
AARRCCUU

SSKK OO NN SSOO LLII

FF II NNAA NN SSOO WWEE   GG

SSPPOO RR

MM IIĘĘDD ZZYY NN AA

SSPP RR AAWWOO ZZ

 

 

 
 
 

UUSS  SSPPÓÓŁŁKKAA  AAKKCCYYJJNNA
www.arcus.pl 

 
 

 

 

 

 

II DDOO WW AA NN EE  SSPP RRAA WWOO ZZDD

GGRR UUPP YY  KKAA PP IITT AA ŁŁOO WW EEJJ

ZZAA   22000099   RROO KK   

RR ZZĄĄDD ZZOO NN EE  ZZGG OO DD NNII EE  ZZ

ARR OO DDOO WW YYMM II   SSTT AA NN DD AARR

ZDD AA WW CC ZZOOŚŚCCII   FF II NNAA NN SSOO

 

 

Warszawa, 30.04.2010 r. 

NAA  

DAA NN II EE   

JJ   AARRCCUUSS     

ZZ  

RR DDAA MM II   

OO WWEE JJ   



  SSKKOONNSSOOLLIIDDOOWWAANNEE  SSPPRRAAWWOOZZDDAANNIIEE  FFIINNAANNSSOOWWEE    
GGRRUUPPYY  KKAAPPIITTAAŁŁOOWWEEJJ  AARRCCUUSS  ZZAA22000099  RR..  

   2  

I. WYBRANE DANE FINANSOWE 

Lp. WYBRANE DANE FINANSOWE 
w tys. zł w tys. EUR 

2009 2008 2009 2008 
I Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i 

materiałów 

119 487 131 835 27 528 37 325 

II Zysk (strata) z działalności operacyjnej 699 5 914 161 1 674 

III Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 292 6 687 298 1 893 

IV Zysk (strata) netto 991 5 230 228 1 481 

  Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom 

jednostki dominującej 

1 026 4 640 236 1 314 

V Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 601 -9 335 -1 290 -2 643 

VI Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 382 27 143 -318 7 685 

VII Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 346 840 310 238 

VIII Zmiana stanu środków pieniężnych -5 637 18 648 -1 299 5 280 

IX Aktywa razem 103 498 101 751 25 193 24 387 

X Zobowiązania długoterminowe 2 627 1 054 639 253 

XI Zobowiązania krótkoterminowe 34 072 34 892 8 294 8 363 

XII Kapitał własny 66 539 65 486 16 197 15 695 

  Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki 

dominującej 

65 553 64 429 15 957 15 442 

XIII Kapitał zakładowy 740 730 180 175 

XIV Średnia ważona liczba akcji 7 395 157 7 296 681 7 395 157 7 296 681 

XV Zysk (strata) na jedną akcję przypisany akcjonariuszom 

jednostki dominującej (w zł/EUR) 

0,14 0,64 0,03 0,18 

XVI Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję przypisany 

akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł/EUR) 

0,14 0,63 0,03 0,18 

 

Do przeliczenia wybranych danych finansowych wielkości w EUR zastosowano następujące 

kursy: 

� Dla pozycji bilansowych: 

o 4,1082 kurs z dnia 31.12.2009,  

o 4,1724 kurs z dnia 31.12.2008.  

� Dla pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za okres 

12 miesięcy roku 2009 i 2008 przyjęto kurs średni obliczony jako średnia 

arytmetyczna kursów obowiązujących w ostatnim dniu każdego miesiąca w danym 

okresie, ustalonych na ten dzień: 
o Kurs średni EUR w okresie 01.01 do 31.12.2009 wyniósł 4,3406 zł 

o Kurs średni EUR w okresie 01.01 do 31.12.2008 wyniósł 3,5321 zł. 

 

  
01.01.-

31.12.2009 
01.01-

31.12.2008 

Średnia ważona liczba akcji 7 395 157 7 296 681 

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 7 395 157 7 296 681 

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki 

dominującej ( tys. zł) 1 026 4 640 

Zysk netto na jedną akcję przypisany akcjonariuszom 

jednostki dominującej 0,14 0,64 

Rozwodniony zysk przypadający na jedną akcję 
przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej  0,14 0,63 
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II. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

Tytuł 

Nr 
noty 

Wykonanie za okres 

01.01-
31.12.2009 

01.01- 
31.12.2008 

tys. zł tys. zł 

Działalność kontynuowana     

Przychody ze sprzedaży 3 119 487  131 835 

Koszt własny sprzedaży 4 97 801  109 500 

Zysk (strata) brutto na sprzedaży  21 686  22 335 
Pozostałe przychody operacyjne 5 135  2 686 

Koszty sprzedaży 4 14 539  12 580 

Koszty ogólnego zarządu 4 6 371  6 140 

Pozostałe koszty operacyjne 6 212  387 

Koszty restrukturyzacji  0  0 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej  699  5 914 
Przychody finansowe 7 1 644  2 256 

Koszty finansowe 8 1 051  1 483 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem  1 292  6 687 
Podatek dochodowy 9 301  1 457 

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej  991  5 230 
Działalność zaniechana  0  0 

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej  0  0 
Zysk (strata) netto  991  5 230 
Przypadający:     

Akcjonariuszom jednostki dominującej 10 1 026  4 640 
Akcjonariuszom mniejszościowym  -35  590 
Zysk (strata) na jedną akcję przypisany akcjonariuszom jednostki 
dominującej 

    

Z działalności kontynuowanej:     

Zwykły  0,14 0,64 

Rozwodniony  0,14 0,63 

Z działalności kontynuowanej i zaniechanej:     

Zwykły  0,14 0,64 

Rozwodniony   0,14 0,63 

 

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 

Sprawozdanie z całkowitych dochodów 
01.01-

31.12.2009 
01.01- 

31.12.2008 

  tys. zł tys. zł 

Zysk (strata) netto za okres 991  5 230 
Inne całkowite dochody    

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży    

Zabezpieczenie przepływów finansowych    

Zyski (straty) aktuarialne z tytułu programów określonych świadczeń emerytalnych    

Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodóIII.    

Inne całkowite dochody netto    

Całkowity dochód za okres 991  5 230 
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IV. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 

Aktywa 

Aktywa Nr 
noty 

Stan na 
31.12.2009 

Stan na 
31.12.2008 

Stan na 
31.12.2008 

tys. zł tys. zł tys. zł 

AKTYWA TRWAŁE      

Wartości niematerialne 11 1 664 1 558 1 558 

Wartości firmy z konsolidacji 12 3 029 3 029 3 029 

Rzeczowe aktywa trwałe 13 3 884 1 803 1 803 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 14 2 523 2 523 2 523 

Należności długoterminowe 15 534 243 243 

Aktywa z tytułu odroczenia podatku dochodowego 9 491 429 429 

   12 125 9 585 9 585 
AKTYWA OBROTOWE      

Zapasy 16 19 639 18 272 18 272 

Inwestycje krótkoterminowe 17 0 0 0 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 

należności 

18 51 630 48 181 48 181 

Należności z tytułu podatku dochodowego  28 0 0 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 19 20 076 25 713 25 713 

   91 373 92 166 92 166 
       

AKTYWA RAZEM   103 498 101 751 101 751 
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Pasywa 

Pasywa Nr 
noty 

Stan na 
31.12.2009 

Stan na 
31.12.2008 

Stan na 
31.12.2008 

tys. zł tys. zł tys. zł 

Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom 
jednostki dominującej) 

     

Kapitał akcyjny 20 740  730  730 

Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich 

wartości nominalnej 

21 37 631  37 631  37 631 

Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny  0  1  1 

Pozostałe kapitały zapasowe  143  142  142 

Kapitały rezerwowe  14 261  14 261  14 261 

Zyski zatrzymane 22 12 778  11 664  11 664 

   65 553  64 429  64 429 
Udziały jednostek niekontrolujących  986  1 057  1 057 

       

Kapitał własny ogółem  66 539  65 486  65 486 
       

Zobowiązania długoterminowe      

Rezerwa na podatek odroczony  387 421 421 

Rezerwy na zobowiązania 23 340  381  381 

Pozostałe zobowiązania długoterminowe 24 1 900  252  252 

   2 627  1 054  1 054 
Zobowiązania krótkoterminowe      

Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe 25  461  461 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 

zobowiązania 

26 32 963  33 265  33 265 

Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego  286  703  703 

Rezerwy na zobowiązania 23 823  463  463 

Pozostałe zobowiązania finansowe  0  0  0 

   34 072  34 892  34 892 
       

Pozostałe pasywa  260  319  319 

       

PASYWA RAZEM   103 498  101 751  101 751 
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V. SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE 

Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku 

  Kapitał 

podstawowy 

Nadwyżka ze 

sprzedaży akcji 

powyżej ich 

wartości 

nominalnej 

Zyski 

zatrzymane 

Kapitał z 

aktualizacji 

wyceny 

Pozostałe 

kapitały 

rezerwowe 

Razem Udziały 

mniejszości 

Kapitał własny 

ogółem 

 tys. zł  tys. zł  tys. zł  tys. zł  tys. zł  tys. zł  tys. zł  tys. zł 

Stan na 1 stycznia 
2009 roku 

730 37 773 11 664 1 14 261 64 429 1 057 65 486 

zmiany zasad 

rachunkowości 

     0  0 

korekty BO   88  0 88 -36 52 
Zwiększenia: 10 1 1 026  0 1 037 -35 1 002 
Emisja akcji 10 0 0   10 0 10 
Nabycie spółki 0 0 0   0 0 0 
Wynik bieżącego/ 

poprzedniego okresu 

okresu 

0 0 1 026   1 026 -35 991 

Zmniejszenia:   0 1  1 0 1 
Wypłata dywidendy 0 0 0   0  0 
Podział zysku roku 

ubiegłego 

  0   0  0 

Strata roku bieżącego   0   0 0 0 
Stan na 31 grudnia 
2009 roku 

740 37 774 12 778 0 14 261 65 553 986 66 539 

 

Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku 

  Kapitał 

podstawowy 

Nadwyżka ze 

sprzedaży akcji 

powyżej ich 

wartości 

nominalnej 

Zyski 

zatrzymane 

Kapitał z 

aktualizacji 

wyceny 

Pozostałe 

kapitały 

rezerwowe 

Razem Udziały 

mniejszości 

Kapitał własny 

ogółem 

 tys. zł  tys. zł  tys. zł  tys. zł  tys. zł  tys. zł  tys. zł  tys. zł 

Stan na 1 stycznia 
2008 roku 

730 37 773 6 407 1 14 261 59 172 0 59 172 

zmiany zasad 

rachunkowości 

  27   27  27 

Zwiększenia:   5 230   5 230 1 057 6 287 
Emisja akcji 0 0 0   0 0 0 
Nabycie spółki 0 0 0   0 1 057 1 057 
Wynik bieżącego 

okresu 

0 0 5 230   5 230 0 5 230 

Zmniejszenia:          
Wypłata dywidendy 0 0 0   0  0 
Stan na 31 grudnia 
2008 roku 

730 37 773 11 664 1 14 261 64 429 1 057 65 486 

 

 



  SSKKOONNSSOOLLIIDDOOWWAANNEE  SSPPRRAAWWOOZZDDAANNIIEE  FFIINNAANNSSOOWWEE    
GGRRUUPPYY  KKAAPPIITTAAŁŁOOWWEEJJ  AARRCCUUSS  ZZAA22000099  RR..  

   7  

VI. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

Dane w tys. zł 
Za okres 01.01-

31.12.2009 
Za okres 01.01 - 

31.12.2008 
Działalność operacyjna   

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 292 6 687 

Korekty o pozycje -6 893 -16 022 

Amortyzacja 1 368 1 038 

Różnice kursowe 0 0 

Odsetki otrzymane -1 631 -2 145 

Odsetki zapłacone 42 0 

Dywidendy otrzymane 0 0 

(Zyski) straty z działalności inwestycyjnej -4 111 

Zmiana stanu zapasów -1 366 -11 795 

Zmiana stanu należności -3 975 -6 368 

Zmiana stanu zobowiązań i rezerw -451 3 307 

Zmiana stanu innych aktywów 54 115 

Podatek dochodowy zapłacony -740 -507 

Inne -190 222 

  -5 601 -9 335 
Działalność inwestycyjna   

Wpływy 4 96 383 

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 

aktywów trwałych  4 10 

Z aktywów finansowych 0 96 373 

* pozostałych jednostkach 0 96 373 

    

Wydatki -1 386 -69 240 

Wydatki na zakup rzeczowych aktywów trwałych -1 386 -658 

Wydatki na zakup aktywów finansowych 0 -68 499 

Inne wydatki 0 -83 

Przychody ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych   

Przychody ze sprzedaży aktywów finansowych   

Odsetki uzyskane   

Dywidendy otrzymane   

  -1 382 27 143 
Działalność finansowa   

Wpływy 1 849 840 

Emisja akcji 10 0 

Inne wpływy finansowe 0 0 

Wpływy z kredytów i pożyczek 0 450 

odsetki 1 839 390 

wykup bonów komercyjnych 0 0 

Wydatki -503 0 

Spłata kredytów i pożyczek -300 0 

Spłata zobowiązań z tytułu lesingu finansowego -151   

Dywidendy wypłacone   

Odsetki zapłacone -52 0 

Z tytułu innych zobowiazań finansowych 0 0 

Różnice kursowe   

  1 346 840 
Zmiana stanu środków pieniężnych -5 637 18 648 
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -5 637 18 648 

- Zmiana stanu środków pieniężnych Z tytułu różnic kursowych   

Środki pieniężne na początek okresu 25 713 7 065 

Środki pieniężne na koniec okresu 20 076 25 713 
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VII. NOTY  

(1) Nota nr 1 – Informacje podstawowe 

Jednostka dominująca 

Jednostka dominująca ARCUS SA prowadzi przedsiębiorstwo w formie spółki akcyjnej. 

Według statutu Spółki jej czas trwania jest nieograniczony. Jednostka jako Spółka Akcyjna 

powstała w dniu 06.11.2006 z przekształcenia wcześniej istniejącej spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością o nazwie ARCUS Sp. z o.o. 

Siedziba jednostki dominującej i miejsce prowadzenia działalności gospodarczej to ul. Miła 2 

w Warszawie.  Spółka jest zarejestrowana pod numerem KRS 0000271167 przez Sąd 

Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS. 

Akcje jednostki dominującej ARCUS SA są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych 

w Warszawie od dnia 19 czerwca 2008 roku. W sierpniu 2008 roku przeprowadzona została 

nowa emisja akcji serii B w ilości 2.296.681 szt. W 2009 roku miała miejsce bonusowa 

emisja akcji serii C. Objęto 98.476 akcji serii C. 

ARCUS SA prowadzi działalność w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz 

podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 

(Dziennik Ustaw nr 183 z 2005 poz. 1538) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539). 

Akcjonariuszami jednostki dominującej ARCUS SA, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, na 

dzień bilansowy  byli:  

Akcjonariusz Liczba akcji = 
Liczba głosów 

Wartość nominalna 
posiadanych akcji (zł.) 

