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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU ARTERIA S.A.
W SPRAWIE SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI ZASADAMI RACHUNKOWOŚCI

FINANSOWEGO

Zarząd Arteria S.A. potwierdza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą, półroczne skrócone skonsolidowane i
jednostkowe sprawozdania finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, wydanymi i obowiązującymi na
dzień sporządzenia niniejszych sprawozdań finansowych oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i
jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Grupy Kapitałowej Arteria S.A. Półroczne sprawozdanie
z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej Arteria, w tym
opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

___________________
Wojciech Bieńkowski
Prezes Zarządu

_____________________
Marcin Marzec
Wiceprezes Zarządu

____________________
Grzegorz Grygiel
Członek Zarządu

Warszawa, 31 sierpnia 2009 roku
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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU ARTERIA SA
W SPRAWIE WYBORU PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ
FINANSOWYCH DOKONUJĄCEGO PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Zarząd Arteria S.A. potwierdza, że BDO Numerica, podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych
dokonujący przeglądu półrocznego skonsolidowanego oraz jednostkowego sprawozdań finansowych Grupy
Kapitałowej Arteria, wybrany został zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci
dokonujący przeglądu tego sprawozdania finansowego spełniają warunki do wydania bezstronnego i niezależnego
raportu z przeglądu zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

___________________
Wojciech Bieńkowski
Prezes Zarządu

_____________________
Marcin Marzec
Wiceprezes Zarządu

____________________
Grzegorz Grygiel
Członek Zarządu

Warszawa, 31 sierpnia 2009 roku
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WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE

Wybrane dane finansowe dotyczące skonsolidowanego
sprawozdania finansowego
I.

Przychody netto ze sprzedaży

II.

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem
IV. Zysk (strata) netto
V.

Średnia ważona liczba akcji

VI. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
VII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
VIII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej
IX. Przepływy pieniężne netto Razem
X.

Aktywa trwałe

w tys. PLN

w tys. EUR

01.01.2009

01.01.2008

01.01.2009

01.01.2008

30.06.2009

30.06.2008

30.06.2009

30.06.2008

61 972

58 276

13 715

8 616

5 734

1 907

16 758
1 649

3 457

3 642

765

1 047

2 767

2 130

612

612

4 273 820

3 419 056

4 273 820

3 419 056

-3 323

1 119

-735

322

-12 366

-2 469

-2 737

-710

18 741

-2 166

4 148

-623

3 052

-3 516

675

-1 011

52 446

18 732

11 734

4 490

XI. Aktywa obrotowe

24 120

20 578

5 396

4 932

XII. Aktywa Razem

76 566

39 311

17 130

9 421

XIII. Zobowiązania Razem

38 909

15 884

8 705

3 807

XIV. Zobowiązania długoterminowe

6 624

639

1 482

153

XV. Zobowiązania krótkoterminowe

32 285

15 245

7 223

3 654

XVI. Kapitały własne

37 657

23 427

8 425

5 615

XVII.Kapitał akcyjny

855

684

191

164

4 273 820

3 419 056

3 419 056

3 419 056

XIX. Zysk (Strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

XVIII.Liczba akcji

0,65 zł

0,62 zł

0,18 €

0,16 €

XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

8,81 zł

6,85 zł

1,97 €

1,64 €

Wybrane dane finansowe dotyczące jednostkowego
sprawozdania finansowego
XXI. Przychody netto ze sprzedaży

w tys. PLN

w tys. EUR

01.01.2009

01.01.2008

01.01.2009

01.01.2008

30.06.2009

30.06.2008

30.06.2009

30.06.2008

15 501

11 206

3 431

XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

1 346

1 437

298

413

XXIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem

2 666

2 132

590

613

XXIV. Zysk (strata) netto

3 222

2 657

2 085

588

600

4 273 820

3 419 056

3 419 056

3 419 056

-4 865

-2 296

-1 077

-660

-10 598

-1 503

-2 346

-432

15 198

-130

3 364

-37

-265

-3 929

-59

-1 130

XXX. Aktywa trwałe

51 589

17 590

11 542

4 216

XXXI. Aktywa obrotowe

18 544

15 744

4 149

3 773

XXXII. Aktywa Razem

70 133

33 334

15 691

7 989

XXXIII. Zobowiązania Razem

37 805

12 776

8 458

3 062

XXV. Średnia ważona liczba akcji
XXVI. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
XXVII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
XXVIII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej
XXIX. Przepływy pieniężne netto Razem

XXXIV. Zobowiązania długoterminowe

6 264

615

1 401

147

XXXV. Zobowiązania krótkoterminowe

31 541

12 161

7 057

2 915

XXXVI. Kapitały własne

32 327

20 558

7 233

4 927

XXXVII. Kapitał akcyjny

855

684

191

164

4 273 820

3 419 056

3 419 056

3 419 056

XXXIX. Zysk (Strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

0,62 zł

0,61 zł

0,14 €

0,18 €

XL. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

7,56 zł

6,01 zł

1,69 €

1,44 €

XXXVIII. Liczba akcji
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GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A.
PÓŁROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
na dzień i za okres sześciu miesięcy
zakończony 30 czerwca 2009 r.

Prezentowane według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („MSR”)
oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”)
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Półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (w tys. zł)

01.01.2009
30.06.2009

01.01.2008
30.06.2008

61 131

42 388

841

15 889

61 972

58 276

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

(52 505)

(37 946)

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

(851)

(14 596)

(53 356)

(52 542)

8 616

5 734

Przychody ze sprzedaży produktów i usług
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
Przychody ze sprzedaży

Koszt własny sprzedaży
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
Koszty sprzedaży

(865)

(117)

(3 921)

(1 913)

Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne

316
(158)

22
(3)

Przychody finansowe
Koszty finansowe

63
(594)

79
(159)

3 457

3 642

(530)

(861)

2 927

2 781

2 767

2 130

160

651

4 273 820

3 419 056

– podstawowy z zysku za okres

0,65 zł

0,62 zł

– rozwodniony z zysku za okres

0,65 zł

0,62 zł

Koszty ogólnego zarządu

Zysk (strata) brutto
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto
Przypisany:
Akcjonariuszom jednostki dominującej
Akcjonariuszom mniejszościowym
Liczba akcji
Zysk/(strata) na jedną akcję
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Półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (w tys. zł)

AKTYWA

30.06.2009

31.12.2008

30.06.2008

52 446

37 196

18 732

Rzeczowe aktywa trwałe
Nieruchomości inwestycyjne
Wartości niematerialne i prawne
Prawo wieczystego użytkowania gruntu
Wartość firmy
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Pozostałe aktywa finansowe
Aktywa z tytułu podatku odroczonego

9 380
7 179
33 177
2 062
648

8 172
4 625
21 591
2 472
336

6 574
3 146
8 670
167
176

Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)

24 120

Aktywa trwałe (długoterminowe)

25 018

20 578

931
367
151
244
3 427
-

1 921
10 816
720
2 192
650
8 719
-

2 544
8 574
441
4 441
1 906
2 672
-

76 566

62 214

39 311

30.06.2009

31.12.2008

30.06.2008

37 076

25 207

22 136

855
23 140
10 314
2 767

684
14 209
5 118
5 196

684
14 209
5 113
2 130

581

750

1 291

37 657

25 957

23 427

Zobowiązania długoterminowe

6 624

3 515

639

Kredyty i pożyczki

5 649

-

-

Leasingi

668

653

536

Rezerwy
Pozostałe zobowiązania
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

307

2 739
123

103

32 285

32 741

15 245

10 689

6 722

3 250

Leasingi

1 485

1 205

1 057

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Pozostałe zobowiązania
Bieżace zobowiązania podatkowe
Pozostałe zobowiazania finansowe
Rezerwy
Dotacje rządowe

4 922
9 218
5 561
410
-

16 175
4 578
3 846
214
-

7 858
100
2 940
40
-

Stan zobowiązań ogółem

38 909

36 256

15 884

SUMA PASYWÓW

76 566

62 214

39 311

Zapasy
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
Należności podatkowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Pozostałe aktywa finansowe
Pozostałe aktywa
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży
SUMA AKTYWÓW

PASYWA
Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki
dominującej)
Kapitał zakładowy
Kapitał zapasowy
Zyski zatrzymane
Niepodzielony wynik z lat ubiegłych
Wynik za rok bieżacy
Kapitały własny akcjonariuszy mniejszościowych
Kapitał własny ogółem

Zobowiązania krótkoterminowe
Kredyty i pożyczki

3
8
3
5
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Półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych (w tys. zł)

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk/(strata) brutto
Korekty o pozycje:
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja
Odsetki i dywidendy, netto
(Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej
(Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu należności
(Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu zapasów
Zwiększenie/ (zmniejszenie) stanu zobowiązań
Zwiększenie/ (zmniejszenie) stanu rozliczeń międzyokresowych
Zmiana stanu rezerw
Podatek dochodowy zapłacony
Pozostałe
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych

01.01.2009 30.06.2009

01.01.2008 30.06.2008

3 457

3 642

1 492
774
(28)
(23 561)
(669)
7 033
5 012
406
379
2 382

773
1 475
(1 340)
(2 924)
(65)
(861)
419

(3 323)

