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I.  WYBRANE DANE FINANSOWE 

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

I P2010 I P 2009 I P2010 I P 2009 
I Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i 

materiałów 
79 497 41 449 19 853 9 173 

II Zysk (strata) z działalności operacyjnej -994 -2 571 -248 -569 
III Zysk (strata) przed opodatkowaniem -894 -3 593 -223 -795 
IV Zysk (strata) netto -873 -3 430 -218 -759 
  Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom 

jednostki dominującej 
-386 -3 523 -96 -780 

V Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 182 9 362 3 292 2 072 
VI Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 590 -853 -397 -189 
VII Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 383 1 024 96 227 
VIII  Zmiana stanu środków pieniężnych 11 975 9 533 2 991 2 110 
IX Aktywa razem 92 265 81 850 22 255 18 313 
X Zobowiązania długoterminowe 3 090 841 745 188 
XI Zobowiązania krótkoterminowe 23 784 18 768 5 737 4 199 
XII Kapitał własny 65 067 61 887 15 695 13 846 
  Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki 

dominującej 
64 568 60 773 15 574 13 597 

XIII  Kapitał zakładowy 740 730 178 163 
XIV  Średnia ważona liczba akcji 7 359 157 7 296 681 7 395 157 7 296 681 
XV Zysk (strata) na jedną akcję przypisany akcjonariuszom 

jednostki dominującej (w zł/EUR) 
-0,05 -0,48 -0,01 -0,11 

XVI  Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję przypisany 
akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł/EUR) 

-0,05 -0,48 -0,01 -0,11 

 

Do przeliczenia podstawowych wielkości w EUR zastosowano następujące kursy: 

� Dla pozycji bilansowych: 

o 4,1082 kurs z dnia 31.12.2009,  

o 4,1458 kurs z dnia 30.06.2010. 

o 4,4696 kurs z dnia 30.06.2009  

� Dla pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za okres 
6 miesięcy roku 2010 i 2009 przyjęto kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna 
kursów obowiązujących w ostatnim dniu każdego miesiąca w danym okresie, 
ustalonych przez NBP na ten dzień: 

o kurs średni EUR w okresie 01.01 do 30.06.2010 wyniósł 4,0042 zł, 

o kurs średni EUR w okresie 01.01 do 30.06.2009 wyniósł 4,5184 zł. 
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II.  PÓŁROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE 
FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCUS ZA I PÓŁROCZE 201 0 R 

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW  

Tytuł 

Wykonanie za okres   

01.01-
30.06.2010 

01.01- 
30.06.2009 

01.04-
30.06.2010 

01.04-
30.06.2009 

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł 
Działalność kontynuowana      
Przychody ze sprzedaży 79 497  41 449  28 185  23 258 
Koszt własny sprzedaży 65 642  34 019  23 212  20 677 
Zysk (strata) brutto na sprzedaży 13 855  7 430  4 973  2 581 
Pozostałe przychody operacyjne 46  65  38  17 
Koszty sprzedaży 11 126  4 745  4 485  1 060 
Koszty ogólnego zarządu 3 645  4 862  2 413  3 363 
Pozostałe koszty operacyjne 124  459  81  439 
Koszty restrukturyzacji 0  0  0  0 
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -994  -2 571  -1 968  -2 264 
Przychody finansowe 721  947  -83  444 
Koszty finansowe 621  1 969  567  -702 
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -894  -3 593  -2 618  -1 118 
Podatek dochodowy -21  -163  -528  163 
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -873  -3 430  -2 090  -1 281 
Działalność zaniechana 0  0  0  0 
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 0  0  0  0 
Zysk (strata) netto -873  -3 430  -2 090  -1 281 
Przypadający:      
Akcjonariuszom jednostki dominującej -386  -3 523  -1 763  -1 211 
Akcjonariuszom mniejszościowym -487  93  -327  -70 
       
Zysk (strata) na jedną akcję przypisany 
akcjonariuszom jednostki dominującej 

     

Z działalności kontynuowanej:      
Zwykły -0,05 -0,48 -0,28 -0,11 
Rozwodniony -0,05 -0,48 -0,28 -0,11 
Z działalności kontynuowanej i zaniechanej:      
Zwykły -0,05 -0,48 -0,28 -0,11 
Rozwodniony -0,05 -0,48 -0,28 -0,11 
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Sprawozdanie z całkowitych dochodów 
01.01-

30.06.2010 
01.01- 

30.06.2009 
01.04-

30.06.2010 
01.04-

30.06.2009 

  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł 
Zysk (strata) netto za okres -873  -3 430  -2 090  -1 281 
Inne całkowite dochody      
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży -803  -803   
Zabezpieczenie przepływów finansowych      
Zyski (straty) aktuarialne z tytułu programów 
określonych świadczeń emerytalnych 

     

Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych 
dochodów 

153  153   

Inne całkowite dochody netto      
       
Całkowity dochód za okres -1 523  -3 430  -2 740  -1 281 
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SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ  

Aktywa Stan na 
30.06.2010 

Stan na 
31.12.2009 

Stan na 
30.06.2009 

tys. zł tys. zł tys. zł 
AKTYWA TRWAŁE     
Wartości niematerialne 2 431 1 664 1 806 
Wartości firmy z konsolidacji 3 029 3 029 3 029 
Rzeczowe aktywa trwałe 1 650 3 884 1 897 
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 1 751 2 523 2 523 
Należności długoterminowe 553 534 248 
Inwestycje długoterminowe 1 899 0 0 
Aktywa z tytułu odroczenia podatku dochodowego 1 499 491 521 
  12 812 12 125 10 024 
AKTYWA OBROTOWE     
Zapasy 24 765 19 639 25 242 
Inwestycje krótkoterminowe 336 0 0 
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
należności 

22 035 51 630 11 338 

Należności z tytułu podatku dochodowego 266 28 0 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 32 051 20 076 35 246 
  79 453 91 373 71 826 
      
AKTYWA RAZEM 92 265  103 498 81 850 
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Pasywa Stan na 
30.06.2010 

Stan na 
31.12.2009 

Stan na 
30.06.2009 

tys. zł tys. zł tys. zł 
Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom 
jednostki dominującej) 

    

Kapitał akcyjny 740  740  730 
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich 
wartości nominalnej 

37 631  37 631  37 631 

Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny -650  0  1 
Pozostałe kapitały zapasowe 143  143  142 
Kapitały rezerwowe 14 261  14 261  14 261 
Zyski zatrzymane 12 443  12 778  8 008 
  64 568  65 553  60 773 
Udziały nie dające kontroli 499  986  1 114 
      
Kapitał własny ogółem 65 067  66 539  61 887 
      
Zobowiązania długoterminowe     
Rezerwy na podatek odroczony 742 387 271 
Rezerwy na zobowiązania 516  340  318 
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 1 832  1 900  252 
  3 090  2 627  841 
Zobowiązania krótkoterminowe     
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe 0  0  522 
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowiązania 

22 031  32 963  17 467 

Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego 0  286  21 
Rezerwy na zobowiązania 1 753  823  758 
Pozostałe zobowiązania finansowe 0  0  0 
  23 784  34 072  18 768 
      
Pozostałe pasywa 324  260  354 
      
PASYWA RAZEM 92 265  103 498  81 850 
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SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE  

Za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 

  Kapitał 
podstawowy 

Nadwyżka ze 
sprzedaży akcji 

powyżej ich 
wartości 

nominalnej 

Zyski 
zatrzymane 

Kapitał z 
aktualizacji 

wyceny 

Pozostałe 
kapitały 

rezerwowe 

Razem Udziały nie 
dające 

kontroli 

Kapitał własny 
ogółem 

 tys. zł  tys. zł  tys. zł  tys. zł  tys. zł  tys. zł  tys. zł  tys. zł 
Stan na 1 stycznia 
2010 roku 

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

zmiany zasad 
rachunkowości 

     0  0 

korekty BO   51  0 51 0 51 
Zwiększenia:   0  0 0 0 0 
Emisja akcji 0 0 0   0 0 0 
Nabycie spółki 0 0 0   0 0 0 
Wynik bieżącego/ 
poprzedniego okresu 

0 0 0   0 0 0 

Zmniejszenia:   386 650  1 036 487 1 523 
Wypłata dywidendy 0 0 0   0  0 
Podział zysku roku 
ubiegłego 

  0       

zmiana wartości    650  650  650 
Strata roku bieżącego   386   386 487 873 
Stan na 30 czerwca 
2010 roku 

740 37 774 12 443 -650 14 261 64 568 499 65 067 

 

Za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 

  Kapitał 
podstawowy 

Nadwyżka ze 
sprzedaży akcji 

powyżej ich 
wartości 

nominalnej 

Zyski 
zatrzymane 

Kapitał z 
aktualizacji 

wyceny 

Pozostałe 
kapitały 

rezerwowe 

Razem Udziały nie 
dające 

kontroli 

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   -39  0 -39 -36 -75 
Zwiększenia:   0  0 0 93 93 
Emisja akcji 0 0 0   0 0 0 
Nabycie spółki 0 0 0   0 93 93 
Wynik bieżącego/ 
poprzedniego okresu  

0 0 0   0 0 0 

Zmniejszenia:   3 617   3 617  3 617 
Wypłata dywidendy 0 0 0   0  0 
Podział zysku roku 
ubiegłego 

  0       

Strata roku bieżącego   3 617   3 617  3 617 
Stan na 30 czerwca 
2009 roku 

730 37 773 8 008 1 14 261 60 773 1 114 61 887 
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Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 

  Kapitał 
podstawowy 

Nadwyżka ze 
sprzedaży akcji 

powyżej ich 
wartości 

nominalnej 

Zyski 
zatrzymane 

Kapitał z 
aktualizacji 

wyceny 

Pozostałe 
kapitały 

rezerwowe 

Razem Udziały nie 
dające 

kontroli 

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  0 

korekty BO   88   88 -36 52 
Zwiększenia: 10 1 1 026   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 

0 0 1 026   1 026 -35 991 

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

         

Strata roku bieżącego          

Stan na 31 grudnia 
2009 roku 

740 37 774 12 778 0 14 261 65 553 986 66 539 
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SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENI ĘŻNYCH  

Dane w tys. zł Za okres 01.01-
30.06.2010 

Za okres 01.01-
31.12.2009 

Za okres 01.01-
30.06.2009 

Działalność operacyjna   
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -894 1 292 -3 593 

Korekty o pozycje 14 076 -6 893 12 955 

Amortyzacja 721 1 368 497 

Różnice kursowe 0 0 0 

Odsetki otrzymane -593 -1 631 -907 

Odsetki zapłacone 0 42 0 

Dywidendy otrzymane 0 0 0 

(Zyski) straty z działalności inwestycyjnej -3 -4 -2 

Zmiana stanu zapasów -5 126 -1 366 -6 970 

Zmiana stanu należności 29 802 -3 975 37 312 

Zmiana stanu zobowiązań i rezerw -8 837 -451 -16 547 

Zmiana stanu innych aktywów -917 54 -333 

Podatek dochodowy zapłacony -949 -740 -37 

Inne -22 -190 -58 

  13 182 -5 601 9 362 

Działalność inwestycyjna     

Wpływy 3 4 2 
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych  

3 4 2 

Z aktywów finansowych 0 0 0 

* pozostałych jednostkach 0 0 0 

      

Wydatki -1 593 -1 386 -855 

Wydatki na zakup rzeczowych aktywów trwałych -1 593 -1 386 -855 

Wydatki na zakup aktywów finansowych 0 0 0 

Inne wydatki 0 0 0 

Przychody ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0 

Przychody ze sprzedaży aktywów finansowych 0 0 0 

Odsetki uzyskane 0 0 0 

Dywidendy otrzymane 0 0 0 

  -1 590 -1 382 -853 

Działalność finansowa     

Wpływy 822 1 849 1 024 

Emisja akcji 0 10 0 

Inne wpływy finansowe 0 0 0 

Wpływy z kredytów i pożyczek 0 0 962 

odsetki 717 1 839 62 

Płatność należności z tytułu leasingu finansowego 105 0 0 

Wydatki -439 -503 0 

Spłata kredytów i pożyczek -8 -300 0 

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego -284 -151 0 

Dywidendy wypłacone 0 0 0 

Odsetki zapłacone -147 -52 0 

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 

Różnice kursowe     

  383 1 346 1 024 

Zmiana stanu środków pieniężnych 11 975 -5 637 9 533 

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 11 975 -5 637 9 533 
-Zmiana stanu środków pieniężnych Z 
tytułu różnic kursowych 

   

Środki pieniężne na początek okresu 20 076 25 713 25 713 

Środki pieniężne na koniec okresu 32 051 20 076 35 246 
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III.  INFORMACJE PODSTAWOWE 

Jednostka dominująca 

Firma: ARCUS S.A. 