Udział w kapitale 
zakładowym  = udział 

w ogólnej liczbie 
głosów 

Marek Czeredys (1) 4 300 000 430 000,00 58,15% 

Michał Czeredys (2) 500 000 50 000,00 6,76% 

AIG TFI (3) 600 000 60 000,00 8,11% 

Pozostali 1 995 157 199 515,70 26,98% 

RAZEM 7 395 157 739 515,70 100,00% 
(1) Zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym w dniu 30 stycznia 2009 roku 

(2) Zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym w dniu 30 stycznia 2009 roku 

(3) Zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym w dniu 31 sierpnia 2007 roku 

Źródło: Spółka 

Na dzień publikacji niniejszego raportu Pan Marek Czeredys posiada łącznie 4 800 000 akcji 

spółki Arcus S.A., co stanowi 64,91 % udziału w kapitale zakładowym i analogiczny udział w 

głosach na WZA Arcus S.A. 

� bezpośrednio nie posiada akcji spółki Arcus S.A. 

� za pośrednictwem Spółki MMR Invest S.a.r.l.  posiada 4 800 000 akcji  spółki Arcus 

S.A. co stanowi 64,91 % udziału w kapitale zakładowym i analogiczny udział w 

głosach na Walnym Zgromadzeniu Arcus S.A. 



  SSKKOONNSSOOLLIIDDOOWWAANNEE  SSPPRRAAWWOOZZDDAANNIIEE  FFIINNAANNSSOOWWEE    
GGRRUUPPYY  KKAAPPIITTAAŁŁOOWWEEJJ  AARRCCUUSS  ZZAA22000099  RR..  

   9  

Dane finansowe w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wykazane zostały w 

tysiącach złotych, chyba, że w konkretnych sytuacjach podane zostały z większą 
szczegółowością. Walutą funkcjonalną i sprawozdawczą Grupy jest Złoty Polski (PLN). 

 

Działalnością podstawową Grupy Kapitałowej ARCUS jest dostarczanie kompleksowych 

rozwiązań w zakresie: 

� systemów zarządzania pełnym cyklem życia dokumentu (office solutions), w ramach 

których oferowane są rozwiązania, urządzenia, oprogramowanie oraz usługi,  

� systemów zarządzania strumieniem korespondencji (mailstream solutions), 

dedykowanych dla centrów pocztowo-wysyłkowych. 

Spółka zależna T-matic dostarcza rozwiązania telematyczne obejmujące: 

� systemy zarządzania i monitorowania pojazdów, 

� systemy pomiarowe w oparciu o technologię PLC energii elektrycznej, gazu, wody i 

ciepła. 

Na dzień bilansowy w skład Zarządu wchodziły następujące osoby: 

� Wojciech Kruszyński  – Prezes Zarządu 

� Wiktor Różański   – Wiceprezes Zarządu, 

� Konrad Kowalczuk  -  Wiceprezes Zarządu. 

Na dzień 31 grudnia 2009 roku w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby: 

� Marek Czeredys  – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

� Elżbieta Niebisz  – Członek Rady Nadzorczej, 

� Tadeusz Janusiewicz  – Członek Rady Nadzorczej, 

� Michał Słoniewski  – Członek Rady Nadzorczej, 

� Sławomir Jakszuk  – Członek Rady Nadzorczej. 

W dniu 25 lutego 2010 roku Pan Marek Czeredys złożył na ręce Prezesa Zarządu rezygnację z 

uczestnictwa w Radzie Nadzorczej ARCUS S.A.. Pan Marek Czeredys nie podał przyczyn 

swojej rezygnacji. Spółka przekazała tę informację w raporcie bieżącym nr 4/2010.  

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARCUS S.A. Uchwałą nr 3 z dnia 

30.03.2010 powołało w skład Rady Nadzorczej  

� Ryszarda Barskiego – na Członka Rady Nadzorczej. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARCUS S.A. Uchwałą nr 5 z dnia 

30.03.2010 powołało ze składu Rady Nadzorczej 

� Elżbietę Niebisz – na Przewodniczącą Rady Nadzorczej. 

W dniu sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego w skład Rady Nadzorczej 

wchodziły następujące osoby: 

� Elżbieta Niebisz  – Przewodnicząca Rady Nadzorczej, 

� Tadeusz Janusiewicz  – Członek Rady Nadzorczej, 

� Michał Słoniewski  – Członek Rady Nadzorczej, 

� Sławomir Jakszuk  – Członek Rady Nadzorczej. 

� Ryszard Barski  – Członek Rady Nadzorczej 

 

 



  SSKKOONNSSOOLLIIDDOOWWAANNEE  SSPPRRAAWWOOZZDDAANNIIEE  FFIINNAANNSSOOWWEE    
GGRRUUPPYY  KKAAPPIITTAAŁŁOOWWEEJJ  AARRCCUUSS  ZZAA22000099  RR..  

   10  

Grupa kapitałowa 

Grupa kapitałowa ARCUS SA powstała w dniu 29 lipca 2008 w wyniku nabycia 55% 

udziałów w T-matic Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. ARCUS SA nabyła 550 

udziałów za kwotę 3.540.643 złotych. ARCUS SA poniosła też inne koszty związane 

bezpośrednio z nabyciem udziałów w wysokości 57.684,36 zł. Łączny koszt nabycia 

udziałów w T-matic Systems Sp. z o.o. wyniósł 3.598.327,36 zł. Przejęcie udziałów T-matic 

Systems Sp. z o.o rozliczane jest metodą ceny nabycia. 

Grupę Kapitałową ARCUS S.A. tworzą:  

� ARCUS S.A. jako jednostka dominująca, 

� spółka zależna T-matic Systems Sp. z o.o.  

Spółka T-matic Systems Sp. z o.o. została powołana aktem notarialnym z dnia 27 września 

2006 Repertorium A 1776/2006. Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 00002654060 w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS . 

Przedmiotem działalności Spółki T-matic Systems Sp. z o.o. jest, zgodnie z umową Spółki: 

� reprodukcja zapisanych nośników informacji, 

� naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych, 

� instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, 

� produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych, 

� produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych. 

ARCUS SA  jest właścicielem  550 udziałów Spółki T-matic Systems Sp. z o.o. co oznacza 

55 % udział w kapitale zakładowymi i 55 % udział w głosach na Zgromadzeniu Wspólników. 

Zarząd ARCUS S.A. zdecydował o niezbywaniu żadnej z prowadzonych działalności T-

matic. Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego nie zbyto żadnej działalności T-matic 

Systems Sp. z o.o. 

(2) Nota Nr 2 – Zasady rachunkowości 

1. Podstawa sporządzenia informacji finansowych 

Prezentowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 31 

grudnia 2009. Dane porównywalne obejmują okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 i 

zawierają dane jednostki dominującej. ARCUS SA tworzy Grupę Kapitałową („GK”) od dnia 

29.07.2008. Rokiem obrotowym Grupy jest rok kalendarzowy 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji 

działalności grupy w dającej się przewidzieć przyszłości.  W dniu sporządzenia sprawozdania 

finansowego nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji 

działalności gospodarczej. 

2. Oświadczenie o zgodności 

Prezentowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące okres od 01.01.2009 do 

31.12.2009 oraz dane porównywalne za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008 zostało 
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sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 

(MSSF), w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską. 

MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od 

regulacji przyjętych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, za 

wyjątkiem zastosowania następujących zmian do standardów oraz nowych interpretacji 

obowiązujących dla okresów rocznych rozpoczynających się w dniu lub po dniu 01.01.2009. 

� MSSF 8 Segmenty operacyjne, który zastąpił MSR 14 Sprawozdawczość dotycząca 

segmentów działalności, 

� MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych (mająca zastosowanie do sprawozdań 
sporządzonych za okresy rozpoczynające się w dniu 1 lipca 2009 i później)- standard 

ten wprowadza rozróżnienie pomiędzy zmianami w kapitale własnym, które wynikają 
z transakcji z właścicielami i takimi, które wynikają z innych transakcji. Standard 

wprowadza też sprawozdanie z całkowitych dochodów, które zawiera wszystkie 

pozycje przychodów i kosztów ujmowane w zysku lub stracie oraz wszystkie inne 

pozycje dochodów i kosztów. Spółka prezentuje sprawozdanie z całkowitych 

dochodów w dwóch sprawozdaniach. 

� MSR 23 Koszty finansowania zewnętrznego- zmieniony standard wymaga aby koszty 

finansowania zewnętrznego związane z nabyciem, budową i wytworzeniem 

dostosowywanego składnika aktywów ujmowane były jako element ceny nabycia lub 

kosztu wytworzenia.  

� MSSF 2 Płatności w formie akcji: warunki nabywania uprawnień i anulowanie – 

zmiana ta precyzuje definicję warunku nabywania uprawnień oraz odnosi się do 

anulowania praw do nagród, 

� zmiany do MSR 32 i MSR 1 - Instrumenty finansowe z opcją sprzedaży oraz 

obowiązki wynikające z likwidacji spółki- instrumenty z opcją sprzedaży mogą być 
klasyfikowane jako składnik kapitału pod warunkiem spełnienia szeregu określonych 

kryteriów. 

� Interpretacja KIMSF 13 Programy lojalnościowe – interpretacja wymaga, aby punkty 

lojalnościowe ujmowane były jako oddzielny element transakcji sprzedaży, w ramach 

której zostały przyznane, 

� zmiany wynikające z corocznego przeglądu MSSF – mające zastosowanie dla 

okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 lub później – do dnia 

zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE), 

� zmiany do MSSF 1 Zastosowanie MSSF po raz pierwszy i MSR 27 Skonsolidowane i 

jednostkowe sprawozdania finansowe. Zgodnie ze zmianami do MSSF 1 jednostka 

stosująca MSSF po raz pierwszy będzie mogła w swoim jednostkowym sprawozdaniu 

finansowym ustalić koszt inwestycji w jednostki zależne, współkontrolowane i 

stowarzyszone zgodnie z MSR 27 lub w oparciu o zakładany koszt. Zmiana do MSR 

27 wymaga aby wszystkie dywidendy otrzymane od jednostki zależnej, 

współkontrolowanej lub stowarzyszonej ujmowane były w jednostkowym 

sprawozdaniu finansowym jednostki dominującej w rachunku zysków i strat  

� Interpretacja KIMSF 12 Umowy o usługi koncesjonowane- interpretacja ma 

zastosowanie do koncesjonobiorców umów na usługi koncesjonowane i wyjaśnia jak 

należy ujmować zobowiązania i prawa wynikające z tych umów 
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� Zmiany do MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji – zmieniony 

standard nakłada obowiązek ujawniania dodatkowych informacji na temat wyceny do 

wartości godziwej i ryzyka płynności. Dla każdej klasy instrumentów finansowych 

wycenianych według wartości godziwej należy ujawnić informacje na temat wyceny 

posługując się hierarchią wartości godziwej, która uwzględnia istotność danych do 

wyceny. Ponadto do wyceny wartości godziwej zaliczanych do Poziomu 3 hierachii 

wartości godziwej należy przedstawić uzgodnienie pomiędzy bilansem otwarcia i 

bilansem zamknięcia. Należy również przedstawić wszystkie istotne przesunięcia 

pomiędzy Poziomem 1 i Poziomem 2 hierarchii wartości godziwej. Zmiany precyzują 
również wymogi ujawniania informacji na temat ryzyka płynności.  

� interpretacja KIMSF 15 – Umowy dotyczące nieruchomości – ustala jaki i kiedy 

należy ujmować przychody ze sprzedaży nieruchomości i związane z nimi koszty, 

jeżeli umowa pomiędzy deweloperem i kupującym zawierana jest przed 

zakończeniem budowy. Interpretacja zawiera też wytyczne co do sposobu ustalania 

czy umowa objęta jest MSR 11 czy MSR 18.  

� Interpretacja KIMSF 16 – Zabezpieczenie udziałów w aktywach netto jednostki 

działającej za granicą- interpretacja zawiera wytyczne dotyczące ujmowania 

zabezpieczenia inwestycji netto w jednostkach zagranicznych, a w szczególności 

dostarcza wskazówek w zakresie: identyfikowania ryzyk walutowych 

kwalifikujących się do rachunkowości zabezpieczeń w ramach zabezpieczenia 

inwestycji netto, umiejscowienia instrumentów zabezpieczających w strukturze grupy 

kapitałowej, a także określania przez jednostkę kwoty dodatniej lub ujemnej  różnicy 

kursowej, dotyczącej zarówno inwestycji netto jaki i instrumentu zabezpieczającego, 

która powinna zostać przeklasyfikowana z kapitałów własnych do rachunku zysków i 

strat w momencie zbycia jednostki zagranicznej.  

� interpretacja KIMSF 18 – Aktywa otrzymane od klientów – interpretacja zawiera 

wytyczne dotyczące ujmowania aktywów otrzymanych od klienta i służących 

świadczeniu jemu usług. Interpretacja ma zastosowanie do transakcji, które miały 

miejsce 1 lipca 2009 lub później. 

� Zmiany do interpretacji KIMSF 9 Ponowna ocena wbudowanych instrumentów 

pochodnych i MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena: wbudowane 

instrumenty pochodne- zmiana wprowadza wymóg oceny czy wbudowany instrument 

pochodny musi być ujęty oddzielnie w momencie przekwalifikowania hybrydowego 

instrumentu finansowego z kategorii aktywów finansowych wycenianych w wartości 

godziwej przez wynik finansowy. Oceny dokonuje się na podstawie warunków, jakie 

istniały na późniejszą z dat: kiedy jednostka po raz pierwszy stała się strona kontraktu 

i kiedy dokonano zmian kontraktu skutkujących znacznymi zmianami przepływów 

pieniężnych wynikających z kontraktu. MSR 39 wymaga obecnie, aby w sytuacji, w 

której wbudowany instrument pochodny nie może być wyceniony w sposób 

wiarygodny, cały instrument hybrydowy pozostał zakwalifikowany do kategorii 

instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik 

finansowy. 

Nowe standardy i interpretacje, które zostały opublikowane a nie weszły jeszcze w życie. 

� MSSF 3 połączenia jednostek- mający zastosowanie dla okresów rocznych 

rozpoczynających się 1 lipca 2009 lub później, 

� MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe- mający 

zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009 lub później, 
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� Zmiany do MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena: Spełniające kryteria 

pozycje zabezpieczane- mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających 

się 1 lipca 2009 lub później 

� Przekształcony MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów 

Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy- mający zastosowanie dla okresów 

rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009 lub później 

� Interpretacja KIMSF 17 Przekazanie aktywów niegotówkowych właścicielom- mający 

zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009 lub później, 

� Zmiany wynikające z przeglądu MSSF- część zmian ma zastosowanie do okresów 

rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009 a część dla okresów rocznych 

rozpoczynających się 1 stycznia 2010 – do dnia zatwierdzenia niniejszego 

sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE, do dnia zatwierdzenia 

niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE 

� Zmiany do MSSF 2 Płatności w formie akcji: grupowe transakcje płatności w formie 

akcji rozliczane w środkach pieniężnych – mający zastosowanie dla okresów rocznych 

rozpoczynających się 1 stycznia 2010 roku lub później, do dnia zatwierdzenia 

niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE 

�  Zmiany do MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów 

Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy: dodatkowe zwolnienia dla 

stosujących MSSF po raz pierwszy – mający zastosowanie dla okresów rocznych 

rozpoczynających się 1 stycznia 2010 roku lub później, do dnia zatwierdzenia 

niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE 

� Zmiany do MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja: klasyfikacja emisji praw 

poboru – mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lutego 

2010 roku lub później. 

