
                                                                                                                             

 

 

 

Prezentujemy

prawne, n

uczestnicz

Zapraszamy serdecznie do lektury

 

Porady podatkowo

� Zmiana ustawy o rachunkowości.

Znowelizowana ustawa o rachunkowości podwyższa limit przychodów do 1.200.000 

euro, którego przekroczenie zobowiązuje podatników do p

rachunkowe. 

stycznia 2008r prowadzić księgi rachunkowe

mogą dokonać zamknięcia ksiąg rachunkowych do końca sierpnia 2008r.

stanowiący podstawę obliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych 

ustala s

przychodów i rozchodów, 

sprawdzonych ksiąg 

dochodowego od osób fizycznych za 2008r. przyjmuje się dochód ustalony na 

podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych i podatkowej księgi przychodów i 

rozchodów.

przychodów i rozchodów

skarbowego o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów na 2008r. 

20 września 2008.r

o rachunkowo

� Nowe, istotne orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego w 

sprawie opodatkowania spadków nabytych w okresie od 12 maja 

2006r. do 31 grudnia 2006r. 

W dniu 12 czerwca 2008r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyroki w sprawach do 

następujących sygnatur

Wszystkie wyroki zostały wydane w sprawach o podobnym stanie faktycznym tj. 

dotyczyły podatku od spadków nabytych w okresie od uchwalenia nowelizacji ustawy 

o podatkach od spadków i darowizn

                                                                                                                             

Prezentujemy drugi numeru naszego 

prawne, najświeższe informacje o Spółce

uczestniczy. 

Zapraszamy serdecznie do lektury

Porady podatkowo

Zmiana ustawy o rachunkowości.

Znowelizowana ustawa o rachunkowości podwyższa limit przychodów do 1.200.000 

euro, którego przekroczenie zobowiązuje podatników do p

rachunkowe. 

stycznia 2008r prowadzić księgi rachunkowe

mogą dokonać zamknięcia ksiąg rachunkowych do końca sierpnia 2008r.

stanowiący podstawę obliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych 

ustala się w sposób przewidziany dla podatników prowadzących podatkową księgę 

przychodów i rozchodów, 

sprawdzonych ksiąg 

dochodowego od osób fizycznych za 2008r. przyjmuje się dochód ustalony na 

podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych i podatkowej księgi przychodów i 

rozchodów.

przychodów i rozchodów

skarbowego o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów na 2008r. 

20 września 2008.r

o rachunkowo

Nowe, istotne orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego w 

sprawie opodatkowania spadków nabytych w okresie od 12 maja 

2006r. do 31 grudnia 2006r. 

W dniu 12 czerwca 2008r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyroki w sprawach do 

następujących sygnatur

Wszystkie wyroki zostały wydane w sprawach o podobnym stanie faktycznym tj. 

dotyczyły podatku od spadków nabytych w okresie od uchwalenia nowelizacji ustawy 

o podatkach od spadków i darowizn

                                                                                                                             

drugi numeru naszego 

ajświeższe informacje o Spółce

Zapraszamy serdecznie do lektury

Porady podatkowo

Zmiana ustawy o rachunkowości.

Znowelizowana ustawa o rachunkowości podwyższa limit przychodów do 1.200.000 

euro, którego przekroczenie zobowiązuje podatników do p

rachunkowe. W związku z nowelizacją podatnicy, którzy 

stycznia 2008r prowadzić księgi rachunkowe

mogą dokonać zamknięcia ksiąg rachunkowych do końca sierpnia 2008r.

stanowiący podstawę obliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych 

ię w sposób przewidziany dla podatników prowadzących podatkową księgę 

przychodów i rozchodów, 

sprawdzonych ksiąg 

dochodowego od osób fizycznych za 2008r. przyjmuje się dochód ustalony na 

podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych i podatkowej księgi przychodów i 

rozchodów. Podatnicy, którzy zdecydują się przejść

przychodów i rozchodów

skarbowego o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów na 2008r. 

20 września 2008.r Podstaw prawna

o rachunkowości. 

Nowe, istotne orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego w 

sprawie opodatkowania spadków nabytych w okresie od 12 maja 

2006r. do 31 grudnia 2006r. 

W dniu 12 czerwca 2008r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyroki w sprawach do 

następujących sygnatur

Wszystkie wyroki zostały wydane w sprawach o podobnym stanie faktycznym tj. 

dotyczyły podatku od spadków nabytych w okresie od uchwalenia nowelizacji ustawy 

o podatkach od spadków i darowizn

                                                                                                                             

drugi numeru naszego newsle

ajświeższe informacje o Spółce

Zapraszamy serdecznie do lektury. Wszelkie uwagi oraz sugestie co do zawartości publi

prosimy kierować na adres

auxilium@auxilium.com.pl

Porady podatkowo-prawne

Zmiana ustawy o rachunkowości.