1 119

2 338

-

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych
Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych
Sprzedaż aktywów finansowych
Nabycie aktywów finansowych

(4 973)
-

(1 587)
(602)
31
-

Nabycie jednostki zależnej, po potrąceniu przejętych środków pieniężnych
Dywidendy i odsetki otrzymane
Spłata udzielonych pożyczek
Udzielenie pożyczek
Pozostałe

(9 731)
-

(311)

(12 366)

(2 469)

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy z tytułu emisji akcji
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów
Spłata pożyczek/kredytów
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom jednostki dominującej
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym
Odsetki zapłacone, w tym
-aktywowane koszty finansowania zewnętrznego
Pozostałe

8 988
12 609
(4 388)
(322)
1 854

(2 077)
(89)

Środki pieniężne netto z działalności finansowej

18 741

(2 166)

-

-

Środki pieniężne na początek okresu

2 192

7 957

Przepływy pienięzne netto

3 052

(3 516)

Środki pieniężne na koniec okresu

5 244

4 441

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

Zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
Różnice kursowe netto
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Półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym (w tys. zł)

Kapitał
akcyjny

Kapitał z
Zyski
emisji akcji zatrzymane
powyżej
ich
wartości
nominalnej

Kapitał
mniejszości

Kapitał
własny
ogółem

Na dzień 1 stycznia 2008 roku

684

14 209

5 342

610

20 845

Korekta wyniku z lat poprzednich
Zysk lub (strata) roku
Emisja akcji

-

-

(224)
2 130
-

25
651
-

(199)
2 781
-

Zmiana udziału akcjonariuszy
mniejszosciowych
Wypłata dywidendy

-

-

-

-

-

Wycena aktywów finansowych
dostępnych do sprzedaży
Podatek odroczony

-

-

-

-

-

Udział akcjonariuszy mniejszościowych

-

-

-

-

-

Na dzień 30 czerwca 2008 roku

684

14 209

7 248

1 286

23 427

Na dzień 1 stycznia 2009 roku

684

14 209

10 314

750

25 957

Korekta wyniku z lat poprzednich
Zysk lub (strata) roku
Emisja akcji

171

8 931

2 767
-

160
-

2 927
9 102

Zmiana udziału akcjonariuszy
mniejszosciowych
Wypłata dywidendy

-

-

-

(329)

(329)

Wycena aktywów finansowych
dostępnych do sprzedaży
Podatek odroczony

-

-

-

-

-

Udział akcjonariuszy mniejszościowych

-

-

-

-

-

855

23 140

13 081

581

37 657

Na dzień 30 czerwca 2009 roku

Arteria S.A. ul. Jana Rosoła 10, 02-797 Warszawa
tel. 022 648 80 72, fax. 022 648 40 73
www.arteriasa.com

10/78

Grupa ARTERIA
Raport półroczny „PSr 2009”

Informacja dodatkowa - wybrane dane wyjaśniające do skróconego sprawozdania finansowego
1.

Spółka i Grupa Arteria

Arteria S.A. (zwana dalej "Emitentem", "Arterią" lub "Spółką") jednostka dominująca Grupy Kapitałowej Arteria SA
utworzona została na podstawie Aktu Notarialnego z dnia 30 listopada 2004 roku. Siedziba Spółki znajduje się w
Polsce, w Warszawie przy ulicy Jana Rosoła 10. Jednostka dominująca w dniu 17 stycznia 2005 roku została
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000226167. Jednostce dominującej
nadano numer statystyczny Regon 140012670 oraz nr identyfikacji podatkowej NIP 5272458773. Czas trwania
jednostki dominującej oraz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony.
Swoją działalność operacyjną Arteria SA – jednostka dominująca grupy kapitałowej rozpoczynała na rynku usług
Call Center (segment działalności Call center), stopniowo rozszerzając zakres swojej oferty o zintegrowane usługi w
obszarze outsourcing’u i wsparcia sprzedaży, oferując zintegrowaną organizację, zarządzania i wykonania zadań
związanych ze sprzedażą produktów i usług zleceniodawców oraz zarządzanie relacjami z ich klientami w
szczególności w branżach: finansowej (banki, ubezpieczenia), wydawniczej, telekomunikacyjnej oraz IT.
Dynamiczny rozwój Spółki oraz rosnące potrzeby kapitałowe, niezbędne do zrealizowania ambitnych planów
inwestycyjnych, skłoniły Akcjonariuszy do podjęcia decyzji o upublicznieniu Spółki. Pierwsza publiczna oferta akcji
spotkała się z wielkim zainteresowaniem inwestorów. Jej efektem była najwyższa w historii redukcja zapisów na
poziomie 99,8%. Arteria SA zadebiutowała na Giełdzie w dniu 15 grudnia 2006 roku.
Środki pozyskane z publicznej emisji akcji przyczyniły się do jeszcze dynamiczniejszego wzrostu i znaczących
inwestycji. Założeniem strategii rozwoju przewidzianego na lata 2007 i 2008 było przekonanie, że zrealizowanie
celów emisyjnych oraz ambitnych prognoz finansowych będzie możliwe dzięki wejściu w nowe obszary aktywności
biznesowej. Na początku 2007 roku podjęto działania mające na celu rozszerzenie skali operacji i rozpoczęto
sprzedaż specjalistycznych produktów i usług z obszaru telekomunikacji, internetu i telewizji cyfrowej (segment
działalności Retail). Kluczowym kontraktem w tym segmencie było rozpoczęcie sprzedaży oferty wchodzącego
wówczas na rynek operatora komórkowego Play. W drugim półroczu i w roku następnym, pozyskano kolejnych
zleceniodawców (m.in. Platforma „n”, Netia, Energis, Polsat Cyfrowy), dzięki czemu Arteria SA jako jedyna do tej
pory firma na rynku stworzyła ofertę typu „multibrand”.
Ponadto, efektem realizacji celów inwestycyjnych była akwizycja w 2007 roku udziałów firmy Rigall Distribution,
spółki o ugruntowanej pozycji na rynku usług dystrybucji usług i produktów finansowych, Spółki dysponującej
rozbudowaną strukturą przedstawicieli handlowych oraz własną siecią biur obsługi klienta. Tym samym Arteria
otworzyła następny kanał sprzedaży w segmencie sprzedaży bezpośredniej.
W połowie 2008 roku Spółka dokonała kolejnej inwestycji kapitałowej nabywając udziały w firmie Polymus jednej z
wiodących agencji komunikacji marketingowej, świadczącej usługi z zakresu produkcji reklam publicznych (TV,
radio, prasa, outdoor, internet), promocji sprzedaży, programów lojalnościowych i motywacyjnych, kreacji
materiałów reklamowych, organizacji akcji animacji sprzedaży, kompleksowego zarządzania usługami sprzedaży
oraz organizacji eventów.
Dwa wyspecjalizowane kanały sprzedaży o zasięgu ogólnopolskim (sprzedaż detaliczna „Retail” oraz sprzedaż i
marketing bezpośredni) zostały zintegrowane z kanałem Call Center, tworząc wspólnie fundamenty multikanałowej
platformy sprzedaży. Jednostka dominująca całkowicie zmieniła dotychczasowy model organizacji i charakter
prowadzonej działalności, przekształcając się ze średniej wielkości call center w centrum merytoryczno-logistyczne
Grupy Kapitałowej.
Kolejne akwizycje dokonane w pierwszej połowie 2009 roku były efektem naturalną konsekwencja realizacji
strategii Grupy zakładającej stały wzrost skali działalności oraz możliwość realizowania projektów zintegrowanych
w ramach kilku kanałów sprzedaży.
Akwizycja udziałów w Spółce Gallup Polska w znaczący sposób poszerzyło dotychczasowe kompetencje w obszarze
obsługi klienta oraz podniosło potencjał operacyjny multikanałowej platformy sprzedaży. Liczba stanowisk
telemarketingowych w obszarze call center, wzrosła po transakcji do 450 w trzech lokalizacjach (Warszawa,
Gliwice, Ruda Śląska). Strategiczne znaczenie przejęcia Gallup Polska Sp. z.o.o wynikało także z ekspozycji Grupy
Arteria SA na nowych klientów, pochodzących z branży energetycznej i gazowniczej.
Nabycie udziałów w Grupie Trimtab SA w miesiącu marcu 2009 roku otworzyło możliwość szerszej współpracy z
dotychczasowymi klientami oraz poszerza ofertę usług outsoursing’u sprzedaży w modelu zintegrowanym.
W opinii Zarządu Arterii nabycie Trimtab i One 2 One ma strategiczne znaczenie dla dalszego rozwoju Grupy
Kapitałowej. Zarząd Spółki Arteria S.A. traktuje włączenie zasobów Trimtaba do Grupy Arteria, jako inwestycję o
charakterze długoterminowym.