� MSR 24 Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych- mający 

zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2011 lub później, 

do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez 

UE, 

� MSSF 9 Instrumenty finansowe – mający zastosowanie dla okresów rocznych 

rozpoczynających się 1 stycznia 2013 lub później, do dnia zatwierdzenia niniejszego 

sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE, 

� Zmiany do KIMSF 14 MSR 19 Limit wyceny aktywów z tytułu określonych 

świadczeń, minimalne wymogi finansowania oraz ich wzajemne zależności: 

przedpłaty minimalnych wymogów finansowania- mający zastosowanie dla okresów 

rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2011 lub później, do dnia zatwierdzenia 

niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE, 

� KIMSF 19 Konwersja zobowiązań finansowych na instrumenty kapitałowe - mający 

zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 lub później, 

do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez 

UE, 

� Zmiana do MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów 

Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy: ograniczone zwolnienie z obowiązku 

prezentowania danych porównawczych wymaganych p[rzez MSSF 7 dla stosujących 

MSSF po raz pierwszy – mająca zastosowanie dla okresów rocznych 

rozpoczynających się 1 lipca 2010 roku lub później – do dnia zatwierdzenia 

niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzona przez UE. 
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3. Podstawa konsolidacji 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera sprawozdanie finansowe jednostki 

dominującej oraz sprawozdanie jednostki kontrolowanej przez jednostkę dominującą 
sporządzone na dzień 31.12.2009 i porównawczo za rok 2008. 

ARCUS SA przejęła kontrolę nad spółką zależną T-matic Systems Sp. z o.o. z dniem 

29.07.2008. Kontrola występuje wówczas gdy jednostka dominująca ma możliwość 
wpływania na politykę finansową i operacyjną podległej jednostki w celu osiągnięcia korzyści 

z jej działalności. 

Na dzień nabycia aktywa i pasywa jednostki przyjmowanej są wyceniane według ich wartości 

godziwej. Nadwyżka ceny nabycia powyżej wartości godziwej możliwej do zidentyfikowania 

przejętych aktywów netto jednostki jest ujmowana jako wartość firmy. W przypadku gdy 

cena nabycia jest niższa niż wartość godziwa możliwych do zidentyfikowania przejętych 

aktywów netto jednostki, różnica ujmowana jest jako zysk w rachunku zysków i strat okresu, 

w którym nastąpiło nabycie. Udział właścicieli mniejszościowych jest wykazywany w 

odpowiedniej proporcji wartości godziwej aktywów i kapitałów. W kolejnych okresach, straty 

przypadające właścicielom mniejszościowym powyżej wartości ich udziałów, pomniejszają 
kapitały jednostki dominującej. 

Wyniki finansowe jednostki nabywanej lub sprzedawanej w ciągu roku są ujmowane w 

sprawozdaniu skonsolidowanym od momentu ich nabycia lub sprzedaży. 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ARCUS zostało sporządzone metoda pełną. 

Zarówno jednostka dominująca jak i jednostka zależna w roku 2008 sporządzały 

sprawozdania zgodnie z Polską Ustawą o Rachunkowości. W sprawozdaniach obydwu 

jednostek dokonano korekt  dostosowując sprawozdania do wymogów Międzynarodowych 

Standardów Sprawozdawczości Finansowej. 

Wszystkie transakcje, salda, przychody i koszty pomiędzy podmiotami powiązanymi 

objętymi konsolidacją podlegają wyłączeniom konsolidacyjnym.  

4. Wartość firmy 

Wartość firmy z konsolidacji wynika z wystąpienia na dzień nabycia nadwyżki kosztu 

nabycia jednostki nad wartością godziwą identyfikowalnych składników aktywów i pasywów 

jednostki zależnej. 

Wartość firmy jest wykazywana jako składnik aktywów i raz do roku podlega analizie pod 

kątem utraty wartości. Ewentualna utrata wartości wpływa na wynik bieżącego okresu i nie 

podlega odwróceniu w kolejnych okresach. 

Przy sprzedaży jednostki zależnej wartość firmy uwzględniana jest przy wyliczaniu zysku 

bądź straty na sprzedaży.  

5. Wartości niematerialne  

Wartości niematerialne obejmują aktywa firmy, które nie posiadają postaci fizycznej, są 
identyfikowalne, można je wiarygodnie wycenić i w przyszłości spowodują wpływ korzyści 

ekonomicznych do Grupy. 
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Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia i umarza 

metodą liniową przez okres ich ekonomicznej użyteczności. Spółka umarza posiadane 

wartości niematerialne w okresach: 

� nabyte oprogramowanie komputerowe – 5 lat, 

� licencje i podobne wartości – 5 lat. 

Wydatki dotyczące wartości niematerialnych, które nie powodują ulepszenia lub przedłużenia 

okresu użytkowania wartości niematerialnych zaliczane są do kosztów w momencie ich 

poniesienia. 

Na dzień bilansowy wartości niematerialne wyceniane są według kosztu po pomniejszeniu o 

dokonane odpisy amortyzacyjne oraz ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

Grupa ARCUS nie posiada wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania. 

Metody amortyzacji i okresy użyteczności wartości niematerialnych podlegają weryfikacji na 

każdy dzień bilansowy. 

Grupa ARCUS nie posiada wartości niematerialnych sklasyfikowanych do odsprzedaży. 

W badanym okresie nie zaistniała konieczność dokonania odpisów z tytułu trwałej utraty 

wartości niematerialnych. 

W T-matic System Sp. z o.o.  w przypadku oprogramowania tworzonego lub nabywanego, 

które przeznaczone jest wyłącznie do zastosowania w konkretnym projekcie, okres umorzenia 

jest równy okresowi trwania takiego projektu. 

6. Rzeczowe aktywa trwałe 

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe i nakłady na środki trwałe w budowie, które 

Spółki Grupy zamierzają wykorzystywać w swojej działalności oraz na potrzeby 

administracyjne w okresie dłuższym niż rok, które w przyszłości spowodują wpływ korzyści 

ekonomicznych do jednostki. 

Wartość początkową rzeczowych aktywów trwałych ustala się według cen nabycia lub 

kosztów wytworzenia i pomniejsza o dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne lub odpisy 

z tytułu utraty ich wartości. 

Spółka amortyzuje posiadane środki trwałe w ciągu następujących okresów: 

Grupa 1 Budynki 10 lat 

Grupa 4 Maszyny i urządzenia od 6 do 10 lat 

 Z wyjątkiem: 

491 – zespoły komputerowe 

 

3 lata 

Grupa 6 Urządzenia techniczne 5 lat 

Grupa 7 Środki transportowe 5 lat 

Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie od 5 do 7 lat 

Koszty poniesione na remont, które nie powodują ulepszenia czy wydłużenia okresu 

użytkowania środka trwałego są kosztem w momencie ich poniesienia. 
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Na dzień bilansowy środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wyceniane są według kosztu 

po pomniejszeniu o dokonane odpisy amortyzacyjne oraz ewentualne odpisy z tytułu trwałej 

utraty wartości 

Grupa ARCUS nie posiada rzeczowych aktywów trwałych o nieokreślonym okresie 

użytkowania. 

Metody amortyzacji i okresy użyteczności rzeczowych aktywów trwałych podlegają 
weryfikacji na każdy dzień bilansowy. 

Grupa ARCUS nie posiada rzeczowych aktywów trwałych sklasyfikowanych do odsprzedaży. 

W badanym okresie nie zaistniała konieczność dokonania odpisów z tytułu trwałej utraty 

wartości rzeczowych środków trwałych. 

W badanym okresie nie zaistniały ograniczenia dotyczące tytułu prawnego do rzeczowych 

środków trwałych. 

7. Instrumenty finansowe 

Instrumenty finansowe klasyfikowane są do następujących kategorii: 

� Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 

� Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 

� Udzielone pożyczki i należności 

� Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności -  to aktywa finansowe inne niż 
instrumenty pochodne, o określonych lub możliwych do określenia płatnościach oraz 

ustalonym terminie wymagalności, które Spółka zamierza i ma możliwość utrzymać w 

posiadaniu do tego czasu. 

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wyceniane są według 

zamortyzowanego kosztu przy użyciu metody efektywnej stopy procentowej. 

W ciągu roku 2009 Grupa korzystała z transakcji walutowych typu forward. Zrealizowany 

wynik został odniesiony w rachunek zysków i strat. 

Na dzień bilansowy Grupa ARCUS, poza lokatami bankowymi, nie posiada aktywów 

finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności. 

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy - to aktywa 

nabyte w celu odsprzedaży i osiągnięcia ta drogą korzyści ekonomicznych wynikających z 

krótkoterminowych zmian cen oraz wahań innych czynników rynkowych albo krótkiego 

czasu trwania nabytego instrumentu, a także inne aktywa finansowe, bez względu na zamiary 

jakimi kierowano się przy zawieraniu kontraktu, jeżeli stanowią składnik portfela podobnych 

aktywów finansowych, co do którego jest duże prawdopodobieństwo realizacji w krótkim 

terminie zakładanych korzyści ekonomicznych. 

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy są wyceniane w 

wartości godziwej uwzględniając ich wartość rynkową na dzień bilansowy bez uwzględnienia 

kosztów transakcji sprzedaży. Zmiany wartości tych instrumentów finansowych ujmowane są 
w rachunku zysków i start jako przychody lub koszty finansowe. 

Grupa ARCUS nie ma aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik 

finansowy. 
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Pożyczki udzielone i należności - to aktywa finansowe o ustalonych lub możliwych do 

ustalenia płatnościach, nienotowane na aktywnym rynku. Udzielone pożyczki i należności 

zaliczane są do aktywów obrotowych gdy termin ich wymagalności nie przekracza 12 

miesięcy od dnia bilansowego. Udzielone pożyczki i należności o terminie wymagalności 

przekraczającym 12 miesięcy od dnia bilansowego zalicza się do aktywów trwałych. 

ARCUS S.A. udzieliła pożyczek spółce zależnej T-Matic Systems Sp. z o.o. Pożyczki  

i należności wycenia się w wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu 

efektywnej stopy procentowej. W sprawozdaniu skonsolidowanym udzielone pożyczki uległy 

wyłączeniu w ramach korekt konsolidacyjnych. 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży -  są to aktywa finansowe nie będące instrumentami 

pochodnymi, które nie należą do żadnej z wcześniej wymienionych trzech kategorii aktywów. 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży ujmowane są w wartości godziwej, bez ujmowania  

kosztów nabycia, z uwzględnieniem wartości rynkowej na dzień bilansowy. Gdy posiadane 

aktywa finansowe nie są notowane na GPW i nie można określić ich wartości w inny sposób 

aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wyceniane są w cenie nabycia skorygowanej o 

odpis z tytułu trwałej utraty wartości. Zmniejszenie wartości aktywów dostępnych do 

sprzedaży spowodowane utratą wartości ujmuje się jako koszt finansowy.  

Grupa posiada akcje Południowego Koncernu Energetycznego S.A., które na dzień bilansowy 

zostały wycenione w wartości godziwej.  

W związku z procesem konsolidacji sektora energetycznego, w dniu 31 marca 2010 roku, 

posiadane akcje zostały zamienione na akcje TAURON Polska Energia S.A.  

8. Zapasy 

Zapasy są aktywami, przeznaczonymi do sprzedaży w toku zwykłej działalności 

gospodarczej, będące w trakcie produkcji przeznaczonej na sprzedaż oraz mające postać 
materiałów lub surowców zużywanych w procesie produkcyjnym lub w trakcie świadczenia 

usług. Zapasy obejmują materiały, towary, produkty gotowe oraz produkcję w toku.  

Materiały i towary wycenia się pierwotnie w cenach nabycia. Na dzień bilansowy wycena 

materiałów i towarów odbywa się z zachowaniem zasad ostrożnej wyceny, tzn. kategorie te 

wyceniane są według ceny nabycia lub ceny sprzedaży możliwej do uzyskania w zależności 

od tego która z nich jest niższa.  

Zapasy towarów, materiałów i produktów gotowych obejmowane są odpisem aktualizującym.  

Rozchód zapasów odbywa się według ceny FIFO i odnoszony jest w koszt własny sprzedaży. 

Odpisy aktualizujące dotyczące zapasów, wynikające z ostrożnej wyceny oraz odpisy 

aktualizujące dla pozycji zalegających, jak i ich odwrócenia, odnoszone są w koszt własny 

sprzedaży. 

Należności handlowe i pozostałe  

Należności ujmowane są pierwotnie w wartościach godziwych. W przypadku stosowania 

normalnych terminów płatności, uznanych w praktyce na rynku w transakcjach o podobnym 

charakterze, za wartość godziwą uznaje się ich wartość nominalną powstałą w dniu 

rozpoznania przychodu. 

Na dzień bilansowy należności handlowe wycenia się z zachowaniem zasad ostrożności. 

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty 

poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, w odniesieniu do należności:  
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� od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości — do wysokości 

należności nie objętej zabezpieczeniem,  

� od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości — w wysokości 

100% należności,  

� kwestionowanych lub z których zapłatą dłużnik zalega a spłata należności nie jest 

prawdopodobna  do wysokości należności nie objętej zabezpieczeniem,  

� stanowiących równowartość kwot podwyższających należności — do wysokości tych 

kwot,  

� przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu 

prawdopodobieństwa nieściągalności, w wysokości 100% należności.  

Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych. 

Należności wyrażone w walutach obcych ujmuje się w księgach i wycenia na dzień bilansowy 

zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie „Transakcje w walutach obcych”.  

Utrata wartości aktywów 

Na każdy dzień bilansowy Spółka dokonuje przeglądu wartości bilansowej składników 

inwestycji długoterminowych w celu stwierdzenia, czy nie występują przesłanki wskazujące 

na możliwość utraty ich wartości. W przypadku, gdy stwierdzono istnienie takich przesłanek, 

szacowana jest wartość odzyskiwana danego składnika aktywów, w celu ustalenia 

potencjalnego odpisu z tego tytułu. W sytuacji, gdy składnik aktywów nie generuje 

przepływów pieniężnych, które są w znacznym stopniu niezależnymi od przepływów 

generowanych przez inne aktywa, analizę przeprowadza się dla grupy aktywów generujących 

przepływy pieniężne, do której należy dany składnik aktywów. Wartość odzyskiwana 

ustalana jest jako kwota wyższa z dwóch wartości, a mianowicie: wartości godziwej 

pomniejszonej o koszty sprzedaży lub wartości użytkowej, która odpowiada wartości bieżącej 

szacunku przyszłych przepływów pieniężnych zdyskontowanych przy użyciu stopy dyskonta 

uwzględniającej aktualną rynkową wartość pieniądza w czasie oraz ryzyko specyficzne, jeśli 
występuje, dla danego aktywa. 