Siedziba i adres: ul. Miła 2, 00-180 Warszawa 

Telefon: + 48 22 536 09 00 

Fax: + 48 22 831 70 43 

Poczta elektroniczna: biuro@arcus.pl 

Strona internetowa: www.arcus.pl 

 

Jednostka dominująca ARCUS S.A. (dalej również: „Spółka”, „Emitent”) 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 S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie od dnia 19 czerwca 2008 roku. Wszystkie akcje ARCUS S.A. są notowane na 
rynku podstawowym GPW S.A. 

ARCUS S.A. prowadzi działalność w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz 
podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi oraz 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 

Działalnością podstawową ARCUS S.A. 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. 

Zarząd 

Na dzień bilansowy 30.06.2010  i na dzień przekazania niniejszego sprawozdania, w skład 
Zarządu wchodziły następujące osoby: 

� Wojciech Kruszyński  – Prezes Zarządu, 

� Wiktor Różański   – Wiceprezes Zarządu, 

� Konrad Kowalczuk  – Wiceprezes Zarządu. 
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Rada Nadzorcza 

W dniu 25 lutego 2010 roku Pan Marek Czeredys złożył na ręce Prezesa Zarządu rezygnacje z 
uczestnictwa w Radzie Nadzorczej ARCUS S.A. Pan Marek Czerdys nie podał przyczyn 
swojej rezygnacji. Spółka przekazała tę informację w raporcie bieżącym nr 4/2010. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARCUS S.A. z dnia 30 marca 2010 
Uchwałą nr 3 z dnia 30.03.2010 powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Barskiego 
– na Członka Rady Nadzorczej. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARCUS S.A. z dnia 30 marca 2010 
Uchwałą nr 5 z dnia 30.03.2010 powołało ze składu Rady Nadzorczej Panią Elżbietę Niebisz 
– na Przewodniczącą Rady Nadzorczej. 

Na dzień 30 czerwca 2010 roku i na dzień przekazania niniejszego sprawozdania 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. 

 
Grupa Kapitałowa ARCUS 

Grupę Kapitałową ARCUS (dalej również: „Grupa”, „Grupa Kapitałowa”) tworzą:  

� ARCUS S.A. jako jednostka dominująca, 

� spółka zależna T-matic Systems Sp. z o.o. (dalej również: „T-matic”). 

 
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. 

T-matic dostarcza rozwiązania telematyczne i telemetryczne obejmujące systemy zarządzania 
i monitorowania pojazdów oraz systemy pomiarowe (m.in energii elektrycznej). 
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IV.  ZASADY RACHUNKOWO ŚCI – SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE 
SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

Podstawa sporządzenia informacji finansowych 

Prezentowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 30 
czerwca 2010. Dane porównywalne obejmują okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009. 
ARCUS S.A. 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. 

Dane finansowe w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, o ile nie wskazano inaczej, 
wykazane zostały w tysiącach złotych. Walutą funkcjonalną i sprawozdawczą Grupy jest 
Złoty Polski (PLN). 

Oświadczenie o zgodności 

Prezentowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące okres od 01.01.2010 do 
30.06.2010 oraz dane porównywalne za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009 zostało 
sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 
(MSSF), w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską. Śródroczne skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej zostało sporządzone zgodnie z wymogami 
Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa” 
(MSR 34), który został zatwierdzony przez Unię Europejską i innymi obowiązującymi 
przepisami oraz z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie 
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych (Dz. U. nr 33, poz. 259). 

W niniejszym śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 
zastosowano takie same zasady rachunkowości, jakie zastosowano przy sporządzaniu 
rocznego pełnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2009 rok z wyjątkiem 
zastosowania następujących zmian do standardów oraz nowych interpretacji obowiązujących 
dla okresów rocznych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2010 roku: 

� MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości 
Finansowej po raz pierwszy - przekształcony MSSF 1 zastępuje dotychczasowy 
MSSF 1 w celu uproszczenia stosowania tego standardu i ułatwienia jego zmian w 
przyszłości. W przekształconym MSSF 1 usunięto pewne nieaktualne wytyczne 
dotyczące przejścia na stosowanie międzynarodowych standardów sprawozdawczości 
finansowej i wprowadzono nieznaczne zmiany redakcyjne. Obowiązujące obecnie 
wymogi nie uległy zmianie. Zmiany z 28 stycznia 2010 – nieliczne zwolnienia w 
zakresie danych porównawczych oraz MSSF 7 Instrumenty finansowe – ujawnienia 
dla jednostek stosujących międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej 
po raz pierwszy. Wprowadzone zmiany w Standardach odnoszą się do jednostek 
stosujących MSSF po raz pierwszy, 
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� MSSF 2 Płatności w formie akcji (z 18 czerwca 2009) - zmiany do MSSF 2 precyzują 
ujmowanie transakcji płatności w formie akcji, w ramach których płatność na rzecz 
dostawcy dóbr lub usług dokonywana jest w środkach pieniężnych, a zobowiązanie 
zaciąga inna jednostka należąca do grupy kapitałowej (transakcje płatności w formie 
akcji rozliczane w środkach pieniężnych w grupie kapitałowej). Zastosowanie tej 
interpretacji nie miało wpływu na sytuację finansową ani na wyniki działalności 
Grupy, ponieważ nie miały miejsca żadne zdarzenia, których by ona dotyczyła, 

� MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana - 
zmiana wyjaśnia, że jeżeli jednostka zależna spełnia kryteria klasyfikacji jako 
przeznaczona do sprzedaży, wszystkie jej aktywa i zobowiązania są klasyfikowane 
jako przeznaczone do sprzedaży, nawet jeżeli po transakcji sprzedaży jednostka 
dominująca zachowa udziały niekontrolujące w tej jednostce zależnej. Zastosowanie 
tej zmiany nie miało wpływu na sytuację finansową ani na wyniki działalności Grupy, 
ponieważ nie miały miejsca żadne zdarzenia, których by ona dotyczyła, 

� Zmian do MSSF wynikających z corocznego przeglądu, wchodzących w życie po 
dniu 1 stycznia 2010 roku. Coroczny przegląd ma na celu udoskonalenie i 
doprecyzowanie międzynarodowych standardów rachunkowości. Większość zmian 
precyzuje istniejące MSSF lub wprowadza poprawki do nich lub też stanowi zmiany 
wynikające z uprzednich zmian do MSSF. Zmiany do MSSF 8, MSR 17, MSR 36 i 
MSR 39 obejmują zmiany obowiązujących wymogów lub też stanowią dodatkowe 
objaśnienia dotyczące stosowania tych wymogów, 

� MSR 7 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych – w zamianie wyraźnie 
stwierdzono, że jako przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 
zaklasyfikować można jedynie wydatki prowadzące do rozpoznania składnika 
aktywów. Zmiana ta ma wpływ na sposób prezentacji zapłaty warunkowej dotyczącej 
połączenia jednostek, która została rozliczona w formie pieniężnej w 2010 roku. 
Zastosowanie tej zmiany nie miało wpływu na sytuację finansową ani na wyniki 
działalności Grupy, ponieważ nie miały miejsca żadne zdarzenia, których by ona 
dotyczyła, 

� MSR 32 Instrumenty finansowe: Prezentacja (z 8 października 2009) – zmiana do 
MSR 32 precyzuje, w jaki sposób należy ujmować określone prawa poboru w 
sytuacji, gdy emitowane instrumenty finansowe są denominowane w walucie  innej 
niż waluta funkcjonalna emitenta. Jeżeli tego rodzaju instrumenty są oferowane pro 
rata aktualnym udziałowcom emitenta w zamian za ustaloną kwotę środków 
pieniężnych, powinny być one klasyfikowane jako instrumenty kapitałowe również 
wtedy, gdy ich cena wykonania jest określona w walucie innej niż waluta 
funkcjonalna emitenta. Zastosowanie tej nowelizacji nie miało wpływu na sytuację 
finansową ani na wyniki działalności Grupy, ponieważ Grupa nie wyemitowała takich 
instrumentów, 

� MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe – zgodnie z 
zaktualizowanym MSR 27 łączne całościowe dochody przypisuje się do właścicieli 
jednostki dominującej oraz udziałów niekontrolujących nawet wtedy, gdy w 
rezultacie udziały niekontrolujące przybierają wartość ujemną.  

Opublikowane standardy i interpretacje, które zostały wydane, a nie weszły jeszcze w życie, 
ponieważ nie zostały jeszcze zatwierdzone przez Unię Europejską lub zostały zatwierdzone 
przez Unię Europejską, ale nie zostały wcześniej zastosowane przez Grupę: 
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� MSSF 9 Instrumenty finansowe – nowy standard ma zastąpić Międzynarodowy 
Standard Rachunkowości 39, 

� Zmiany do KIMSF 14 MSR 19 - Limit wyceny aktywów z tytułu określonych 
świadczeń, minimalne wymogi finansowania oraz ich wzajemne zależności: 
przedpłaty minimalnych wymogów finansowania – mające zastosowanie dla okresów 
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2011 roku lub później,  

� KMSF 19 Wygasanie zobowiązań finansowych z instrumentów kapitałowych –
interpretacja wyjaśnia wytyczne Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości 
Finansowej (MSSF), kiedy jednostka renegocjuje warunki zobowiązań finansowych z 
kredytodawcami i kredytodawcy zgadzają się zaakceptować akcje jednostki lub inne 
instrumenty kapitałowe w celu rozliczenia zobowiązań finansowych w całości lub 
części, 

� MSR 24 Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych (znowelizowany w 
listopadzie 2009) – mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 
1 stycznia 2011 roku lub później. Grupa jest w trakcie analizy wpływu zmian na 
sprawozdanie finansowe. Zmiany wynikające z corocznego przeglądu MSSF mające 
zastosowanie do rocznych okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 
stycznia 2011 roku.  

Podstawa konsolidacji 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera sprawozdanie finansowe jednostki 
dominującej oraz sprawozdanie jednostki kontrolowanej przez jednostkę dominującą 
sporządzone na dzień 30.06.2010 i porównawczo za rok 2009. 

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 metodą pełną. 

Wszystkie transakcje, salda, przychody i koszty pomiędzy podmiotami powiązanymi 
objętymi konsolidacją podlegają wyłączeniom konsolidacyjnym.  

W 2006 roku ARCUS S.A. nabyła 70.000 akcji Południowego Koncernu Energetycznego. 
Cena nabycia wyniosła 2.523 tys. zł. W dniu 31.03.2010 akcje Południowego Koncernu 
Energetycznego zostały zamienione na 3.120.730 akcji spółki TAURON Polska Energia. 
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Wartość nominalna 1 akcji wyniosła 1 zł. Od końca czerwca 2010 roku akcje spółki 
TAURON Polska Energia są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych. W dniu 
30.06.2010 roku kurs akcji TAURON PE wyniósł 5,05 zł przy założeniu scalania akcji w 
stosunku 9:1. 

Zmiany zasad rachunkowości 

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem w ARCUS S.A. i Grupie Kapitałowej nie 
wystąpiły zmiany stosowanych zasad. 

