Dziennik Gazeta Prawna 14.12.2010 Karty przedpłacone zastąpią bony
Dziennik Gazeta Prawna 13.12.2010 Jak w księgach rachunkowych ująć akcesoria świąteczne
Dziennik Gazeta Prawna 13.12.2010 Kiedy minister finansów nie wyda interpretacji podatkowej
Dziennik Gazeta Prawna 13.12.2010 Czy od zakupu na aukcji jest PCC
Dziennik Gazeta Prawna 08.12.2010 Rok obrotowy może być identyczny z podatkowym
Gazeta Finansowa 03-09.12.2010 Z życia kancelarii Auxilium
Dziennik Gazeta Prawna 07.12.2010 Gwarancję księguje się jako koszt.
Dziennik Gazeta Prawna 06.12.2010 Dla rozliczenia kosztów ważny jest moment poniesienia
wydatku
Dziennik Gazeta Prawna 06.12.2010 Czy kowal zwolniony z VAT musi prowadzić ewidencję
Moja Firma 02.12.2010 Nie wszystkie środki trwałe trzeba amortyzować
Elektroniczny Biuletyn NewConnect 01.12.2010 Auxilium łączy się z podmiotem z branży
Dziennik Gazeta Prawna 01.12.2010 Zakup szklanek i czajnika dla pracowników można ująć
bezpośrednio w kosztach
ERGO Dwutygodnik Podatkowy listopad 2010 Przygotowania do corocznej inwentaryzacjiarkusze spisowe
Dziennik Gazeta Prawna 30.11.2010 Kara za nierzetelne księgi w dwóch ustawach
Puls Biznesu 29.11.2010 Z rynku alternatywnego powiało optymizmem

Dziennik Gazeta Prawna 29.11.2010 Jak w bilansie ująć niewykorzystaną
część otrzymanej dotacji unijnej
Dziennik Gazeta Prawna 29.11.2010 Jak rozliczyć w księgach fałszywe
banknoty
ERGO Dwutygodnik Podatkowy listopad 2010 Zasiedzenie nieruchomości
Puls Biznesu 26.11.2010 Auxilium łączy się z ECA Group
Parkiet 26.11.2010 Auxilium-wkrótce połączenie z ECA Group
Dziennik Gazeta Prawna 22.11.2010 Interpretacje podatkowe:koniec roku i inwentaryzacja
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Korzyści wynikające z założenia spółki komandytowej
Zapraszamy do lektury artykułu opublikowanego na łamach "Głosu Polskich Składów Budowlanych", pt. Chcesz
płacić tylko jeden podatek i czuć się bezpiecznie jak w spółce z o.o. - załóż spółkę komandytową.
Wielu przedsiębiorców, nie tylko z branży budowlanej, ma dylemat - prowadzić działalność w formie spółki
kapitałowej (z o.o./akcyjnej) i płacić podwójny podatek dochodowy (od zysków spółki i dywidendy) czy prowadzić
działalność indywidualną, w formie spółki cywilnej albo handlowej spółki osobowej (najczęściej jawnej) i - płacąc
pojedynczy podatek - narażać się na osobistą odpowiedzialność za zobowiązania spółki. W ten sposób, w

czasach kryzysu, muszą wybierać między większym zyskiem (dzięki mniejszemu podatkowi) a bezpieczeństwem
swoim i swojej rodziny.
Czytaj więcej:
http://www.kancelaria.obligo.pl/aktualnosci/publikacje/106-korzysci-wynikajace-z-zalozenia-spolkikomandytowej.html
Autor: aplikant adwokacki Andrzej Jakubiec,
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