Jeżeli wartość odzyskiwana jest niższa od wartości księgowej netto składnika aktywów lub 

ich grupy, wartość księgowa jest pomniejszana do wartości odzyskiwanej. Strata z tego tytułu 

jest ujmowana jako koszt w okresie, w którym nastąpiła utrata wartości.  

W sytuacji odwrócenia utraty wartości, wartość netto składnika aktywów zwiększana jest do 

nowej oszacowanej wartości odzyskiwanej, nie wyższej jednak od wartości netto tego 

składnika aktywów jaka byłaby ustalona, gdyby utrata wartości nie została rozpoznana w 

poprzednich okresach. Odwrócenie utraty wartości ujmowane jest jako korekta kosztów 

okresu w którym ustały przesłanki powodujące trwałą utratę wartości.  

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  

Środki pieniężne obejmują gotówkę w kasie oraz środki pieniężne na rachunkach bankowych, 

w tym utrzymywane w ramach lokat bankowych. Ekwiwalenty środków pieniężnych 

obejmują krótkoterminowe inwestycje o dużej płynności, łatwo wymienialne na określone 

kwoty oraz narażone na nieznaczne ryzyko zmiany wartości, w tym należne odsetki od lokat 

bankowych. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty wyceniane są według wartości nominalnych. 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty wyrażone w walutach obcych ujmuje się w księgach i 

wycenia na dzień bilansowy zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie „Transakcje w 

walutach obcych”. Dla celów sprawozdania z przepływów pieniężnych środki pieniężne i ich 

ekwiwalenty zdefiniowane są w identyczny sposób jak dla celów ujmowania w bilansie. 
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Środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej, depozyty bankowe wycenia się w 

kwocie wymaganej zapłaty. 

ARCUS S.A. posiada rachunek powierniczy związany z transakcją zakupu udziałów w T-

matic Systems Sp. z o.o. wykazywany pozabilansowo. 

Kapitał własny 

Kapitał podstawowy 

Kapitał akcyjny Grupy to 7.395.157 akcji serii A, B i C o wartości nominalnej 0,10 zł. 

W wyniku subskrypcji przeprowadzonej w dniach 2-16 lutego 2009 roku przydzielono 98 476 

Warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A oraz akcje zwykłe na okaziciela serii C o 

czym Spółka informowała w raportach bieżących nr 12/2009 i 13/2009. Szczegółowych 

informacji dotyczących powyższych emisji Spółka udzieliła raportem bieżącym 59/2008. 

Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej  

W II półroczu 2007 jednostka dominująca ARCUS SA przeprowadziła emisję akcji serii B. 

Cena emisyjna 1 akcji wynosiła 17 zł. W wyniku emisji akcji objętych zostało 2.296.681 

akcji. Wielkość kapitału zapasowego uzyskanego ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości 

nominalnej to 37.630.700,57 zł. 

Zyski zatrzymane 

Zyski zatrzymane z lat ubiegłych obejmują zyski zatrzymane w Spółkach Grupy decyzją 
akcjonariuszy. 

Transakcje płatności w formie akcji 

W bilansie ARCUS SA za rok 2007 została ujawniona transakcja pomiędzy głównym 

akcjonariuszem Spółki Panem Markiem Czeredysem, a pracownikami i byłymi pracownikami 

ARCUS SA. Cena nabycia akcji była równa cenie nominalnej i wyniosła 0,10 zł. Kupujący 

terminie 18 miesięcy od dnia przeniesienia na nich własności akcji, nie dokonają zbycia jak 

również nie dokonają ich obciążenia w jakikolwiek sposób nabytych akcji. Transakcja ta nie 

była przeprowadzona za pośrednictwem Spółki. 

Warunkiem zawieszającym transakcję było wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku 

regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W 

związku z przesunięciem terminu upublicznienia, powyższy warunek został przesunięty 

aneksami z dnia: 28.12.2007; 30.01.2008; 28.02.2008; 31.03.2008. Polecenie 

przeksięgowania akcji zostało wydane 27 sierpnia 2008 roku. Zgodnie z MSSF 2 i KIMSF 8 

w przypadku w/w transakcji sprzedaży w koszty ujęta została różnica pomiędzy wartością 
godziwą, a ceną transakcyjną (0,10 zł). Wartość godziwa została ustalona w oparciu o 

najbliższą w czasie do daty zawarcia w/w umów (22 maja 2007 roku), rynkową transakcję na 

akcjach ARCUS S.A. Było to przyjęcie zapisów od inwestorów w pierwszej emisji publicznej 

(IPO) w dniu 28 sierpnia 2007 roku po cenie 17,00 zł. W związku z ograniczeniem 

zbywalności akcji przez okres 18 miesięcy od dnia przeniesienia własności, realna wartość 
akcji jest niższa niż wycena akcji w stosunku do wartości godziwej, co spowodowało 

konieczność zastosowania dyskonta w wysokości 22,62%. Transakcja została zaliczona w 

koszty w proporcji czasu zatrudnienia danej osoby w Spółce: 

� od początku zatrudnienia do 31.12.2006 – koszt zaliczony będzie do bilansu 

otwarcia 2007, 

� od 31.12.2006 do 22.05.2007 – koszt zaliczony w wynik 2007. 
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Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 14 

października 2008 roku podjęto decyzję o emisji warrantów subskrypcyjnych serii A 

(„Warranty”) z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz warunkowego 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C, z pozbawieniem 

dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych warrantów i akcji serii C, dematerializacji 

tych akcji i ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym oraz w sprawie 

zmiany statutu Spółki w związku z emisją akcji serii C. Transakcja ta została ujęta w księgach 

w 2008 roku. Emisja akcji serii C miała miejsce w lutym 2009 roku. Akcje serii C mogli 

objąć właściciele akcji serii B, którzy zakupili te akcje w wyniku publicznej emisji akcji w II 

połowie 2007 i do dnia emisji akcji serii C dalej posiadali te akcje. W wyniku tak 

przeprowadzonej emisji akcji serii C objęto 98.476 akcji serii  C. 

W emisji akcji serii B wzięło udział 651 inwestorów, którym przydzielono łącznie 2 296 681 

akcji. Na każde 10 akcji serii B, inwestorowi przypadała będzie 1 akcja serii C, co oznacza, że 

ilości akcji niepodzielne przez 10 będą zaokrąglane w dół liczb całkowitych. Po zastosowaniu 

zaokrągleń dla każdego z potencjalnych inwestorów, maksymalna liczba akcji, które mogą 
objąć wyniosła 229 505 sztuk.  Dla oszacowania potencjalnej liczby inwestorów, którzy mogą 
złożyć zapisy na akcje serii C, kluczowe jest określenie ilu z nich posiada w dalszym ciągu 

akcje z IPO. Zgodnie w publikowanymi raportami, istotnym inwestorem, który brał udział w 

IPO jest AIG TFI dysponujące 600 000 akcji, które upoważniają do dokonania zapisu na 

60 000 akcji serii C. Akcje będące w posiadaniu panów Marka Czeredysa i Michała 

Czeredysa objęte są 24-o miesięcznym „lock-up’em”, natomiast akcje nabyte od pana Marka 

Czeredys na podstawie umów opisanych w pkt. 1 objęte są 18-o miesięcznym zakazem 

zbywania. Oznacza to, że na rynku obracane są tylko akcje z IPO. W okresie 10.09.2007-

30.01.2009 łączny obrót akcjami Arcus S.A. wyniósł 2 462 823 sztuk, co stanowiło 107,23% 

akcji serii B. Po odliczeniu pakietu 600 000 akcji będących w posiadaniu AIG TFI, w 

wolnym obrocie dostępne jest 1 824 956 akcji. Obrót w w/w okresie stanowił 132,21% akcji 

dostępnych w wolnym obrocie. Należy zauważyć, ze na 1 sesji (10.09.2007) obrót wyniósł 

335 882 akcje. W okresie 22.12.2008-30.01.2009 (po publikacji szczegółowych warunków 

emisji) obrót akcjami wyniósł 61 003 szt. W ramach emisji ostatecznie objętych zostało 

98 476 warrantów. 

Kredyty i pożyczki 

Kredyty i pożyczki ujmowane są wraz z należnymi odsetkami. Wyjątkiem są kredyty 

udzielone w rachunku bieżącym, dla których nie są ustalone harmonogramy spłat. W 

przypadku tego rodzaju kredytów, koszty związane z jego uruchomieniem oraz inne opłaty 

obciążają koszty finansowe w okresie ich poniesienia. W pozostałych przypadkach koszty 

finansowe, łącznie z prowizjami płatnymi w momencie spłaty lub umorzenia oraz kosztami 

bezpośrednimi zaciągnięcia kredytów, ujmowane są w rachunku zysków i strat przy 

zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej i zwiększają wartość księgową 
instrumentu z uwzględnieniem spłat dokonanych w bieżącym okresie.  

Zobowiązania handlowe i pozostałe 

Za zobowiązania uznaje się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania 

świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już 
posiadanych lub przyszłych aktywów Grupy.  

Zobowiązania ujmowane są pierwotnie w wartościach godziwych. W przypadku stosowania 

normalnych terminów płatności, uznanych w praktyce na rynku w transakcjach o podobnym 

charakterze, za wartość godziwą uznaje się ich wartość nominalną powstałą w dniu 



  SSKKOONNSSOOLLIIDDOOWWAANNEE  SSPPRRAAWWOOZZDDAANNIIEE  FFIINNAANNSSOOWWEE    
GGRRUUPPYY  KKAAPPIITTAAŁŁOOWWEEJJ  AARRCCUUSS  ZZAA22000099  RR..  

   21  

rozpoznania zobowiązania. Na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w wartości 

zamortyzowanego kosztu, z uwzględnieniem zasad opisanych powyżej.  

Do pozostałych zobowiązań klasyfikowane są rozliczenia międzyokresowe kosztów. Do 

pozycji tych zalicza się zobowiązania przypadające do zapłaty za towary lub usługi, które 

zostały otrzymane lub wykonane, ale nie zostały opłacone, zafakturowane lub formalnie 

uzgodnione z dostawca.,  

Zobowiązania wyrażone w walutach obcych ujmuje się w księgach i wycenia na dzień 

bilansowy zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie „Transakcje w walutach obcych”.  

Rezerwy  
Rezerwy tworzone są w przypadku, kiedy na Spółkach Grupy ciąży istniejący obowiązek, 

prawny lub zwyczajowo oczekiwany, wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy 

prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu 

środków uosabiających korzyści ekonomiczne oraz można dokonać wiarygodnego szacunku 

kwoty tego zobowiązania, przy czym kwoty tego zobowiązania lub termin jego wymagalności 

nie są pewne. W przypadku gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny, wielkość 
rezerwy jest ustalana poprzez zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów 

pieniężnych do wartości bieżącej, przy zastosowaniu stopy dyskontowej odzwierciedlającej 

aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza oraz ryzyka związanego z danym 

zobowiązaniem. Zwiększenia rezerw, opartych na metodzie dyskontowania, w związku z 

upływem czasu są ujmowane jako koszty finansowania zewnętrznego.  

Jeżeli Grupa spodziewa się, że koszty objęte rezerwą zostaną w jakikolwiek sposób 

zwrócone, wówczas zwrot ten jest ujmowany jako odrębny składnik aktywów, ale tylko 

wtedy gdy istnieje pewność, że zwrot ten nastąpi.  

Rezerwy na koszty napraw gwarancyjnych ujmowane są w momencie sprzedaży produktów 

zgodnie z najlepszym szacunkiem Zarządu co do przyszłych kosztów koniecznych do 

poniesienia przez Grupę w okresie gwarancji. Okres gwarancji udzielanej przez Spółki Grupy 

na swoje wyroby nie przekracza 12 miesięcy. Wartość rezerw szacowana jest na każdy dzień 

bilansowy na bazie historycznych danych o wysokości kosztów napraw gwarancyjnych. 

Rezerwy na ryzyka specyficzne tworzone są jedynie w przypadkach, kiedy prawdopodobny 

jest wypływ korzyści ekonomicznych z jednostki, a szacunek może zostać przeprowadzony w 

sposób wiarygodny.  

W zakresie świadczeń pracowniczych, Spółki Grupy nie są stroną żadnych porozumień 
płacowych ani zbiorowych układów pracy. Spółki Grupy nic posiadają także programów 

emerytalnych zarządzanych bezpośrednio przez spółki lub przez fundusze zewnętrzne. Koszty 

świadczeń pracowniczych obejmują wynagrodzenia płatne zgodnie z warunkami zawartych 

umów o pracę z poszczególnymi pracownikami. Zobowiązania z tytułu krótkoterminowych 

świadczeń pracowniczych wyceniane są na zasadach ogólnych. Świadczenia długoterminowe 

i krótkoterminowe z tytułu odpraw emerytalnych, rentowych i odpraw pośmiertnych  

szacowane są na podstawie metod aktuarialnych.  

Transakcje w walutach obcych  

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na 

dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:  

Kupna lub sprzedaży walut stosowanych przez bank, z którego usług korzystają Spółki Grupy 

- w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub 

zobowiązań,  
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Średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień poprzedzający 

dzień transakcji. 

Pozycje aktywów i zobowiązań wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy 

według kursu średniego publikowanego na dzień bilansowy przez bank PeKaO SA dla danej 

waluty. Różnice kursowe powstałe w wyniku rozliczenia transakcji wyrażonych w walutach 

obcych, jak również powstałe z wyceny bilansowej pozycji aktywów i zobowiązań 
wyrażonych w walutach obcych i dotyczących działalności podstawowej (operacyjnej) Grupy 

odnosi się odpowiednio w koszty lub przychody finansowe. 

Leasing  
Leasing jest klasyfikowany jako leasing finansowy, gdy warunki umowy przenoszą 
zasadniczo całe potencjalne korzyści oraz ryzyko wynikające z użytkowania przedmiotu 

leasingu na leasingobiorcę. Wszystkie pozostałe rodzaje leasingu są traktowane jako leasing 

operacyjny.  

Aktywa użytkowane na podstawie umowy leasingu finansowego są traktowane jak aktywa 

Grupy i są wyceniane w momencie ich nabycia w wartości bieżącej opłat leasingowych. 

Powstające z tego tytułu zobowiązanie wobec leasingodawcy jest prezentowane w bilansie w 

pozycji pozostałych zobowiązań. Płatności leasingowe są dzielone na część odsetkową oraz 

część kapitałową. Część odsetkowa raty leasingowej stanowi koszt finansowy w momencie 

poniesienia. 

Grupa ARCUS użytkuje środki trwałe wykazywane pozabilansowo. Są to samochody 

użytkowane na podstawie umów najmu i leasingu samochodów zawartych z firmami ARVAL 

Service Lease Polska Sp. z o.o., AutoDelta Sp. z o.o. i AutoPrim Sp. z o.o., gdyż umowy te 

nie spełniają warunków umów leasingowych i Grupa nie zamierza wykupić tych samochodów 

po zakończeniu umowy najmu. 