Obowiązujące na dzień dzisiejszy zasady rachunkowości zostały zaprezentowane w 
skonsolidowanym raporcie rocznym Grupy Kapitałowej ARCUS, który został przekazany do 
publicznej wiadomości w dniu 30 kwietnia 2010 roku. 
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V. DODATKOWE NOTY OBJA ŚNIAJĄCE 

Przychody ze sprzedaży 

Poniższe tabele przedstawiają strukturę rzeczową i geograficzną przychodów ze sprzedaży 
Grupy Kapitałowej. 

  
01.01-

30.06.2010 
01.01-

30.06.2009 
Przychody ze sprzedaży produktów 1 735 1 536 
Przychody ze sprzedaży usług 4 825 4 860 
Przychody ze sprzedaży towarów 72 937 35 053 
Przychody ze sprzedaży materiałów 0 0 
Razem przychody ze sprzedaży  79 497 41 449 
w tym    
dla jednostek powiązanych 608 598 

 

  
01.01-

30.06.2010 
01.01-

30.06.2009 
Sprzedaż w kraju 79 378 41 300 
Sprzedaż dla klientów zagranicznych 119 149 
Razem przychody ze sprzedaży 79 497 41 449 

Sezonowość lub cykliczność działań 

Działalność ARCUS S.A. nie podlega sezonowości bądź cykliczności. Przychody Spółki 
generowane są na podstawie kontraktów stałych i kontraktów incydentalnych. Wysoki udział 
kontraktów incydentalnych w sprzedaży Spółki, jak również charakteryzujący je zmienny 
rozkład w czasie roku, prowadzi do zróżnicowanego poziomu osiąganej sprzedaży w 
porównywalnych okresach różnych lat. Jednocześnie czynnik ten nie ma znaczącego wpływu 
na porównywalność całorocznych wyników finansowych Spółki. 

Działalność spółki zależnej ARCUS S.A. – T-MATIC SYSTEMS Sp. z o.o. charakteryzuje 
się sezonowym zróżnicowaniem sprzedaży. Znaczącą większość sprzedaży realizuje ona w 
drugiej połowie roku. 

Przychody i wyniki segmentów branżowych 

Działalność Grupy ARCUS została podzielona na następujące 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. 
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Okres od 01.01 do 30.06.2010 

  
Urządzenia 

telematyczne Segment IT 

Segment 
pozostałych 

usług 
    Razem 

Przychody 1 699 71 721 6 077 79 497 
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrz. 1 699 71 721 6 077 79 497 
Sprzedaż pomiędzy segmentami - - - 0 
Przychody razem segmentu 1 699 71 721 6 077 79 497 
Wynik segmentu -924 4 906 406 4 388 
Koszty nieprzypisane - - 0 5 382 

Zysk z działalności kontynuowanej przed 
opodatkowaniem i przychodami finansowymi - - - -994 
Przychody finansowe netto - - - 100 
Zysk przed opodatkowaniem - - - -894 
Podatek dochodowy - - - -21 
Zysk netto za rok obrotowy - - - -873 
       
Aktywa i pasywa      
Aktywa segmentu 5 792 38 120 2 813 46 725 
Aktywa nieprzypisane - - 0 45 540 
Aktywa ogółem 5 792 38 120 2 813 92 265 
Pasywa segmentu 1 410 14 111 45 15 566 
Pasywa nieprzypisane - - - 11 632 
Pasywa ogółem 1 410 14 111 45 27 198 

 

Okres od 01.01 do 30.06.2009 

  
Urządzenia 

telematyczne Segment IT 

Segment 
pozostałych 

usług 
    Razem 

Przychody 2 748 33 556 5 145 41 449 
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrz. 2 748 33 556 5 145 41 449 
Sprzedaż pomiędzy segmentami - - - 0 
Przychody razem segmentu 2 748 33 556 5 145 41 449 
Wynik segmentu 270 806 746 1 822 
Koszty nieprzypisane - - 0 4 393 

Zysk z działalności kontynuowanej przed 
opodatkowaniem i przychodami finansowymi - - - -2 571 
Przychody finansowe netto - - - -1 022 
Zysk przed opodatkowaniem - - - -3 593 
Podatek dochodowy - - - -163 
Zysk netto za rok obrotowy - - - -3 430 
       
Aktywa i pasywa      
Aktywa segmentu 5 548 27 945 3 040 36 533 
Aktywa nieprzypisane - - 0 45 317 
Aktywa ogółem 5 548 27 945 3 040 81 850 
Pasywa segmentu 3 969 14 192 18 18 179 
Pasywa nieprzypisane - - - 1 784 
Pasywa ogółem 3 969 14 192 18 19 963 
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Opis istotnych dokonań i niepowodzeń Grupy Kapitałowej i zdarzeń mających wpływ 
na osiągnięty wynik finansowy 
Działania Zarządu zapoczątkowane jeszcze w 2009 roku w obliczu znaczącego spowolnienia 
gospodarczego, mające na celu ukierunkowanie sił sprzedażowych na klienta biznesowego i 
zaoferowaniu mu bardziej kompleksowych usług i produktów, zaczęły przynosić w I półroczu 
2010 roku pierwsze efekty. Osiągnięte skonsolidowane przychody były o 92% wyższe aniżeli 
rok wcześniej, co oznacza zmianę z 41 449 tys. zł do 79 497 tys. zł. W ujęciu jednostkowym 
wzrost przychodów wyniósł ponad 101%. Tak znaczący wzrost przychodów jest wynikiem 
m.in. aktywności wzmacnianych działów handlowych i rozbudowywanej sieci partnerów 
handlowych prowadzących do zwiększenia ilości prowadzonych projektów, realizacji 
kontraktów nad którymi prace prowadzone były we wcześniejszych okresach. 

Na skonsolidowaną sprzedaż w I półroczu 2010 roku złożyły się następujące wpływy 
segmentów operacyjnych: 

� segment IT – przychody 71,7 mln zł (wzrost o 114%), 

� segment usług – przychody 6,1 mln zł (wzrost o 18%), 

� segment urządzeń telematycznych – 1,7 mln zł (spadek o 38%). 

O ile w przypadku segmentów IT i usług zanotowany został wzrost wartościowy przychodów, 
o tyle w przypadku segmentu telematycznego, nastąpił spadek przychodów. W związku z 
brakiem środków inwestycyjnych w branżach stanowiących główne rynki dla urządzeń 
telematycznych (transport, zarządzanie flotą, branża budowlana) coraz większa liczba 
klientów decyduje się na wdrażanie systemu telematycznego w formie dzierżawy. Oznacza to 
rozłożenie przychodów w czasie (zwykle okres 36 miesięcy), jednocześnie po uzyskaniu 
odpowiedniej skali powinna w sposób znaczący ustabilizować wyniki z tego sektora. 

W I półroczu 2010 roku, w podobnej skali co przychody, zwiększeniu uległ koszt własny 
sprzedaży (wzrost o 93% w ujęciu skonsolidowanym). Jednostkowo wzrost kosztu własnego 
sprzedaży był mniejszy niż wzrost przychodów i wyniósł 97%. Grupa Kapitałowa 
wypracowała 13,9 mln zł zysku brutto na sprzedaży, co oznacza wzrost w porównaniu do I 
półrocza 2009 roku o 86% (w ujęciu jednostkowym wzrost wyniósł 123%). 

Skonsolidowane koszty działalności operacyjnej wyniosły 14,9 mln zł w I półroczu 2010 roku 
i były o 47% wyższe niż rok wcześniej (wartość zbliżona w ujęciu jednostkowym i 
skonsolidowanym). Główne znaczenie miał wzrost kosztów sprzedaży o 134% 
(skonsolidowane) i 128% jednostkowo, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów ogólnego 
zarządu o 25% (27% jednostkowo).Wzrost kosztów operacyjnych spowodowany jest min. 
wzmocnieniem sił handlowych - znaczący wzrost zatrudnienia w działach handlowych, 
przekładający się na wzrost kosztów wynagrodzeń wraz z narzutami, kosztów wyposażenia 
handlowców w odpowiednie narzędzia pracy (komputery, samochody, itp.).  

W okresie sprawozdawczym Grupa Kapitałowa wypracowała 994 tys. zł straty operacyjnej, 
wobec 2,6 mln zł straty rok wcześniej ARCUS S.A. wypracowała zysk operacyjny w kwocie 
41 tys. zł, wobec 2,9 mln zł straty rok wcześniej. Jeżeli chodzi o wyniki poszczególnych 
segmentów Grupy Kapitałowej to w I półroczu 2010 roku wypracowały one: 

� segment IT – 4,9 mln zł zysku (wzrost o 509%), 

� segment usług – 406 tys. zł zysku (spadek o 46%), 

� segment urządzeń telematycznych – 924 tys. zł straty wobec 270 tys. zł zysku rok 
wcześniej. 
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Rezultaty osiągnięte w I półroczu 2010 roku w segmencie IT pokazują, że podjęte w 2009 
roku i kontynuowane w roku 2010 działania mające na celu wzmocnienie działów 
handlowych o specjalistów od sprzedaży zaawansowanych rozwiązań z obszaru wydruku i 
korespondencji, budowę działalności integratorskiej w „Arcus Systemy Informatyczne”, 
wzmocnienie działów sprzedaży charakteryzujących się najwyższymi marżami, zaczęło 
przynosić pierwsze rezultaty. Zadaniem na kolejne okresy będzie poprawa generowanych 
marż oraz optymalizacja posiadanych zasobów i kosztów. 

Na wynik segmentu telematycznego główny wpływ ma opisana powyżej sytuacja rynkowa, 
rozciągająca przychody i generowane marże w okresie trwania kontraktów dzierżawnych 
urządzeń oraz ponoszone znaczne koszty na przygotowanie zaplecza handlowo-technicznego 
dla oferty nowych produktów. Działania te powinny przynieść pierwsze efekty w II połowie 
2010 roku, a w większym stopniu w roku 2011. 

Wpływ na osiągnięty wynik netto miał wynik z działalności finansowej: przychody finansowe 
były niższe o 24% (14% jednostkowo), natomiast koszty finansowe uległy znacznemu 
zmniejszeniu o 68% (70% jednostkowo). Największą pozycję w kosztach finansowych 
stanowiły ujemne różnice kursowe, które wynikały z prowadzonej działalności operacyjnej. 
Posiadane przez Spółkę akredytywy importowe (wyrażone w EURO), przy osłabieniu się 
waluty krajowej, wpływają negatywnie na wynik finansowy. Spółka podejmuje działania 
mające na celu zabezpieczenie płatności zagranicznych poprzez proste instrumenty 
zabezpieczające. 

Poniższa tabela przedstawia dynamikę skonsolidowanych wyników I półrocza 2010 roku 
wobec analogicznego okresu roku ubiegłego. 

  01.01.-30.06.2010 01.01-30.06.2009 Zmiana % 
Przychody ze sprzedaży 79 497 41 449 92% 
Koszt własny sprzedaży 65 642 34 019 93% 
Zysk (strata) brutto na sprzedaży 13 855 7 430 86% 
Pozostałe przychody operacyjne 46 65 -29% 
Koszty sprzedaży 11 126 4 745 134% 
Koszty ogólnego zarządu 3 645 4 862 -25% 
Pozostałe koszty operacyjne 124 459 -73% 
Koszty restrukturyzacji 0 0 0% 
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -994 -2 571 -61% 
Przychody finansowe 721 947 -24% 
Koszty finansowe 621 1969 -68% 
Zysk (strata) netto -873 -3 430 -75% 
Przypadający:     
Akcjonariuszom jednostki dominującej -386 -3 523 -89% 
Akcjonariuszom mniejszościowym -487 93 -624% 

W I półroczu 2010 roku głównym składnikiem majątku Grupy Kapitałowej był kapitał 
obrotowy, który stanowił 86% sumy bilansowej (88% rok wcześniej). Wartość aktywów 
obrotowych wyniosła 79,5 mln zł wobec 71,8 mln zł rok wcześniej. Największą pozycję 
stanowiły środki pieniężne i ich ekwiwalenty 32 mln zł (spadek o 9% w stosunku do półrocza 
roku poprzedniego), a następnie należności 22 mln zł (wzrost o 94% r/r) oraz zapasy 24,8 mln 
zł (spadek o 2% r/r). Największą wartość w aktywach trwałych stanowiła wartość firmy 
związana z przejęciem T-matic Systems Sp. z o.o. (3 mln zł), wartości niematerialne 2,4 mln 
zł inwestycje długoterminowe 1,9 mln zł (wykazywane zgodnie z MSR i MSSF 
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długoterminowe należności z tytułu zawartych z klientami umów dzierżawy i outsourcingu 
sprzętu do obsługi wydruków i korespondencji). 