Znowelizowana ustawa o rachunkowości podwyższa limit przychodów do 1.200.000 

euro, którego przekroczenie zobowiązuje podatników do p

związku z nowelizacją podatnicy, którzy 

stycznia 2008r prowadzić księgi rachunkowe

mogą dokonać zamknięcia ksiąg rachunkowych do końca sierpnia 2008r.

stanowiący podstawę obliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych 

ię w sposób przewidziany dla podatników prowadzących podatkową księgę 

przychodów i rozchodów, z uwzględnieniem dochodu wynikającego

sprawdzonych ksiąg rachunkowych. 

dochodowego od osób fizycznych za 2008r. przyjmuje się dochód ustalony na 

podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych i podatkowej księgi przychodów i 

Podatnicy, którzy zdecydują się przejść

przychodów i rozchodów są zobowiązani pisemnie 

skarbowego o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów na 2008r. 

Podstaw prawna

Nowe, istotne orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego w 

sprawie opodatkowania spadków nabytych w okresie od 12 maja 

2006r. do 31 grudnia 2006r. 

W dniu 12 czerwca 2008r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyroki w sprawach do 

następujących sygnatur: II FSK 235/08; II FSK 329/08; II FSK 606/08 oraz II FSK 722/08. 

Wszystkie wyroki zostały wydane w sprawach o podobnym stanie faktycznym tj. 

dotyczyły podatku od spadków nabytych w okresie od uchwalenia nowelizacji ustawy 

o podatkach od spadków i darowizn

                                                                                                                             

newsletter’a

ajświeższe informacje o Spółce, działania bieżące

szelkie uwagi oraz sugestie co do zawartości publi

prosimy kierować na adres

auxilium@auxilium.com.pl

prawne 

Zmiana ustawy o rachunkowości. 

Znowelizowana ustawa o rachunkowości podwyższa limit przychodów do 1.200.000 

euro, którego przekroczenie zobowiązuje podatników do p

związku z nowelizacją podatnicy, którzy 

stycznia 2008r prowadzić księgi rachunkowe

mogą dokonać zamknięcia ksiąg rachunkowych do końca sierpnia 2008r.

stanowiący podstawę obliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych 

ię w sposób przewidziany dla podatników prowadzących podatkową księgę 

uwzględnieniem dochodu wynikającego

rachunkowych. Do określenia podstawy obliczenia podatku 

dochodowego od osób fizycznych za 2008r. przyjmuje się dochód ustalony na 

podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych i podatkowej księgi przychodów i 

Podatnicy, którzy zdecydują się przejść

są zobowiązani pisemnie 

skarbowego o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów na 2008r. 

Podstaw prawna: Ustawa z dnia 10 lipca 2008r. o zmianie usta

Nowe, istotne orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego w 

sprawie opodatkowania spadków nabytych w okresie od 12 maja 

2006r. do 31 grudnia 2006r.  

W dniu 12 czerwca 2008r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyroki w sprawach do 

: II FSK 235/08; II FSK 329/08; II FSK 606/08 oraz II FSK 722/08. 

Wszystkie wyroki zostały wydane w sprawach o podobnym stanie faktycznym tj. 

dotyczyły podatku od spadków nabytych w okresie od uchwalenia nowelizacji ustawy 

o podatkach od spadków i darowizn ( 12.05.2006) do dnia 

                                                                                                                                         

’a, który zawiera

działania bieżące i wydarzenia w których Auxilium 

szelkie uwagi oraz sugestie co do zawartości publi

prosimy kierować na adres:     

auxilium@auxilium.com.pl 

Znowelizowana ustawa o rachunkowości podwyższa limit przychodów do 1.200.000 

euro, którego przekroczenie zobowiązuje podatników do p

związku z nowelizacją podatnicy, którzy 

stycznia 2008r prowadzić księgi rachunkowe z uwagi na przekroczenie 800.000 euro

mogą dokonać zamknięcia ksiąg rachunkowych do końca sierpnia 2008r.

stanowiący podstawę obliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych 

ię w sposób przewidziany dla podatników prowadzących podatkową księgę 

uwzględnieniem dochodu wynikającego

Do określenia podstawy obliczenia podatku 

dochodowego od osób fizycznych za 2008r. przyjmuje się dochód ustalony na 

podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych i podatkowej księgi przychodów i 

Podatnicy, którzy zdecydują się przejść

są zobowiązani pisemnie powiadomić naczelnika

skarbowego o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów na 2008r. 

Ustawa z dnia 10 lipca 2008r. o zmianie usta

Nowe, istotne orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego w 

sprawie opodatkowania spadków nabytych w okresie od 12 maja 

W dniu 12 czerwca 2008r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyroki w sprawach do 

: II FSK 235/08; II FSK 329/08; II FSK 606/08 oraz II FSK 722/08. 

