Numer: 4/2011 kwiecień 2011

Księgowość, Doradztwo Podatkowe, Doradztwo Giełdowe, Audyt

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

Ranking Odpowiedzialnych Firm 2011

W dniu 14 kwietnia 2011 roku ukazał się w Dzienniku Gazecie Prawnej V Ranking Odpowiedzialnych Firm 2011. Auxilium znalazło się w gronie 66
podmiotów skupiających się w przestrzeni odpowiedzialnego biznesu. Wartym podkreślenia jest fakt, że Ranking Odpowiedzialnych Firm bez
względu na zajmowane w nim miejsce, jest przejawem konstruktywnego zainteresowania tematyką Corporate Social Responsibility, w skrócie CSR.
Dla firm które znalazły się w wśród laureatów tego zestawienia oznacza to przynależność do elitarnego grona zaledwie kilkudziesięciu firm spośród
kilkuset największych przedsiębiorstw w Polsce, które na co dzień realizują zasady CSR. CSR na co dzień wspiera i usprawnia zarządzanie,
poprawia warunki pracy, czyni biznes bardziej przejrzystym i przyjaznym dla całego otoczenia, środowiska, dostawców oraz klientów.

Auxilium w TVN CNBC

W dniu 26 kwietnia około godziny 16.30 w telewizji TVN CNBC będzie transmitowany wywiad z Prezes Zarządu Auxilium Panią Zofią Podhorodecką.
Zapis rozmowy dostępny będzie na stronie TVN CNBC.

Majowy CZAT

W drugiej połowie miesiąca maja AUXILIUM przeprowadzi przy współudziale portalu IPO, CZAT internetowy. Tematem rozmowy będzie bieżąca
sytuacja w Spółce oraz jej plany na przyszłość. O terminie CZAT’a Zarząd będzie informować oddzielnym komunikatem.

Kasa fiskalna - od 1 maja 2011 nowe przepisy

W dniu 14 kwietnia 2011 r. w Łodzi odbył się Kongres finansowy dla lekarzy i prawników. Tematem Kongresu była zmiana przepisów fiskalnych dla
tej grupy zawodowej. Podczas Kongresu Auxilium wygłosiło prelekcję na temat wchodzących w życie z dniem 1 maja 2011 r. nowych przepisów
dotyczących obowiązkowego wprowadzenia kas fiskalnych w gabinetach lekarskich i kancelariach prawnych. Podczas prelekcji można było sie
dowiedzieć jak uzyskać refundacje kosztów zakupu kasy fiskalnej, jak i kiedy należy ją zakupić, w jakim terminie należy ten fakt zgłosić do urzędu
skarbowego, w jaki sposób należy korzystać z urzadzenia i go serwisować oraz jakie kary sa nakładane na podatnika w przypadku uchybień
fiskalnych. Kolejna prelekcja z tego tematu bedzie w dniu 11 maja 2011 roku.

Wyniki Auxilium za pierwszy kwartał 2011 roku

Auxilium S.A. w okresie od 01.01.2011 r. do 31.03.2011r. czyli w pierwszym kwartale 2011 r. osiągnęło przychody ze sprzedaży w wysokości
1.666.113,00 zł i są one wyższe o 2 % od przychodów ze sprzedaży w pierwszym kwartale 2010 roku. Zysk operacyjny w pierwszym kwartale 2011
roku wyniósł 295.079,47 zł i jest on niższy od zysku operacyjnego w pierwszym kwartale 2010 roku o 14 %. Zysk finansowy w okresie styczeń marzec 2011 roku jest niższy o 43% od zysku finansowego w analogicznym okresie roku 2010 i wynosi 10.944,94 zł. Zysk netto w pierwszym
kwartale 2011 roku wyniósł 246.625,41 zł i jest on niższy o 20 % od zysku netto w pierwszym kwartale 2010 roku.
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Lp wyszczególnienie

wartość jednostka

1

kurs akcji maksymalny

4,70

zł

2

kurs akcji minimalny

4,38

zł

3

kurs akcji średni ważony wolumen

4,54

zł

4

wartość obrotu ogółem

236

tys. zł

5

średnia transakcja

1 687

zł

6

wolumen obrotu ogółem

52 027

akcja

7

średni wolumen obrotu na sesję

2 262

akcja

Od 1 maja 2011 roku kasy fiskalne dla lekarzy i prawników

W myśl nowych przepisów od 1 maja 2011 r. w części kancelarii prawnych i prywatnych gabinetów lekarskich pojawią się kasy fiskalne. W
odróżnieniu od lekarzy jednak nie wszyscy prawnicy będą musieli je instalować - tylko ci, którzy świadczą usługi dla ludności. W przypadku dużych
kancelarii, które obsługują wyłącznie firmy, zakup kas nie ma sensu. Oprócz lekarzy i prawników obowiązek instalowania kas fiskalnych będzie miała