Głównym źródłem finansowania działalności Grupy Kapitałowej był kapitał własny, który 
stanowił ponad 70% sumy bilansowej, co było poziomem bardzo zbliżonym do danych rok 
wcześniej (76%).  

Posiadane przez Grupę Kapitałową środki finansowe zapewniają bieżącą płynność oraz 
umożliwiają realizację projektów wymagających zaangażowania znacznych zasobów 
kapitałowych. 

Zatrudnienie 

Poniższa tabela przedstawia zmiany w strukturze zatrudnionych ARCUS S.A.: 

Stan 
zatrudnienia 

P
racow

nicy 
serw

isu 

P
racow

nicy 
m

agazynow
i 

P
racow

nicy 
handlow

i 

Z
arz
ąd  

P
racow

nicy 
działu 

księgow
ości  

P
racow

nicy 
adm

inistracyjni 

RAZEM 

30.06.2009 34 4 27 2 4 14 85 

30.06.2010 31 4 44 3 4 16 102 

Zmiana -3 0 17 1 0 2 17 

Zmiana % -9% 0% 63% 50% 0% 14% 20% 

W I półroczu 2010 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego 
zatrudnienie w ARCUS S.A. uległo zwiększeniu z 85 do 102 osób (wzrost o 20%). 
Największy wzrost zanotowano w działach handlowych (wzrost o 63% osób, tj. o 17 osób). 
Było to związane z rozbudowywaniem działów handlowych nakierowanych na segment 
biznesowy oraz wzmacnianiem potencjału sprzedażowego Spółki. 

W poniższej tabeli przedstawione zostało zatrudnienie wraz z powołaniami do Zarządu 
podmiotu zależnego – T-matic na koniec I półrocza 2010 roku: 

Stan zatrudnienia 

P
racow

nicy 
w

sparcia 
technicznego 

P
racow

nicy 
serw

isu 

Inform
atycy

 

P
racow

nicy 
handlow

i 

Z
arz
ąd  

P
racow

nicy 
adm

inistracyjni 

RAZEM  

30 czerwca 2009 5 0 0 2 4 2,25 13,25 
30 czerwca 2010 5 2 3 2 4 1,25 17,25 
Różnica 0 2 3 0 0 -1 4 
Zmiana % 0% - - 0% 0% -44% 30% 

W związku z dalszym rozwojem prowadzonej działalności w I półroczu 2010 roku  
T-matic rozbudowała dział serwisu (nakierowany na obsługę projektów w zakresie pomiaru 
energii) oraz dział informatyczny. Rozbudowa działu administracyjnego spowodowana jest 
zwiększającą się skalą działalności operacyjnej. 
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Transakcje z podmiotami powiązanymi 

Poniższa tabela przedstawia zestawienie transakcji jednostki dominującej z podmiotami 
powiązanymi na warunkach rynkowych: 

Podmiot powiązany Okres 

Sprzedaż na 
rzecz 

podmiotów 
powiązanych 

Zakupy od 
podmiotów 

powiązanych 

Należności 
od 

podmiotów 
powiązanych 

Zobowiązania 
wobec 

podmiotów 
powiązanych 

  I półrocze 2009      
Docusoft  0 69 0 0 
Inforsys  598 24 171 0 
T-Matic Systems  0 0 0 0 
Razem  598 93 171 0 
        
  I półrocze  2010      
Docusoft  0 167 0 0 
Inforsys  608 20 623 0 
T-matic Systems   0 0 0 0 
Razem  608 187 623 0 
            

Rodzaj oraz kwoty pozycji wpływających na aktywa, pasywa, kapitał, wynik finansowy 
netto lub przepływy środków pieniężnych, które są niezwykłe ze względu na ich rodzaj, 
wielkość lub wywierany wpływ 

W I półroczu 2010 roku nie odnotowano pozycji wpływających na aktywa, pasywa, kapitał, 
wynik finansowy netto lub przepływy środków pieniężnych, które byłyby niezwykłe ze 
względu na ich rodzaj, wielkość lub wywierany wpływ. 

Rodzaj oraz kwoty zmian wartości szacunkowych kwot, które były podawane w 
poprzednich okresach bieżącego roku obrotowego lub zmiany wartości szacunkowych 
podawanych w poprzednich latach obrotowych, jeśli wywieraj ą one istotny wpływ na 
bieżący okres śródroczny 

Poniższe tabele przedstawiają zmiany wielkości szacunkowych w sprawozdaniu 
skonsolidowanym za I półrocze 2010 roku: 

 

Aktywa z tytułu odroczenia podatku dochodowego: 

Stan w dniu 01.01.2010 491 
rozwiązanie 491 
utworzenie 1 499 
Stan w dniu 30.06.2010 1 499 

 

Stan w dniu 01.01.2010 491 
rozwiązanie 491 
utworzenie 836 
Stan w dniu 31.03.2010 836 
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Rezerwa na podatek odroczony: 

Stan w dniu 01.01.2010 387 
rozwiązanie 322 
utworzenie 677 
Stan w dniu 30.06.2010 742 

 

Stan w dniu 01.01.2010 387 
rozwiązanie 387 
utworzenie 495 
Stan w dniu 31.03.2010 495 

Zwiększenie podatków odroczonych wynika z zawartych umów leasingu i dzierżawy 
urządzeń. 

 

W I półroczu 2010 roku utworzone zostało także 58 tys. złotych odpisów aktualizujących na 
należności z tytułu dostaw. 

 

  
01.01-

30.06.2010 
01.01-

30.06.2009 
Strata ze sprzedaży środków trwałych 0 0 
Koszty napraw ubezpieczonego mienia 0 0 
Przekazane darowizny 0 0 
Aktualizacja wartości akt niefinansowych 58 431 
Pozostałe 66 28 
Razem 124 459 

 

Poniższa tabela przedstawia zmiany stanu rezerw na zobowiązania: 

Zmiany w stanie rezerw na zobowiązania 30.06.2010 30.06.2009 
Bilans otwarcia 1 163 844 
Utworzenie rezerwy 2 020 232 
Rezerwa na naprawy gwarancyjne 1 948 223 
Rezerwa na odprawy emerytalne 11 9 
Inne 61 0 
Wykorzystanie rezerw 508 0 
Rezerwa na naprawy gwarancyjne 508   
Rezerwa na odprawy emerytalne    
Rozwiązanie rezerw 406 0 
Rezerwa na naprawy gwarancyjne 383 0 
Rezerwa na odprawy emerytalne 23 0 
   0 
Bilans zamknięcia 2 269 1 076 
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Stan rezerw na dzień 30 czerwca 2010 roku przedstawia poniższa tabela: 

  30.06.2010 30.06.2009 
Rezerwa na naprawy gwarancyjne 1 815 728 
Rezerwa na odprawy emerytalne 454 348 
Rezerwa na badanie bilansu 0 0 
Suma 2 269 1 076 
W tym część     
część długoterminowa 516 318 
Rezerwa na naprawy gwarancyjne 357 161 
Rezerwa na odprawy emerytalne 159 157 
     
Część krótkoterminowa 1 753 758 
Rezerwa na naprawy gwarancyjne 1 458 567 
Rezerwa na odprawy emerytalne 295 191 
Rezerwa na badanie bilansu 0 0 

Efektywna stopa podatkowa 

Efektywna stopa podatkowa wynosi 2,3% na dzień 30.06.2010. Niska wartość efektywnej 
stopy podatkowej spowodowana jest faktem, że Spółka nie utworzyła, aktywa z tytułu 
podatku odroczonego od strat podatkowych w spółce zależnej T-matic. 

Emisje, wykup i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych 

W I półroczu 2010 roku nie miały miejsca emisje, wykup i spłaty zarówno dłużnych, jak i 
kapitałowych papierów wartościowych. 

Kapitał podstawowy 

Kapitał zakładowy ARCUS S.A. wynosi obecnie 739 515,70 zł. i dzieli się na 7 395 157 akcji 
zwykłych na okaziciela Spółki (akcje serii A, B i C), o wartości nominalnej 0,10 zł każda, 
dających prawo do 7 395 157 głosów. Wszystkie akcje dopuszczone są do publicznego obrotu 
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

Aktywa trwałe 

  30.06.2010 30.06.2009 
Środki trwałe 1 650 1 751 
Grunty 0 0 
Budynki i budowle 0 0 
Maszyny i urządzenia 344 235 
Środki transportu 497 784 
Pozostałe 809 732 
Środki trwałe w budowie 0 146 
     
Rzeczowe aktywa trwałe 1 650 1 897 
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Zmiany w stanie środków trwałych w okresie 01.01 do 30.06.2010: 

  

Budynki i 
budowle 

Maszyny i 
urządzenia 

Środki 
transportu 

Pozostałe Razem 

Wartość brutto       
Stan na 01.01.2010 0 1 370 1 023 4 188 6 581 
Zwiększenia  265 0 204 469 
 - nabycie  265 0 204 469 
        
Zmniejszenia 0 225 0 2 209 2 434 
 - sprzedaż i likwidacja  225 0 2 209 2 434 
Stan na 30.06.2010 0 1 410 1 023 2 183 4 616 
Umorzenie       
Stan na 01.01.2010 0 1 058 437 1 202 2 697 
Zwiększenia 0 79 89 173 341 
 - amortyzacja 0 79 89 173 341 
      0 
Zmniejszenia 0 71 0 1 72 
 - sprzedaż i likwidacja  71 0 1 72 
        
Stan na 30.06.2010 0 1 066 526 1 374 2 966 
Netto na dzień 30.06.2010 0 344 497 809 1 650 

 

Zmiany w stanie środków trwałych w okresie 01.01 do 30.06.2009: 

  

Budynki i 
budowle 

Maszyny i 
urządzenia 

Środki 
transportu 

Pozostałe Razem 

Wartość brutto       
Stan na 01.01.2009 478 1 257 833 1 682 4 250 
Zwiększenia  67 187 160 414 
 - nabycie  67 187 160 414 
        
Zmniejszenia 478 24 0 10 512 
 - sprzedaż i likwidacja  24 0 8 32 
Stan na 30.06.2009 0 1 300 1 020 1 832 4 152 
Umorzenie       
Stan na 01.01.2009 478 1 019 144 981 2 622 
Zwiększenia 0 70 92 129 291 
 - amortyzacja 0 70 92 129 291 
      0 
Zmniejszenia 478 24 0 10 512 
 - sprzedaż i likwidacja  24 0 10 34 
        
Stan na 30.06.2009 0 1 065 236 1 100 2 401 
Netto na dzień 30.06.2009 0 235 784 732 1 751 
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Środki trwałe wykazywane pozabilansowo: 

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo 30.06.2010 30.06.2009 
na podstawie umowy leasingu 2 508 2 800 
na podstawie umowy najmu 9 9 
Razem 2 517 2 809 

Środki pieni ężne 

Na koniec I półrocza 2010 roku Grupa Kapitałowa ARCUS dysponowała ponad 32 mln zł 
środków pieniężnych, zapewniające utrzymanie płynności finansowej. 

Środki pieni ężne  30.06.2010 30.06.2009 
Środki pieniężne w kasie 10 12 
Środki pieniężne na rachunkach bankowych 2 380 2 499 
Lokaty krótkoterminowe 29 661 32 735 
Razem 32 051 35 246 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 

  30.06.2010 30.06.2009 
Akcje jednostek notowanych 1 751   
Akcje jednostek nienotowanych 0 2 523 
      

W 2006 roku ARCUS S.A. nabyła 70.000 akcji Południowego Koncernu Energetycznego. 
Cena nabycia wyniosła 2.523 tys. zł. W dniu 31.03.2010 akcje Południowego Koncernu 
Energetycznego zostały zamienione na 3.120.730 akcji spółki TAURON Polska Energia. 
Wartość nominalna 1 akcji wyniosła 1 zł. Od końca czerwca 2010 roku akcje spółki 
TAURON Polska Energia są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych. W dniu 
30.06.2010 kurs akcji TAURON PE wyniósł 5,05 zł przy założeniu scalania akcji w stosunku 
9:1. 