Arteria S.A. ul. Jana Rosoła 10, 02-797 Warszawa
tel. 022 648 80 72, fax. 022 648 40 73
www.arteriasa.com

11/78

Grupa ARTERIA
Raport półroczny „PSr 2009”

Z racji skali prowadzonej działalności, rozpoznawalnej marki w branży oraz dotychczasowych doświadczeń i
osiągnięć w realizacji projektów dla dużych klientów, włączenie Trimtab SA do Grupy Kapitałowej stanowi
uzupełnienie technologiczno-kompetencyjne dla multikanałowej platformy sprzedaży, wzmacnia pozycję biznesową
Grupy Arteria, umożliwiając świadczenie usług dla portfela klientów pochodzących z wielu branż, w tym przede
wszystkim kluczowych z punktu widzenia dalszego rozwoju Grupy segmentów: telekomunikacyjnego i finansowego
oraz oferowanie wysoko zaawansowanych rozwiązań w zakresie integrowania procesów zarządczych.
Założenie kontynuowania działalności

Półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przez spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. Zarząd jednostki dominującej na dzień
zatwierdzenia niniejszego sprawozdania nie stwierdza istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na
zagrożenia możliwości kontynuowania działalności w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek
zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia dotychczasowej działalności.
Akcje Arterii od grudnia 2006 roku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie („WGPW”).
Arteria podlega obowiązkom informacyjnym dotyczącym wszystkich spółek notowanych na WGPW.
2.

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Niniejsze półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało przygotowane przy zastosowaniu
zasad rachunkowości, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji
Europejskiej, a także w zakresie wymaganym przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem
członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259).
Prezentacja sprawozdania oparta jest na Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości 34 „Śródroczna
sprawozdawczość finansowa” („MSR 34”). Zasady rachunkowości stosowane przy sporządzaniu niniejszego
śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego są zgodne z zasadami przyjętymi przy
sporządzaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia
2008r., za wyjątkiem nowych standardów rachunkowości i interpretacji stosowanych od dnia 1 stycznia 2009r.
Półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca
2009r. zawiera dane finansowe Emitenta i jego spółek zależnych i nie zawiera informacji i ujawnień wymaganych
przy pełnych sprawozdaniach finansowych i powinno być odczytywane łącznie z rocznym skonsolidowanym
sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008r.
Nowe standardy, interpretacje i zmiany opublikowanych standardów

Następujące nowe standardy, zmiany i interpretacje do istniejących standardów zostały zastosowane przez Grupę
w 2009 roku:
- MSR 1 (zmiana) „Prezentacja sprawozdań finansowych”.
- MSR 23 (zmiana) „Koszty finansowania zewnętrznego”,
- MSR 32 (zmiana) “Instrumenty finansowe: prezentacja” oraz MSR 1 “Prezentacja sprawozdań finansowych”,
- Zmiany do MSSF 1 „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy”
i MSR 27 „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe” – „Koszt inwestycji w jednostce zależnej,
jednostce pod wspólną kontrolą lub jednostce stowarzyszonej”,
- MSSF 2 (zmiana) “Płatności w formie akcji”,
- Zmiany do MSSF 7 – w zakresie ujawniania informacji o instrumentach finansowych,
- MSSF 8 “Segmenty operacyjne”,
- Zmiany do MSSF wynikające z projektu corocznych poprawek,
- KIMSF 13 „Programy lojalnościowe”,
- KIMSF 15 „Umowy dotyczące budowy nieruchomości”,
- KIMSF 16 „Zabezpieczenie udziałów w aktywach netto jednostki działającej za granicą”.
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Wpływ zmian na niniejsze sprawozdanie finansowe

Zastosowanie zmienionego MSR 1 spowodowało zmianę prezentacji, nazw i zakresu podstawowych elementów
sprawozdania finansowego tj.
Nazwa

Nazwa

Zakres

Bilans

Sprawozdanie z sytuacji finansowej

Rachunek zysków i strat

Sprawozdanie z całkowitych
dochodów

Zestawienie zmian w kapitale
własnym

Sprawozdanie ze zmian w kapitale
własnym

Rachunek przepływów pieniężnych

Sprawozdanie z przepływów
pieniężnych

Zmiana nazwy pozycji „pozostałe
kapitały” na inne skumulowane
całkowite dochody
Elementami tego sprawozdania jest
rachunek zysków i strat oraz inne
całkowite
dochody
stanowiące
dotychczas pozycję przychodów i
kosztów w pozostałych kapitałach
Szczegółowa prezentacja zmian w
kapitale
własnym
powstających
jedynie w wyniku transakcji z
akcjonariuszami jako właścicielami
Bez zmian

MSSF 8 „Segmenty operacyjne” zastępujący MSR 14 “Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności”
wymaga „podejścia zarządczego” do sprawozdawczości segmentów, zgodnie z którym informacje o segmencie są
przedstawiane na tej samej podstawie, co zastosowana do celów sprawozdawczości wewnętrznej.
Znowelizowany MSR 23 Koszty finansowania zewnętrznego.
W konsekwencji zmian wprowadzonych przez IASB do MSR 23 polegających na wykluczeniu możliwości odnoszenia
bezpośrednio w koszty okresu kosztów finansowania zewnętrznego ponoszonego na dostosowywany składnik
aktywów Grupa dokonała zmiany zasad rachunkowości dotyczących ujmowania tych kosztów. Obecnie będą one
podlegały kapitalizacji, zgodnie z zasadami ujętymi w MSR 23. Jednakże począwszy od 1 stycznia 2009 r. w Grupie
nie wystąpiło zdarzenie gospodarcze, które wymagałoby aktywowania kosztów finansowania zewnętrznego w
związku z czym nowelizacja MSR 23 nie ma wartościowego ani prezentacyjnego wpływu na niniejsze sprawozdanie
finansowe.
Nowe standardy rachunkowości, zmiany istniejących standardów i interpretacje, które zostały już opublikowane, nie
są obowiązujące w roku 2009 i których Arteria nie zdecydowała się zastosować wcześniej:

- MSSF 3 (nowelizacja) „Połączenia jednostek gospodarczych” oraz MSR 27 (zmiana) „Skonsolidowane i
jednostkowe sprawozdania finansowe”, obowiązujące dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1 lipca
2009 r. lub po tej dacie.
Zmienione standardy stanowią dalsze rozwinięcie modelu przejęcia i nakładają obowiązek stosowania modelu
jednostki gospodarczej.
- Zmiany do MSR 39 “Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” - “Pozycje zabezpieczane kwalifikujące się do
rachunkowości zabezpieczeń” obowiązująca dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009 r. lub później.
Zmiany do MSR 39 wyjaśniają zasady określania ryzyk, które mogą być wyznaczone jako ryzyka podlegające
zabezpieczeniu oraz ustalają, kiedy część przepływów pieniężnych wynikających z instrumentu finansowego można
wyznaczyć jako pozycję zabezpieczaną. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego zmiana MSR
39 nie została jeszcze zatwierdzona przez Unię Europejską.
- Zmieniony MSSF 1 „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy”
obowiązujący dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009r. lub później. Ta zmiana koryguje możliwe
trudności techniczne wynikające ze współdziałania MSSF 1, zmienionego MSSF 3 „Połączenia jednostek” oraz
zmienionego MSR 27 „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe”. Na dzień sporządzenia niniejszego
sprawozdania finansowego zmiany nie zostały jeszcze zatwierdzone przez Unię Europejską.
- KIMSF 17 „Przekazanie aktywów niegotówkowych właścicielom” obowiązująca dla okresów rocznych
rozpoczynających się 1 lipca 2009 r. lub później. KIMSF 17 precyzuje, że należną dywidendę należy ująć w
momencie jej zatwierdzenia, czyli kiedy nie jest już zależna od uznania jednostki. Należną dywidendę należy
wyceniać w wartości godziwej wydanych aktywów netto, a różnicę między tą kwotą, a wcześniejszą wartością
bilansową tych aktywów należy ujmować w wyniku finansowym. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania
finansowego KIMSF 17 nie została jeszcze zatwierdzona przez Unię Europejską.
- KIMSF 18 „Aktywa przekazywane przez klientów” obowiązująca dla okresów rocznych rozpoczynających się 1
lipca 2009 r. lub później. KIMSF 18 precyzuje wymagania MSSF odnośnie kontraktów, na podstawie których
jednostka otrzymuje od klienta rzeczowy składnik aktywów trwałych, który ma zostać następnie wykorzystany
przez jednostkę do podłączenia klienta do sieci albo do zapewnienia klientowi ciągłego dostępu do dostawy dóbr i
usług (takich jak dostawa elektryczności, gazu lub wody). Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania
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finansowego KIMSF 18 nie została jeszcze zatwierdzona przez Unię Europejską.
- Zmiany do KIMSF 9 „Ponowna ocena wbudowanych instrumentów pochodnych” oraz MSR 39 „Instrumenty
finansowe: ujmowanie i wycena” - “Wbudowane instrumenty pochodne” obowiązujące dla okresów rocznych
rozpoczynających się 30 czerwca 2009 r. lub później. Zmiany precyzują zasady rozliczania wbudowanych
instrumentów pochodnych w jednostkach, które zastosowały poprawki wydane przez Radę ds. Międzynarodowych
Standardów Rachunkowości (RMSR) w październiku 2008 r. dotyczące reklasyfikacji instrumentów finansowych. Na
dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego zmiany do KIMSF 9 nie zostały jeszcze zatwierdzone
przez Unię Europejską.
- Zmiany wynikające z corocznego przeglądu MSSF mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających
się 1 lipca 2009 r. lub 1 stycznia 2010 r. lub później, zależnie którego standardu dotyczą.
- Zmiany do MSSF 2 „Grupowe transakcje płatności w formie akcji rozliczane pieniężnie” obowiązujące dla okresów
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 r. lub później. Zmiany precyzują zakres oraz sposób księgowego
ujęcia grupowych transakcji płatności w formie akcji rozliczanych pieniężnie w osobnym lub indywidualnym
sprawozdaniu finansowym jednostki otrzymującej towary lub usługi w przypadku gdy ta jednostka nie ma
obowiązku rozliczania płatności w formie akcji. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego
zmiany do MSSF 2 nie zostały jeszcze zatwierdzone przez Unię Europejską.
Zarząd jest w trakcie oceny wpływu powyższych standardów i interpretacji na sprawozdawczość Grupy Arteria.
Zasady konsolidacji zastosowane do półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Prezentowane sprawozdanie zawiera dane skonsolidowane metodą pełną dla Grupy Kapitałowej ARTERIA S.A., w
skład której wchodzą następujące podmioty zależne:

Nazwa jednostki

1. Rigall Distribution Sp. z
o.o.
2. Arteria Retail S.A.
3. Polymus Sp. z o.o.
4. Gallup Polska
5. Trimtab S.A.
6. One 2 One Sp. z o.o.
7. MIT Sp. z o.o.

Zakres działalności

Gdynia

Usługi pośrednictwa
finansowego
Sprzedaż detaliczna
Marketing bezposredni
Usługi Call Center

Pełna
Pełna
Pełna

100
89
100

100
89
100

Wsparcie sprzedaży
Sprzedaż bezpośrednia
Doradztwo biznesowe

Pełna
Pełna
Pełna

100
100
100

100
100
100

Warszawa
Warszawa
Ruda
Śląska
Warszawa
Warszawa
Warszawa

Metoda
konsolidacji

Udział w
Udział w
prawach
kapitale
głosu
zakładowym
%
%
90
90

Siedziba

Pełna

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ARTERIA S.A. sporządzone zostało na podstawie
sprawozdań finansowych Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej i zestawione w taki sposób, jakby Grupa
stanowiła jedną jednostkę.
Przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego stosuje się następujące procedury organizacyjne:
- jednostka dominująca określa skład i strukturę Grupy Kapitałowej na dzień bilansowy,
- jednostka zależna podlega włączeniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego od dnia objęcia kontroli,
- skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest sporządzane na dzień bilansowy, za okres określony dla
sprawozdania jednostki dominującej,
- jednostka zależna dokonuje uzgodnień wzajemnych transakcji okresu sprawozdawczego oraz wzajemnych
rozrachunków z podmiotem dominującym na dzień bilansowy.
Przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Arteria dane jednostki zależnej ujmuje się
metoda pełną, polegającą na zsumowaniu odpowiednich pozycji sprawozdania jednostki zależnej z danymi
sprawozdania jednostki dominującej oraz dokonywaniu odpowiednich wyłączeń i korekt konsolidacyjnych.
Korekty konsolidacyjne obejmują:
- wyłączenie z operacji dokonanych w okresie sprawozdawczym między jednostkami Grupy Kapitałowej,
- wyłączenie wzajemnych należności i zobowiązań z wszelkich tytułów,
- wyłączenie ze skonsolidowanych aktywów wartości udziałów w jednostce zależnej,
- wyodrębnienie w pasywach skonsolidowanego bilansu kapitału udziałowców mniejszościowych stanowiącego
wartość udziału w kapitale własnym jednostki zależnej przypadającego na udziałowców mniejszościowych.
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Dokumentacja konsolidacyjna
Jednostka dominująca sporządza dokumentacją konsolidacyjną zgodnie z Rozdziałem 6 rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki
i zakłady ubezpieczeń sprawozdania jednostek powiązanych, obejmującą:
-

sprawozdania finansowe jednostek objętych konsolidacją,
zestawienie korekt i wyłączeń dokonanych podczas konsolidacji,
obliczenie wartości firmy,
obliczenie kapitałów mniejszości.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego.
Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE, wymaga użycia pewnych
szacunków księgowych i przyjmowania założeń, co do przyszłych zdarzeń. Obszary, w których założenia te miały
istotne znaczenie dla niniejszego półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmują
rzeczowe aktywa trwałe (oszacowanie wartości odzyskiwalnej oraz okresu użytkowania aktywów trwałych), relacje
z klientami (oszacowanie przyszłych korzyści ekonomicznych) oraz podatek odroczony (oszacowanie przyszłych
wyników podatkowych).
Zasady prezentacji (waluta sprawozdania finansowego) i zasady przeliczenia sprawozdań finansowych na EURO

Sprawozdanie finansowe prezentowane jest w polskich złotych („zł” lub „PLN”), które dla Spółki są walutą
funkcjonalną i walutą prezentacji.
Wszystkie dane zaprezentowane w sprawozdaniu zostały zaprezentowane w tysiącach złotych, chyba, że
zaznaczono inaczej. Operacje wyrażone w walutach oraz pozycje aktywów i pasywów zostały przeliczone na walutę
polską z zastosowaniem następujących zasad:
- przychody oraz koszty wyrażone w walutach obcych zostały przeliczone po kursach średnich NBP z dnia
transakcji,
- operacje finansowe w walutach obcych zostały przeliczone według kursu kupna lub sprzedaży walut stosowane
przez bank, z którego usług korzystano,
- pozycje aktywów i pasywów na dzień bilansowy zostały wycenione po kursie banku, z którego usług korzysta
Spółka dla potrzeb transakcji zagranicznych.
Dane przedstawione w zestawieniach „Wybrane dane finansowe” z bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku
przepływów pieniężnych zostały przeliczone ze złotych na EUR według następujących zasad:
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu na dzień 30 czerwca 2009 roku zostały przeliczone według
kursu średniego obowiązującego na dzień 30 czerwca 2009 roku ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla EUR,
czyli 1 EUR = 4,4696 PLN oraz według kursu 4,1724 PLN za 1 EUR obowiązującego na dzień 30 czerwca 2008 roku,
- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do
30 czerwca 2009 roku zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym
okresie i wynoszącego 4,5184 PLN za 1 EUR oraz według kursu 3,4776 PLN za 1 EUR dla analogicznego okresu
2008 roku.
Okresy, za które prezentowane jest skonsolidowane oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz porównywalne
dane finansowe
Dane bilansowe przedstawione w skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu finansowym na dzień 30 czerwca
2009 roku zostały zaprezentowane w odniesieniu do dnia bilansowego 30 czerwca oraz 31 grudnia 2008 roku.
Dane zawarte w skonsolidowanym oraz jednostkowym rachunku zysków i strat obejmujące okres od 1 stycznia do
30 czerwca 2009 roku zostały zaprezentowane w odniesieniu do danych porównywalnych za okres od 1 stycznia do
30 czerwca 2008 roku.
Dane zawarte w zestawieniu zmian w skonsolidowanym oraz w jednostkowym kapitale własnym zawierające
informacje o zmianach poszczególnych pozycji kapitału własnego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku
zostały zaprezentowane w odniesieniu do danych porównywalnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 roku.
Dane zawarte w zestawieniu zmian w skonsolidowanym oraz w jednostkowym rachunku przepływów pieniężnych
obejmujące okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku zostały zaprezentowane w odniesieniu do danych
porównywalnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 roku.
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3.

Segmenty działalności

Dla celów zarządczych, Grupa Arteria rozróżnia 4 segmenty działalności operacyjnej:

¾

CALL CENTER (sprzedaż przez telefon oraz obsługa połączeń przychodzących – „infolinia”)

¾

RETAIL (sprzedaż produktów i usług telekomunikacyjnych i audiowizualnych w wyspecjalizowanych
punktach sprzedaży w wielkoformatowych powierzchniach handlowych)

¾

SPRZEDAŻ MOBILNA (sprzedaż produktów i usługi w sieci mobilnych handlowców)

¾

MARKETING BEZPOŚREDNI Wsparcie Sprzedaży (usługi marketingu bezpośredniego wraz z obsługą
procesów sprzedaży)

Zarząd monitoruje oddzielnie wyniki operacyjne segmentów w celu podejmowania decyzji dotyczących alokacji
zasobów oraz oceny skutków wyników działalności. Podstawą oceny wyników działalności jest Marża na sprzedaży
brutto, zdefiniowana jako zysk lub strata na działalności operacyjnej.
Finansowanie Grupy Arteria, łącznie z kosztami i przychodami finansowymi oraz podatek dochodowy, z
wyłączeniem Spółek Rigall Distribution Sp. z o.o., Polymus Sp. z o.o. i Gallup Polska Sp. z o.o., są monitorowane
na poziomie Grupy i nie ma miejsca ich alokacja do segmentów.
Poniższa tabela przedstawia informację na temat przychodów oraz zysku / (straty) w odniesieniu do segmentów
operacyjnych Grupy Arteria za okres sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2009 roku.