Wszystkie wyroki zostały wydane w sprawach o podobnym stanie faktycznym tj. 

dotyczyły podatku od spadków nabytych w okresie od uchwalenia nowelizacji ustawy 

( 12.05.2006) do dnia 

                    Numer 2

który zawiera porady podatkowo 

wydarzenia w których Auxilium 

szelkie uwagi oraz sugestie co do zawartości publi

 

Znowelizowana ustawa o rachunkowości podwyższa limit przychodów do 1.200.000 

euro, którego przekroczenie zobowiązuje podatników do przejścia na księgi 

związku z nowelizacją podatnicy, którzy byli zobowiązani 

z uwagi na przekroczenie 800.000 euro

mogą dokonać zamknięcia ksiąg rachunkowych do końca sierpnia 2008r.

stanowiący podstawę obliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych 

ię w sposób przewidziany dla podatników prowadzących podatkową księgę 

uwzględnieniem dochodu wynikającego

Do określenia podstawy obliczenia podatku 

dochodowego od osób fizycznych za 2008r. przyjmuje się dochód ustalony na 

podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych i podatkowej księgi przychodów i 

Podatnicy, którzy zdecydują się przejść na podatkową 

powiadomić naczelnika

skarbowego o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów na 2008r. 

Ustawa z dnia 10 lipca 2008r. o zmianie usta

Nowe, istotne orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego w 

sprawie opodatkowania spadków nabytych w okresie od 12 maja 

W dniu 12 czerwca 2008r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyroki w sprawach do 

: II FSK 235/08; II FSK 329/08; II FSK 606/08 oraz II FSK 722/08. 

Wszystkie wyroki zostały wydane w sprawach o podobnym stanie faktycznym tj. 

dotyczyły podatku od spadków nabytych w okresie od uchwalenia nowelizacji ustawy 

( 12.05.2006) do dnia 31.12.2006r. 

2/2008     (12 

porady podatkowo 

wydarzenia w których Auxilium 

szelkie uwagi oraz sugestie co do zawartości publi

Znowelizowana ustawa o rachunkowości podwyższa limit przychodów do 1.200.000 

rzejścia na księgi 

byli zobowiązani na dzień 1 

z uwagi na przekroczenie 800.000 euro

mogą dokonać zamknięcia ksiąg rachunkowych do końca sierpnia 2008r. 

stanowiący podstawę obliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych 

ię w sposób przewidziany dla podatników prowadzących podatkową księgę 

uwzględnieniem dochodu wynikającego z uprzednio 

Do określenia podstawy obliczenia podatku 

dochodowego od osób fizycznych za 2008r. przyjmuje się dochód ustalony na 

podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych i podatkowej księgi przychodów i 

podatkową 

powiadomić naczelnika

skarbowego o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów na 2008r. 

Ustawa z dnia 10 lipca 2008r. o zmianie usta

Nowe, istotne orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego w 

sprawie opodatkowania spadków nabytych w okresie od 12 maja 

W dniu 12 czerwca 2008r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyroki w sprawach do 

: II FSK 235/08; II FSK 329/08; II FSK 606/08 oraz II FSK 722/08. 

Wszystkie wyroki zostały wydane w sprawach o podobnym stanie faktycznym tj. 

dotyczyły podatku od spadków nabytych w okresie od uchwalenia nowelizacji ustawy 

31.12.2006r. 

 sierpień) 

porady podatkowo – 

wydarzenia w których Auxilium 

szelkie uwagi oraz sugestie co do zawartości publikacji 

Znowelizowana ustawa o rachunkowości podwyższa limit przychodów do 1.200.000 

rzejścia na księgi 

na dzień 1 

z uwagi na przekroczenie 800.000 euro, 

 Dochód 

stanowiący podstawę obliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych 

ię w sposób przewidziany dla podatników prowadzących podatkową księgę 

z uprzednio 

Do określenia podstawy obliczenia podatku 

dochodowego od osób fizycznych za 2008r. przyjmuje się dochód ustalony na 

podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych i podatkowej księgi przychodów i 

podatkową księgę 

powiadomić naczelnika urzędu 

skarbowego o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów na 2008r. do 

Ustawa z dnia 10 lipca 2008r. o zmianie ustawy 

Nowe, istotne orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego w 

sprawie opodatkowania spadków nabytych w okresie od 12 maja 

W dniu 12 czerwca 2008r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyroki w sprawach do 

: II FSK 235/08; II FSK 329/08; II FSK 606/08 oraz II FSK 722/08. 

Wszystkie wyroki zostały wydane w sprawach o podobnym stanie faktycznym tj. 

dotyczyły podatku od spadków nabytych w okresie od uchwalenia nowelizacji ustawy 

31.12.2006r. NSA w 



                                                                                                                             

 

 

każdym z wyroków podtrzymał decyzje wydane w II instancji przez 

Dyrektora Izby Skarbowej odmawiające prawa do ulgi podatkowej z tytułu nabycia 

spadku po osobach wskazanych w art. 4 a przedmiotowej usta

orzeczenia będą stanowiły istotną wskazówkę dla organów podatkowych przy 

wydawaniu decyzji spadkowych, gdy otwarcie i nabycie spadku nastąpiło w okresie 

przejściowym. 

postępowania to

bowiem wynika że organy podatkowe i Wojewódzkie Sądy Administracyjne często 

opierają  się na ugruntowanej linii orzeczniczej. 