Kredyty i pożyczki 

Krótkoterminowe pożyczki i kredyty 
bankowe 30.06.2010 30.06.2009 
Pożyczki od podmiotów powiązanych 0 522 
Kredyty krótkoterminowe 0 0 
Razem 0 522 

W I półroczu 2010 roku w Grupie nie udzielono żadnych poręczeń, pożyczek bądź gwarancji 
poza opisanymi w niniejszym raporcie. Jednocześnie Spółka na dzień 30 czerwca 2010 r. roku 
posiadała umowę nr 98/62 o kredyt obrotowy krótkoterminowy w rachunku bieżącym zawartą 
z bankiem PeKaO S.A., V Oddziałem w Warszawie z dnia 10 lipca 1998 r. i przedłużaną 
aneksami na koleje okresy obowiązywania. Termin spłaty kredytu w wysokości 4 000 000 zł 
upływa dnia 31 maja 2011 r. Oprocentowanie kredytu w skali roku jest zmienne, ustalone na 
bazie stawki WIBOR powiększonej o marżę banku. Stan zadłużenia z tytułu wyżej 
wymienionego kredytu na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosił 0 zł. 

Spółki z Grupy nie miały wypowiedzianych w I półroczu 2010 roku umów kredytów i 
pożyczek. 
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Wypłacone dywidendy 

W okresie objętym sprawozdaniem ARCUS S.A. nie zadeklarowała wypłaty ani nie wypłaciła 
dywidendy.  

Podział zysku za 2009 rok jednostki dominującej ARCUS S.A. został dokonany na Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 27 maja 2010 roku. Uchwałą nr 
21 w/w WZA dokonało podziału zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym zakończonym 
31 grudnia 2009 roku, w kwocie 1 121 462,63 zł poprzez przeznaczenie go w całości na 
fundusz rezerwowy. 

Zysk przypadający na jedną akcję 

  01.01 do 
30.06.2010 

01.01 do 
30.06.2009 

Średnia ważona liczba akcji 7 395 157 7 296 681 
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 7 395 157 7 395 157 
Zysk/ strata netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (tys. zł) -386 -3 523 
Zysk/strata netto na jedną akcję przypisany akcjonariuszom jednostki 
dominującej -0,05 -0,48 
Rozwodniony zysk/strata przypadający na jedną akcję przypisany 
akcjonariuszom jednostki dominującej  -0,05 -0,48 

Szczegóły dotyczące rozwodnionej liczby akcji zostały opisane w sprawozdaniu rocznym za 
2009 rok. 

Istotne zdarzenia następujące po zakończeniu okresu śródrocznego 

Po dniu bilansowym do dnia publikacji niniejszego sprawozdania nie miały miejsca istotne 
zdarzenia, które wymagałyby ich przekazania do publicznej wiadomości za pośrednictwem 
raportów bieżących. 

Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej ARCUS w ciągu okresu śródrocznego 

W trakcie I półrocza 2010 roku nie występowały procesy łączenia jednostek gospodarczych, 
przejęć lub sprzedaży jednostek zależnych, inwestycji długoterminowych, restrukturyzacji i 
zaniechania działalności. 

Zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu 
zakończenia roku obrotowego 

Zobowiązania warunkowe z tytułu Stan na 
30.06.2010 

Stan na 
30.06.2009 Zmiana w % 

Stan na 
31.12.2009 

Na rzecz pozostałych jednostek 22 614 20 632 10% 21 287 
zobowiązania wekslowe 3 094 1 112 178% 1 767 
przewłaszczenie 7 000 7 000 0% 7 000 
cesja należności 10 000 10 000 0% 10 000 
zastaw 2 520 2 520 0% 2 520 

Zobowiązania wekslowe obejmują udzielone ARCUS S.A. głównie gwarancje 
ubezpieczeniowe dobrego wykonania umów lub wpłaty wadium. Ich wysokość jest 
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uzależniona od wartości podpisanych kontraktów. Według przewidywań Spółki nie wystąpi 
konieczność uruchamiania przedmiotowych gwarancji. 

 

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. 

W dniu 24 lutego 2010 roku ARCUS S.A. zawarła z Raiffeisen-Leasing Polska S.A. umowę 
nr 213/LF/2010 (UL) dotyczącą leasingu finansowego urządzeń biurowych przez okres 36 
miesięcy. Zabezpieczeniem umowy jest weksel własny wraz z deklaracją wekslową. Wartość 
umowy leasingu wynosi 126.517 zł.  

 

Finansowanie umów dzierżawy sprzętu dla klienta końcowego  

ARCUS S.A. nabywa towary, a następnie finansuje ich zakup zawierając z bankiem umowę 
leasingu finansowego, spełniając warunki zawarcia transakcji sprzedaży i leasingu zwrotnego. 
Zgodnie z paragrafem 59 MSR 17, jeżeli transakcja sprzedaży i leasingu finansowego ma 
charakter leasingu finansowego, to część przychodów ze sprzedaży, która przekracza wartość 
bilansową, (tj. nadwyżkę) rozlicza się w czasie i odpisuje przez okres leasingu. ARCUS S.A. 
zawiera umowy dzierżawy z finalnym odbiorcą urządzeń, które w świetle przepisów 
MSR/MSSF spełniają warunki umów leasingu finansowego. W takiej sytuacji, jeżeli ARCUS 
S.A. występuje jako pośrednik, oddanie w leasing finansowy składnika aktywów przez 
leasingodawcę (tj. ARCUS) powoduje powstanie dwóch rodzajów przychodów: 

a) zysku lub straty odpowiadających zyskowi lub stracie ze zwykłej sprzedaży przedmiotu 
leasingu po normalnych cenach sprzedaży uwzględniających wszelkie stosowane rabaty 
ilościowe lub handlowe oraz 

b) przychodów finansowych uzyskiwanych przez okres leasingu. (paragraf 43 MSR 17). 

Paragraf 44 MSR 17 wskazuje, że za przychody ze sprzedaży ujęte przez leasingodawcę 
będącego producentem lub pośrednikiem w momencie rozpoczęcia okresu leasingu uważa się 
wartość godziwą składnika aktywów oddanego w leasing lub, jeżeli ich kwota jest niższa od 
wartości godziwej, wartość bieżącą minimalnych opłat leasingowych przypadających 
leasingodawcy, ustalonych według rynkowej stopy procentowej. Za koszt własny sprzedaży 
ujęty w momencie rozpoczęcia okresu leasingu uważa się cenę nabycia przedmiotu leasingu 
(albo jego wartość bilansową, jeżeli jest inna), pomniejszoną o wartość bieżącą nie 
gwarantowanej wartości końcowej. Różnicę pomiędzy przychodami ze sprzedaży a kosztem 
własnym sprzedaży stanowi zysk ze sprzedaży, który ujmuje się zgodnie z przyjętymi przez 
jednostkę zasadami rachunkowości dotyczącymi sprzedaży zwykłej. Oznacza to, że przyjęta 
przez Spółkę ARCUS polityka rachunkowości dla ujmowania transakcji sprzedaży ma 
zastosowanie dla rozliczania w księgach zysku ze sprzedaży powstałego na moment zawarcia 
umowy leasingu finansowego. 
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W bilansie firmy umowy z klientami końcowymi prezentowane są jako umowy leasingu i 
należność od odbiorców. Należności dzielone są na należności krótko- i długoterminowe. 

Ewentualna marża ze „sprzedaży” urządzeń do klienta stanowi przychód firmy w momencie 
dokonania tej sprzedaży, natomiast marża generowana na usługach (odpłatność za wykonane 
wydruki) wykazywana jest w okresach, w których powstają usługi przez cały czas trwania 
umowy. 

 

Weksle gwarancyjne in blanco  

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 2011-05-31 4 000 000 PLN do wysokości 
zobowiązania 

2 Akredytywa 
ORZN0290153 

 2001-03-27 2011-10-28 4 500 000 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 28.10.2011. 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 19.635.903,10 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. 

 

Niniejsze skrócone skonsolidowane śródroczne sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone 
do publikacji oraz podpisane przez Zarząd jednostki dominującej dnia 31 sierpnia 2010 roku.  

Wraz z niniejszym skonsolidowanym śródrocznym sprawozdaniem finansowym, 
publikowane jest skrócone jednostkowe śródroczne sprawozdanie finansowe, które zostało 
zatwierdzone do publikacji oraz podpisane przez Zarząd Spółki dnia 31 sierpnia 2010 roku. 
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Sporządzono Warszawa, 2010.08.31 

 

…………………………………….. 

Wojciech Kruszyński – Prezes Zarządu 

 

 

…………………………………….. 

Konrad Kowalczuk – Wiceprezes Zarządu 

 

 

…………………………………….. 

Wiktor Różański – Wiceprezes Zarządu 

 

…………………………………….. 

Sporządzono przez: Grażyna Syryczyńska - 
Główny Księgowy 
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VI.  SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ARCUS S.A. ZA 
I PÓŁROCZE 2010 

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe ARCUS S.A. za I półrocze 2010 roku 
sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. 

 

Wybrane dane finansowe ARCUS S.A. 

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

I P 2010 I P 2009 I P 2010 I P 2009 

I 
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i 
materiałów 77 797 38 701 19 429 8 565 

II Zysk (strata) z działalności operacyjnej 41 -2 943 10 -651 
III Zysk (strata) przed opodatkowaniem 332 -3 863 83 -855 
IV Zysk (strata) netto 261 -3 766 65 -833 
V Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 788 10 096 3 194 2 234 
VI Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 373 -1 439 -343 -318 
VII Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 691 994 173 220 
VIII Zmiana stanu środków pieniężnych 12 106 9 651 3 023 2 136 
IX Aktywa razem 90 295 77 821 21 780 17 411 
X Zobowiązania długoterminowe 2 831 469 683 105 
XI Zobowiązania krótkoterminowe 22 612 16 978 5 454 3 799 
XII Kapitał własny 64 528 60 020 15 565 13 428 
XIII Kapitał zakładowy 740 730 178 163 
XIV Średnia ważona liczba akcji 7 395 157 7 296 681 7 395 157 7 296 681 
XVI Zysk (strata) na jedną akcję  0,04 -0,52 0,01 -0,11 
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Skrócone sprawozdanie z całkowitych dochodów ARCUS S.A. 

Tytuł Wykonanie za okres 

01.01.-
30.06.2010 

01.01.-
30.06.2009 

01.04.-
30.06.2010 

01.04.-
30.06.2009 

tys zł tys zł tys zł tys zł 
Działalność kontynuowana      
Przychody ze sprzedaży 77 797  38 701  27 494 22 025 
Koszt własny sprzedaży 64 320  32 652  22 655 19 980 
Zysk (strata) brutto na sprzedaży 13 477  6 049  4 839  2 045 
Pozostałe przychody operacyjne 9  57  8 11 
Koszty sprzedaży 10 370  4 548  3 899 972 
Koszty ogólnego zarządu 2 970  4 044  2 164 2 945 
Pozostałe koszty operacyjne 105  457  65 438 
Koszty restrukturyzacji 0  0  0 0 
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 41  -2 943  -1 281  -2 299 
Przychody finansowe 860  1 000  -18 487 
Koszty finansowe 569  1 920  533 -725 
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 332  -3 863  -1 832  -1 087 
Podatek dochodowy 71  -97  -470 168 
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 261  -3 766  -1 362  -1 255 
Działalność zaniechana 0  0  0 0 
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 0  0  0 0 
Zysk (strata) netto 261  -3 766  -1 362 -1 255 
       
Zysk zanualizowany 5 148  -838     
       
Zysk (strata) na jedną akcję       

Z działalności kontynuowanej:      
Zwykły 0,04 -0,52 -0,18 -0,09 
Rozwodniony 0,04 -0,51 -0,18 -0,09 

 

  01.01.-
30.06.2010 

01.01.-
30.06.2009 

01.04.-
30.06.2010 

01.04.-
30.06.2009 

  tys zł tys zł tys zł tys zł 
Zysk (strata) netto za okres 261 -3 766 -1 362 -1 255 
Inne całkowite dochody      
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży -803  -803   
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych      
Zyski (straty) aktuarialne z tytułu programów 
określonych świadczeń emerytalnych 

     

Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych 
dochodów 

153  153   

Inne całkowite dochody netto      
       
Całkowity dochód za okres -389 -3 766 -2 012 -1 255 
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Skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej ARCUS S.A. 

