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Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy. 

 

Zarząd ACRTUS S.A.  przedkłada raport z działalności Spółki za 2017r.  

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

profesjonalnych usług księgowych i kadrowych, dlatego w 2017 roku kładziono duży nacisk na 

jakość świadczonych usług, co jest szczególnie istotne w branży usług, Emitent ma wdrożony 

system zarządzania jakością ISO. 

 Zarząd Spółki widząc efekty w dalszym ciągu prowadzi działania marketingowe w celu 

pozyskania nowych klientów, z bardzo dużym naciskiem na pozyskiwanie klientów z Czech i 

Słowacji. W roku sprawozdawczym Spółka stała się członkiem międzynarodowego 

stowarzyszenia biur rachunkowych BKR International z siedzibą w New Yorku. Zdaniem 

Zarządu, członkostwo to da Spółce możliwość pozyskiwania klientów z całego świata. W 2017 

roku w dalszym ciągu prowadził GALERIĘ ACARTUS promującą młodych artystów.  

 Jedną z ważniejszych rzeczy w 2017 roku, to w dalszym ciągu testowanie systemów 

pozwalających zmienić proces księgowania, które również pozwoliły by odejść od 

dokumentów papierowych. W tym zakresie Emitent zdobył już duże doświadczenie, które w 

2018 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. Zarząd Spółki dużą nadzieje kładzie fakcie 

przystąpienia do Międzynarodowego Stowarzyszenia BKR z siedzibą w Nowym Yorku.  

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

zaprasza Państwa do zapoznania się z raportem rocznym za 2017r. 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 w EURO (**) 

01-01-2016                
12-31-2016 

01-01-2017                
12-31-2017 

01-01-2016                
12-31-2016 

01-01-2017                
12-31-2017 

1 Przychody za sprzedaży ogółem 2 636 915,04 2 909 570,15 632 217,28 697 588,09 

2 Amortyzacja (*) 104 516,98 106 221,70 25 058,62 25 467,33 

3 Zysk (strata) na sprzedaży 261 583,19 253 836,21 62 716,25 60 858,86 

4 
Zysk (strata) na działalności 
operacyjnej 

-327 671,47 209 305,21 -78 561,33 50 182,27 

5 Zysk (strata) brutto -379 600,67 186 573,70 -91 011,69 44 732,24 

6 Zysk (strata) netto -356 929,42 167 569,35 -85 576,12 40 175,83 

7 Przepływy pieniężna netto, razem 17 037,20 3 357,66 4 084,78 805,02 

8 Aktywa trwałe 1 059 042,36 1 020 173,59 253 912,19 244 593,15 

9 Aktywa obrotowe 617 577,68 865 091,08 148 068,21 207 411,13 

10 Aktywa razem 1 676 620,04 1 885 264,67 401 980,40 452 004,28 

11 Należności krótkoterminowe 465 707,57 508 810,62 111 656,37 121 990,61 

12 Należności długoterminowe 82 110,30 28 137,50 19 686,47 6 746,15 

13 Inwestycje krótkoterminowe 94 814,24 219 971,90 22 732,32 52 739,67 

14 Zobowiązania krótkoterminowe 471 748,24 522 743,17 113 104,66 125 331,02 

15 Zobowiązanie długoterminowe 155 854,85 137 325,30 37 367,20 32 924,62 

16 Kapitał własny 946 470,87 1 108 753,80 226 922,46 265 830,83 

17 Kapitał podstawowy 749 900,00 749 900,00 179 793,33 179 793,33 

18 Kapitał zapasowy 528 887,37 171 957,95 126 804,14 41 228,02 

 

(*) Amortyzacja łącznie z amortyzacją wartości firmy  

(**) Kurs EURO z 29.12.2017r. 4,1709 
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Oświadczenie w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego. 
 
 
Zarząd ACARTUS S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie 
finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi 
emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz że odzwierciedlają w 
sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową emitenta oraz jego wynik 
finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji 
emitenta, 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  
dokonano wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania 
finansowego zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy 
audytorskiej, wraz ze wskazaniem, że firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego 
badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania 
rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami 
wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej 
 
 
 
 

Prezes Zarządu ACARTUS S.A. 

Piotr Piekarski 
 

 
 
 
 
 