NSA 

 

 

Wydarzenia

� NewConnect Convention

Chcemy podziękować wszystkim, którzy w

stoisko wystawowe 

NewConnect Convention

� Konkurs stron internetowych

41 spółek giełdowych przeszło do 

Emitenta.

etapie Konkursu zostało ocenione 7 zagadnień. Punktacji dokonał specjalnie do tego 

powołany zespół składający się z ekspertów firmy Etendard Sp. z o.o. oraz 

pracowników biura SEG. Zgodnie z celem Konkursu, którym jest promowanie 

Internetu jako 

znaczenie miało pierwsze kryterium 

przez fikcyjnego inwestora pytanie. 

do wszystkich spółek, dzięki c

wypadły bardzo korzystnie. 

z czego 39 w przeciągu pierwszych 10 minut!

korespondencję e

którego łamach znaleźliśmy się w pierwszej dziesiątce firm, 

odpowiedziały na pytan

 

� Braliśmy czynny udział w dyskusji na łamach Gazety Prawnej dotyczącej kwestii 

biegłych rewidentów oraz projektów zmian ustawy z dnia 12 czerwca 2008 roku

b

                                                                                                                             

każdym z wyroków podtrzymał decyzje wydane w II instancji przez 

Dyrektora Izby Skarbowej odmawiające prawa do ulgi podatkowej z tytułu nabycia 

spadku po osobach wskazanych w art. 4 a przedmiotowej usta

orzeczenia będą stanowiły istotną wskazówkę dla organów podatkowych przy 

wydawaniu decyzji spadkowych, gdy otwarcie i nabycie spadku nastąpiło w okresie 

przejściowym. 

postępowania to

bowiem wynika że organy podatkowe i Wojewódzkie Sądy Administracyjne często 

opierają  się na ugruntowanej linii orzeczniczej. 

NSA www.nsa.gov.pl

Wydarzenia

NewConnect Convention

Chcemy podziękować wszystkim, którzy w

stoisko wystawowe 

NewConnect Convention

Konkurs stron internetowych

41 spółek giełdowych przeszło do 

Emitenta. Wśród 10 spółek z rynku NewConnect jest również 

etapie Konkursu zostało ocenione 7 zagadnień. Punktacji dokonał specjalnie do tego 

powołany zespół składający się z ekspertów firmy Etendard Sp. z o.o. oraz 

pracowników biura SEG. Zgodnie z celem Konkursu, którym jest promowanie 

Internetu jako 

znaczenie miało pierwsze kryterium 

przez fikcyjnego inwestora pytanie. 

do wszystkich spółek, dzięki c

wypadły bardzo korzystnie. 

z czego 39 w przeciągu pierwszych 10 minut!

korespondencję e

którego łamach znaleźliśmy się w pierwszej dziesiątce firm, 

odpowiedziały na pytan

 

Braliśmy czynny udział w dyskusji na łamach Gazety Prawnej dotyczącej kwestii 

biegłych rewidentów oraz projektów zmian ustawy z dnia 12 czerwca 2008 roku

biegłych rewidentach

                                                                                                                             

każdym z wyroków podtrzymał decyzje wydane w II instancji przez 

Dyrektora Izby Skarbowej odmawiające prawa do ulgi podatkowej z tytułu nabycia 

spadku po osobach wskazanych w art. 4 a przedmiotowej usta

orzeczenia będą stanowiły istotną wskazówkę dla organów podatkowych przy 

wydawaniu decyzji spadkowych, gdy otwarcie i nabycie spadku nastąpiło w okresie 

przejściowym. Chociaż wskazane orzeczenia NSA są wiążące jedynie dla Stron 

postępowania to nie ulega wątpliwości, że są negatywną 

bowiem wynika że organy podatkowe i Wojewódzkie Sądy Administracyjne często 

opierają  się na ugruntowanej linii orzeczniczej. 

www.nsa.gov.pl w zakładce Orzeczenia

Wydarzenia 

NewConnect Convention

Chcemy podziękować wszystkim, którzy w

stoisko wystawowe w 

NewConnect Convention

Konkurs stron internetowych

41 spółek giełdowych przeszło do 

Wśród 10 spółek z rynku NewConnect jest również 

etapie Konkursu zostało ocenione 7 zagadnień. Punktacji dokonał specjalnie do tego 

powołany zespół składający się z ekspertów firmy Etendard Sp. z o.o. oraz 

pracowników biura SEG. Zgodnie z celem Konkursu, którym jest promowanie 

Internetu jako przyjaznej i efektywnej formy komunikacji z inwestorami, duże 

znaczenie miało pierwsze kryterium 

przez fikcyjnego inwestora pytanie. 

do wszystkich spółek, dzięki c

wypadły bardzo korzystnie. 

z czego 39 w przeciągu pierwszych 10 minut!