Aktywa Stan na 
30.06.2010 

Stan na 
31.12.2009 

Stan na 
30.06.2009 

AKTYWA TRWAŁE     
Wartości niematerialne 494 532 412 
Rzeczowe aktywa trwałe 1 175 3 362 1 319 
Udziały w jednostkach podporządkowanych 3 598 3 598 3 598 
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 1 751 2 523 2 523 
Należności długoterminowe 553 534 248 
Inne długoterminowe należności finansowe 1 899    
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 213 317 434 
  10 683 10 866 8 534 
AKTYWA OBROTOWE     
Zapasy 22 562 17 597 22 911 
Inwestycje krótkoterminowe 3 853 2 803 1 574 
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
należności 

20 696 49 064 9 561 

Należności z tytułu podatku dochodowego 265 0 0 
Inne krótkoterminowe należności finansowe 337    
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 31 899 19 793 35 241 
  79 612 89 257 69 287 
      
AKTYWA RAZEM 90 295  100 123 77 821 

 

Pasywa Stan na 
30.06.2010 

Stan na 
31.12.2009 

Stan na 
30.06.2009 

Kapitał własny      
Kapitał akcyjny 740  740  730 
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich 
wartości nominalnej 

37 631  37 631  37 631 

Kapitał zapasowy z aktualizacji wyceny -650  0  1 
Pozostałe kapitały zapasowe 393  393  392 
Kapitały rezerwowe 26 153  25 032  25 032 
Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających 0  0  0 
Zyski zatrzymane 261  1 121  -3 766 
  64 528  64 917  60 020 
Zobowiązania długoterminowe     
Rezerwa na podatek odroczony 581  165  150 
Rezerwy na zobowiązania 516  340  319 
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 1 734  1 802  0 
  2 831  2 307  469 
Zobowiązania krótkoterminowe     
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowiązania 

20 870  31 504  16 140 

Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego 0  286  0 
Rezerwy na zobowiązania 1 742  849  838 
Pozostałe zobowiązania finansowe 0  0  0 
  22 612  32 639  16 978 
Pozostałe pasywa 324  260  354 
      
PASYWA RAZEM 90 295  100 123  77 821 
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Skrócone sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 

Za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku 

  

Kapitał 
podstawowy 

Kapitał zapasowy Zyski 
zatrzymane 

Kapitał z 
aktualizacji 

wyceny 

Pozostałe 
kapitały 

rezerwowe 

Razem Kapitał własny 
ogółem 

 tys. zł  tys. zł  tys. zł  tys. zł  tys. zł  tys. zł  tys. zł 
Stan na 1 stycznia 
2010 roku 

740 38 024 1 121 0 25 032 64 917 64 917 

zmiany zasad 
rachunkowości 

  0    0 

Zwiększenia: 0 0 261  1 121 1 382 1 382 
Emisja akcji 0 0 0   0 0 
Nabycie spółki 0 0 0   0 0 
Wynik bieżącego 
okresu 

0 0 261   261 261 

Podział zysku     1 121  1 121 
Zmniejszenia:   1 121 650  1 771 1 771 
Wynik bieżącego 
okresu 

  0   0 0 

Podział zysku   1 121   1 121 1 121 
Wypłata dywidendy 0 0 0   0 0 
zmiana wartości     650  650 650 

Stan na 30 czerwca 
2010 

740 38 024 261 -650 26 153 64 528 64 528 
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Za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku 

  

Kapitał 
podstawowy 

Kapitał zapasowy Zyski 
zatrzymane 

Kapitał z 
aktualizacji 

wyceny 

Pozostałe 
kapitały 

rezerwowe 

Razem Kapitał własny 
ogółem 

 tys. zł  tys. zł  tys. zł  tys. zł  tys. zł  tys. zł  tys. zł 
Stan na 1 stycznia 
2009 roku 

730 37 773 3 996 1 21 285 63 785 63 785 

zmiany zasad 
rachunkowości 

  0    0 

Zwiększenia: 0 250 0  3 747 3 997 3 997 
Emisja akcji 0 0 0   0 0 
Nabycie spółki 0 0 0   0 0 
Wynik bieżącego 
okresu 

0 0 0   0 0 

Zmniejszenia:   7 762   7 762 7 762 
Wynik bieżącego 
okresu 

  3 766   3 766 3 766 

Podział zysku   3 996   3 996 3 996 
Wypłata dywidendy 0 0 0   0 0 
Stan na 30 czerwca 
2009 

730 38 023 -3 766 1 25 032 60 020 60 020 
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Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku 

  

Kapitał 
podstawowy 

Kapitał zapasowy Zyski 
zatrzymane 

Kapitał z 
aktualizacji 

wyceny 

Pozostałe 
kapitały 

rezerwowe 

Razem Kapitał własny 
ogółem 

 tys. zł  tys. zł  tys. zł  tys. zł  tys. zł  tys. zł  tys. zł 
Stan na 1 stycznia 
2009 roku 

730 37 773 3 996 1 21 285 63 785 63 785 

zmiany zasad 
rachunkowości 

  0    0 

Zwiększenia: 10 251 1 121  3 747 5 129 5 129 
Emisja akcji 10 0 0   10 10 
podział zysku 0 251 0   251 251 
Wynik bieżącego 
okresu 

0 0 1 121   1 121 1 121 

Zmniejszenia:   3 996 1  3 997 3 997 
Wynik bieżącego 
okresu 

  0   0 0 

Podział zysku   3 996   3 996 3 996 
Wypłata dywidendy 0 0 0   0 0 
Stan na 31 grudnia 
2009 

740 38 024 1 121 0 25 032 64 917 64 917 
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Skrócone sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych 

Dane w tys. zł Za okres 01.01-
30.06.2010 

Za okres 01.01-
31.12.2009 

Za okres 01.01 
- 30.06.2009 

Działalność operacyjna   
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 332 1 441 -3 863 
Korekty o pozycje 12 456 -6 146 13 959 
Amortyzacja 354 714 320 
Różnice kursowe 0 0 0 
Odsetki otrzymane -779 -1 823 -994 
Odsetki zapłacone 0 0 0 
Dywidendy otrzymane 0 0 0 
(Zyski) straty z działalności inwestycyjnej -3 -4 -2 
Zmiana stanu zapasów -4 965 -1 679 -6 992 
Zmiana stanu należności 28 677 -4 492 35 569 
Zmiana stanu zobowiązań i rezerw -8 961 1 637 -13 518 
Zmiana stanu innych aktywów -896 68 -361 
Podatek dochodowy zapłacony -949 -377 0 
Inne -22 -190 -63 
  12 788 -4 705 10 096 
Działalność inwestycyjna   
Wpływy 305 4 2 
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych  3 4 2 

Z aktywów finansowych w jednostkach powiązanych 302 0 0 
    
Wydatki -1 678 -2 929 -1 441 
Wydatki na zakup rzeczowych aktywów trwałych -469 -829 -441 
Wydatki na zakup aktywów finansowych 0 0 0 
Inne wydatki -1 209 -2 100 -1 000 
  -1 373 -2 925 -1 439 
Działalność finansowa   
Wpływy 965 1 849 994 
Emisja akcji 0 10 0 
Inne wpływy finansowe 0 1 839 932 
Płatność należności z tytułu leasingu finansowego 105 0 0 
Odsetki  860 0 0 
Wpływy z kredytów i pożyczek 0 0 62 
Wydatki -274 -16 0 
Spłata kredytów i pożyczek 0 0 0 
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego -193 0 0 
Odsetki zapłacone -81 -16 0 
Różnice kursowe 0 0 0 
  691 1 833 994 
    
Zmiana stanu środków pieniężnych 12 106 -5 797 9 651 
Bilansowa zamiana stanu środków pieniężnych, w tym: 12 106 -5 797 9 651 
- Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych   
Środki pieniężne na początek okresu 19 793 25 590 25 590 

Środki pieniężne na koniec okresu 31 899 19 793 35 241 

 

 



SSKKOONNSSOOLLIIDDOOWWAANNYY  RRAAPPOORRTT  PPÓÓŁŁRROOCCZZNNYY  ZZAA  II   PPÓÓŁŁRROOCCZZEE  22001100  RR.. 

39 

 

VII.  ZASADY RACHUNKOWO ŚCI – SKRÓCONE JEDNOSTKOWE 
SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

 

Podstawa sporządzenia informacji finansowych 

Prezentowane jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 30 czerwca 
2010. Dane porównywalne obejmują okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009.  

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności firmy 
w dającej się przewidzieć przyszłości.  W dniu sporządzenia sprawozdania finansowego nie 
istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności gospodarczej. 

 

Oświadczenie o zgodności 

Prezentowane jednostkowe sprawozdanie finansowe obejmujące okres od 01.01.2010 do 
30.06.2010 oraz dane porównywalne za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009 zostało 
sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 
(MSSF), w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską. 

Przy sporządzaniu niniejszego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego 
zastosowano takie same zasady rachunkowości oraz metody obliczeniowe jak w śródrocznym 
skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej ARCUS. 

 

Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ 
wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność 
oraz wynik finansowy i rentowność.  

Nie było korekt błędów podstawowych. 

 

Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzenia 
sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego 
ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację 
majątkową i finansową, płynność oraz wyniki finansowe i rentowność. 

W I półroczu 2010 roku nie było wprowadzanych zmian w stosowanych zasadach 
rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego. 
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Sporządzono Warszawa, 2010.08.31 

 

…………………………………….. 

Wojciech Kruszyński – Prezes Zarządu 

 

 

…………………………………….. 

Konrad Kowalczuk – Wiceprezes Zarządu 

 

 

…………………………………….. 

Wiktor Różański – Wiceprezes Zarządu 

 

…………………………………….. 

Sporządzono przez: Grażyna Syryczyńska 
Główny Księgowy 
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VIII.  PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ 
ARCUS W I PÓŁROCZU 2010 R 

Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta 

Grupa Kapitałowa ARCUS powstała w dniu 29 lipca 2008 w wyniku nabycia 55% udziałów 
dających 55% głosów na Zgromadzeniu Wspólników T-matic Systems Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie. ARCUS S.A. 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 tworzą:  

� ARCUS S.A. jako jednostka dominująca, 

� spółka zależna T-matic Systems Sp. z o.o. (dalej również T-matic). 

 

Firma: T-matic Systems Sp. z o.o. 

Siedziba i adres: Wiśniowy Business Park, ul. Iłżecka 26, 00-135 Warszawa 

Telefon: +48 22 57 57 333 

Fax: +48 22 57 57 001 

Poczta elektroniczna: cee@t-matic.com 

Strona internetowa: www.t-matic.com.pl 

Udział w kapitale: 55% 

Udział w głosach: 55% 

 

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 T-matic Systems Sp. z o.o. jest: 

� 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 

T-matic dostarcza rozwiązania telematyczne i telemetryczne obejmujące: 
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� systemy zarządzania i monitorowania pojazdów, 
� systemy pomiarowe (min. energii elektrycznej). 

Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej ARCUS w ciągu okresu śródrocznego 

W trakcie I półrocza 2010 roku nie występowały zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej 
ARCUS. 

Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych 
prognoz wyników na dany rok 

Zarząd ARCUS S.A. nie podawał do publicznej wiadomości prognoz dotyczących wyników 
finansowych Grupy Kapitałowej ARCUS oraz jednostki dominującej ARCUS S.A. za rok 
2010. 

