
     

                                                                  

KOMENTARZ ZARZĄDU ARCUS S.A. 

DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA III KWATAŁ 2010 R. 

 

Szanowni Pa ństwo, 

 

W III kwartałach 2010 roku Grupa Kapitałowa Arcus S.A. osiągnęła 117,07 mln zł 
przychodów wobec 58,8 mln złotych rok wcześniej. W III kwartale br. skonsolidowane 
przychody wyniosły 35,57 mln zł i były o 117% wyższe niż w analogicznym okresie roku 
ubiegłego. Na poziomie jednostkowym Arcus S.A. osiągnął 114,68 mln zł przychodów 
narastająco i 36,88 mln zł w III kwartale br. Za trzy kwartały 2010 roku wypracowane 
przychody są tylko o ok. 2% niższe niż sprzedaż osiągnięta w całym 2009 roku. Spółka 
osiągnęła narastająco na poziomie jednostkowym 19 tys. zł zysku (4,7 mln zł straty rok 
wcześniej), natomiast w ujęciu skonsolidowanym było to 1,54 nln zł straty (4,97 mln zł straty 
rok wcześniej). 

W III kwartale prowadzone były dalsze działania mające na celu rozwój kluczowych 
obszarów działalności: systemów zarządzania drukiem, systemów obsługi korespondencji, 
ICT oraz telematyki i telemetrii. ARCUS S.A. podpisał kilka znaczących kontraktów zarówno 
z klientami biznesowymi, jak i administracją publiczną. Dotyczyły one zarówno dostaw, 
dzierżawy, jak i outsourcingu urządzeń. Oprócz rozwoju oferty w zakresie zarządzania 
drukiem i korespondencją masową Spółka dynamicznie rozwija także działalność 
integratorską na rynku teleinformatycznym. Do kilkunastu kontraktów zawartych od początku 
bieżącego roku przez łódzki oddział - ARCUS Systemy Informatyczne, dołączyły m.in. dwie 
umowy na łączną kwotę ponad 11,5 mln zł brutto. Umowy te realizowane są w ramach 
programu budowy zintegrowanego systemu e-usług publicznych województwa łódzkiego 
oraz stworzenia Regionalnego Systemu Informacji Medycznej (RSIM).  

Pierwszy projekt o wartości ponad 3 mln zł brutto polega na rozbudowie systemu e-
Administracji, a jego celem jest wyeliminowanie tradycyjnego sposobu komunikowania się 
administracji publicznej z obywatelami i przejęcie tego zadania przez internet.  

Drugi z projektów, o wartości prawie 8 mln zł brutto, to stworzenie RSIM obejmującego cały 
obszar województwa łódzkiego. ARCUS S.A. realizować będzie część projektu obejmującą 
placówki ochrony zdrowia na terenie województwa łódzkiego w zakresie: uporządkowania, 
modernizacji i rozbudowy systemów teleinformatycznych i infrastruktury teleinformatycznej 
(ICT), poprawy bezpieczeństwa danych w systemach teleinformatycznych, a także 
dostosowania systemów teleinformatycznych placówek do  systemów rozliczania z 
Płatnikiem (NFZ) oraz do wymogów interoperacyjności i zgodności ze standardami wymiany 
danych elektronicznych. Równoległym celem realizowanym w ramach RSIM jest stworzenie 
regionalnej hurtowni danych z funkcjami analityczno-raportującymi.  

Podpisane kontrakty, realizowane za pośrednictwem ARCUS Systemy Informatyczne, 
potwierdzają pełną zdolność operacyjną utworzonego w ubiegłym roku oddziału oraz jego 



     

                                                                  

potencjał rozwojowy, gdyż procesy integracji środowisk informatycznych w 
przedsiębiorstwach komercyjnych i administracji publicznej w Polsce w ramach budowy 
społeczeństwa informatycznego oraz dostosowywania procedur do dyrektyw unijnych będą 
prowadzone w przyszłości. 

Kolejnym kontraktem z zakresu ICT są umowy zawarte z Departamentem Zaopatrywania Sił 
Zbrojnych MON na kwotę ponad 7,5 mln zł netto, realizowane w ramach programu 
modernizacji infrastruktury IT i zakupu nowego sprzętu informatycznego na potrzeby 
Polskich Sił Zbrojnych. W ramach tego projektu ARCUS wyposaży polską armię w sprzęt 
informatyczny (m.in. komputery stacjonarne, skanery dokumentów, urządzenia 
wielofunkcyjne, drukarki, w tym oszczędne w eksploatacji produkty Kyocera Mita). 

W ofercie Grupy ARCUS i T-Matic Systems Sp, z o.o. znajdują się także systemy 
telemetryczne. Jednym z sektorów gospodarki zainteresowanych takimi rozwiązaniami jest 
branża energetyczna. Zakłady energetyczne w Polsce są zobowiązane do wprowadzenia 
systemów automatycznego odczytu liczników. Według badań 
PricewaterhousehouseCoopers, 72% zarządów firm energetycznych na świecie deklaruje 
podejmowanie inwestycji w przedsięwzięcia zwiększające efektywność działania – zdalny 
odczyt jest jednym z nich. Należąca do Arcusa spółka zależna T-matic Systems prowadziła 
w 2009 i 2010 roku intensywne prace związane z rozwojem zaawansowanych 
technologicznie rozwiązań telemetrycznych (zdalnego odczytu energii elektrycznej). Obszar 
ten jest niezwykle perspektywiczny, jednakże wiąże się z poniesieniem znacznych nakładów, 
które wpływają na obecnie generowane przez T-Matic Systems Sp. z o.o. wyniki. Nakłady te 
są jednak niezbędne do właściwego przygotowania projektów, które powinny być ogłaszane 
na przełomie 2010 i 2011 roku. Inwestycje w ten obszar działalności T-matic finansowane są 
m.in. pożyczkami od ARCUS. 
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