korespondencję e-mailową

którego łamach znaleźliśmy się w pierwszej dziesiątce firm, 

odpowiedziały na pytan

Braliśmy czynny udział w dyskusji na łamach Gazety Prawnej dotyczącej kwestii 

biegłych rewidentów oraz projektów zmian ustawy z dnia 12 czerwca 2008 roku

ewidentach 

                                                                                                                             

każdym z wyroków podtrzymał decyzje wydane w II instancji przez 

Dyrektora Izby Skarbowej odmawiające prawa do ulgi podatkowej z tytułu nabycia 

spadku po osobach wskazanych w art. 4 a przedmiotowej usta

orzeczenia będą stanowiły istotną wskazówkę dla organów podatkowych przy 

wydawaniu decyzji spadkowych, gdy otwarcie i nabycie spadku nastąpiło w okresie 

Chociaż wskazane orzeczenia NSA są wiążące jedynie dla Stron 

nie ulega wątpliwości, że są negatywną 

bowiem wynika że organy podatkowe i Wojewódzkie Sądy Administracyjne często 

opierają  się na ugruntowanej linii orzeczniczej. 

w zakładce Orzeczenia

NewConnect Convention

Chcemy podziękować wszystkim, którzy w

w Łódzkiej Manufakturze

NewConnect Convention zorganizowan

Konkurs stron internetowych

41 spółek giełdowych przeszło do 

Wśród 10 spółek z rynku NewConnect jest również 

etapie Konkursu zostało ocenione 7 zagadnień. Punktacji dokonał specjalnie do tego 

powołany zespół składający się z ekspertów firmy Etendard Sp. z o.o. oraz 

pracowników biura SEG. Zgodnie z celem Konkursu, którym jest promowanie 

przyjaznej i efektywnej formy komunikacji z inwestorami, duże 

znaczenie miało pierwsze kryterium 

przez fikcyjnego inwestora pytanie. 

do wszystkich spółek, dzięki czemu szanse spółek były jednakowe. Wyniki tego testu 

wypadły bardzo korzystnie. W ciągu pierwszych 24 godzin odpowiedziało 235 spółek, 

z czego 39 w przeciągu pierwszych 10 minut!

mailową. Dostrzegł to również miesięcznik Akcjonariusz, 

którego łamach znaleźliśmy się w pierwszej dziesiątce firm, 

odpowiedziały na pytanie przesłane do spółek.

Braliśmy czynny udział w dyskusji na łamach Gazety Prawnej dotyczącej kwestii 

biegłych rewidentów oraz projektów zmian ustawy z dnia 12 czerwca 2008 roku

 i ich samorządzie

                                                                                                                             

każdym z wyroków podtrzymał decyzje wydane w II instancji przez 

Dyrektora Izby Skarbowej odmawiające prawa do ulgi podatkowej z tytułu nabycia 

spadku po osobach wskazanych w art. 4 a przedmiotowej usta

orzeczenia będą stanowiły istotną wskazówkę dla organów podatkowych przy 

wydawaniu decyzji spadkowych, gdy otwarcie i nabycie spadku nastąpiło w okresie 

Chociaż wskazane orzeczenia NSA są wiążące jedynie dla Stron 

nie ulega wątpliwości, że są negatywną 

bowiem wynika że organy podatkowe i Wojewódzkie Sądy Administracyjne często 

opierają  się na ugruntowanej linii orzeczniczej. 

w zakładce Orzeczenia.

NewConnect Convention 

Chcemy podziękować wszystkim, którzy w

Łódzkiej Manufakturze

organizowanej przez Giełdę Papierów Wartościowych

Konkurs stron internetowych 

41 spółek giełdowych przeszło do drugiego etapu Konkursu Złota Strona 

Wśród 10 spółek z rynku NewConnect jest również 

etapie Konkursu zostało ocenione 7 zagadnień. Punktacji dokonał specjalnie do tego 

powołany zespół składający się z ekspertów firmy Etendard Sp. z o.o. oraz 

pracowników biura SEG. Zgodnie z celem Konkursu, którym jest promowanie 

przyjaznej i efektywnej formy komunikacji z inwestorami, duże 

znaczenie miało pierwsze kryterium - szybkość odpowiedzi merytorycznej na zadane 

przez fikcyjnego inwestora pytanie. Wiadomości e

zemu szanse spółek były jednakowe. Wyniki tego testu 

W ciągu pierwszych 24 godzin odpowiedziało 235 spółek, 

z czego 39 w przeciągu pierwszych 10 minut!

ostrzegł to również miesięcznik Akcjonariusz, 

którego łamach znaleźliśmy się w pierwszej dziesiątce firm, 

ie przesłane do spółek.

Braliśmy czynny udział w dyskusji na łamach Gazety Prawnej dotyczącej kwestii 

biegłych rewidentów oraz projektów zmian ustawy z dnia 12 czerwca 2008 roku

i ich samorządzie. 

                                                                                                                                         

każdym z wyroków podtrzymał decyzje wydane w II instancji przez 

Dyrektora Izby Skarbowej odmawiające prawa do ulgi podatkowej z tytułu nabycia 

spadku po osobach wskazanych w art. 4 a przedmiotowej usta

orzeczenia będą stanowiły istotną wskazówkę dla organów podatkowych przy 

wydawaniu decyzji spadkowych, gdy otwarcie i nabycie spadku nastąpiło w okresie 

Chociaż wskazane orzeczenia NSA są wiążące jedynie dla Stron 

nie ulega wątpliwości, że są negatywną 

bowiem wynika że organy podatkowe i Wojewódzkie Sądy Administracyjne często 

opierają  się na ugruntowanej linii orzeczniczej. Treść orzeczeń dostępna na stronie 

. 