Call
Center

Retail

Sprzedaż
mobilna

Marketing
bezpośredni

Działąlność
ogółem

Wyłączenia

Dane skonsolido
Wane

Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych, w
tym

8 441

5 427

35 181

14 095

63 144

-1 172

61 972

- w tym od klientów, z którymi wartość
transakcji w okresie przekracza 10% lub
więcej przychodów

8 272

4 721

34 550

13 603

61 146

-1 034

60 113

12

27

8

516

563

-563

0

8 441

5 427

35 181

14 095

63 144

-1 172

61 972

5 680

4 462

30 632

11 443

52 217

677

52 894

8

19

8

427

462

-896

462

Koszty segmentu ogółem

5 688

4 481

30 640

11 870

52 679

677

53 356

Marża na sprzedaży

8 616

Przychody

- w tym Sprzedaż między segmentami
Przychody segmentu ogółem
Koszty
Koszt własny sprzedaży na rzecz klientów
zewnętrznych
Koszt własny sprzedaży między segmentami

2 753

946

4 541

2 225

10 465

-1 849

Koszty sprzedaży

0

0

0

0

-865

0

-865

Koszty ogólne zarządu i administracji

0

0

0

0

-3 921

0

-3 921

Pozostałe przychody operacyjne

0

0

0

0

316

0

316

Pozostałe koszty operacyjne

0

0

0

0

-158

0

-158

Przychody finansowe

0

0

0

0

63

0

63

Koszty finansowe

0

0

0

0

-594

0

-594

2 753

946

4 541

2 225

5 306

-1 849

3 457

Wynik z działalności operacyjnej
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Poniższa tabela przedstawia składniki aktywów i zobowiązań alokowanych do poszczególnych segmentów, na dzień
30 czerwca 2009 roku

Call
Center

Retail

Sprzedaż
mobilna

Marketing
bezpośredni

Razem

Wyłączenia

Działąlność
ogółem

48 387

Aktywa i zobowiązania
Aktywa segmentu

7 778

14 013

13 929

12 667

48 387

0

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych

-

-

-

-

-

-

-

Aktywa nieprzypisane

-

-

-

-

-

28 179

28 179

Aktywa ogółem

7 778

14 013

13 929

12 667

48 387

28 179

76 566

Zobowiązania segmentu

2 344

12 615

7 081

5 819

27 859

0

27 859

-

-

-

-

-

3 306

3 306

Kapitały własne

5 434

1 398

5 485

5 094

17 411

-

45 401

Zobowiązania i kapitały ogółem

7 778

14 013

13 929

12 667

48 387

3 306

76 566

Zobowiązania nieprzypisane

Każdy z segmentów musi spełniać następujące warunki:
- angażuje działalność gospodarczą, z której uzyskuje przychody i ponosić koszty (w tym przychody i koszty
związane z transakcjami z innymi częściami składowymi tej samej jednostki),
- wyniki działalności segmentu są wymierne i regularnie rozliczane przez Zarząd Spółki, główny organ
odpowiedzialny za podejmowanie decyzji operacyjnych w jednostce oraz wykorzystujący te wyniki przy
decydowaniu o alokacji zasobów do segmentu i przy ocenie wyników działalności segmentu,
- dla każdego segmentu są oddzielne informacje finansowe.
Podstawowy wzór podziału sprawozdawczości w Grupie Arteria oparty jest na segmentach branżowych. Organizacja
i zarządzanie, mierzenie efektywności, rentowności i rozliczanie wyników finansowych odbywa się, uwzględniając
specyfikę działalności każdego z segmentów, poprzez analizę ustalonych dla każdego segmentu kluczowych
mierników efektywności oraz porównywanie wykonania w stosunku do planowanego budżetu wolumenu i wartości
sprzedaży i osiąganych marż na sprzedaży.
Raporty wewnętrzne o wynikach Spółek Grupy Kapitałowej sporządza się w okresach miesięcznych w wersji
skróconej natomiast w okresach kwartalnych w rozszerzonym zakresie. Organem dokonującym regularnych
przeglądów wewnętrznych raportów finansowych całej Grupy Kapitałowej dla celów podejmowania głównych decyzji
operacyjnych jest Zarząd Jednostki Dominującej, który odpowiada za alokację zasobów w Grupie Kapitałowej.
Ceny transakcyjne stosowane przy transakcjach między segmentami operacyjnymi ustalane są na zasadach
rynkowych podobnie jak przy transakcjach ze stronami niepowiązanymi.
Jednostka dominująca Grupy Kapitałowej Arteria od 2007 roku sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z
zasadami wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię
Europejską. Na dzień 30 czerwca 2009 roku również Spółki Polymus Sp. z o.o., Trimtab SA oraz One 2 One Sp. z
o.o., prowadziły księgi rachunkowe zgodnie z MSSF, natomiast pozostałe spółki sporządzały sprawozdania
finansowe w oparciu o Polskie Standardy Rachunkowości.
Informacja dotycząca sezonowości i cykliczności działalności Spółki w prezentowanym okresie

Działalność operacyjna Emitenta i Grupy Arteria nie ma charakteru sezonowego, ani nie podlega cyklicznym
trendom. Niemniej jednak, w szczególności w przypadku segmentów usług, które są skierowane na rynek
konsumencki, można odnotować pewną sezonowość sprzedaży, polegającą na tym, że pierwsze półrocze zwykle
należy do okresów mniejszej sprzedaży w zestawieniu ze sprzedażą produktów i usług w drugim półroczu, a
zwłaszcza w IV kwartale roku, kiedy sprzedaż detaliczna jest tradycyjnie najwyższa.
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4.

Znaczące transakcje jednorazowe w bieżącym okresie sprawozdawczym

Do najważniejszych transakcji jednorazowych raportowanego okresu, oprócz transakcjami nabycia udziałów
szczegółowo opisanymi w pkt. 4 i pkt. 7:
- zakup udziałów w Gallup Polska Sp. z o.o. w dniu 9 marca 2009 roku za kwotę 3.137.363,93 PLN. Transakcja ta
została szczegółowo opisana w pkt. 7. „Nabycie udziałów” niniejszego sprawozdania finansowego,
- nabycie udziałów w Grupie Trimtab w dniu 17 marca 2009r. w łącznej kwocie 7.299.684,50 PLN. Transakcja ta
została szczegółowo opisana w pkt. 7. „Nabycie udziałów” niniejszego sprawozdania finansowego.
Spółka zalicza transakcje zawarcia umów kredytowych:
- zawarcie 9 marca 2009 roku z Deutsche Bank PBC SA umowy przedmiotem, której było udzielenie Arterii SA
kredytu o wartości 2.600.000,- PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu 400 udziałów stanowiących łącznie
100% udziałów spółki Gallup Polska Sp. z o.o. Umowa kredytowa została zawarta na okres 3 lat, tj. data zwrotu
kredytu została określona na dzień 15 marca 2012 roku,
- zawarcie 23 kwietnia 2009 roku z Deutsche Bank PBC SA umowy przedmiotem, której było udzielenie kredytu o
wartości 5.100.000,- PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu 356 udziałów stanowiących łącznie 89%
udziałów spółki Polymus Sp. z o.o. Umowa kredytowa została zawarta na okres 3 lat, tj. data zwrotu kredytu
została określona na dzień 11 lipca 2012 roku.
szczegółowo opisanych w pkt. 11 i pkt. 14.
5.

Transakcje z podmiotami powiązanymi

W raportowanym okresie rozróżnić można 3 typy transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, którymi stroną
była Arteria SA:
¾
¾
¾
¾

-

transakcje
transakcje
transakcje
transakcje

z
z
z
z

jednostkami zależnymi
jednostkami zależnymi nie podlegającym konsolidacji
pozostałymi podmiotami powiązanymi
członkami Zarządu lub Rady Nadzorczej

Zestawienie transakcji z podmiotami powiązanymi

01.01.2009 - 30.06.2009
Wyszczególnienie

Przychody ze
sprzedaży
produktów, usług,
towarów i
pozostałych
aktywów

Na dzień 30 czerwca 2009

Zakup produktów,
usług, towarów i
pozostałych
aktywów

- jednostkom zależnym
- jednostkom zależnym nie podlegającym
konsolidacji

12 928
-

23

- pozostałym podmiotom powiązanym
-członkom kluczowej kadry zarządzającej,
nadzorującej

