
 

                                                                  

KOMENTARZ ZARZĄDU ARCUS S.A. 

DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2010 R. 
 
 

Warszawa, 17 maja 2010 r. 
 
 
Szanowni Pa ństwo, 
 
W I kwartale Spółka osiągnęła 50,3 mln zł przychodów, natomiast Grupa Kapitałowa wypracowała 
51,3 mln zł (rok wcześniej w analogicznym okresie było to odpowiednio 16,7 mln zł i 18,2 mln zł). 
Wypracowany w I kwartale jednostkowy zysk netto wyniósł 1,6 mln zł, natomiast skonsolidowany 1,2 
mln zł (rok wcześniej wypracowano stratę odpowiednio 2,5 mln zł i 2,1 mln zł). 
 
Powyższe wyniki są potwierdzeniem stabilnej sytuacji finansowej oraz pozycji ARCUS S.A. zarówno 
na rynkach dotychczasowej działalności związanej z zarządzaniem dokumentem i korespondencją 
masową, jak i na rynku innowacyjnych rozwiązań telekomunikacyjnych oraz telematycznych.  
 
Istotnymi czynnikami pozytywnie wpływającymi na sytuację Spółki są m.in. zmiany w zakresie 
poszerzenia oferty oraz przyjęty w zeszłym roku model sprzedaży, dostosowany do obecnej sytuacji 
rynkowej i potrzeb klientów, a także wzmocnienie działań handlowych i marketingowych. Zmiany te 
zostały zapoczątkowane w drugim kwartale 2009 roku i obecnie widzimy ich pozytywne efekty. Dobre 
wyniki Spółki osiągane na rynku urządzeń drukujących i kopiujących zaowocowały podpisaniem w 
dniu 4 maja 2010 aneksu do umowy o współpracy z Kyocera Mita Europe B.V. dotyczącego 
dystrybucji na terenie Polski wszystkich modeli kopiarek i wielofunkcyjnych urządzeń kopiujących 
(Multi-functional Products "MFP"). Kontrakt został przedłużony na czas nieokreślony, co jest nie tylko 
potwierdzeniem silnej pozycji ARCUS S.A. na rynku urządzeń drukujących i kopiujących, ale również 
wyrazem zaufania japońskiego partnera i jego satysfakcji z dotychczasowego kilkunastoletniego 
okresu współpracy.  
 
ARCUS S.A. jako jedyny dostawca rozwiązań Kyocera Mita w Polsce intensywnie buduje przewagę 
konkurencyjną na rynku, m.in. poprzez poszerzenie oferty o nowe formy sprzedaży usług zarządzania 
drukiem tj. outsourcing i dzierżawę. Rozwój sprzedaży usług będzie miał pozytywny wpływ na 
zwiększenie rentowności oraz pozwoli na wzrost udziału sektora biznesowego w przychodach w 
przyszłości. Obecnie Spółka finalizuje kilka istotnych kontraktów z klientami biznesowymi. Dotyczą 
one zarówno dzierżawy, jak i outsourcingu urządzeń. Największymi kontraktami handlowymi 
zawartymi przez ARCUS S.A w I kwartale 2010 roku były dwie umowy na dostawę 2400 urządzeń 
drukujących Kyocera Mita do wszystkich oddziałów ZUS w Polsce na łączną kwotę ponad 9 mln zł. 
 
Spółka w I kwartale br. kontynuowała strategię rozwoju organicznego poprzez utworzenie silnego 
działu ARCUS Systemy Informatyczne. Nowy dział koncentruje się m.in. na projektach z zakresu ICT 
(Information and Communication Technology), dotyczących m.in.: zunifikowanej komunikacji oraz 
systemów wideokonferencyjnych, sprzedaży i integracji systemów teleinformatycznych, systemów 
bezpieczeństwa IT oraz sprzedaży rozwiązań związanych z szeroko rozumianym zarządzaniem 
dokumentem. Rola ARCUS Systemy Informatyczne powinna rosnąć wraz ze wzrostem rynku IT i 
przyczynić się w przyszłości do osiągania większej rentowności sprzedaży Spółki, poprzez 
zwiększanie ilości wysokomarżowych wdrożeń, opartych w dużej mierze na usługach. 
 
W I kwartale br. Grupa ARCUS realizując strategię rozwoju na rynku telematycznym, wprowadziła do 
oferty nowy rodzaj finansowania projektów monitoringu pojazdów oparty wyłącznie o abonament 
miesięczny. Projekt ten został opracowany przez T-Matic Systems Sp. z o.o. i wdrożony ze wsparciem 
finansowym ARCUS S.A.  W I kwartale br. T-matic Systems podpisał kolejne kontrakty na monitoring 
zimowego utrzymania dróg oraz monitoringu floty samochodów. Kontynuowane są zaawansowane 
projekty handlowe u klientów z sektora publicznego, ubezpieczeniowego oraz usług flotowych, dzięki 
którym Grupa ARCUS będzie zwiększać swój udział w rynku.  
 



 

                                                                  

W ramach Grupy, Spółki prowadzą przygotowania do sprzedaży zaawansowanych technologicznie 
rozwiązań telemetrycznych. T-matic Systems zrealizował kolejne instalacje pilotażowe oraz prowadził 
intensywne działania marketingowe pozycjonujące rozwiązania do zdalnych odczytów na polskim 
rynku energetycznym. 
 
Głównymi celami Grupy ARCUS stawianymi przez Zarząd na rok 2010 jest uzyskanie dodatniego 
wyniku finansowego, stałe zwiększanie kręgu klientów oraz zmniejszenie w długim okresie zależności 
przychodów i wyników Spółki od koniunktury gospodarczej oraz kontraktów incydentalnych, a przez to 
kreowanie wartości dla Akcjonariuszy.  
 
Jesteśmy przekonani, że realizacja strategii rozwoju naszej Grupy dzięki zaangażowaniu pracowników 
Spółek ARCUS S.A. i T-Matic Systems Sp. z o.o. oraz zaufaniu naszych Klientów i Akcjonariuszy 
przyniesie zakładane rezultaty. 
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