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym 
zgromadzeniu akcjonariuszy 

Akcjonariuszami jednostki dominującej ARCUS S.A. posiadającymi co najmniej 5% ogólnej 
liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu, na 
dzień przekazania niniejszego raportu półrocznego oraz na dzień przekazania raportu za I 
półrocze 2010 roku byli: 

Akcjonariusz Liczba akcji = Liczba 
głosów 

Wartość nominalna 
posiadanych akcji (zł.) 

Udział w kapitale 
zakładowym  = 
udział w ogólnej 
liczbie głosów 

MMR Invest S.a.r.l. (1) 4 800 000 480 000,00 64,91% 
AIG TFI 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) Po zbyciu akcji (RB 10/2010) 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. 

Zestawienie stanu posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące 

Zestawienie stanu posiadania akcji oraz uprawnień do nich przez osoby zarządzające i 
nadzorujące na dzień przekazania raportu za I półrocze 2010 roku: 

  Stan na dzień 30.06.2010 roku i dzień 
publikacji raportu za I półrocze 2010 r. 

Liczba akcji = Liczba 
głosów / Wartość 
nominalna (zł) 

Udział w kapitale 
zakładowym (= udział 

w ogólnej liczbie 
głosów) 

Grażyna Syryczyńska – Prokurent  2 901 / 290,1 0,04% 
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Zestawienie stanu posiadania akcji oraz uprawnień do nich przez osoby zarządzające i 
nadzorujące na dzień przekazania raportu za I kwartał 2010 roku: 

  Stan na dzień publikacji raportu za I kwartał 
2010 roku 

Liczba akcji = Liczba 
głosów / Wartość 
nominalna (zł) 

Udział w kapitale 
zakładowym (= udział 

w ogólnej liczbie 
głosów) 

Marek Czeredys – Przewodniczący RN * 4 300 000 / 430 000 58,15% 
Grażyna Syryczyńska – Prokurent  2 901 / 290,1 0,04% 

* W dniu 25.02.2010 r. Pan Marek Czeredys złożył rezygnację z uczestnictwa w Radzie Nadzorczej Arcus S.A. 
Obecnie Pan Marek Czeredys posiada poprzez podmiot zależny MMR Invest S.a.r.l. 64,91% akcji Spółki. 

 

Zgodnie z wiedzą Spółki pozostali członkowie Rady Nadzorczej oraz Członkowie Zarządu 
nie posiadali akcji ARCUS S.A. na dzień 30 czerwca 2010 roku, jak również na dzień 
sporządzenia niniejszego raportu. 

W okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego do dnia przekazania niniejszego 
raportu ARCUS S.A. nie otrzymała informacji o zmianie stanu posiadania akcji przez osoby 
zarządzające i nadzorujące. 

Istotne postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania 
arbitra żowego lub organem administracji publicznej 

W I półroczu 2010 roku z udziałem Spółki bądź jednostek zależnych nie toczyły się żadne 
postępowania, których pojedyncza lub łączna wartość sporu przekraczałaby 10% wartości 
kapitałów własnych Spółki. 

Transakcje z podmiotami powiązanymi 

W I półroczu 2010 w stosunku do ARCUS S.A., podmiotem powiązanym bezpośrednio – 
poprzez posiadane udziały był T-Matic Sysytems Sp. z o.o. 

Ponadto podmiotami powiązanymi były: 

� INFORSYS S.A. – akcjonariuszami spółki są główni akcjonariusze ARCUS S.A. 

� DOCUSOFT Sp. z o.o. – jeden z większościowych udziałowców Docusoft Sp. z o.o. 
jest krewnym I-go stopnia udziałowców firm ARCUS S.A. i Inforsys S.A. 

� Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Mełno Sp. z o.o. – większościowy 
udziałowiec ARCUS S.A. jest większościowym udziałowcem ZDIZ Mełno Sp. z o.o. 

� KOMA GPS – Maciej Komorowski – działalność gospodarcza Macieja 
Komorowskiego, członka Zarządu T-Matic Systems Sp. z o.o. 

� e’Saldo Biuro Rachunkowe Janina Maria Zalewska – działalność gospodarcza 
krewnego I stopnia jednego z członków zarządu T-Matic Systems Sp. z o.o., 

� Energo-Zet Z. Zalewski – działalność gospodarcza  krewnego I stopnia jednego z 
członków zarządu T-Matic Systems Sp. z o.o. 
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W okresie I półrocza 2010 roku spółki Grupy ARCUS S.A. nie przeprowadziły z podmiotami 
powiązanymi istotnych transakcji, na warunkach innych niż rynkowe.  

Udzielone poręczenia, kredyty, pożyczki i gwarancje 

Umową z dnia 19.05.2010 roku ARCUS S.A. podpisała umowę pożyczki spółce zależnej  
T-matic Systems Sp. z o.o. w wysokości 1.500 tys. złotych, z przeznaczeniem na rozwój 
działalności Pożyczkobiorcy w obszarze urządzeń do odczytu energii elektrycznej. Wpłata 
kwoty pożyczki dokonana zostanie w 3 transzach: 

� 690.000 w terminie do 30.06.2010 – kwota wypłacona na dzień bilansowy, 

� 405.000 w terminie do 30.09.2010 – kwota wypłacona w dniu 4.08.2010 roku, 

� 405.000 w terminie do 31.12.2010 – kwota jeszcze niewypłacona. 

Oprocentowanie pożyczki wynosi 7,5% w skali roku, a zabezpieczeniem jest poręczenie 
rzeczowe za zobowiązania Pożyczkobiorcy wynikające z niniejszej umowy przez udziałowca 
Pożyczkobiorcy spółkę T-Matic Systems LTD, poprzez ustanowienie na rzecz ARCUS S.A. 
zastawu rejestrowego na posiadanych 213 udziałach w kapitale zakładowym Pożyczkobiorcy. 

Spółki z Grupy nie udzielały poręczeń, kredytów lub pożyczek, nie udzielały gwarancji, 
których łączna wartość dla jednego podmiotu, przekroczyłaby 10% kapitałów własnych 
emitenta. 

Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, 
majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są 
istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta 

Najważniejszym wydarzeniem mającym wpływ na sytuację finansową ARCUS S.A. było 
podpisanie w  dniu 4  maja 2010 roku aneksu do bezterminowej umowy o współpracy z 12 
grudnia 2003 roku, z  Kyocera Mita Europe B.V. z siedzibą w Holandii. Zgodnie z zapisami  
Aneksu, ARCUS S.A. został jedynym dystrybutorem urządzeń wielofunkcyjnych MFP i 
drukarek Kyocera Mita w Polsce. Łączna szacowana wartość umowy wynosi: 20 000 000,00 
EURO netto, co daje kwotę ok. 78 040 000,00  złotych. Umowa ma charakter bezterminowy. 
Kary umowne: Nie zawarto postanowień dotyczących kar umownych ani roszczeń 
odszkodowawczych. Spółka przekazała tę informację raportem bieżącym nr 20/2010. 

Istotnym zdarzeniem, które miało miejsce w I półroczu 2010 roku było podpisanie w dniu 1 
czerwca 2010 roku umowy pomiędzy  ARCUS S.A.,  a  Arval  Service Lease Polska Sp. z 
o.o. zakładającej objęcie monitoringiem części floty zarządzanej przez Arval, w ciągu 3 lat, 
przy czym każdy z pojazdów może być monitorowany przez okres od 24 do 60 miesięcy. 
Umowa o szacowanej wartości 13 000 000,00 zł netto, oparta jest o system abonamentowy - 
ARCUS będzie otrzymywał abonament od każdego monitorowanego pojazdu. Spółka 
przekazała tę informację raportem bieżącym nr  23/2010. 

W przypadku nie wywiązywania się przez ARVAL z obowiązku terminowego uiszczania 
którejkolwiek z płatności na rzecz ARCUS z tytułu wykonywania niniejszej Umowy za co 
najmniej 2 okresy płatności, ARCUS będzie uprawniony do rozwiązania niniejszej Umowy ze 
skutkiem natychmiastowym po uprzednim pisemnym zawiadomieniu skierowanym do  
ARIVAL, wyznaczającym dodatkowy co najmniej 14 dniowy termin na usunięcie naruszeń i 
wskazujący rygor rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. Nie zostały określone 
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inne specyficzne ani odbiegające od powszechnie stosowanych warunki dla tej umowy. 
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż łączna wartość umowy przekroczyła 10% 
wartości kapitałów własnych ARCUS S.A. 

Raportem bieżącym nr 2/2010 poinformowano, iż 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. 

Raportem bieżącym nr 3/2010 poinformowano o transakcjach na papierach wartościowych 
spółki ARCUS S.A. 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. 

Raportem bieżącym nr 4/2010 poinformowano, że 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. 

Raportami bieżącymi nr 7/2010 i 8/2010 poinformowano, iż 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 
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Czeredysa, że w dniu 25 lutego 2010 roku nastąpiło przeniesienie własności akcji będących 
przedmiotem transakcji z firmą MMR Invest S.a.r.l. 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 , 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). 

Raportem bieżącym nr 9/2010 poinformowano, iż w dniu 23 marca 2010 r. w wyniku 
realizacji bieżących zadań statutowych Spółki, sprzedaż produktów na rzecz WASKO S.A., w 
okresie od  stycznia 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. 

Raportami bieżącymi nr 10/2010 i 11/2010 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.; 
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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). 

Raportem bieżącym nr 12/2010 poinformowano o treści uchwał podjętych w dniu 30 marca 
2010 roku podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na mocy 
Uchwały  nr 3, w związku z rezygnacją ze sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej – Pana 
Marka Czeredysa (o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 4/2010 z dnia 25 
lutego 2010 r.) na Członka Rady Nadzorczej Emitenta został powołany Pan Ryszard Barski a 
na mocy Uchwały nr 5 do pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki została 
powołana Pani Elżbieta Niebisz. 

Raportem bieżącym nr 16/2010 poinformowano, że w dniu 26 kwietnia pozyskano 
informację, iż w wyniku realizacji bieżących zadań statutowych Spółki, wartość obrotów 
między Emitentem a spółką TENEO Polska Sp. z o.o. z  Zielonki, ul. Bankowa 140 lok.2, w 
okresie od 1 grudnia 2009 roku do dnia dzisiejszego wynosi 7 868 654,00  zł netto. Fakturą o 
największej wartości w tym okresie była faktura z dnia 31 marca 2010 roku, za sprzedaż 
drukarek firmy KYOCERA, na kwotę  426 316,00 zł netto. Nie zostały określone żadne 
specyficzne ani odbiegające od powszechnie stosowanych warunki dla tej sprzedaży. Kary 
umowne: Nie zawarto postanowień dotyczących kar umownych ani roszczeń 
odszkodowawczych. 

Raportem bieżącym nr 17/2010 poinformowano, że Zarząd ARCUS S.A. z siedzibą w 
Warszawie działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 tytuł III 
ust. 2 i 3 Statutu Spółki, zwołał na dzień 27 maja 2010 roku, na godz. 11.30. Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w Warszawie, w lokalu Spółki, z 
następującym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego 
zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

5. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny 
jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w 
dniu 31 grudnia 2009 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 
roku.  
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6. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 
obrotowy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku oraz 
sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2009 roku. 

7. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku 
Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009. 

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy 
Kapitałowej Spółki w 2009 roku.  

9.  Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jej działalności w 
2009 roku.  

10. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdań Rady Nadzorczej na temat oceny sytuacji Spółki 
oraz Grupy Kapitałowej Spółki w 2009 roku.  

11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 
obrotowy 2009.  

12. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez 
nich obowiązków za 2009 rok. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009. 

14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

Raportem bieżącym nr 18/2010 z dnia 30 kwietnia przekazano treść projektów uchwał wraz z 
innymi materiałami na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARCUS  S.A. w tym: 

1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny jej działalności w 2009 roku; 

2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki 
za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku oraz sprawozdania Zarządu 
Spółki z działalności Spółki w 2009 roku; 

3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego Grupy Kapitałowej ARCUS S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 
grudnia 2009 oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej 
ARCUS  S.A. w 2009 roku; 

4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej na temat oceny sytuacji Spółki w 2009 roku; 

5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej na temat oceny sytuacji Grupy Kapitałowej ARCUS 
S.A. w 2009 roku; 

6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie 
podziału zysku za rok obrotowy 2009. 