Chcemy podziękować wszystkim, którzy w dniu 25 lipca 2008r

Łódzkiej Manufakturze podczas 

przez Giełdę Papierów Wartościowych

drugiego etapu Konkursu Złota Strona 

Wśród 10 spółek z rynku NewConnect jest również 

etapie Konkursu zostało ocenione 7 zagadnień. Punktacji dokonał specjalnie do tego 

powołany zespół składający się z ekspertów firmy Etendard Sp. z o.o. oraz 

pracowników biura SEG. Zgodnie z celem Konkursu, którym jest promowanie 

przyjaznej i efektywnej formy komunikacji z inwestorami, duże 

szybkość odpowiedzi merytorycznej na zadane 

Wiadomości e-mail zostały wysłane jednocześnie 

zemu szanse spółek były jednakowe. Wyniki tego testu 

W ciągu pierwszych 24 godzin odpowiedziało 235 spółek, 

z czego 39 w przeciągu pierwszych 10 minut! Auxilium również szybko reaguje na 

ostrzegł to również miesięcznik Akcjonariusz, 

którego łamach znaleźliśmy się w pierwszej dziesiątce firm, 

ie przesłane do spółek.  

Braliśmy czynny udział w dyskusji na łamach Gazety Prawnej dotyczącej kwestii 

biegłych rewidentów oraz projektów zmian ustawy z dnia 12 czerwca 2008 roku

                    Numer 2

każdym z wyroków podtrzymał decyzje wydane w II instancji przez 

Dyrektora Izby Skarbowej odmawiające prawa do ulgi podatkowej z tytułu nabycia 

spadku po osobach wskazanych w art. 4 a przedmiotowej usta

orzeczenia będą stanowiły istotną wskazówkę dla organów podatkowych przy 

wydawaniu decyzji spadkowych, gdy otwarcie i nabycie spadku nastąpiło w okresie 

Chociaż wskazane orzeczenia NSA są wiążące jedynie dla Stron 

nie ulega wątpliwości, że są negatywną informacją. Z doświadczeń 

bowiem wynika że organy podatkowe i Wojewódzkie Sądy Administracyjne często 

Treść orzeczeń dostępna na stronie 

25 lipca 2008r

podczas odbywającej się tam 

przez Giełdę Papierów Wartościowych

drugiego etapu Konkursu Złota Strona 

Wśród 10 spółek z rynku NewConnect jest również Auxilium.

etapie Konkursu zostało ocenione 7 zagadnień. Punktacji dokonał specjalnie do tego 

powołany zespół składający się z ekspertów firmy Etendard Sp. z o.o. oraz 

pracowników biura SEG. Zgodnie z celem Konkursu, którym jest promowanie 

przyjaznej i efektywnej formy komunikacji z inwestorami, duże 

szybkość odpowiedzi merytorycznej na zadane 

mail zostały wysłane jednocześnie 

zemu szanse spółek były jednakowe. Wyniki tego testu 

W ciągu pierwszych 24 godzin odpowiedziało 235 spółek, 

Auxilium również szybko reaguje na 

ostrzegł to również miesięcznik Akcjonariusz, 

którego łamach znaleźliśmy się w pierwszej dziesiątce firm, któr

Braliśmy czynny udział w dyskusji na łamach Gazety Prawnej dotyczącej kwestii 

biegłych rewidentów oraz projektów zmian ustawy z dnia 12 czerwca 2008 roku

2/2008     (12 

każdym z wyroków podtrzymał decyzje wydane w II instancji przez  właściwego 

Dyrektora Izby Skarbowej odmawiające prawa do ulgi podatkowej z tytułu nabycia 

spadku po osobach wskazanych w art. 4 a przedmiotowej ustawy.  Wydane 

orzeczenia będą stanowiły istotną wskazówkę dla organów podatkowych przy 

wydawaniu decyzji spadkowych, gdy otwarcie i nabycie spadku nastąpiło w okresie 

Chociaż wskazane orzeczenia NSA są wiążące jedynie dla Stron 

informacją. Z doświadczeń 

bowiem wynika że organy podatkowe i Wojewódzkie Sądy Administracyjne często 

Treść orzeczeń dostępna na stronie 

25 lipca 2008r. odwiedzili nasze 

ywającej się tam 

przez Giełdę Papierów Wartościowych

drugiego etapu Konkursu Złota Strona 

Auxilium. W pierwszym 

etapie Konkursu zostało ocenione 7 zagadnień. Punktacji dokonał specjalnie do tego 

powołany zespół składający się z ekspertów firmy Etendard Sp. z o.o. oraz 

pracowników biura SEG. Zgodnie z celem Konkursu, którym jest promowanie 

przyjaznej i efektywnej formy komunikacji z inwestorami, duże 

szybkość odpowiedzi merytorycznej na zadane 

mail zostały wysłane jednocześnie 

zemu szanse spółek były jednakowe. Wyniki tego testu 

W ciągu pierwszych 24 godzin odpowiedziało 235 spółek, 

Auxilium również szybko reaguje na 

ostrzegł to również miesięcznik Akcjonariusz, 

które jako pierwsze 

Braliśmy czynny udział w dyskusji na łamach Gazety Prawnej dotyczącej kwestii 

biegłych rewidentów oraz projektów zmian ustawy z dnia 12 czerwca 2008 roku

 sierpień) 