spora grupa rzemieślników rozliczających się dotychczas za pomocą karty podatkowej, m.in.: krawcy, bednarze, hafciarki, krawcy i kołodzieje.
Oczywiście - tak samo jak adwokaci czy lekarze - po przekroczeniu pułapu 40 tys. zł rocznych obrotów. Montaż urządzeń fiskalnych będzie
refundowany. Fiskus refunduje 90 proc. kosztu zakupu kasy fiskalnej. W ramach ulgi na zakup urządzeń fiskalnych podatnikom przysługuje
odliczenie od podatku kwoty wydatkowanej na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia powstania obowiązku
ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. W przypadku gdy podatnik rozpoczął
ewidencjonowanie obrotu w obowiązujących terminach i wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub jest podatnikiem zwolnionym od
podatku na podstawie art.113 ust.1 lub 9 ustawy o VAT, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty określonej w ust. 4 na rachunek bankowy podatnika
w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w terminie do 25 dnia od daty złożenia wniosku przez podatnika. Podatnicy
są zobowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących , w przypadku gdy w okresie 3 lat od
dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania lub nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego
przeglądu technicznego przez właściwy serwis, a także w przypadku naruszenia warunków związanych z odliczeniem tych kwot. Podatnik , który
kupi kasę, ma obowiązek zgłosić ten fakt w terminie 7 dni od dnia jej fiskalizacji do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru
ewidencyjnego kasy. Następnie musi nanieść na obudowę kasy w sposób trwały numer ewidencyjny. Każda kasa ma książkę kasy. Trzeba ją na
bieżąco uzupełniać i udostępniać serwisantowi kasy. Książka musi być przechowywana przez okres jej użytkowania oraz udostępniana na żądanie
właściwym organom. W przypadku utraty książki podatnik powinien zwrócić się niezwłocznie do prowadzącego serwis kas o wydanie duplikatu oraz
powiadomić o tym fakcie urząd skarbowy. Obowiązkiem podatnika stosującego kasę fiskalną jest weryfikacja poprawności pracy tego urządzenia ,
ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego zaprogramowania nazw towarów i usług oraz właściwego ich przyporządkowania do stawek
podatku oraz niezwłocznego zgłaszania prowadzącemu serwis kas każdej nieprawidłowości w jej pracy. Sprawność kasy mogą sprawdzić m.in.
urzędnicy organów podatkowych. Dlatego też podatnik musi udostępniać kasę do kontroli stanu nienaruszalności kasy i prawidłowości jej pracy na
każde żądanie właściwych organów.
Podatnik musi też pamiętać o zgłaszaniu do obowiązkowego przeglądu technicznego kasy u właściwego serwisanta kas. Osoba na której spoczywa
obowiązek fiskalny, dokonująca sprzedaży z pominięciem kas fiskalnych podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych. Ponadto w stosunku do
podatników naruszających przepisy dotyczące kas fiskalnych ustala się tzw. dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30
proc. kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług.
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W ostatnim miesiącu o Auxilium pisały następujące gazety:

Głos Tygodnik Nowohucki 22.04.2011 Od 1 maja kasy fiskalne dla lekarzy, prawników i
krawców"
Dziennik Gazeta Prawna 18.04.2011 Kiedy odsetki od kredytu mogą być kosztem uzyskania
przychodu
Dziennik Gazeta Prawna 18.04.2011 Dodatkowe ubezpieczenie pracownika zainteresuje
fiskusa
Dziennik Gazeta Prawna 11.04.2011 Jak zaksięgować pożyczkę z zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych.
Dziennik Gazeta Prawna 11.04.2011 Sprzedaż udziału w nieruchomości po 5 latach bez PIT.
Dziennik Gazeta Prawna 11.04.2011 Różnice kursowe nalicza się też po upływie roku
Dziennik Gazeta Prawna 01.04.2011 Rachunkowość płatność kartą mozna księgować na
koncie rozliczeniowym
Dziennik Gazeta Prawna 31.03.2011 Podatnikiem VAT może być oddział zagranicznej firmy
Dziennik Gazeta Prawna 29.03.2011 Jak urząd skarbowy musi doręczyć decyzje podatkową
Dziennik Gazeta Prawna 28.03.2011 Jak prawidłowo podatnik powinien wystawiać faktury
korygujące
Dziennik Gazeta Prawna 25.03.2011 Każdy może przesłać e-PIT
Dziennik Gazeta Prawna 18.03.2011Ulga rehabilitacyjna
Dziennik Gazeta Prawna 14.03.2011 Jak w bilansie wykazać VAT naliczony do rozliczenia w
przyszłych okresach
Dziennik Gazeta Prawna 14.03.2011 Jak rozliczyć opłatę wstępną przy leasingu
Dziennik Gazeta Prawna 14.03.2011 Kiedy złożenie czynnego żalu chroni przed karą grzywny
Dziennik Gazeta Prawna 14.03.2011 Sprzedaż mieszkania darowanego w 2006 r. bez PIT
Dziennik Gazeta Prawna 14.03.2011 Kary i zaległości urząd egzekwuje bezpośrednio od
podatnika
Dziennik Gazeta Prawna 14.03.2011 Jak biuro rachunkowe zawiera umowę obowiązkowego
OC
Dziennik Gazeta Prawna 11.03.2011 Do 26 marca trzeba rozliczyć inwentaryzacje
Dziennik Gazeta Prawna 11.03.2011 Dla obowiązku podatkowego decydujący jest charakter
umowy

Obligo Sp. z o.o.
ul. Legionów 93/95, 91-072 Łódź
+48 42/ 630-41-41
+48 42/ 630-70-77
sekretariat@obligo.pl
NIP: 727-25-65-205, KRS: 0000122794+

Beskidzkie Biuro Consultingowe Spółka Akcyjna
ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała
(budynek szklany GK Kęty)
tel.: (33) 816 17 56
tel.: (33) 822 14 10
tel/fax: (33) 816 92 26
tel. kom. biuro: 602 222 875
tel. kom. manager: 602 691 888
www.bbc-polska.com
e-mail: bbc@bbc-polska.com

Newsletter kwiecień 2011

-Mailing zrealizowany przy pomocy programu Yuplo.pl