-

5 393

Razem

12 928

12 928

18 344

Stan należności
saldo na dzień

831

Stan zobowiązań
saldo na dzień

831

4
842
1 677

5
120
956

Transakcje z jednostkami zależnymi - podmiotami powiązanymi kapitałowo i osobowo

Nabycie udziałów Rigall Distribution Sp. z o.o.
Na dzień 30 czerwca 2009 roku Arteria S.A. jest w posiadaniu 72 udziałów w Spółce Rigall Distribution Sp. z o.o.,
stanowiących 90% jej kapitału zakładowego.
30 września 2008 Arteria SA nabyła ud Pana Marka Rigall 12 udziałów w spółce Rigall Distribution Sp. z o.o.
Umowa przewiduje, że cena sprzedaży za nabywane udziały płatna będzie nie później niż do dnia 31 lipca 2010
roku. Kwota 5.640.000,- PLN na dzień 30 czerwca 2009r. stanowi zobowiązanie bilansowe Arteria SA w stosunku
do Pana Marka Rigall.
Powiązania pomiędzy stronami transakcji mają charakter powiązań kapitałowo-osobowych - Spółka Rigall
Distribution Sp. z o.o. jest spółką wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej Arteria SA, począwszy od dnia 2 lipca 2007
roku, a Pan Marek Rigall jest Prezesem Rigall Distribution.
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Płatność za transakcję sprzedaży ZCP Retail
19 grudnia 2008 roku Arteria Retail SA, nabyła od Arteria SA jednostki dominującej wydzieloną organizacyjnie i
finansowo zorganizowaną część przedsiębiorstwa „ZCP Retail” służącą do prowadzenia działalności w segmencie
„Retail”, polegającej na prowadzeniu punktów sprzedaży produktów i usług telekomunikacyjnych.
Na mocy umowy sprzedaży Arteria SA zorganizowaną część przedsiębiorstwa w skład której tworzyły następujące
składniki:
- rzeczowe aktywa trwałe,
- wartości niematerialne i prawne,
- prawo własności zapasów,
- wszelkie roszczenia Sprzedającego w stosunku do osób trzecich związane ze składnikami oraz prawami opisanymi
powyżej,
- wierzytelności oraz zobowiązania, których stroną był Sprzedający wynikające z zawartych przez niego Umów
Handlowych,
- środki pieniężne oraz księgi i dokumenty związane z prowadzeniem Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa.
Zapłata ceny sprzedaży ZCP Retail tj. kwoty 3.169.006,19 złotych ustalona została w umowie w następujący
sposób:
- zapłata za część ceny sprzedaży w wysokości 2.250.000,- PLN winna być zapłacona w ratach na rachunek
bankowy Arteria SA.
- pozostała zapłata kwoty 919.006,19 PLN winna być uiszczona do dnia 30 września 2009 roku.
Z tytułu zapłaty ceny sprzedaży Arteria Retail SA dokonała w raportowanym okresie płatności na łączną kwotę
2.250.000,- PLN na rachunek bankowy Arteria SA.
Powiązania pomiędzy stronami transakcji mają charakter powiązań kapitałowo-osobowych; Arteria SA jako
Sprzedający była właścicielem 100% akcji Kupującego tj. Arteria Retail SA. Ponadto Pan Marcin Marzec, Wiceprezes
Arteria SA jest jednocześnie Prezesem Zarządu Arteria Retail SA.
Nabycie udziałów w Trimtab SA i One 2 One Sp. z o.o.
Transakcja nabycia udziałów w Trimtab SA i One 2 One Sp. z o.o. została szczegółowo opisana w w pkt. 7.
„Nabycie udziałów” niniejszego sprawozdania finansowego.
Charakter powiązań występujących w związku z nabyciem aktywów o znacznej wartości ma charakter powiązania
osobowego. Mianowicie, Pani Ewa Czarzasta- Marzec, jedna z osób obejmujących akcje nowej emisji Arteria SA jest
żoną Wiceprezesa Zarządu Arteria SA – Pana Marcina Marca.
Płatność za transakcję nabycia udziałów Polymus Sp. z o.o.
Umowa zakupu udziałów (aneks z dnia 17 marca 2009 roku) w Polymus Sp. z o.o. od Nova Group (CYPRUS)
Limited stanowiła że zapłata ceny sprzedaży nastąpi w terminie do 31 maja 2009. Do dnia zawarcia Aneksu Arteria
SA zapłaciła kwotę 4.150.000,00 złotych. Pozostała kwota tj. 4.394.000,- PLN za nabywane udziały, jak ustalono w
umowie, zapłacona została w całości przed dniem 31 maja 2009 roku.
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Informacja o wynagrodzeniu Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta

Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych
opartych na kapitale Emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych,
warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub
potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących Emitenta w przedsiębiorstwie
emitenta, bez względu na to, czy odpowiednio były one zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku
przedstawiają się następująco:
Wynagrodzenia łącznie w tym wynagrodzenie Zarządu i
Rady Nadzorczej

01.01.2009 30.06.2009

Wynagrodzenia łącznie

01.01.2008 30.06.2008

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

27 377
4 058

22 512
3 440

Razem wynagrodzenia w tym:

31 435

25 952

125
13

300
10

Wynagrodzenia Zarządu
Wynagrodzenia Rady Nadzorczej

Członkowie Zarządu, jak również Członkowie Rady Nadzorczej nie pobierali w raportowanym okresie Spółki ani od
podmiotów zależnych innego wynagrodzenia poza wskazanym powyżej.
Arteria S.A. nie jest stroną jakiejkolwiek umowy, przewidującej rekompensatę w przypadku rezygnacji lub
zwolnienia z zajmowanego stanowiska osoby zarządzającej spółką z Grupy Kapitałowej bez ważnej przyczyny lub
gdy jej odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia Emitenta przez przejęcie.
W raportowanym okresie nie miały miejsca pożyczki dla Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Arterii.
W okresie, którego dotyczy niniejsze sprawozdanie, Spółka nie posiadała żadnych programów motywacyjnych lub
premiowych opartych o kapitał Spółki, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa,
zamiennych lub warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłacanych lub
potencjalnie należnych.
Akcje Spółki w posiadaniu Członków Zarządu Spółki na dzień bilansowy

Akcje w posiadaniu Członków Zarządu

Liczba akcji

Wojciech Bieńkowski - Prezes Zarządu

Wartość
nominalna 1 akcji

Wartość
nominalna akcji

270 263

0,20 zł

54 052,60 zł

Marcin Marzec - Wiceprezes Zarządu

0

0,20 zł

0 zł

Grzegorz Grygiel - Członek Zarządu

0

0,20 zł

0 zł

Członkowie Zarządu Arteria SA nie posiadają akcji i udziałów w jednostkach powiązanych Arteria S.A.
Akcje Spółki w posiadaniu Członków Rady Nadzorczej na dzień bilansowy

Akcje w posiadaniu Członków Rady Nadzorczej

Dariusz Stokowski - Przewodniczacy Rady Nadzorczej

Liczba akcji

Wartość
nominalna 1 akcji

Wartość
nominalna akcji

130 148

0,20 zł

Grzegorz Leszczyńki - Członek Rady

0

0,20 zł

26 029,60 zł
0,00 zł

Piotr Kulikowski - Członek Rady

0

0,20 zł

0,00 zł

Ross Newens - Członek Rady

0

0,20 zł

0,00 zł

Cezaru Kubacki - Członek Rady

0

0,20 zł

0,00 zł

Cezary Filipiak - Członek Rady

0

0,20 zł

0,00 zł

Członkowie Rady Nadzorczej Arteria SA nie posiadają akcji i udziałów w jednostkach powiązanych Arteria S.A.
Inne transakcje z podmiotami powiązanymi

W okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2009 roku Arteria nie była i nie planowała być stroną żadnej
innej istotnej transakcji (oprócz transakcji wymienionych powyżej), z której członkowie kadry zarządzającej lub
członkowie ich bliskiej rodziny mogliby odnieść pośrednią lub bezpośrednią korzyść.
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6.

Aktywa rzeczowe i finansowe

Wartości niematerialne i prawne
30.06.2009

31.12.2008

30.06.2008

Koszty zakończonych prac rozwojowych
Licencje, prawa uzytkowania, oprogramowanie komputerowe
Inwestycje w wartości niematerialne i prawne

6 477
2 013

4 461
164

1 973
1 173

Razem

8 491

4 625

3 146

Spółki ustalają, czy okres użytkowania wartości niematerialnych jest ograniczony, czy nieokreślony. Wartości niematerialne o
ograniczonym okresie użytkowania są amortyzowane przez okres użytkowania oraz poddawane testom na utratę wartości
każdorazowo, gdy istnieją przesłanki wskazujące na utratę ich wartości.
Okres i metoda amortyzacji wartości niematerialnych o ograniczonym okresie użytkowania są weryfikowane przynajmniej na koniec
każdego roku obrotowego. Zmiany w oczekiwanym okresie użytkowania lub oczekiwanym sposobie konsumowania korzyści
ekonomicznych pochodzących z danego składnika aktywów są ujmowane poprzez zmianę odpowiednio okresu lub metody
amortyzacji, i traktowane jak zmiany wartości szacunkowych.

