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Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy. 

 

Zarząd ACRTUS S.A.  przedkłada raport z działalności Spółki za 2014r.  

 Misją Spółki ACARTUS jest pomoc w rozwoju swoim klientom, poprzez świadczenie 

profesjonalnych usług księgowych i kadrowych, dlatego w 2014 roku kładziono duży nacisk na 

jakość świadczonych usług , co jest szczególnie istotne w branży usług. 

 Oprócz nacisku na jakość świadczonych usług, były cały czas prowadzone działania 

marketingowe w celu pozyskania nowych klientów. Zarząd Spółki uczestniczył również w 

konferencjach gospodarczych, nawiązał kontakt izbami gospodarczymi i organizacjami 

gospodarczymi w Czechach i na Słowacji.  

 Jedną z ważniejszych rzeczy w 2014 roku, to testowanie systemów pozwalających 

zmienić proces księgowania,  które również pozwoliły by odejść od dokumentów papierowych. 

W tym zakresie Emitent zdobył duże doświadczenie, które w 2015 roku powinno skutkować 

zwiększeniem wydajności pracy i tym samym powinno mieć wpływ na zwiększenie zysku. 

 W zakresie perspektyw rozwoju na rok kolejny należy podkreślić planowany dalszy 

rozwój na rynku czeskim i słowackim, dalsze podnoszenie jakości usług we wszystkich 

obszarach, pozyskiwanie nowych klientów. 

W roku 2015 Spółka planuję zmienić system pracy i przejść z pracy na dokumentach 

„papierowych” na pracę na dokumentach elektronicznych. Zmiana sytemu powinna w 

znacznym stopniu usprawnić pracę, usprawnić komunikację z klientami a w rezultacie 

zmniejszyć koszty pracy. 

 Zarząd Spółki ACARTUS S.A. dziękuje Akcjonariuszom, Partnerom, Pracownikom i 

zaprasza Państwa do zapoznania się z raportem rocznym za 2014r. i zawartymi w nim 

wynikami Spółki. 

 
Prezes Zarządu ACARTUS S.A. 

Piotr Piekarski 
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Raport na temat stosowania zasad ładu korporacyjnego 

Spółka ACARTUS S.A. w załączeniu przekazuje oświadczenie w zakresie zasad 
określonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", które 
nie są przez emitenta stosowane w sposób trwały, wraz z wyjaśnieniem przyczyn ich nie 
stosowania. 

 

Dobra Praktyka Uzasadnienie 

 
1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i 
efektywną politykę informacyjną, zarówno 
z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z 
użyciem nowoczesnych technologii, 
zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz 
szeroki dostęp do informacji. 
Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z 
tych metod, powinna zapewnić 
odpowiednią komunikację z inwestorami i 
analitykami, umożliwiać transmitowanie 
obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem 
sieci Internet, rejestrować 
przebieg obrad i upubliczniać go na stronie 
internetowej. 

 

Spółka realizuje powyższą zasadę Dobrych 
Praktyk z wyłączeniem transmisji obrad 
walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci 
Internet oraz rejestrowania przebiegu obrad i 
upubliczniania go na stronie internetowej. W 
związku z faktem, iż koszty związane z 
transmisją i rejestracją przebiegu obrad i 
upubliczniania go na stronie internetowej są 
niewspółmierne do potencjalnych korzyści 
takiego działania Emitent nie przewiduje w 
najbliższym czasie wprowadzenia zasady 
transmitowania, rejestracji i upubliczniania 
obrad walnego zgromadzenia.  

 

3.16. Spółka zamieszcza na korporacyjnej 
stronie internetowej pytania akcjonariuszy 
dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, 
zadawane przed i w trakcie walnego 
zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na 
zadawane pytania. 

 
 Spółka uważa, iż publikacja pytań mogłaby 
naruszyć interesy akcjonariuszy.  

 

5. Spółka powinna prowadzić politykę 
informacyjną ze szczególnym 
uwzględnieniem potrzeb inwestorów 
indywidualnych. W tym celu Spółka, poza 
swoją stroną korporacyjną powinna 
wykorzystywać indywidualną dla danej spółki 
sekcję relacji inwestorskich znajdującą na 
stronie www.GPWInfoStrefa.pl. 

 
Spółka uważa, iż zapewnia wystarczający 
dostęp do informacji poprzez prowadzenie 
działu "Dla inwestorów" na stronie 
www.acartus.pl  

 

16. Emitent publikuje raporty miesięczne, w 
terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. 

W chwili obecnej zasada publikacji raportów 
miesięcznych nie jest stosowana przez Emitenta. 
Z uwagi na fakt, iż publikowane raporty bieżące i 
okresowe zapewniają akcjonariuszom oraz 
inwestorom dostęp do kompletnych i 
wystarczających informacji dających pełny obraz 
sytuacji spółki, Zarząd Utworzony przez 
piotrSpółki nie widzi w chwili obecnej 
konieczności publikacji raportów miesięcznych.  
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Wybrane dane finansowe  

Lp. 

  

w zł 

01-01-2013               
12-31-2013 

01-01-2014                
12-31-2014 

1 Przychody za sprzedaży ogółem 2 623 431,74  2 429 332,15  

2 Amortyzacja (*) 166 908,37  104 620,51  
  

3 Zysk (strata) na sprzedaży 236 138,62  241 527,12  

4 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 151 602,06  200 503,50  

5 Zysk (strata) brutto 53 920,59  136 011,82  

6 Zysk (strata) netto 50 226,57  128 254,47  

7 Przepływy pieniężna netto, razem 10 061,75  14 131,39  

8 Aktywa trwałe 1 800 760,76  1 715 203,61  

9 Aktywa obrotowe 598 635,33  649 652,43  

10 Aktywa razem 2 399 396,09  2 364 856,04  

11 Należności krótkoterminowe 468 818,23  492 786,16  

12 Należności długoterminowe 51 850,14  52 563,76  

13 Inwestycje krótkoterminowe 95 219,54  90 573,93  

14 Zobowiązania krótkoterminowe 719 214,52  560 973,22  

15 Zobowiązanie długoterminowe 288 858,21  271 072,11  

16 Kapitał własny 1 323 760,01  1 452 014,48  

17 Kapitał podstawowy 749 900,00  749 900,00  

18 Kapitał zapasowy 523 633,44  573 860,01  

19 kapitał rezerwowy     

 

 

 

(*) Amortyzacja łącznie z amortyzacją wartości firmy  
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Oświadczenie w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego. 
 
 
Zarząd ACARTUS S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, sprawozdanie finansowe 
za 2014 rok i dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami 
rachunkowości i odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i 
finansową Spółki oraz jej wynik finansowy oraz, że sprawozdanie z działalności zawiera 
prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. 
 
 

Prezes Zarządu ACARTUS S.A. 

Piotr Piekarski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oświadczenie w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. 
 
 
Zarząd ACARTUS S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań 
finansowych, dokonujący badania sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z 
przepisami prawa oraz, że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania tego 
sprawozdania spełniali warunki do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, 
zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. 
 
 
 

Prezes Zarządu ACARTUS S.A. 

Piotr Piekarski 
 

 
 
 
 
 