Sprawozdanie z całkowitych dochodów 

Sprawozdanie za całkowitych dochodów obejmuje rachunek zysków i strat oraz inne 

całkowite dochody. 

Rachunek zysków i strat 

Za podstawowy układ sprawozdawczy kosztów w rachunku zysków i strat przyjmuje się 
wariant kalkulacyjny. Zysk lub strata jest łączną kwotą wynikającą z odjęcia kosztów od 

przychodów, z wyłączeniem składników innych całkowitych dochodów.  

Przychody  
Przychody ze sprzedaży ujmowane są w wartości zapłat otrzymanych lub należnych za 

dostarczone towary lub wykonane usługi ramach normalnej działalności gospodarczej. 

Przychody pomniejszają udzielone rabaty, przychodem nie są podatki na rzecz osób trzecich.  

Sprzedaż towarów rozpoznawana jest w momencie dostarczenia towarów i przekazania 

odbiorcy znaczącego ryzyka związanego z dostawą.  

Przychody z tytułu świadczonych usług określane są po  wykonaniu usługi oraz uwzględniają 
koszty związane z wykonaniem usługi. 

Przychody z tytułu odsetek ujmowane są narastająco, w odniesieniu do głównej kwoty 

należnej, zgodnie z metodą efektywnej stopy procentowej.  

Przychody z tytułu dywidend są ujmowane w momencie, kiedy zostaje ustanowione prawo 

akcjonariuszy do otrzymania płatności.  
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Koszty finansowania zewnętrznego  

Koszty finansowania zewnętrznego ujmuje się jako koszty w rachunku zysków i start w 

okresie, w którym je poniesiono. 

Koszty finansowania zewnętrznego dające się bezpośrednio przyporządkować nabyciu, 

budowie lub wytworzeniu dostosowywanego składnika aktywów wpływają na jego wartość 
początkową jako część ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. Koszty te podlegają 
kapitalizacji jeżeli jest prawdopodobne, że spowodują wpływ do jednostki przyszłych 

korzyści ekonomicznych a kwota tych kosztów może być ustalona w sposób wiarygodny. 

Opodatkowanie  

Na obowiązkowe obciążenia wyniku składają się: podatek bieżący  oraz podatek odroczony.  

Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy 

opodatkowania) danego roku obrotowego. Zysk (strata) podatkowa różni się od księgowego 

zysku (straty) netto w związku z wyłączeniem przychodów podlegających opodatkowaniu i 

kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów oraz pozycji kosztów i 

przychodów, które nigdy nie będą podlegały opodatkowaniu. Obciążenia podatkowe są 
wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym roku obrotowym.  

Podatek odroczony jest wyliczany metodą bilansowa jako podatek podlegający zapłaceniu lub 

zwrotowi w przyszłości w oparciu o różnice pomiędzy wartościami bilansowymi aktywów i 

pasywów, a odpowiadającymi im wartościami podatkowymi wykorzystywanymi do 

wyliczenia podstawy opodatkowania. Rezerwa na podatek odroczony jest tworzona od 

wszystkich dodatnich różnic przejściowych podlegających opodatkowaniu, natomiast 

składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego jest rozpoznawany do wysokości w jakiej 

jest prawdopodobne, że będzie można pomniejszyć przyszłe zyski podatkowe o rozpoznane 

ujemne różnice przejściowe. Pozycja aktywów lub rezerwy z tytułu podatku odroczonego nie 

powstaje, jeśli różnica przejściowa powstaje z tytułu pierwotnego ujęcia wartości firmy lub z 

tytułu pierwotnego ujęcia innego składnika aktywów lub zobowiązania w transakcji, która nie 

ma wpływu ani na wynik podatkowy ani na wynik księgowy.  

Wartość składników aktywów z tytułu podatku odroczonego podlega analizie na każdy dzień 
bilansowy, a w przypadku gdy spodziewane przyszłe zyski podatkowe nie będą wystarczające 

dla realizacji składnika aktywów lub jego części, następuje jego odpis.  

Podatek odroczony jest wyliczany przy użyciu stawek podatkowych, które będą obowiązywać 
w momencie, gdy pozycja aktywów zostanie zrealizowana lub zobowiązanie stanie się 
wymagalne. Podatek odroczony jest ujmowany w rachunku zysków i strat, poza przypadkiem, 

gdy dotyczy on pozycji ujętych bezpośrednio w kapitale własnym. W tym ostatnim wypadku 

podatek odroczony jest również rozliczany bezpośrednio w kapitały własne. W bilansie 

podatek odroczony wykazywany jest w podziale na aktywa z tytułu podatku odroczonego 

oraz rezerwę na podatek odroczony bez dokonywania kompensat. 

Segmenty  

Działalność jednostek Grupy ARCUS została dla celów prezentacji podzielona na segmenty 

działalności:  

� segment IT obejmujący systemy zarządzania pełnym cyklem życia dokumentu, 

systemy zarządzania strumieniem korespondencji, dedykowanych dla centrów 

pocztowo-wysyłkowych,  

� segment telematyczny obejmujący systemy zarządzania i monitorowania pojazdów 

oraz systemy pomiarowe, 
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� segment pozostałych usług, obejmujący min usługi serwisowe. 

Zdarzenia po dniu bilansowym. 

Po dniu bilansowym miały miejsce następujące istotne zdarzenia: 

� w dniu 31.03.2010 roku  została dokonana zamiana posiadanych 70 000 akcji 

Południowego Koncernu Energetycznego S.A., na 3 120 730 akcji TAURON Polska 

Energia S.A.  

� w dniu 19 stycznia 2010 roku zostały podpisane dwie umowy, pomiędzy ARCUS S.A. 

(Wykonawca), a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie przy 

ul. Szamockiej 3 (Zamawiający), które łącznie przekroczyły wartość umowy 

znaczącej. Przedmiotem umów była sprzedaż i dostawa do wszystkich oddziałów ZUS 

w Polsce łącznie 2 400 szt. drukarek laserowych (w tym 1 000 sztuk autonomicznych i 

1 400 szt. sieciowych) wraz z materiałami eksploatacyjnymi, gwarancją i obsługą 
serwisową na 36 miesięcy. Łączna wartość umów wyniosła 9 076 800,00 zł netto. 

Najwyższą wartość miała umowa z dnia 19.01.2010 roku na kwotę netto 7 156 800,00 

zł, dotycząca sprzedaży i dostawy do wszystkich oddziałów ZUS w Polsce 1 400 szt. 

drukarek laserowych sieciowych KYOCERA wraz z materiałami eksploatacyjnymi, 

gwarancją i obsługą serwisową na 36 miesięcy. Termin realizacji umowy (dostawy) 

został określony na 60 dni od dnia podpisania jej. Nie zostały określone inne 

specyficzne ani odbiegające od powszechnie stosowanych warunki dla tej umowy. 

Kary umowne: W przypadku opóźnienia terminu dostawy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu, karę umowną w wysokości 0,2% ceny umowy z podatkiem VAT za 

każdy dzień opóźnienia. W przypadku opóźnienia terminu dostawy przedmiotu 

umowy powyżej 14 dni Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od 

umowy, a Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowna w wysokości 20% ceny 

umowy z podatkiem VAT niezależnie od kar umownych z tytułu opóźnienia. Kary 

umowne będą potrącane z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub należnej 

Wykonawcy zapłaty. Kryterium uznania podpisanych umów za znaczące jest fakt, iż 
łączna wartość umów przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. 

� Zarząd Spółki w dniu 16 lutego 2010 roku otrzymał zawiadomienie od Pana Marka 

Czeredysa, akcjonariusza większościowego i  Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

Spółki ARCUS S.A., o zawarciu przez niego transakcji zbycia 1 835 115 akcji spółki 

ARCUS S.A. z siedzibą w Warszawie, co stanowiło 24,8% udziału w kapitale 

zakładowym i analogiczny udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu Arcus S.A. 

Wartość akcji została wyceniona na 10 995 380 zł, co oznacza, iż wartość jednej akcji 

ARCUS S.A. ustalono na kwotę 5,99 zł za każdą akcję. Transakcja została zawarta 

poza rynkiem regulowanym w drodze umowy przeniesienia aportu 1 835 115 akcji 

spółki ARCUS S.A. do spółki MMR Incest S.a.r.l. z siedzibą w Luxemburgu, celem 

pokrycia 583 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w/w spółki. W 

wyniku objęcia udziałów w MMR Incest S.a.r.l. z dniem 11 lutego 2010 roku spółka 

ta stała się spółką zależną od Pana Marka Czeredysa, a tym samym osobą blisko 

związaną z Markiem Czeredysem w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie. 

� w dniu 25 lutego 2010 roku Pan Marek Czeredys, Przewodniczący Rady Nadzorczej 

ARCUS S.A., złożył rezygnację z uczestnictwa w Radzie Nadzorczej ARCUS S.A. 

Pan Marek Czeredys nie podał przyczyn swojej rezygnacji. 

� w dniu dzień 30 marca 2010 roku o godz. 10:00 odbyło się Nadzwyczajne Walne  

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („NWZA”). Porządek obrad NWZ obejmował: 
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1. Otwarcie obrad NWZ. 

2. Wybór Przewodniczącego NWZ. 

3. Sporządzenie listy obecności 

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do 

podejmowania wiążących uchwał. 

5. Przyjęcie porządku obrad NWZ. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady 

Nadzorczej. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania  Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

9. Zamknięcie obrad NWZ.  

� na NWZA na Członka Rady Nadzorczej Emitenta został powołany Pan Ryszard 

Barski, do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki została 

powołana Pani Elżbieta Niebisz. 

� w dniu 3 marca 2010 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie przekazywane na 

podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 185, poz. 1439, z późn. zm., dalej ”ustawa o 

ofercie”) od Panów Marka Czeredysa i jego syna Michała Czeredysa, że w dniu 25 

lutego 2010 roku nastąpiło przeniesienie własności akcji będących przedmiotem 

transakcji z firmą MMR Invest S.a.r.l.(dalej: „MMR”) z siedzibą w Luksemburgu, z 

dnia 11 lutego 2010 roku. Łącznie, przed zbyciem powyższych akcji na rzecz MMR  

Marek Czeredys i Michał Czeredys posiadali 4 800 000 akcji spółki Arcus S.A., co 

stanowiło 64,91% udziału w kapitale zakładowym i analogiczny udział w głosach na 

Walnym Zgromadzeniu Arcus S.A.  Jednocześnie, w wyniku objęcia udziałów w 

MMR S.a.r.l, Marek Czeredys z dniem 11 lutego 2010 roku stał się podmiotem 

dominującym wobec MMR, gdyż posiada w niej 583 udziałów, co stanowi 67,24% 

udziału w kapitale zakładowym i analogiczny udział w głosach na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki Luksemburskiej. A zatem, w wyniku objęcia udziałów w MMR 

(Invest S.a.r.l.) i nabycia przez nią akcji Arcus S.A., Marek Czeredys posiada łącznie 

4 800 000 akcji spółki Arcus S.A., co stanowi 64,91% udziału  w kapitale 

zakładowym i analogiczny udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu Arcus S.A., w 

tym: 

a) bezpośrednio posiada 2 464 885 akcji spółki Arcus S.A., co stanowi 33,3% udziału 

w kapitale zakładowym i analogiczny udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu 

Arcus S.A.; 

b) za pośrednictwem MMR  posiada 2 335 115 akcji spółki Arcus S.A., co stanowi 

31,6 % udziału w kapitale zakładowym i analogiczny udział w głosach na Walnym 

Zgromadzeniu Arcus S.A. 

Jedynym podmiotem zależnym od Marka Czeredysa, który posiada akcje Arcus 

S.A., jest MMR. Nie istnieją podmioty zależne od Michała Czeredysa, które 

posiadałyby akcje Arcus S.A. Nie istnieją również podmioty o których mowa w 

art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c ustawy o ofercie (tj. osoby trzecie, z którymi podmiot 

dokonujący zawiadomienia zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie 

uprawnienia do wykonywania prawa głosu). 

� w dniu 23 marca 2010 r. w wyniku realizacji bieżących zadań statutowych Spółki, 

sprzedaż produktów będących w ofercie Emitenta na rzecz WASKO S.A. z 

siedzibą w Gliwicach przy ul. Berbeckiego 6 osiągnęła, w okresie od  stycznia 
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2010 roku do dnia 23 marca, kwotę 8 273 125,00  zł netto. Największą wartość w 

tym okresie miała faktura z dnia 25 lutego 2010 roku na kwotę netto 3 600 257,49 

zł dotycząca dostawy urządzeń do budowy sieci informatycznych. Sprzedaż 
odbyła się na podstawie zamówienia z dnia 5 lutego Br.  Kar umownych: nie 

zawarto żadnych specyficznych ustaleń dotyczących kar umownych. 

� poinformowano o zawiadomieniu przekazywanym na podstawie art. 69 ustawy z 

dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych (Dz. U. 2009 Nr 185, poz. 1439, z późn. zm., dalej ”ustawa o 

ofercie”) od Pana Marka Czeredysa, że w dniu 25 marca 2010 roku nastąpiło 

przeniesienie własności, posiadanych przez niego bezpośrednio, 2.464.885 akcji 

spółki Arcus S.A., co stanowiło 33,33% udziału w kapitale zakładowym i 

analogiczny udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu Arcus S.A w wyniku 

zapisania tych akcji na rachunku papierów wartościowych nabywcy tych akcji 

spółki MMR Invest S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu (dalej MMR). MMR. jest 

podmiotem zależnym od Marka Czeredysa.  Przeniesienie własności nastąpiło  na 

podstawie umowy podwyższenia kapitału zakładowego MMR z dnia 5 marca  

2010 roku.  

W związku z powyższym: 

Przed zbyciem ww. akcji, Marek Czeredys posiadał łącznie 4 800 000 akcji spółki 

Arcus S.A., co stanowiło 64,91% udziału w kapitale zakładowym i analogiczny 

udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu Arcus S.A., w tym: 

a) bezpośrednio posiadał 2.464.885 akcji spółki Arcus S.A., co stanowiło 33,33%  

udziału w kapitale zakładowym i analogiczny udział w głosach na Walnym 

Zgromadzeniu Arcus S.A.; 

b) za pośrednictwem MMR posiadał 2.335.115 akcji spółki Arcus S.A., co 

stanowiło 31,58 % udziału w kapitale zakładowym i analogiczny udział w 

głosach na Walnym Zgromadzeniu Arcus S.A. 

Po zbyciu ww. akcji, Marek Czeredys posiada łącznie 4 800 000 akcji spółki 

Arcus S.A., co stanowi 64,91% udziału w kapitale zakładowym i analogiczny 

udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu Arcus S.A., w tym: 

a) bezpośrednio nie posiada akcji spółki Arcus S.A.; 

b) za pośrednictwem Spółki Luksemburskiej posiada 4 800 000 akcji spółki 

Arcus S.A., co stanowi 64,91% udziału w kapitale zakładowym i analogiczny 

udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu Arcus S.A. 