właściwego 

Dyrektora Izby Skarbowej odmawiające prawa do ulgi podatkowej z tytułu nabycia 

wy.  Wydane 

orzeczenia będą stanowiły istotną wskazówkę dla organów podatkowych przy 

wydawaniu decyzji spadkowych, gdy otwarcie i nabycie spadku nastąpiło w okresie 

Chociaż wskazane orzeczenia NSA są wiążące jedynie dla Stron 

informacją. Z doświadczeń 

bowiem wynika że organy podatkowe i Wojewódzkie Sądy Administracyjne często 

Treść orzeczeń dostępna na stronie 

odwiedzili nasze 

ywającej się tam imprezy 

przez Giełdę Papierów Wartościowych.  

drugiego etapu Konkursu Złota Strona 

W pierwszym 

etapie Konkursu zostało ocenione 7 zagadnień. Punktacji dokonał specjalnie do tego 

powołany zespół składający się z ekspertów firmy Etendard Sp. z o.o. oraz 

pracowników biura SEG. Zgodnie z celem Konkursu, którym jest promowanie 

przyjaznej i efektywnej formy komunikacji z inwestorami, duże 

szybkość odpowiedzi merytorycznej na zadane 

mail zostały wysłane jednocześnie 

zemu szanse spółek były jednakowe. Wyniki tego testu 

W ciągu pierwszych 24 godzin odpowiedziało 235 spółek, 

Auxilium również szybko reaguje na 

ostrzegł to również miesięcznik Akcjonariusz, na 

e jako pierwsze 

Braliśmy czynny udział w dyskusji na łamach Gazety Prawnej dotyczącej kwestii 

biegłych rewidentów oraz projektów zmian ustawy z dnia 12 czerwca 2008 roku o 



                                                                                                                             

 

 

 

� Bardzo dobre wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2008 

roku prezentowane 

 

 

 

Dane finansowe

� P
Wybrane dane finansowe podsumowujące sytuację finansową 

roku w zestawieniu z analogicznym okresem roku 2007.

 

 

 

                                                                                                                             

 

Bardzo dobre wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2008 

roku prezentowane 

 

 

Dane finansowe

Pierwsze półrocze 2008

Wybrane dane finansowe podsumowujące sytuację finansową 

roku w zestawieniu z analogicznym okresem roku 2007.

L.p Dane finansowe 

1  Przychody ze sprzedaży ogółem 

2 Zysk (strata) na działalności operacyjnej  

3 Zysk (strata) brutto

4 Zysk (strata) netto

5 Przepływy 

6 Aktywa trwałe

7 Aktywa obrotowe

8 Aktywa razem

9 Należności krótkoterminowe  

10 Należności długoterminowe

11 Inwestycje krótkoterminowe

12 Zobowiązania krótkoterminowe 

13 Zobowiązania długoterminowe 

14 Kapitał własny 

15 Kapitał zakładowy 

 

                                                                                                                             

Bardzo dobre wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2008 

roku prezentowane 

Dane finansowe 

ierwsze półrocze 2008

Wybrane dane finansowe podsumowujące sytuację finansową 

roku w zestawieniu z analogicznym okresem roku 2007.

Dane finansowe  

Przychody ze sprzedaży ogółem 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej  

Zysk (strata) brutto 

Zysk (strata) netto 

Przepływy pieniężne netto, razem

Aktywa trwałe 

Aktywa obrotowe 

Aktywa razem 

Należności krótkoterminowe  

Należności długoterminowe

Inwestycje krótkoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe 

Zobowiązania długoterminowe 

Kapitał własny  

Kapitał zakładowy  

                                                                                                                             

Bardzo dobre wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2008 

roku prezentowane poniżej.

 

ierwsze półrocze 2008 roku.

Wybrane dane finansowe podsumowujące sytuację finansową 

roku w zestawieniu z analogicznym okresem roku 2007.

Przychody ze sprzedaży ogółem  

Zysk (strata) na działalności operacyjnej   

pieniężne netto, razem 

Należności krótkoterminowe   

Należności długoterminowe 

Inwestycje krótkoterminowe 

Zobowiązania krótkoterminowe  

Zobowiązania długoterminowe  

                                                                                                                             

Bardzo dobre wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2008 

poniżej. 

roku. 

Wybrane dane finansowe podsumowujące sytuację finansową 

roku w zestawieniu z analogicznym okresem roku 2007.

 

                                                                                                                                         

Bardzo dobre wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2008 

Wybrane dane finansowe podsumowujące sytuację finansową Auxilium w pierwszym półroczu 2008 

roku w zestawieniu z analogicznym okresem roku 2007. 

30.06.2007 r.

1.805.355,24

437.157,05

480.960,30

389.560,30

189.556,97

19.708,77

1.238.990,47

1.258.699,24

439.891,89

774.985,56

164.072,62

1.094.626,57

                    Numer 2

Bardzo dobre wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2008 

Auxilium w pierwszym półroczu 2008 

w złotych 

30.06.2007 r. 