Rzeczowy majątek trwały
30.06.2009

31.12.2008

30.06.2008

858
584
343
508
087

788
2 283
956
3 338
807

403
1 309
910
3 128
825

9 380

8 172

6 574

Grunty
Budynki, lokale
Urządzenia techniczne i maszyny
Środki transportu
Inne środki trwałe
Środki trwałe w budowie

2
1
3
1

Razem

Rzeczowe aktywa trwałe wykazywane są według ceny nabycia/kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz wszelkie
odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Wartość początkowa środków trwałych obejmuje ich cenę nabycia powiększoną o
wszystkie koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika majątku do stanu zdatnego do używania. W skład
kosztu wchodzi również koszt wymiany części składowych maszyn i urządzeń w momencie poniesienia, jeśli spełnione są kryteria
rozpoznania. Koszty poniesione po dacie oddania środka trwałego do używania, takie jak koszty konserwacji i napraw, obciążają
rachunek zysków i strat w momencie ich poniesienia.
Na dzień 30 czerwca 2009 roku nie dokonywano odpisów aktualizujących rzeczowe aktywa trwałe w Spółce.
Amortyzacja jest naliczana metodą liniową przez szacowany okres użytkowania danego składnika aktywów, wynoszący odpowiednio
dla poszczególnych kategorii:
Wyszczególnienie

Okres użytkowania

Oprogramowanie komputerowe

3 do 10 lat

Maszyny i urządzenia techniczne w tym centrale telefoniczne i oprzyrządowanie

2 do 5 lat

Urządzenia biurowe

3 do 5 lat

Środki transportu

3 do 5 lat

Komputery

1 do 3 lat

Inwestycje w obcych środkach trwałych

10 lat

W wyniku przeprowadzonego szacunku Zarząd Spółki nie stwierdził utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych, w związku z
czym Spółka nie dokonywała ustalenia ich nowej wartości wyceny.

Arteria S.A. ul. Jana Rosoła 10, 02-797 Warszawa
tel. 022 648 80 72, fax. 022 648 40 73
www.arteriasa.com

21/78

Grupa ARTERIA
Raport półroczny „PSr 2009”

7. Nabycie udziałów - wartość firmy

Wartość firmy z tytułu przejęcia jednostki gospodarczej jest początkowo ujmowana według ceny nabycia
stanowiącej nadwyżkę kosztów połączenia jednostek gospodarczych nad udziałem jednostki przejmującej w
wartości godziwej netto możliwych do zidentyfikowania aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych.
Po początkowym ujęciu, wartość firmy jest wykazywana według ceny nabycia pomniejszonej o wszelkie
skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Test na utratę wartości przeprowadza się raz na rok.
Wartość firmy nie podlega amortyzacji.
Na dzień przejęcia nabyta wartość firmy jest alokowana do każdego z ośrodków wypracowujących środki pieniężne,
które mogą skorzystać z synergii połączenia. Utrata wartości ustalana jest poprzez oszacowanie odzyskiwalnej
wartości ośrodka wypracowującego środki pieniężne, którego dotyczy dana wartość firmy.
Nabycie udziałów Rigall Distribution Sp. z o.o.

Na dzień 30 czerwca 2009 roku Arteria SA jest w posiadaniu 72 udziałów w Spółce Rigall Distribution Sp. z o.o.,
stanowiących 90% jej kapitału zakładowego.
Rigall Distribution Sp. z o.o. jest autoryzowaną agencją Citibank Handlowy SA, jednym z trzech głównych agentów
banku na polskim rynku. Spółka prowadzi sprzedaż oraz promocję produktów bankowych, głównie kart
kredytowych, kredytów gotówkowych, produktów korporacyjnych oraz pożyczek.
30 września 2008 Arteria SA nabyła 12 udziałów w spółce Rigall Distribution Sp. z o.o., stanowiących 15% kapitału
zakładowego tej Spółki. Wartość nominalna jednego udziału wynosi 625 złotych. W wyniku zawartej transakcji,
udział Arteria SA w Rigall Distribution Sp. z o.o. wzrósł do poziomu 90% w kapitale zakładowym Spółki, i daje 90%
głosów na Zgromadzeniu Wspólników.
W związku z powyższym, łączna cena nabycia udziałów w Rigall Distribution wyniosła 5.640.000,00 złotych tj.
470.000,00 złotych za jeden udział, pod warunkiem osiągnięcia przez Spółkę w 2009 roku zysku netto na poziomie
zgodnym z przewidzianym budżetem.
Umowa przewiduje, iż cena sprzedaży za nabywane udziały będzie płatna nie później niż do dnia 31 lipca 2010
roku. Kwota 5.640.000,- PLN na dzień 30 czerwca 2009r. stanowi zobowiązanie bilansowe Arteria SA w stosunku
do Pana Marka Rigall.
Nabycie udziałów w Arteria Retail S.A.

Na dzień 30 czerwca 2009 roku Arteria S.A. jest w posiadaniu 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Arteria
Retail SA.
Spółka Arteria Retail SA została zawiązana aktem notarialnym w dniu 20 czerwca 2008 roku; kapitał zakładowy
Spółki wynosi 3.000.000,- PLN, 100% akcji w kapitale zakładowym objęła Arteria SA.
Powołanie nowej Spółki było następnym krokiem w realizacji strategii rozwoju Grupy Arteria i jej platformy
sprzedaży typu multibrand.
Nabycie udziałów w Polymus Sp. z o.o.

Na dzień 30 czerwca 2009 roku Arteria S.A. jest w posiadaniu 356 udziałów w Spółce Polymus Sp. z o.o.,
stanowiących 89% jej kapitału zakładowego.
Polymus Sp. z o.o. jest jedną z wiodących agencji komunikacji marketingowej na rynku polskim. Agencja świadczy
usługi z zakresu produkcji reklam publicznych (TV, radio, prasa, outdoor, internet), promocji sprzedaży,
programów lojalnościowych i motywacyjnych, kreacji materiałów reklamowych, organizacji akcji animacji sprzedaży
z wykorzystaniem hostess i promotorów, kompleksowego zarządzania usługami sprzedaży i organizacją eventow.
Arteria SA nabyła udziały w spółce Polymus Sp. z o.o. na podstawie umowy z dnia 14 lipca 2008 roku; cena
nabycia udziałów wyniosła kwotę 8.544.000,- złotych tj. 24.000,- złotych za jeden udział.
Umowa zakupu udziałów w Polymus Sp. z o.o. od Nova Group (CYPRUS) Limited stanowiła że zapłata ceny
sprzedaży nastąpi w terminie do dnia 30 kwietnia 2009 roku. W dniu 17 marca 2009 roku strony podpisały aneks
do umowy, który zmienił zapis umowy w zakresie terminu zapłaty ceny sprzedaży za udziały. Do dnia zawarcia
Aneksu Arteria SA zapłaciła kwotę 4.150.000,00 złotych. Pozostała kwota tj. 4.394.000,- PLN za nabywane udziały,
jak ustalono w umowie, zapłacona będzie nie później niż do dnia 31 maja 2009 roku.
Arteria SA zapłaciła za udziały Polymus pozostającą w terminie przewidzianym aneksem.
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Nabycie udziałów w Spółce Mazowiecki Inkubator Technologiczny Sp. z o.o.

W dniu 25 lutego 2009 roku zawiązana została Spółka pod nazwą „Mazowiecki Inkubator Technologiczny” Sp. z o.o
o kapitale zakładowym 50.000,- złotych, który dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej 500 zł na 1 udział.
Arteria SA objęła 75% udziałów, pokrywając je w całości wkładem pieniężnym.
Celem powołania spółki „Mazowiecki Inkubator Technologiczny” Sp. z o.o było inkubowanie oraz finansowanie
nowych przedsiębiorstw prowadzących działalność innowacyjną w trzech obszarach:
- e-commerce
- nowoczesne technologie,
- sprzedaż prowadzona na odległość oraz rozwiązania w zakresie dystrybucji towarów i usług.
Środki finansowe na rozwój inkubowanych przedsiębiorstw mają pochodzić z Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka 3.1 „Inicjowanie działalności innowacyjnej”, finansowego ze środków Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
Przedsiębiorstwa finansowane ze środków nowego funduszu, będącego spółką zależną od Arteria SA, po okresie
koniecznym dla rozwinięcia projektu, mogą być wnoszone jako aktywa zasilające multikanałową platformę
sprzedaży, tworząc w jej ramach nowe linie biznesowe oraz rozbudowując potencjał operacyjny i technologiczny
platformy.
Celem działania Spółka „Mazowiecki Inkubator Technologiczny” Sp. z o.o. jest tworzenie na bazie innowacyjnych
pomysłów nowych przedsiębiorstw oraz poszukiwania dla nich nowych źródeł finansowania i zasilania finansowego
(Inicjowanie Działalności Innowacyjnej).
Nabycie udziałów Gallup Sp. z o.o.