Raportem bieżącym nr 21/2010 z dnia 27 maja 2010 roku, Zarząd Spółki Arcus S.A. 
(„Spółka”) w załączeniu przekazał do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 27 maja 2010 roku 
(„ZWZA”). W stosunku do żadnej z uchwał ZWZA, nie został zgłoszony sprzeciw. ZWZA 
nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. 

Raportem bieżącym nr 24/2010 z dnia 14 czerwca 2010 roku, poinformowano, iż w dniu 14 
czerwca 2010 roku Zarząd Arcus S.A. wszedł w posiadanie informacji, że w ramach 
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współpracy handlowej z firmą PRAXIS S.A. (Partner Handlowy) z siedzibą w Warszawie 
przy  ul. Równoległej 9 A, opartej na umowie ramowej  w zakresie sprzedaży sprzętu 
biurowego i  materiałów eksploatacyjnych,  zawartej w 2001 roku na czas nieokreślony, 
wartość sprzedaży w okresie od  5 listopada  2009 roku do dnia dzisiejszego  – wynosi 
6 668 963,00 zł netto. Największą wartość w tym okresie miała faktura  z dnia 25 marca 2010 
roku na kwotę 873 520,00 zł netto. Sprzedaż odbyła się na podstawie odrębnej  umowy z dnia 
5 stycznia 2009 roku  dotyczącej dostawy oprogramowania, licencji  i urządzeń wraz z usługą 
doradczą. Kary umowne: w przypadku opóźnienia w płatnościach w stosunku do dat 
wymagalności płatności podanych na fakturach Arcus S.A., Partner Handlowy zapłaci za 
przeterminowane płatności, odsetki ustawowe. 

Czynniki, które będą miały wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie co najmniej 
kolejnego półrocza 

W opinii Zarządu szczególny wpływ na działalność oraz wyniki finansowe w perspektywie co 
najmniej kolejnego półrocza będą miały następujące czynniki: 

� zakończenie negocjacji projektów u klientów, z którymi prowadzone są negocjacje od 
dłuższego czasu, 

� terminowa realizacja wygranych przetargów i postępowań konkursowych, 

� ostateczne rozstrzygnięcie ogłoszonych przetargów i zawarcie stosownych umów, 
których wartość może w sposób znaczący wpłynąć na wygenerowane w kolejnym 
półroczu przychody oraz osiągnięte wyniki, 

� zwiększanie ilości zamówień na wysoko marżowe towary i usługi, w szczególności na 
usługi dzierżawy i outsourcingu wydruku, 

� wydłużenie w czasie procesów decyzyjnych u kluczowych klientów, szczególnie 
związanych z uruchomieniem i rozstrzygnięciem przetargów publicznych na 
informatyzację czy automatyzacje procesów w zakresie systemów zarządzania pełnym 
cyklem życia dokumentu oraz systemów zarządzania strumieniem korespondencji.  

� pełne wykorzystanie i dalsze wzmacnianie kanałów sprzedaży bezpośredniej i 
pośredniej w segmencie B2B, co w krótkim okresie może to wpłynąć na wzrost 
kosztów działalności operacyjnej. W długim terminie powinno to przełożyć się na 
wzrost przychodów z obszaru przedsiębiorstw, 

� zwiększenie skali działalności Spółki w obszarze rozwiązań integratorskich poprzez 
Arcus Systemy Informatyczne, 

� zwiększenie ilości usług o wysokiej wartości dodanej np. usługi telematyczne 
świadczone przez spółkę T-matic (rozwiązania do zarządzania transportem) 

� realizację przez T-matic projektów w obszarze urządzeń do odczytu energii 
elektrycznej, 

� realizacja akwizycji spółek oferujących usługi teletransmisyjne, telemetryczne lub 
usługi IT z wysoką wartością dodaną (np. IT security), 

� rozwój dotychczasowych obszarów działalności, ze szczególnym naciskiem na 
rozbudowę kanałów dystrybucji tradycyjnych produktów z oferty Spółki takich jak 
kopiarki, drukarki i urządzenia do obsługi korespondencji masowej. Zwiększenie 
udziału w przychodach ze sprzedaży urządzeń Kyocera Mita oraz Pitney Bowes w 
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modelu usługowym (np. dzierżawy) w segmencie B2B (rynek klienta biznesowego). 
W tych obszarach szczególne znaczenie może mieć podpisany w 2010 roku aneks to 
umowy o współpracy z firmą Kyocera Mita Europe B.V. na mocy której Spółka 
bezterminowo, została ustanowiona dystrybutorem na terenie Polski wszystkich 
modeli kopiarek i wielofunkcyjnych urządzeń kopiujących MFP oferowanych przez 
Kyocera, 

� poprawa sytuacji gospodarczej w Polsce związana jest „globalnym kryzysem 
finansowym”, co może negatywnie wpłynąć na popyt na produkty oferowane przez 
Grupę, który jest powiązany z tempem wzrostu gospodarczego. W szczególności 
wpływa to na skłonność klientów Spółki do wstrzymywania i odkładania w czasie 
inwestycji w rozwiązania informatyczne, co może w konsekwencji negatywnie 
wpłynąć na osiągane przychody i generowane zyski. W przypadku pogorszenia 
koniunktury gospodarczej w przyszłości, podjęte zostaną działania mające na celu 
minimalizację negatywnego wpływu na działalność i osiągane wyniki Grupy, 

� brak stabilności na rynku walutowym, szczególnie EUR/PLN i USD/PLN, co w 
przypadku działalności importowej ze strefy EURO i USD, może negatywnie 
wpływać na wyższe od planowanych, koszty zakupu towarów (w przypadku 
osłabienia złotego) lub niższe przychody denominowane w walutach obcych (w 
przypadku umocnienia złotego). Szczególnie w przypadku kontraktów realizowanych 
w sektorze publicznym ceny wyrażone są w polskiej walucie i nie podlegają 
renegocjacji w zakresie cenowym. Również na rynku zamówień komercyjnych Grupa 
nie miała możliwości renegocjacji kontraktów zawartych w rodzimej walucie ze 
względu na silną konkurencję na rynku, 

� potencjalne podwyżki stóp procentowych mogące negatywnie wpłynąć na koszt 
zaciągniętych zobowiązań leasingowych. 

Czynniki ryzyka i zagrożeń 

Działalność Grupy ARCUS podlega wielu czynnikom zarówno zewnętrznym jak i 
wewnętrznym, które mogą w sposób znaczący wpłynąć na sytuację finansową i majątkową. 
Wśród istotnych czynników ryzyka działalności wymienić należy: 

� ryzyko związane z ogólną sytuacją makroekonomiczną wynikające z faktu, iż popyt na 
produkty oferowane przez Grupę jest powiązany z tempem wzrostu gospodarczego, 
które wpływa na skłonność do dokonywania przez klientów Spółki inwestycji w 
rozwiązania informatyczne, co może w konsekwencji negatywnie wpłynąć na osiągane 
przychody i generowane zyski, 

� ryzyko związane ze zmianami technologicznymi w branży i rozwojem nowych 
technologii, a tym samym relatywnie krótki cykl życia rozwiązań informatycznych i 
związana z tym konieczności stałego śledzenia zachodzących zmian technologicznych, 
w związku z czym konieczność dostosowywania portfela produktów do oczekiwań 
rynku, co może zmniejszyć generowane zyski Grupy, 

� ryzyko związane z działalnością w niszy rynkowej zarządzania pełnym cyklem życia 
dokumentu oraz zarządzanie strumieniem korespondencji i możliwością pojawienia się 
podmiotów konkurencyjnych, co może ujemnie wpłynąć na osiągane zyski, 

� ryzyko związane z uzależnieniem od dostawców wynikające z faktu, iż część rozwiązań 
systemowych oferowanych przez Grupę bazuje na platformach technologicznych 
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dostarczanych przez podmioty zewnętrzne, a tym samym realizowana przez Grupę 
sprzedaż towarów pochodzących od dostawców zewnętrznych stanowi główny trzon jej 
przychodów. Wypowiedzenie umowy przez któregoś z głównych dostawców lub 
zmiana warunków świadczenia dostaw może zatem przełożyć się na istotny spadek 
przychodów ze sprzedaży Spółki oraz jej wyniki finansowe, 

� ryzyko związane z uzależnieniem od odbiorców wynikające z faktu, iż Spółka realizuje 
sprzedaż oferowanych przez siebie rozwiązań do relatywnie wąskiej grupy odbiorców, 
których działalność związana jest z przetwarzaniem istotnej ilości dokumentów lub 
korespondencji. Istnieje zatem ryzyko, iż utrata części klientów z grupy największych 
odbiorców Spółki może negatywnie wpłynąć na poziom przychodów ze sprzedaży oraz 
osiągane wyniki finansowe, 

� ryzyko związane ze strategią rozwoju działalności ARCUS S.A. obejmującą akwizycje 
wynikające z faktu, iż jednym z elementów strategii przyszłego rozwoju Spółki jest, 
oprócz organicznego wdrażania nowych rozwiązań systemowych, również rozbudowa 
kompetencji Spółki poprzez przejęcia innych podmiotów działających w sektorze IT. 
Spółka na bieżąco dokonuje wstępnej identyfikacji sektorów oraz podmiotów, które w 
jej ocenie, stanowiłyby atrakcyjny cel akwizycji. W przypadku transakcji przejęć 
występuje ryzyko, że efekty ekonomiczne przejęcia okażą się dla Spółki gorsze niż 
pierwotnie planowane i nie zapewnią korzyści współmiernych w odniesieniu do 
poniesionych nakładów. Mogą także zaistnieć inne uwarunkowania, uniemożliwiające 
Spółce realizację w całości bądź w części zakładanego planu przejęć, co skutkować 
może nieosiągnięciem przez Spółkę tempa wzrostu, zakładanego przy formułowaniu 
strategii rozwojowej opartej na procesach akwizycji. 

� ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników, w przypadku Grupy, której istotną 
wartością jest kapitał intelektualny kadry zarządzającej i pracowników, utrata 
kluczowych pracowników może negatywnie wpłynąć na efektywność działalności. 
Jednocześnie w przypadku zwiększenia się popytu na pracowników na rynku, 
konieczność utrzymania ich w spółce może wymusić wzrost płac, a tym samym 
kosztów. Wzrost kosztów zatrudnienia pracowników Grupy może znaleźć swoje 
odzwierciedlenie w osiąganych wynikach finansowych. 

� ryzyko kursowe, związane z niestabilnością na światowych rynkach finansowych, 
powodujące, że Spółka, jako importer ze strefy EURO i USD, narażona jest na 
potencjalnie wyższe od planowanych koszty zakupu towarów (w przypadku osłabienia 
złotego) lub niższe przychody denominowane w walutach obcych (w przypadku 
umocnienia złotego). Szczególnie w przypadku kontraktów realizowanych w sektorze 
publicznym ceny wyrażone są w polskiej walucie i nie podlegają renegocjacji w 
zakresie cenowym. 

Sposoby zarządzania ryzykiem, w tym finansowym, stosowane przez Spółki tworzące Grupę 
Kapitałową ARCUS, są spójne z zasadami określonymi w sprawozdaniu finansowym Grupy 
Kapitałowej za 2009 rok. 

Zadania Komitetu Audytu pełni Rada Nadzorcza ARCUS S.A. Wobec faktu, iż Rada 
Nadzorcza ARCUS S.A. składa się z 5 osób, członkowie Rady Nadzorczej na podstawie art. 
86 ust 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach 
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, przyjęli na 
siebie funkcję Komitetu Audytu 
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Czynniki ryzyka związane z akcjami 

Czynniki ryzyka związane z akcjami są zgodne z czynnikami opisanymi w sprawozdaniu 
finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 roku. 
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