1.805.355,24 

437.157,05 

480.960,30 

389.560,30 

189.556,97 

19.708,77 

1.238.990,47 

1.258.699,24 

439.891,89 

0 

774.985,56 

164.072,62 

0 

1.094.626,57 

650.000 

2/2008     (12 

Bardzo dobre wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2008 

Auxilium w pierwszym półroczu 2008 

 

30.06.2008 r.

3.149.229,45

595.901,10

620.729,30

501.850,30

5.058.225,67

5.141.457,59

644.465,64

4.382.460,30

329.031,27

4.812.426,32

 sierpień) 

Bardzo dobre wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2008 

Auxilium w pierwszym półroczu 2008 

30.06.2008 r. 

3.149.229,45 

595.901,10 

620.729,30 

501.850,30 

62.121,57 

83.231,92 

5.058.225,67 

5.141.457,59 

644.465,64 

0 

4.382.460,30 

329.031,27 

0 

4.812.426,32 

1.525.000 



                                                                                                                             

 

 

 

Media o nas

� Parkiet 

 

”Auxilium

 

� Parkiet 

 

”Lepsze wyniki w II kwartale”

 

� Gazeta Prawna 

          „Giełda 

� Franchising 

         “Biznes zaksięgowany

 

Kontakt

Szanujemy Twoją prywatność. Jeżeli 

                                                                                                                             

Media o nas

Parkiet -31.07.2008

 

”Auxilium-plany roczne już zrealizowane”

 

Parkiet -23.07.2008

 

”Lepsze wyniki w II kwartale”

 

Gazeta Prawna 

Giełda sposobem pozyskiwania środków na rozwój kancelarii

Franchising 

Biznes zaksięgowany

Kontakt 

Szanujemy Twoją prywatność. Jeżeli 

                                                                                                                             

Media o nas 

31.07.2008 

plany roczne już zrealizowane”

23.07.2008 

”Lepsze wyniki w II kwartale”

Gazeta Prawna -07.07.2008

sposobem pozyskiwania środków na rozwój kancelarii

Franchising – czerwiec 2008

Biznes zaksięgowany” 

Szanujemy Twoją prywatność. Jeżeli 

magda.mierzynska@auxilium.com.pl o treści

                                                                                                                             

plany roczne już zrealizowane”

”Lepsze wyniki w II kwartale” 

07.07.2008 

sposobem pozyskiwania środków na rozwój kancelarii

czerwiec 2008 

Siedziba Główna Kraków

31-564 Kraków, 

tel: 012 425

fax: 012 425 91 47 

tel. kom.:+48 

e-mail: auxilium@auxilium.com.pl

 ul. Łagiewnic

nr. tel: 042/ 255 58 64;

tel. kom.

ul. Starowiejska 47/12,

nr. tel/fax 058/ 7819811; tel. kom.

Szanujemy Twoją prywatność. Jeżeli nie wyrażasz zgody na otrzymywanie tego maila wyślij  list na adres 

magda.mierzynska@auxilium.com.pl o treści

                                                                                                                             

plany roczne już zrealizowane” 

sposobem pozyskiwania środków na rozwój kancelarii

 

Siedziba Główna Kraków

564 Kraków, Al. Pokoju 84

Sekretariat: 

425 80 53, 686 03 30, 686 30 05

fax: 012 425 91 47 

 602 77 29 76 lub 501 86

auxilium@auxilium.com.pl

Oddział Łódź  

ul. Łagiewnicka 54/56 lok 309,

nr. tel: 042/ 255 58 64;  fax: 042/ 255 58 65

tel. kom. 508 056 221

Oddział Gdynia 

ul. Starowiejska 47/12, 81-

nr. tel/fax 058/ 7819811; tel. kom.

   

 

nie wyrażasz zgody na otrzymywanie tego maila wyślij  list na adres 

magda.mierzynska@auxilium.com.pl o treści

                                                                                                                                         

sposobem pozyskiwania środków na rozwój kancelarii

Siedziba Główna Kraków 

Al. Pokoju 84 

 

53, 686 03 30, 686 30 05 

fax: 012 425 91 47  

76 lub 501 86  44 13 

auxilium@auxilium.com.pl  

 

ka 54/56 lok 309,   91-463 Łódź 

fax: 042/ 255 58 65 

221         

Oddział Gdynia  

363 Gdynia  

nr. tel/fax 058/ 7819811; tel. kom. 508 056 216    

nie wyrażasz zgody na otrzymywanie tego maila wyślij  list na adres 

magda.mierzynska@auxilium.com.pl o treści WYPISZ

                    Numer 2

sposobem pozyskiwania środków na rozwój kancelarii” 

 

 

   

nie wyrażasz zgody na otrzymywanie tego maila wyślij  list na adres 

WYPISZ 
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nie wyrażasz zgody na otrzymywanie tego maila wyślij  list na adres 

 sierpień) 

nie wyrażasz zgody na otrzymywanie tego maila wyślij  list na adres 