Jedynym podmiotem zależnym od Marka Czeredysa, który posiada akcje Arcus 

S.A., jest MMR. Nie istnieją podmioty o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c 

ustawy o ofercie (tj. osoby trzecie, z którymi podmiot dokonujący zawiadomienia 

zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania 

prawa głosu). 

Zarządzanie ryzykiem 

W prowadzonej działalności operacyjnej, Spółka styka się następującymi rodzajami ryzyka 

finansowego: 

1. Ryzyko walutowe 

Ryzyko walutowe wynika z charakteru prowadzonej działalności – ARCUS S.A. jest 

importerem towarów i usług ze strefy EUR i USD, które następnie sprzedawane są na rynku 
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krajowym w PLN. Zarządzanie ryzykiem walutowym dotyczy głównie minimalizacji 

wielkości zakupów towarów i usług, tak by ekspozycja walutowa była jak najmniejsza. 

W ramach bieżącej działalności ARCUS S.A. korzystała sporadycznie z transakcji typu 

forward. Wszystkie transakcje związane były ściśle z działalnością importową i dotyczyły 

zabezpieczenia zakupu waluty EUR. Bieżący nadzór nad realizacją w/w transakcji sprawował 

Zarząd oraz Dyrektor Finansowy Arcus S.A.  

Spółka nie jest i nie była zaangażowana w opcje walutowe zarówno w celu hedgingu, jak i 

spekulacyjnym.  

2. Ryzyko stopy procentowej 

ARCUS S.A. jest stroną kredytu bankowego w kwocie 4 mln zł opartego o zmienną stopę 
procentową WIBOR oraz doliczoną marżę banku.  

Wolne środki pieniężne lokowane są w bezpieczne instrumenty finansowe: bony skarbowe, 

dłużne papiery komercyjne oraz depozyty bankowe. Instrumenty rynku pieniężnego mają 
zapadalność do jednego roku. 

3. Ryzyko kredytowe 

Ryzyko kredytowe dotyczy głównie takich klas aktywów jak: należności, udzielone pożyczki, 

środki pieniężne i depozyty bankowe, krótkoterminowe aktywa finansowe.  

Klienci, chcący nawiązać współpracę i skorzystać z kredytu kupieckiego w transakcjach ze 

Spółką, podlegają procedurze weryfikacyjnej, mającej na celu ocenę standingu finansowego. 

Następnie, powstające należności handlowe podlegają stałemu monitoringowi Działu 

Handlowego i Działu Finansowego. Duża baza klientów oraz ich dywersyfikacja powodują 
ograniczenie ryzyka kredytowego poprzez uniezależnienie się od niewielkiej grupy 

znaczących odbiorców. 

Nadwyżki środków pieniężnych lokowane są jedynie w instrumentach i w podmiotach 

cechujących się wysoką wiarygodnością finansową. 

4. Ryzyko płynności 

Zarządzanie płynnością Grupy obejmuje następujące obszary: bieżący, stały monitoring 

zobowiązań oraz należności handlowych, prognozowanie przepływów pieniężnych i potrzeb 

gotówkowych Spółki, aktywne zarządzanie środkami pieniężnymi. Krótkoterminowe 

nadwyżki finansowe, inwestowane są w bezpieczne instrumenty finansowe (zostały 

wymienione w punkcie 2), których alokacja i harmonogram zapadalności dostosowane są do 

zapadalności zobowiązań. Instrumentem dodatkowo zabezpieczającym płynność jest 

posiadany kredyt obrotowy w kwocie 4 mln zł. 

 

(3) Nota nr 3 – Skonsolidowane przychody ze sprzedaży  

  

01.01-
31.12.2009 

01.01-
31.12.2008 

Przychody ze sprzedaży produktów 2 574 2 517 

Przychody ze sprzedaży usług 10 059 9 176 

Przychody ze sprzedaży towarów 106 854 120 142 

Przychody ze sprzedaży materiałów   

Razem przychody ze sprzedaży  119 487 131 835 
w tym dla jednostek powiązanych 1 149 993 
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Działalność jednostek Grupy ARCUS została dla celów prezentacji podzielona na segmenty 

działalności:  

� segment IT obejmujący systemy zarządzania pełnym cyklem życia dokumentu (office 

solutions), w ramach których oferowane są rozwiązania, urządzenia, oprogramowanie 

oraz usługi oraz systemy zarządzania strumieniem korespondencji (mailstream 

solutions), dedykowanych dla centrów pocztowo-wysyłkowych,  

� segment telematyczny obejmujący systemy zarządzania i monitorowania pojazdów 

oraz systemy pomiarowe w oparciu o technologię PLC energii elektrycznej, gazu, 

wody i ciepła. 

� segment pozostałych usług, w tym usługi serwisowe. 

 

Okres od 01.01 do 31.12.2009 

  
Urządzenia 

telematyczne 
Segment IT 

Segment 
pozostałych 

usług 
    Razem 

Przychody 5 632 103 370 10 485 119 487 

Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrz. 5 632 103 370 10 485 119 487 

Sprzedaż pomiędzy segmentami   

Przychody razem segmentu 5 632 103 370 10 485 119 487 

Wynik segmentu 345 4 572 1 082 5 999 

Koszty nieprzypisane - - - 5 300 

Zysk z działalności kontynuowanej 

przed opodatkowaniem i przychodami 

finansowymi - - 699 

Przychody finansowe netto - - 593 

Zysk przed opodatkowaniem - - 1 292 

Podatek dochodowy - - 301 

Zysk netto za rok obrotowy - - 991 

    

Aktywa i pasywa   

Aktywa segmentu 6 386 58 548 2 349 67 283 

Aktywa nieprzypisane - - - 36 215 

Aktywa ogółem 6 386 58 548 2 349 103 498 

Pasywa segmentu 4 617 22 599 1 287 28 503 

Pasywa nieprzypisane - - - 8 456 

Pasywa ogółem 4 617 22 599 1 287 36 959 

 

  

Urządzenia 
telematyczne 

Segment IT 
Segment 

pozostałych 
usług 

Nieprzypisane Razem 

Nakłady inwestycyjne   

 -rzeczowe aktywa trwałe 35 152 12 2 628 2 827 

 - wartości niematerialne 523 213 14 63 813 

Amortyzacja rzecz. aktywów trwałych 149 100 71 342 662 

Amortyzacja wartości niematerialnych 506 31 35 135 707 

Odpisy aktualizujące z tytułu trwałej 

utraty wartości           
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Okres od 01.01 do 31.12.2008 

  
Urządzenia 

telematyczne 
Segment IT 

Segment 
pozostałych 

usług 
Razem 

Przychody 3 777 116 984 11 074 131 835 

Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrz. 3 777 116 984 11 074 131 835 

Sprzedaż pomiędzy segmentami   

Przychody razem segmentu 3 777 116 984 11 074 131 835 

Wynik segmentu 1 668 9 494 817 11 979 

Koszty nieprzypisane - - - 6 065 

Zysk z działalności kontynuowanej 

przed opodatkowaniem i przychodami 

finansowymi - - - 5 914 

Przychody finansowe netto - - - 773 

Zysk przed opodatkowaniem - - - 6 687 

Podatek dochodowy - - - 1 457 

Zysk netto za rok obrotowy - - - 5 230 

    

Aktywa i pasywa   

Aktywa segmentu 6 890 53 478 2 938 63 306 

Aktywa nieprzypisane - - - 38 445 

Aktywa ogółem - - - 101 751 

Pasywa segmentu 5 306 25 204 259 30 769 

Pasywa nieprzypisane - - - 5 496 

Pasywa ogółem - - - 36 265 

 

  

Urządzenia 
telematyczne 

Segment IT 
Segment 

pozostałuch 
usług 

Nieprzypisane Razem 

Nakłady inwestycyjne   

 -rzeczowe aktywa trwałe 213 212 51 65 541 

 - wartości niematerialne 136 53 2 110 301 

Amortyzacja rzecz. aktywów trwałych 118 279 101 166 664 

Amortyzacja wartości niematerialnych 147 94 86 33 360 

Odpisy aktualizujące z tytułu trwałej 

utraty wartości           

 

 

 

 

 

 

 

 



  SSKKOONNSSOOLLIIDDOOWWAANNEE  SSPPRRAAWWOOZZDDAANNIIEE  FFIINNAANNSSOOWWEE    
GGRRUUPPYY  KKAAPPIITTAAŁŁOOWWEEJJ  AARRCCUUSS  ZZAA22000099  RR..  

   30  

Okres od 01.01 do 31.12.2009 

  

Sprzedaż w 
kraju 

Sprzedaż 
zagranicę 

Razem 

Przychody 118 839 648 119 487 

Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrz. 118 839 648 119 487 

Sprzedaż pomiędzy segmentami   

Przychody razem segmentu 118 839 648 119 487 

Wynik segmentu   

Koszty nieprzypisane 118 788 

Zysk z działalności kontynuowanej 

przed opodatkowaniem i przychodami 

finansowymi 699 

Przychody finansowe netto 593 

Zysk przed opodatkowaniem 1 292 

Podatek dochodowy 301 

Zysk netto za rok obrotowy 991 

    

Aktywa i pasywa   

Aktywa segmentu   

Aktywa nieprzypisane 103 498 

Pasywa segmentu 103 498 

Pasywa nieprzypisane 36 959 

Pasywa ogółem     36 959 

 

Okres od 01.01 do 31.12.2008 

  

Sprzedaż w 
kraju 

Sprzedaż 
zagranicę 

Razem 

Przychody 131 448 387 131 835 

Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrz. 131 448 387 131 835 

Sprzedaż pomiędzy segmentami   

Przychody razem segmentu 131 448 387 131 835 

Wynik segmentu   

Koszty nieprzypisane 125 148 

Zysk z działalności kontynuowanej 

przed opodatkowaniem i przychodami 

finansowymi 5 914 

Przychody finansowe netto 773 

Zysk przed opodatkowaniem 6 687 

Podatek dochodowy 1 457 

Zysk netto za rok obrotowy 5 230 

    

Aktywa i pasywa   

Aktywa segmentu   

Aktywa nieprzypisane 101 751 

Pasywa segmentu   

Pasywa nieprzypisane 36 265 

Pasywa ogółem     36 265 
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(4) Nota nr 4 – Skonsolidowane koszty działalności operacyjnej 

  

01.01 do 
31.12.2009 

01.01 do 
31.12.2008 

Zużycie materiałów i energii 1 865 1 840 

Usługi obce 10 765 10 073 

Podatki i opłaty 339 189 

Wynagrodzenia 9 681 7 530 

Świadczenia na rzecz pracowników 1 448 1 385 

Amortyzacja 1 369 1 039 

Pozostałe koszty rodzajowe 2 280 1 977 

Wartość sprzedanych towarów  91 043 104 187 

Razem koszty działalności 118 790 128 220 

    

Zmiana stanu zapasów, produktów i 

rozliczeń międzyokresowych -79   

Koszt wytworzenia produktów na 

własne potrzeby   

koszty sprzedaży 14 539 12 580 

Koszty ogólnego zarządu 6 371 6 140 

Koszt własny sprzedaży 97 801 109 500 

 

Koszty wynagrodzeń obejmują wynagrodzenia płatne zgodnie z warunkami zawartych umów 

o pracę z pracownikami. Koszty świadczeń na rzecz pracowników obejmują koszty 

ubezpieczeń społecznych czyli świadczenia z tytułu ubezpieczeń emerytalnych, rentowych, 

ubezpieczenia wypadkowego, składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych. Koszty świadczeń na rzecz pracowników to także odpisy na 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników oraz inne świadczenia na 

rzecz pracowników. Arcus S.A. tworzy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, T-Matic 

Systems, ze względu na ilość pracowników, nie ma obowiązku tworzenia ZFŚS. 

 

(5) Nota nr 5 – Skonsolidowane pozostałe przychody operacyjne 

  

01.01 do 
31.12.2009 

01.01 do 
31.12.2008 

Zysk ze sprzedaży śr. trwałych 4   

Otrzymane odszkodowania 12   

Rozwiązanie rezerw 0 2 686 

Pozostałe 119   

Razem 135 2 686 

 

Pozostałe przychody operacyjne to przychody nie związane bezpośrednio z działalnością 
operacyjną Spółki. Pozostałe przychody operacyjne to zyski z tytułu sprzedaży rzeczowych 

aktywów trwałych, otrzymane odszkodowania związane ze stratami w ubezpieczonym 

majątku firm. Gdyby Spółka korzystała z dotacji, przychody z tego tytułu także byłyby 

pozostałymi przychodami operacyjnymi. 
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(6) Nota nr 6 – Skonsolidowane pozostałe koszty operacyjne 

  

01.01 do 
31.12.2009 

01.01 do 
31.12.2008 

Strata ze sprzedaży środków trwałych 0 0 

Koszty napraw ubezpieczonego mienia   

Przekazane darowizny 39 24 

Aktualizacja wartości akt niefinans. 44 6 

Pozostałe 93 350 

Razem 176 380 

Pozostałe koszty operacyjne to koszty nie związane bezpośrednio z działalnością operacyjną 
Spółki. Pozostałe koszty operacyjne to straty ze sprzedaży składników rzeczowego majątku 

trwałego, przekazane darowizny czy inne koszty związane ze stratami w ubezpieczonym 

majątku firmy. 

 

(7) Nota nr 7 – Skonsolidowane przychody finansowe 

  

01.01 do 
31.12.2009 

01.01 do 
31.12.2008 

Otrzymane dywidendy   

Odsetki od lokat bankowych 1 674 435 

Odsetki od środków pieniężnych   

Odsetki od papierów wartościowych 0 1 833 

Zysk ze zbycia inwestycji   

Pozostałe 150 0 

Razem 1 824 2 268 

Do przychodów finansowych klasyfikowane są przychody z tytułu otrzymanych dywidend, 

odsetki od lokat i odsetki uzyskane z tytułu zakupu i następnie sprzedaży bonów 

komercyjnych. 

