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Auxilium S.A. ma swój newslat
n
tter
Począwszy od lipca 2008 roku Auxilium S.A. będzie publikować newslatter,
newslat
gdzie będzie można znaleźć porady podatkowo – prawne, n
najświeższe
ajświeższe
informacje o Spółce, a w szczególności działania bieżące, wydarzenia w których
Auxilium uczestniczy
uczestnicz oraz bieżącą sytuacje finansowo ekonomiczną Spółki, gdyż
newslet er tworzony będzie z myślą o naszych Akcjonariuszach, Klientach i
newsletter
Inwestorach giełdowych.
Zapraszamy serdecznie do lektury naszego newslattera , a wszelkie uwagi oraz
sugestie co do zawartości publikacji
publikacji prosimy kierować na adres
adres:
auxilium@auxilium.com.pl

Porady podatkowo-prawne
podatkowo prawne
 Podatnik, który wystawia fakturę korygującą celem obniżenia kwoty
podatku należnego o udokumentowane, prawnie dopuszczalne rabaty,
nie musi mieć potwierdzenia tej faktury przez nabywcę.
Powyższe stwierdzenie wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11
grudnia 2007r., który uznał
uznał §16 pkt 4 zdanie drugie rozporządzenia
Ministra Finansów z 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku
niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania
faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do
których nie mają zastosowania
zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i
usług, za niezgodny z art. 29 ust. 4 ustawy VAT, art. 92 i art. 217
Konstytucji. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego przepis rozporządzenia
formułując jednoznacznie warunek do odliczenia podatku naliczonego od
podatku należnego od posiadania przez sprzedającego potwierdzenia
odbioru przez nabywcę otrzymania faktury korygującej modyfikuje
ustawowe zasady odliczania podatku i oddziałuje na określenie podstawy
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opodatkowania podatkiem od towarów i usług, tym samym jest
niezgodny z art. 29 ust. 4 ustawy VAT. Ponadto Trybunał Konstytucyjny
niezgodny
stwierdził, że materia uregulowana w rozporządzeniu jest materią
ustawową, zatem przepis ten jest niezgodny z art. 92 ust. 1 oraz art. 217
Konstytucji. Niestety, z uwagi na fakt odroczenia p
przez
rzez Trybunał
Konstytucyjny wejścia w życie orzeczenia na 12 miesięcy ( wyrok wchodzi
w życie 18 grudnia 2008r.), w praktyce organy podatkowe wciąż
powołują się na niezgodny przepis. Z uwagi na taką praktykę organów
podatkowych, podatnicy mogą składać skargi
skargi do sądów
administracyjnych, które jak pokazuję wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 19
lutego 2008r. (I S.A./Rz 919/07) oraz wyrok WSA w Warszawie, III
S.A./Wa 30/08, uwzględniają wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Ponadto
należy zasygnalizować, że podatnicy, którzy
którzy nie wniosą skargi do sądu
administracyjnego, będą mogli domagać się zmiany w drodze
nadzwyczajnego środka zaskarżenia, po wejściu orzeczenia w życie.

 Kolejny wyrok ETS dotyczący polskiej akcyzy.
17 lipca 2008 Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu
Luksemburgu wydał
kolejny wyrok dotyczący polskiej akcyzy, będący odpowiedzią na pytanie
prejudycjalne WSA w Białymstoku z dnia 14 września 2007r. ETS w
wyroku – sprawa D. Krawczyński (C – 426/07) stwierdził, iż przepisy
nakładające na sprzedaż pojazdów samochodowych przed ich pierwszą
rejestracją na terytorium kraju podatek akcyzowy, są zgodne z prawem
wspólnotowym. Do rozstrzygnięcia, przez polski sąd pozostaje zgodność
wysokości stawki akcyzy z prawem wspólnotowym. W wyroku ETS
potwierdził, w zasadzie, swoje stanowisko z wyroku w sprawie Brzeziński
(C – 313/05), powtórnie podkreślając, iż wysokość akcyzy nie może
przewyższać wartości rezydualnej zawartej w wartości rynkowej
podobnych pojazdów w kraju. Wyrok jest niekorzystny d
dla
la polskich
podatników, głównie dla osób prowadzących komisy samochodowe.
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Wydarzenia
 NewConnect Convention
W dniu 25 lipca 2008r. od godziny 10.30 w Łódzkiej Manufakturze
odbywać się będzie z czynnym udziałem Auxilium S.A. impreza
NewConnect Convention. Jest to spotkanie o charakterze edukacyjnopromocyjnym, mającym na celu stworzenie platformy wymiany
informacji oraz doświadczeń między inwestorami, a spółkami z rynku
NewConnect. Podczas imprezy będzie można zapoznać się z
zagadnieniami inwestowania w spółki notowane na rynku Newconnect, a
środowiska biznesu będą mogły uzyskać ofertę szkoleniową oraz łatwo
dostępne porady specjalistów w zakresie pozyskiwania kapitału na
rozwój swoich projektów.
Auxilium S.A. zaprasza wszystkich
akcjonariuszy, inwestorów oraz interesujących się rynkiem kapitałowym
do odwiedzenia swojego stoiska informacyjnego nr 12, gdzie będzie,
możliwość rozmowy i wymiany sugestii co do rozwoju rynku oraz Spółki.

