
 

                                                                 
 

Szanowni Państwo, 

 

W I kwartale br. Grupa Kapitałowa Arcus osiągnęła 28,4 mln zł przychodów. W analogicznych okresach 

w latach ubiegłych, przychody kształtowały się na poziomie 51,3 mln zł w roku 2010 i 18,2 mln zł w roku 

2009. Strata netto wyniosła 3,8 mln zł, natomiast w latach ubiegłych wynik netto Grupy Kapitałowej był 

odpowiednio 1,2 mln zł zysku w roku 2010 i 2,1 mln zł straty w roku 2009. 

 

Strata netto w tej wielkości jest spowodowana przede wszystkim duŜo niŜszymi przychodami w roku 

2011 niŜ w roku 2010 oraz nakładami inwestycyjnymi Grupy związanymi z projektami telemetrycznymi w 

zakresie zdalnego odczytu na rynku energetycznym oraz projektu outsourcingu systemów zarządzania 

wydrukiem. Koszty podstawowej działalności Grupy kształtowały się na poziomie kosztów działalności z 

analogicznego okresu roku ubiegłego. 

 

NiŜsze przychody w roku bieŜącym w porównaniu z rokiem 2010 spowodowane były brakiem duŜych 

projektów handlowych. Na wysokie przychody Grupy w roku ubiegłym wpłynęła natomiast 

incydentalność niektórych kontraktów i ich wdroŜenie rozłoŜone pomiędzy ostatnim kwartałem roku 2009 

i pierwszym kwartałem roku 2010. 

 

Grupa ARCUS jest obecnie zaangaŜowana w kilka kolejnych projektów w zakresie zdalnego odczytu 

energii elektrycznej oraz inteligentnych sieci energetycznych. Grupa stworzyła jeden z największych na 

polskim rynku centrów  kompetencyjnych w tym zakresie, oferujący innowacyjne rozwiązania będące w 

sferze zainteresowań przedsiębiorstw dystrybuujących energię elektryczną w Polsce.  

 

Działania w zakresie zdalnego odczytu energii elektrycznej oraz inteligentnych sieci przyniosły w roku 

bieŜącym pierwsze istotne rezultaty. W kwietniu 2011 roku ARCUS SA w konsorcjum z T-matic Systems 

Sp. z o.o. został wyłoniony jako jeden z 3 wykonawców „Infrastruktury pośredniczącej w technice PLC” w 

postępowaniu  przetargowym  zorganizowanym przez Energa Operator SA. W dniu 19.04.2011 Grupa 

ARCUS zawarła z ta firmą umowę ramową na okres 8 lat. Łączny budŜet projektu przekracza 73 mln zł 

netto. ENERGA OPERATOR SA jest jednym z pierwszych przedsiębiorstw branŜy energetycznej, który 

rozpoczął proces wdroŜenia systemu automatycznego odczytu liczników. Do 2020 roku, zgodnie z 

dyrektywą Unii Europejskiej i celami zawartymi w pakiecie energetyczno-klimatycznym (tzw. „3x20”), 

zostanie wymienionych w Polsce ok. 16,5 mln liczników, a wielkość rynku systemów zdalnego odczytu 

energii w latach 2011-2020 szacowana jest na ok. 7-8 mld zł. 

 

Kolejnym istotnym czynnikiem wpływającym na wyniki Grupy ARCUS jest realizacja celu Zarządu 

ARCUS SA zapewniającego stabilność inwestycji Akcjonariuszy związana ze zwiększaniem sprzedaŜy 

usług dzierŜawy sprzętu lub outsourcingu procesów wydruku pod nazwą ARCUS Kyocera MDS.  



 

                                                                 
 

Przykładem jest umowa realizowana w I kwartale br. podpisana w grudniu 2010 roku z BRE Bank SA, w 

zakresie zaprojektowania, dostawy, wdroŜenia oraz utrzymania zintegrowanej platformy wydruku, 

kopiowania, skanowania i faksowania. 

   

Kontrakty z zakresu outsourcingu i dzierŜawy ARCUS Kyocera MDS są z reguły umowami 

długoterminowymi, trwającymi zwykle 36-60 miesięcy i generującymi zyski w średnim i długim terminie. 

Wynika to z ich specyfiki – na początku konieczne jest poniesienie kosztów (np. audyt środowiskowy, 

dostarczenie i dowóz sprzętu, integracja systemów, itp.), miesięczne przychody z tytułu kontraktu 

stopniowo pokrywają te koszty, a zyski ujawniają się w dłuŜszym okresie. MarŜe osiągane na tego typu 

kontraktach są znacznie wyŜsze niŜ na sprzedaŜy urządzeń, zapewniając stabilne wpływy gotówki i 

pokrycie części kosztów stałych. UmoŜliwia to zmniejszenie w długim okresie zaleŜności przychodów i 

wyników Spółki od koniunktury gospodarczej oraz kontraktów incydentalnych. 

 

Zarząd ARCUS SA jest przekonany, Ŝe dotychczasowe działania oraz ich realizacja przyniosą w średniej 

i długiej perspektywie wymierne korzyści dla Akcjonariuszy.  

 

 

 

Prezes Zarządu 

 

 

Wojciech Kruszyński 