 

(8) Nota nr 8 – Skonsolidowane koszty finansowe 

  

01.01 do 
31.12.2009 

01.01 do 
31.12.2008 

Odsetki od kredytów bankowych 1   

Pozostałe odsetki 97 98 

Przekazane darowizny   

Różnice kursowe 953 1 385 

Razem 1 051 1 483 

Do kosztów finansowych klasyfikowane są koszty z tytułu wykorzystywania zewnętrznych 

źródeł finansowania czyli odsetki od kredytów, odsetki płatne z tytułu zawartych umów 

leasingu finansowego. 
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(9) Nota nr 9 – Skonsolidowany podatek dochodowy 

  

01.01 do 
31.12.2009 

01.01 do 
31.12.2008 

Stawka podatku dochodowego 19% 19% 

Bieżący podatek dochodowy 273 1 210 
Bieżące obciążenie z tyt podatku 273 1 210 

Korekty dotyczące lat ubiegłych   

    

Odroczony podatek dochodowy 28 247 

Związany z powstaniem i odwróceniem 

się różnic przejściowych 28 247 

Związany ze zmianą stawki podatku   

    

Obciążenie podatkowe wykazane w 

rachunku zysków i strat 301 1 457 

 

  

01.01 do 
31.12.2009 

01.01 do 
31.12.2008 

Wynik brutto przed opodatkowaniem 1 292 6 687 

Koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu 358 2 057 

Przychody nie będące przychodami według przepisów podatkowych 213 2 376 

Razem 1 437 6 368 

Podatek według ustawowej stawki 273 1 210 

 

  Bilans Rachunek zysków i strat 
  31.12.2009 31.12.2008 2 009 2 008 
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego 387 421 -34 217 

Różnica w wartości bilansowej i 

podatkowej środków trwałych 

220 389 -169 247 

Róznica w wartości bilansowej i 

podatkowej aktywów finansowych 

39 11 28 -34 

Różnice kursowe 1 21 -20 4 

Inne 127  127   

Rezerwa brutto z tytułu podatku 

odroczonego 

387 421 -34 217 

       

Aktywa z tytułu podatku odroczonego 491 429 62 30 

Rezerwa na naprawy gwarancyjne 144 96 48 -286 

Odpisy aktualizujące zapasy 12 43 -31 -54 

Nie zapłacone składki ZUS  4 16 -12 0 

Nie wypłacone wynagrodzenia 47 68 -21 66 

Różnice kursowe z wyceny 

rozrachunków 

22 115 -93 78 

Odpisy aktualizujące należności 26  26   

Rezerwa na odprawy emerytalne  82 63 19 8 

Inne 154 28 126 218 

Aktywa brutto z tytułu podatku 

odroczonego 

491 429 62 30 

Obciążenie wyniku z tytułu 

odroczonego podatku dochodowego 

    28 247 
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(10) Nota nr 10 – Skonsolidowane zysk przypadający na 1 akcję 

  

01.01 do 
31.12.2009 

01.01 do 
31.12.2008 

Średnia ważona liczba akcji 7 395 157 7 296 681 

Zysk netto przypisany akcjonariuszom 

jednostki dominującej ( tys. zł) 1 026 4 640 

Zysk netto na jedną akcję przypisany 

akcjonariuszom jednostki dominującej 0,14 0,64 

Rozwodniony zysk przypadający na 

jedną akcję przypisany akcjonariuszom 

jednostki dominującej  0,14 0,63 

W lutym 2009 roku miała miejsce emisja akcji. Wyemitowano 98 476 akcji serii C. Do akcji 

serii C mieli prawo akcjonariusze, którzy nabyli akcje serii B i do dnia emisji akcji serii C 

dalej posiadali akcje ARCUS S.A. serii B. 10 akcji serii B dawało prawo do objęcia 1 akcji 

serii C. 

 

(11) Nota nr 11 – Skonsolidowane wartości niematerialne 

  

01.01 do 
31.12.2009 

01.01 do 
31.12.2008 

Oprogramowanie 861 703 

Licencje 271 97 

Inne 532 758 

Razem 1 664 1 558 

 

Zmiany w stanie wartości niematerialnych w okresie 01.01.2009 do 31.12.2009. 

  
Oprogramowanie Licencje Inne Razem 

Wartość brutto   

Stan na 01.01.2009 1 233 732 944 2 909 

Zwiększenia 556 257 0 813 

 -nabycie 556 257 0 813 

Zmniejszenia   

 - sprzedaż    

 - likwidacja   

Stan na 31.12.2009 1 789 989 944 3 722 

Amortyzacja   

Stan na 01.01.2009 530 635 186 1 351 

Zwiększenia 398 83 226 707 

 -amortyzacja 398 83 226 707 

 -nabycie spółki zależnej   

Zmniejszenia   

 - sprzedaż    

 - likwidacja   

Stan na 31.12.2009 928 718 412 2 058 

Netto na dzień 31.12.2009 861 271 532 1 664 
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Zmiany w stanie wartości niematerialnych w okresie 01.01.2008 do 31.12.2008. 

  
Oprogramowanie Licencje Inne Razem 

Wartość brutto   

Stan na 01.01.2008 992 682 98 1 772 

Zwiększenia 241 50 846 1 137 

 -nabycie 241 50 10 301 

-ujęcie kontraktów handlowych zgodnie z MSR 836 836 

Zmniejszenia   

 - sprzedaż    

 - likwidacja   

Stan na 31.12.2008 1 233 732 944 2 909 

Amortyzacja   

Stan na 01.01.2008 300 508 90 898 

Zwiększenia 230 127 96 453 

 -amortyzacja 230 127 96 453 

 -nabycie spółki zależnej   

Zmniejszenia   

 - sprzedaż    

 - likwidacja   

Stan na 31.12.2008 530 635 186 1 351 

Netto na dzień 31.12.2008 703 97 758 1 558 

 

(12) Nota nr 12 – Wartość firmy z konsolidacji 

ARCUS SA w dniu 29.07.2008 nabyła 55 % udziałów firmy T-Matic Systems Sp. z o.o.. 

Cena nabycia udziałów wyniosła 3.540 tys. zł, inne koszty nabycia wyniosły 58 tys. zł. Cena 

nabycia wyniosła razem 3.598 tys. zł. 

 

Wartości godziwe na dzień przejęcia 
Rzeczowe aktywa trwałe 505 

Wartości niematerialne i prawne 1 234 

Zapasy 122 

Należności 167 

Rozliczenia międzyokresowe 82 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 4 

Zobowiązania handlowe -896 

Pozostałe zobowiązania  -2 

Rezerwa na odroczony podatek 

dochodowy 

-181 

Wartość godziwa nabytych aktywów 
netto 

1 035 

    

Nabywany udział w aktywach netto 55% 

Cena nabycia 3 598 

Wartość godziwa nabytych aktywów 

netto 

569 

Wartość firmy 3 029 
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Początkowe rozliczenie transakcji nabycia udziałów 

  tys. zł 
Wartość godziwa zakupionych aktywów 

netto 569 

cena nabycia 3 598 

Procent posiadanych udziałów 55% 

Wartość firmy z konsolidacji 3 029 

 

Sposób pokrycia udziałów 

  tys. zł 
Gotówka 3 540 

Dodatkowe koszty nabycia 58 

Razem 3 598 

 

  

01.01.2009-
31.12.2009 

01.01.2008 - 
31.12.2008 

Przychody T-Matic Systems Sp. z o.o. 6 200 5 221 

Wynik netto T-Matic Systems Sp. z o.o. 50 982 

 

(13) Nota nr 13 – Skonsolidowane rzeczowe aktywa trwałe 

  

01.01 do 
31.12.2009 

01.01 do 
31.12.2008 

Środki trwałe 3 884 1 719 

Grunty   

Budynki i budowle   

Maszyny i urządzenia 312 341 

Środki transportu 586 678 

Pozostałe 2 986 700 

Środki trwałe w budowie 0 84 

    

Rzeczowe aktywa trwałe 3 884 1 803 
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Zmiany w stanie środków trwałych w okresie 01.01 do 31.12.2009 

  

Budynki i 
budowle 

Maszyny i 
urządzenia 

Środki 
transportu 

Pozostałe Razem 

Wartość brutto   

Stan na 01.01.2008 478 1 257 930 1 681 4 346 

Zwiększenia 177 93 2 557 2 827 

 - nabycie 177 93 386 656 

 - leasing 2 171 2 171 

Zmniejszenia 478 64 0 50 592 

 - sprzedaż i likwidacja 64 0 50 114 

Stan na 31.12.2009 0 1 370 1 023 4 188 6 581 

Umorzenie   

Stan na 01.01.2009 478 916 252 981 2 627 

Zwiększenia 0 205 185 272 662 

 - amortyzacja 0 205 185 272 662 

Zmniejszenia 478 63 0 51 592 

 - sprzedaż i likwidacja 63 0 51 114 

Stan na 31.12.2009 0 1 058 437 1 202 2 697 
Netto na dzień 31.12.2009 0 312 586 2 986 3 884 

 

Zmiany w stanie środków trwałych w okresie 01.01 do 31.12.2008 

  

Budynki i 
budowle 

Maszyny i 
urządzenia 

Środki 
transportu 

Pozostałe Razem 

Wartość brutto   

Stan na 01.01.2008 478 1 366 1 234 1 509 4 587 

Zwiększenia 172 188 180 541 

 - nabycie 172 188 180 541 

    

Zmniejszenia 281 492 8 781 

 - sprzedaż i likwidacja 281 492 8 781 

Stan na 31.12.2008 478 1 257 930 1 681 4 347 

Umorzenie   

Stan na 01.01.2008 469 923 291 763 2 447 

Zwiększenia 9 253 176 226 664 

 - amortyzacja 9 253 176 226 664 

    

Zmniejszenia 260 215 8 483 

 - sprzedaż i likwidacja 260 215 8 483 

    

Stan na 31.12.2008 478 916 252 981 2 628 
Netto na dzień 31.12.2008 0 341 678 700 1 719 

 

Środki trwałe wykazywane 

pozabilansowo 2009 2008 
na podstawie umowy leasingu 1 386 1 843 

na podstawie umowy najmu 0 526 

Razem 1 386 2 369 
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do 1 roku  

od 1 roku 
do 5 lat 

Łączna kwota opłat leasingowych z tytułu umowy 

leasingu 836 550 

 

(14) Nota nr 14 – Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 

  31.12.2009 31.12.2008 
Akcje jednostek notowanych   

Akcje jednostek nienotowanych 2 523 2 523 

 

Udziały w jednostkach podporządkowanych 

  31.12.2009 31.12.2008 
Udziały w jednostkach zależnych 0 0 

Trwała utrata wartości 0 0 

 

(15) Nota nr 15 – Skonsolidowane należności długoterminowe 

  31.12.2009 31.12.2008 

Należności handlowe od jednostek 

powiązanych 0 0 

Należności handlowe od pozostałych 

jednostek 0 0 

Należności z tytułu podatków 0 0 

Zaliczki przekazane 0 0 

Pozostałe należności 534 243 

Należności dochodzone sądownie   

Odpis aktualizujący 0 0 

  534 243 

Należności o terminie płatności powyżej 12 miesięcy wykazywane są jako należności 

długoterminowe. 

 

(16) Nota nr 16 – Skonsolidowane zapasy 

  31.12.2009 31.12.2008 
Towary 19 701 17 840 

Odpis aktualizujący  -62 -235 

Zaliczki na poczet dostaw towarów 0 667 

Razem 19 639 18 272 

 

  31.12.2009 31.12.2008 

Zapasy objęte umową przewłaszczenia 

na zabezpieczenie kredytu w rachunku 

bieżącym 

7 000 7 000 
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(17) Nota nr 17 – Inwestycje krótkoterminowe 

  31.12.2009 31.12.2008 
Bony komercyjne 0 0 

Inwestycje krótkoterminowe 0 0 

 

(18) Nota nr 18 – Skonsolidowane należności handlowe i pozostałe należności, 
należności z tytułu podatku dochodowego 

  31.12.2009 31.12.2008 

Należności handlowe od jednostek 

powiązanych 

227 86 

Należności handlowe od pozostałych 

jednostek 

49 774 46 193 

Należności z tytułu podatków 7 208 

Zaliczki przekazane 0 12 

Pozostałe należności 1 757 1 779 

Należności dochodzone sądownie    

Odpis aktualizujący -135 -97 

Razem 51 630 48 181 

 

Zmiana stanu odpisu aktualizującego należności handlowe. 

  31.12.2009 31.12.2008 
Bilans otwarcia 97 169 

Utworzenie rezerwy 298 14 

na należności handlowe 298 14 

wykorzystanie z tytułu: 260 86 

spłaty należności 61 56 

odpisania należności 199 30 

Bilans zamknięcia 135 97 

 

Inne aktywa obrotowe 

  31.12.2009 31.12.2008 

Rozliczenia międzyokresowe kosztów- 

wydatki stanowiące koszt przyszłych 

okresów 

0 0 

 

(19) Nota nr 19 – Skonsolidowane środki pieniężne 

  31.12.2009 31.12.2008 
Środki pieniężne w kasie 30 38 

Środki pieniężne na rachunkach 

bankowych 

1 150 3 035 

Lokaty krótkoterminowe 18 896 22 640 

Razem 20 076 25 713 
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(20) Nota nr 20 – Skonsolidowany kapitał podstawowy 

  

Wartość 
nominalna 

Ilość akcji Wartość (zł) 

 Stan na 31.12.2008 0,1 7 296 681 729 668,00 

 Stan na 31.12.2009 0,1 7 395 157 739 515,70 

 

seria liczba akcji wartość akcji 
sposób 

pokrycia 
data 

rejestracji 

A 5 000 000 500 000,00 gotówka 02.01.2007 

B 2 296 681 229 668,00 gotówka 06.11.2007 

C 98 476 9 847,60 gotówka 13.07.2009 

razem 7 395 157 739 515,60     

 

Struktura właścicielska kapitału podstawowego Arcus SA (według wiedzy Spółki) w 
dniu 31.12.2009 

  Liczba akcji 
Udział w 
kapitale 

zakładowym 

Udział w 
kapitale 

zakładowym 
w % 

Liczba głosów 
na WZA 
Spółki 

% głosów na 
WZA Spółki 

Marek Czeredys          4 300 000              430 000,0     58,15 58,15 58,15 

Michał Czeredys             500 000                50 000,0     6,76 6,76 6,76 

TFI AIG              600 000                60 000,0     8,11 8,11 8,11 

Kadra kierownicza               27 901                  2 790,1     0,38 0,38 0,38 

Pozostali          1 967 256              196 725,6     26,6 26,6 26,6 

Razem       7 395 157           739 515,7                 100,00    100,0 100,0 

 

(21) Nota nr 21 – Skonsolidowane kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej 
ich wartości nominalnej 

  31.12.2009 31.12.2008 

Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji 

powyżej ich wartości nominalnej 37 631 37 631 

 

Kapitał rezerwowy 

  31.12.2009 31.12.2008 

Kapitał rezerwowy 14 261 14 261 
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(22) Nota nr 22 – Skonsolidowane zyski zatrzymane 

Zyski zatrzymane 

  31.12.2009 31.12.2008 
Zyski zatrzymane z lat ubiegłych 11 664 6 407 

korekty MSSF/MSR 123 27 

Zysk (strata) bieżącego okresu 991 5 230 

Zmniejszenie/ przeznaczenie na kapitał 

rezerwowy 0   

Razem 12 778 11 664 

 

Struktura zysków zatrzymanych z lat poprzednich 

  31.12.2009 31.12.2008 
Ustawowy odpis obligatoryjny 249   

Zyski zatrzymane decyzją właścicieli 

ponad wymaganą wartość 12 529 11 664 

Razem 12 778 11 664 

 

(23) Nota nr 23 – Skonsolidowane rezerwy na zobowiązania 

  31.12.2009 31.12.2008 
Rezerwa na naprawy gwarancyjne 757 504 

Rezerwa na odprawy emerytalne 406 340 

Pozostałe 0 0 

Suma 1 163 844 

W tym część    

Część długoterminowa 340 381 

Rezerwa na naprawy gwarancyjne 192 234 

Rezerwa na odprawy emerytalne 148 147 

Część krótkoterminowa 823 463 

Rezerwa na naprawy gwarancyjne 565 270 

Rezerwa na odprawy emerytalne 258 193 

Pozostałe 0 0 

 

Zmiany w stanie rezerw na zobowiązania 

  31.12.2009 31.12.2008 
Bilans otwarcia 844 2 877 
Utworzenie rezerwy 560 508 
Rezerwa na naprawy gwarancyjne 494 504 

Rezerwa na odprawy emerytalne 66 4 

Pozostałe 0 0 

Wykorzystanie rezerw 0 2 376 
Rezerwa na naprawy gwarancyjne 0 2 376 

Rezerwa na odprawy emerytalne   

Rozwiązanie rezerw 241 165 
Rezerwa na naprawy gwarancyjne 241 165 

Rezerwa na odprawy emerytalne   

Bilans zamknięcia 1 163 844 
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(24) Nota nr 24 – Skonsolidowane pozostałe zobowiązania długoterminowe 

  31.12.2009 31.12.2008 
Zobowiązania wobec jednostek 

powiązanych 

0 0 

Zobowiązania wobec pozostałych 

jednostek 

1 900 252 

Pozostałe 0 0 

Razem 1 900 252 

 

(25) Nota nr 25 – Skonsolidowane krótkoterminowe pożyczki i kredyty 
bankowe 

  31.12.2009 31.12.2008 
Pożyczki od podmiotów powiązanych 0 461 

Kredyty krótkoterminowe   

razem 0 461 

Pożyczki od podmiotów powiązanych to pożyczki udzielone Spółce T-Matic przez członków 

jej zarządu. 