 Ranking Firm Doradztwa Podatkowego
25 czerwca 2008 r. AUXILIUM S.A. w opublikowanym przez dziennik
Rzeczpospolita dorocznym Rankingu największych firm doradztwa
podatkowego według liczby doradców podatkowych zajęło 29 pozycję i
jest to awans o 10 miejsc w porównaniu z rokiem ubiegłym. W
zestawieniu przychodów Auxilium S.A. zajęło 37 miejsce i uplasowało się
na drugiej pozycji w regionie małopolskim

 Dyżur doradczy w Urzędzie Miasta Łodzi
W ramach „Systemu doradztwa i szkoleń dla łódzkich przedsiębiorców
oraz osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej” Biuro
Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Urzędu Miasta Łodzi w dniu 26
czerwca br. zorganizowało dyżur. Podczas trzygodzinnego spotkania
przedstawiciele między innymi naszej firmy udzielali bezpłatnych
konsultacji w zakresie procedur związanych z rejestracją działalności
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gospodarczej, wyboru form opodatkowania, marketingu i promocji,
funduszy unijnych z PO KL, IG oraz Regionalnego Programu
Operacyjnego.

Dane finansowe
 Pierwsze
Pierwsze półrocze 2008-czyli
2008 czyli wyniki za II kwartały 2008 roku.
Auxilium Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. zakończyła pierwsze
półrocze 2008 roku na dużym plusie, a nasze wyniki narastająco za
pierwsze dwa kwartały roku są bardzo dobre. Osiągnęliśmy
O
liśmy przychody ze
sprzedaży w wysokości 3 149 229,45 złotych i są one wyższe o 69% od
przychodów ze sprzedaży za dwa kwartały 2007 roku, które wyniosły
1 857 252,87. złotych. Zysk netto narastająco za dwa kwartały 2008 roku
wyniósł 501 850,30 złotych i był wyższy o 28,8%
28,8% od zysku netto za dwa
kwartały 2007 roku , który wynosił 389 560,30
560,30 złotych. Na koniec
drugiego kwartału mamy podpisanych 159 umów ogółem w tym 17
umów na prowadzenie księgowości i 142 umowy na badanie sprawozdań
finansowych. Strategia
trategia naszego rozwoju skoncentrowana głównie na
budowie sieci franczyzowej biur rachunkowych
rachunkowych na terenie całej Polski
oraz rozwoju poprzez otworzenie oddziałów w większych miastach
sprawdza się. Posiadamy obecnie dwa oddziały w Łodzi i Gdyni oraz
jest
jesteśmy
w trakcie budowy sieci franczyzowej w oparciu o profesjonalnie
przygotowany podręcznik operacyjny.
operacyjny. Ponadto w ostatnim czasie
rozpoczęliśmy również aktywną działalność Autoryzowanego Doradcy
rynku podpisując umowy na wprowadzenie dwóch spółek na NewConnect
jedną z branży informatycznej drugą z branży medycznej. Biorąc pod
uwagę nasz dynamiczny rozwój
rozwój w głównej mierze oparty na
pozyskiwaniu coraz większej liczby zleceń na usługi audytorskie, księgowe
oraz doradztwo podatkowo-prawne
podatkowo prawne mamy nadzieje, że kurs naszych akcji
na rynku NewConnect, który pomimo słabego rynku i powszechnych
spadków znajduje się
się nadal w okolicy wartości ceny emisyjnej, która
wynosiła 4 złote nadal będzie stabilny, a wraz z umacnianiem się rynku,
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który obecnie nie jest w najlepszej formie powróci do poziomu bliskich 7
złotych.

Media o nas
 Parkiet -2
23.07.2008
.2008
”Lepsze wyniki w II kwartale”
”Lepsze
kwartale”
 Gazeta Prawna -07.07.2008
07.07.2008
„Giełda sposobem pozyskiwania środków na rozwój kancelarii
„Giełda
kancelarii”
 Franchising
Franchising – czerwiec 2008
“Biznes
Biznes zaksięgowany”
zaksięgowany
 Parkiet -03.06.2008
03.06.2008
“ Galen-Szpital
Szpital idzie na NewConnect”
NewConnect

Kontakt
Siedziba Główna Kraków
31-564
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
Łagiewnicka 54/56 lok 309, 91-463 Łódź
nr. tel: 042/ 255 58 64; fax: 042/ 255 58 65
tel. kom. 508 056 221
Oddział Gdynia
ul. Starowiejska 47/12, 81-363 Gdynia
nr. tel/fax 058/ 7819811; tel. kom. 508 056 216

Szanujemy Twoją prywatność. Jeżeli nie wyrażasz zgody na otrzymywanie tego maila wyślij list na adres
magda.mierzynska@auxilium.com.pl o treści WYPISZ