 

(26) Nota nr 26 – Skonsolidowane zobowiązania handlowe i pozostałe 
zobowiązania 

  31.12.2009 31.12.2008 
Zobowiązania handlowe wobec 

jednostek powiązanych 

66   

Zobowiązania handlowe wobec 

pozostałych jednostek 

24 126 28 754 

Zobowiązania z tytułu podatków i 

ubezpieczeń społecznych 

7 526 4 892 

Zaliczki otrzymane 853   

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 244 281 

Pozostałe 434 41 

Razem 33 249 33 968 

 

Zobowiązania i należności w walutach obcych 

  Zobowiązania Należności 
waluta 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008 
    

EUR 5 815 8 219 362   

USD 11 0   

GBP   

PLN 29 323 25 666 51 830 47 017 

Razem 35 149 33 885 52 192 47 017 

 

 

 



  SSKKOONNSSOOLLIIDDOOWWAANNEE  SSPPRRAAWWOOZZDDAANNIIEE  FFIINNAANNSSOOWWEE    
GGRRUUPPYY  KKAAPPIITTAAŁŁOOWWEEJJ  AARRCCUUSS  ZZAA22000099  RR..  

   43  

(27) Nota nr 27 – Zobowiązania warunkowe 31.12.2009 

Na rzecz pozostałych jednostek 21 287 
zobowiązania wekslowe 1 767 

przewłaszczenie 7 000 

cesja należności 10 000 

zastaw 2 520 

 

Zobowiązania wekslowe ARCUS S.A. – towarzystwa ubezpieczeniowe 

L.P. 
rodzaj 

zobowiązania 
wystawca 
gwarancji 

beneficjent 
wartość 

gwarancji 
waluta nr gwarancji ważna od: ważna do: 

zabezpieczenie 
dla wystawcy 

gwarancji 

1 gwarancja 

usunięcia wad i 

usterek 

TUiR"CIGNA 

STU" S.A. 

Departament 

Adm. MON 

8 052,00 PLN 150600/044/24/

2005 

2005-08-08 2010-08-22 weksel własny 

2 gwarancja 

ubezpieczeniowa 

zapłaty wadium 

T.U. InterRisk 

S.A. 

Poczta 

Polska 

Centrum 

Infrastruktury 

50 000,00 PLN 02GG24/0005/

09/0001 

2009-12-10 2010-02-09 weksel własny 

3 gwarancja 

należytego 

wykonania 

kontaktu 

T.U. InterRisk 

S.A. 

Powiat Łaski 77 592,00 PLN 32GG24/0005/

09/0002 

2009-12-03 2010-07-30 weksel własny 

4 gwarancja 

należytego 

wykonania 

umowy 

Ergo Hestia 

SA 

BGK SA 144 843,52 PLN 250000689338 2006-07-10 2010-07-10 weksel własny 

5 gwarancja 

należytego 

wykonania 

umowy 

Ergo Hestia 

SA 

ZUS Kraków 17 000,00 PLN z 13.10.2006 2006-11-01 2010-11-30 weksel własny 

6 gwarancja 

usunięcia wad i 

usterek 

Ergo Hestia 

SA 

ZUS Kraków 5 100,00 PLN z 13.10.2006 2006-11-01 2011-11-15 weksel własny 

7 gwarancja 

należytego 

wykonania 

umowy 

TUiR"CIGNA 

STU" S.A. 

ZUS 83 143,00 PLN GG/1504-

120/24/2006 

2006-12-01 2010-01-16 weksel własny 

8 gwarancja 

należytego 

wykonania 

kontraktu i 

usunięcia wad i 

usterek 

TUiR"CIGNA 

STU" S.A. 

ZUS 14 237,40 PLN GG/1512-

135/24/2007 

2007-12-29 2013-01-14 weksel własny 

9 gwarancja 

należytego 

wykonania 

umowy 

Ergo Hestia 

SA 

ZUS 392 800,00 PLN 250 001 191 

308  

2009-11-26 2012-06-12 weksel własny 

10 gwarancja 

ubezpieczeniowa 

T.U. InterRisk 

S.A. 

PPUP Poczta 

Polska 

Centrum 

Infrastruktury 

18 011,84 PLN GG/1504-

017/24/2008 

2007.03.02 2009.10.15 weksel własny 

11 gwarancja 

ubezpieczeniowa 

T.U. InterRisk 

S.A. 

Totalizator 

Sportowy Sp. 

Z o.o. 

29 235,00 PLN GJ/1512-

013/24/2009 

2009.04.21 2012.06.20 weksel własny 

12 gwarancja 

zapłaty wadium 

T.U. InterRisk 

S.A. 

ZUS 15 200,00 PLN GG/1502-

219/24/2009 

2009-07-15 2010-03-16 weksel własny 

13 gwarancja 

należytego 

wykonania 

umowy 

Ergo Hestia 

SA 

PZU na 

Życie SA 

398 024,00 PLN 2 500 011 600 

005,00 

2009-04-22 2011-04-21 weksel własny 

14 gwarancja 

należytego 

wykonania 

umowy 

Ergo Hestia 

SA 

PZU SA 793 774,00 PLN 2 500 011 600 

004,00 

2009-04-22 2011-04-21 weksel własny 
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Umowy leasingowe  

W dniu 30 grudnia 2009 ARCUS S.A. zawarła z BRE Leasing Sp. z o.o. umowę nr 

ARCUS/WA/104120/2009 dotyczącą  leasingu kopertownicy przez okres 5 lat. Wartość 
umowy leasingu (suma rat leasingowych) wynosi 2 629 734,00 zł. Zabezpieczeniem umowy 

są weksle wraz z deklaracją wekslową, cesja z kontraktu dzierżawy zawartej przez ARCUS 

S.A. z ostatecznym użytkownikiem przedmiotu leasingu oraz kaucja pieniężna w wysokości 

500 tys. zł. Zwolnienie kaucji nastąpi po osiągnięciu przez Spółkę uzgodnionych z BRE 

Leasing Sp. z o.o. wskaźników finansowych. 

 

Weksle gwarancyjne in blanco  

Umowy z Bankiem PeKaO S.A. 

L.P. rodzaj zobowiązania umowa ważna 
od: 

umowa ważna 
do:  

wartość  waluta wartość 
zobowiązania 
wekslowego 

1 Umowa nr 98/62 o kredyt 

obrotowy 

krótkoterminowy w 

rachunku bieżącym 

1998-07-10 2009-05-31 4 000 000 PLN do wysokości 

zobowiązania 

2 Akredytywa 

ORZN0290153 

 2001-03-27 2010-10-28 3 500 000 EUR do wysokości 

zobowiązania 

 

Umowa zastawu nr 2007/9 z 9.10.2007 zawarta przez ARCUS S.A. z Bankiem PeKaO S.A. 

Umowa ustanowiła zastaw rejestrowy na akcjach niebędących przedmiotem obrotu na 

giełdzie tj. na 70.000 akcjach PKE S.A. o łącznej wartości zakupu 2.520.000 PLN, jako 

zabezpieczenie wierzytelności Banku PeKaO S.A. z tytułu zmiany zabezpieczenia dla 

akredytywy importowej nr ORZN0290153 do dnia 28.10.2010. W dniu 31.03.2010 roku  

została dokonana zamiana posiadanych 70 000 akcji Południowego Koncernu 

Energetycznego S.A., na 3 120 730 akcji TAURON Polska Energia S.A. 

 

Umowa przewłaszczenia nr 2004/21 z dnia 28.05.2004 zawarta przez ARCUS S.A. z 

Bankiem PeKaO S.A. Przewłaszczenie 7.000.000,00 zł środków obrotowych (zapasy)  

znajdujących się w magazynach Spółki. Umowa zabezpiecza wierzytelność banku z tytułu 

udzielenia akredytywy importowej ORZN0290153. 

 

Umowa przelewu wierzytelności nr 2006/7 zawarta przez ARCUS S.A., z Bankiem Pekao 

S.A. z dnia 29 maja 2006r. Globalna cesja wierzytelności przysługujących Spółce od jej 

kontrahentów handlowych do wysokości 10 mln złotych, bez konieczności powiadamiania 

kontrahentów i uzyskania potwierdzeń przyjęcia do wiadomości zawarcia umowy cesji. Cesja 

stanowi zabezpieczenie  do Umowy nr 98/62 o kredyt obrotowy krótkoterminowy w rachunku 

bieżącym oraz do akredytywy importowej stand by Nr ORZN0290153. 
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(28) Nota nr 28 – Transakcje z podmiotami powiązanymi 

Podmiot powiązany Okres 

Sprzedaż na 
rzecz 

podmiotów 
powiązanych 

Zakupy od 
podmiotów 

powiązanych 

Należności od 
podmiotów 

powiązanych 

Zobowiązania 
wobec 

podmiotów 
powiązanych 

  2008   

Docusoft 0 383 0 0 

Inforsys 993 0 85   

T-Matic Systems  5   

Razem 993 383 90 0 
    

  2009   

Docusoft 0 132 0 24 

Inforsys 1 149 75 227 36 

T-matic Systems  0   

eSaldoJ.M. Zalewska 6 

Razem 1 149 207 227 66 

Pożyczki udzielone Spółce T-Matic 

przez członków jej zarządu          172 

 

(29) Nota nr 29 – Zatrudnienie i wynagrodzenia 

Wynagrodzenie wyższej kadry kierowniczej 

  2009 2008 
wynagrodzenie 2 202 1 552 

Świadczenia po okresie zatrudnienia 

Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy 

Świadczenia w formie akcji własnych 

Razem 2 202 1 552 

 

Wynagrodzenie za rok 2009 za rok 2008 
Zarząd 845 670 

Rada Nadzorcza 168 247 

Kontrakt menadżerski 222 328 

Dyrektorzy 2 202 1 552 

Razem 3 437 2 797 

 

Zatrudnienie w ARCUS S.A. 

Okres 
Działy 

Handlowe, 
Marketing 

Serwis 
Logistyka i 
Magazyn 

Działy 
wsparcia 

(księgowość, 
IT, admin.) 

Zarząd Razem 

2008 28 33 7 10 2 80 
Udział [%] 35% 41% 9% 13% 3% 100% 

2009 43 31 10 11 3 98 
Udział [%] 44% 32% 10% 11% 3% 100% 

Zmiana [osoby] 15 -2 3 1 1 18 
Zmiana [%] 54% -6% 43% 10% 50% 23% 
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Zatrudnienie w T-matic Systems Sp. z o.o. 

Stan zatrudnienia 
Pracownicy 

wsparcia 
technicznego 

Informatycy 
Pracownicy 

handlowi 
Pracownicy 

administracyjni 
Zarząd  RAZEM 

31 grudnia 2008 3 1 1 0 4 9 

31 grudnia 2009 6 3 2 1,25 4 16,25 

Zmiana osoby 3 2 1 1,25 0 7,25 

Zmiana w % 100,00% 200,00% 100,00% - 0,00% 80,60% 

 

(30) Nota nr 30 - Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi 
ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i danych porównywalnych, a 
uprzednio sporządzanymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi. 

BILANS 31.12.2009 Q4 31.12.2009 Różnica Wyjaśnienie różnicy 

Aktywa   

I. Aktywa trwałe 12 125 9 967 2 158   

1. Wartości niematerialne i prawne 1 664 1 664 0   

 wartość firmy z konsolidacji 3 029 3 029 0   

2. Rzeczowe aktywa trwałe 3 884 1 713 2 171 korekta wyceny 

3. Aktywa finansowe dostępne do 

sprzedaży 

2 523 2 523 0   

4. Należności długoterminowe  534 852 -318   

5. Długoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe  

491 186 305 korekta wyceny 

II. Aktywa obrotowe 91 373 91 135 238   

1. Zapasy 19 639 19 416 223 korekta wynika ze zwrotu w 

2010 towaru sprzedanego w 

2009 

2. Należności krótkoterminowe 51 630 51 617 13 korekta o faktury korygujące 

wystawione 2010 

3. Należności z tytułu pod dochodowego 28 26 2   

4. środki pieniężne 20 076 20 076 0   

Aktywa razem 103 498 101 102 2 396   

       

Pasywa     

I. Kapitał własny 66 539 66 247 292   

1. Kapitał zakładowy 740 740 0   

2. Kapitał zapasowy 37 774 37 774 0   

3. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 261 14 261 0   

3. Zysk zatrzymane 12 778 12 483 295 korekta wyceny 

udział jednostek niekontrolujących 986 989 -3 korekta wyceny 

II Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 

36 959 34 855 2 104   

1. Rezerwy na podatek odroczony 387 539 -152 korekta wyceny 

2. Rezerwa na zobowiązania 340 340 0   

3. Pozostałe zobowiązania 

długoterminowe 

1 900 252 1 648 korekta wyceny 

4. Krótkoterm pożyczki  0 172 -172   

5. Zobowiązania z tytyłu dostaw i usług 32 963 32 281 682 korekta wyceny 

6. Zobowiązanie z tytułu podatku 

dochodowego 

286 269 17 korekta wyceny 

7. Rezerwy na zobowiązania 823 709 114 korekta wyceny 

8. Pozostałe pasywa 260 293 -33   

Pasywa razem 103 498 101 102 2 396   
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Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ARCUS S.A. zostało zatwierdzone do publikacji 

oraz podpisane przez Zarząd dnia 30 kwietnia 2010. 

 

 

Sporządzono Warszawa, 2009.04.30  

 

 

…………………………………….. 

Wojciech Kruszyński – Prezes Zarządu 

 

 

…………………………………….. 

Konrad Kowalczuk – Wiceprezes Zarządu 

 

 

…………………………………….. 

Wiktor Różański – Wiceprezes Zarządu 

 

…………………………………….. 

Sporządzono przez: Grażyna Syryczyńska 

– Główny Księgowy 

 