W dniu 9 marca 2009r. Arteria SA nabył 100% tj. 400 udziałów spółki Gallup Polska Sp. z o.o. o wartości
nominalnej 500 zł na 1 udział.
Łączna cena za nabyte udziały wyniosła 3,137 mln zł . Arteria SA objęła udziały za gotówkę pochodzącą częściowo
z kredytu, a częściowo ze środków własnych.
Nabywane aktywa stanowią więcej niż 10% kapitałów własnych Arteria SA.
Nabycie aktywów w postaci udziałów Spółki Gallup Polska Sp. z o.o. ma na celu wzmocnienie potencjału
operacyjnego Grupy Kapitałowej.
Gallup Polska Sp. z o.o. jest silnym regionalnie call center, posiadającej 140 stanowisk z siedzibą w Rudzie Śląskiej.
Działa na rynku od 1999 roku. Spółka specjalizuje się w obsłudze telefonicznej klientów największych firm
wywodzących się z branży energetycznej i gazowniczej (Vattenfall, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz
Górnośląski Operator Systemu Dystrybucyjnego), co stanowi dla Grupy Kapitałową Arteria SA ważną kompetencję.
Gallup Polska Sp. z o.o. realizuje dodatkowo usługi w obszarze projektów sprzedażowych, prowadząc dodatkowo
także badania opinii publicznej oraz windykację należności. Spółka ma w planach intensyfikację współpracy z
obecnymi
klientami
oraz
pozyskanie
kolejnych
klientów
z
branży
usług
komunalnych.
Gallup Polska Sp.z o.o. należała do szwedzkiej grupy Anthill (Dacke) świadczącej usługi call center w kilkunastu
lokalizacjach w Skandynawii i Państwach Bałtyckich i notowanej na szwedzkiej giełdzie przedsiębiorstw nowych
technologii.
Nabycie udziałów Trimtab SA i One 2 One Sp. o.o.

Do nabycia udziałów w Trimtab SA doszło w następstwie podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
w dniu 17 marca 2009 r., uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Arteria SA w drodze emisji
akcji serii D. Na podstawie uchwały kapitał zakładowy Arteria SA został podwyższony o kwotę 170.952,80 złotych
poprzez emisję 854.764 nowych akcji serii D o wartości nominalnej 0,20 zł każda. Akcjonariusze Arteria SA wyrazili
dodatkowo zgodę na wyłączenie w całości przysługującego im prawa poboru, o którym mowa w art. 433 § 1
Kodeksu spółek handlowych. W uchwale określono, iż nowa emisja zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji
prywatnej i zostanie skierowana do spółki pod firmą Mayas Basic Concept Ltd z siedzibą w Nikozji, Ewy Czarzastej Marzec, Piotra Wojtowskiego oraz Sebastiana Pielacha. Nabycie udziałów Trimtab SA jest wynikiem objęcia akcji
nowej emisji zaoferowanych przez Arteria SA dotychczasowym akcjonariuszom Trimtab SA, w zamian za
przeniesienie własności posiadanych przez nich łącznie 1.500.000 akcji Trimtab SA.
Powyżej opisana transakcja stanowi realizację ustaleń dokonanych przez strony w Liście Intencyjnym z dnia 23
grudnia 2008 roku oraz w drodze kolejnych negocjacji, których przedmiotem było nabycie przez Arteria SA - 100%
akcji Spółki Trimtab SA w zamian za objęcie przez dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki Trimtab SA, akcji nowej
emisji Spółki Arteria SA. Akcje te zostaną dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
SA w drugiej połowie 2009 roku
Do nabycia udziałów doszło w wyniku zawarcia przez Arteria SA czterech umów, których stronami są dotychczasowi
akcjonariusze spółki TRIMTAB SA:
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1)
2)
3)
4)

Mayas Basic Concept Limited, z siedzibą w Nikozji,
Sebastianem Pielachem, zamieszkały w Legionowie,
Ewą Czarzastą – Marzec, zamieszkała w Warszawie,
Piotrem Wojtowskim, zamieszkały w Warszawie.

Umowy zostały zawarte w dniu 30 marca 2009 roku. Nabycie aktywów nastąpiło w drodze:
- objęcia przez Mayas Basic Concept Limited zaoferowanych przez Arteria SA, akcji nowej emisji w liczbie 606.883.
Objęcie następuje w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek
handlowych. Na pokrycie obejmowanych 606.883 akcji nowej emisji, Mayas Basic Concept Limited dokonał
przeniesienia na Arteria SA własności 1.065.000 akcji spółki Trimtab SA o łącznej wartości co najmniej
7.029.000,00 złotych, ustalonej z uwzględnieniem sporządzonej wyceny wnoszonych akcji.
- objęcia przez Sebastiana Pielacha zaoferowanych przez Arteria SA, akcji nowej emisji w liczbie 59.833. Objęcie
następuje w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych. Na
pokrycie obejmowanych 59.833. akcji nowej emisji, Sebastian Pielach dokonał przeniesienia na Arteria SA
własności 105.000 akcji spółki Trimtab SA o łącznej wartości co najmniej 693.000,00 złotych, ustalonej z
uwzględnieniem sporządzonej wyceny wnoszonych akcji.
- objęcia przez Ewą Czarzastą – Marzec zaoferowanych przez Arteria SA, akcji nowej emisji w liczbie 170.953.
Objęcie następuje w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek
handlowych. Na pokrycie obejmowanych 170.953 akcji nowej emisji, Ewa Czarzasta-Marzec dokonała przeniesienia
na Arteria SA własności 300.000 akcji spółki Trimtab SA o łącznej wartości co najmniej 1.980.000,00 złotych,
ustalonej z uwzględnieniem sporządzonej wyceny wnoszonych akcji.
- objęcia przez Piotra Wojtowskiego zaoferowanych przez Arteria SA, akcji nowej emisji w liczbie 17.095. Objęcie
następuje w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych. Na
pokrycie obejmowanych 17.095 akcji nowej emisji, Piotr Wojtowski dokonał przeniesienia na Arteria SA własności
30.000 akcji spółki Trimtab SA o łącznej wartości co najmniej 198.000,00 złotych, ustalonej z uwzględnieniem
sporządzonej wyceny wnoszonych akcji.
Nabyte aktywa o znacznej wartości stanowi 1.500.000 akcji na okaziciela spółki Trimtab SA.
Cena po jakiej zostały nabyte aktywa o znacznej wartości
Cena emisyjna jednej akcji, po jakiej Mayas Basic Concept Limited obejmuje akcje nowej emisji wynosi 8,54
złotych za jedną akcję. Łączna cena objęcia akcji przez Mayas Basic Concept Limited wynosi 5.182.780,82 złotych.
Cena emisyjna jednej akcji, po jakiej Sebastian Pielach obejmuje akcje nowej emisji wynosi 8,54 złotych za jedną
akcję. Łączna cena objęcia akcji przez Sebastiana Pielacha wynosi 510.973,82 złotych.
Cena emisyjna jednej akcji, po jakiej Ewa Czarzasta-Marzec obejmuje akcje nowej emisji wynosi 8,54 złotych za
jedną akcję. Łączna cena objęcia akcji przez Ewę Czarzastą-Marzec wynosi 1.459.938,62 złotych.
Cena emisyjna jednej akcji, po jakiej Piotr Wojtowski obejmuje akcje nowej emisji wynosi 8,54 złotych za jedną
akcję. Łączna cena objęcia akcji przez Piotra Wojtowskiego wynosi 145.991,30 złotych.
Łączna wartość aktywów nabytych przez Arteria SA w drodze opisanych umów wynosi 7.299.684.50 zł i znacząco
przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta. Ponadto, jedna z zawieranych umów wyczerpuje znamiona
umowy znaczącej. Mianowicie, łączna wartość umowy objęcia akcji zawartej pomiędzy Arteria SA oraz Mayas Basic
Concept Limited wynosi 5.182.780,82 złotych i znacząco przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta.
Źródło finansowania nabycia udziałów Trimtab SA
Nabycie udziałów Trimtab SA przez Arteria SA nastąpiło w drodze objęcia akcji nowej emisji w zamian za
przeniesienie własności posiadanych akcji i nie wymagało dodatkowego finansowania.
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8.

Instrumenty finansowe

Do głównych instrumentów finansowych, z których korzystają Spółki Grupy Arteria, należą kredyty bankowe,
umowy leasingu finansowego i dzierżawy z opcją zakupu, środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe. Głównym
celem tych instrumentów finansowych jest pozyskiwanie środków finansowych na działalność Spółki. Spółka
posiada też inne instrumenty finansowe, takie jak należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług, które powstają
bezpośrednio w toku prowadzonej przez nią działalności.
Rodzaje ryzyka wynikające z instrumentów finansowych

Główne rodzaje ryzyka wynikającego z instrumentów finansowych Spółki obejmują ryzyko stopy procentowej,
ryzyko kredytowe oraz ryzyko związane z płynnością. Zarząd weryfikuje i uzgadnia zasady zarządzania każdym z
tych rodzajów ryzyka. Spółka monitoruje ryzyko cen rynkowych dotyczące wszystkich posiadanych przez nią
instrumentów finansowych.
Ryzyko stopy procentowej
Spółka posiada zobowiązania z tytułu kredytów dla których odsetki liczone są na bazie zmiennej stopy procentowej,
w związku z czym występuje ryzyko wzrostu tych stóp w stosunku do momentu zawarcia umowy. Ponadto Spółka
lokuje wolne środki pieniężne w inwestycje o zmiennej stopie co powoduje zmniejszenie zysków z inwestycji w
sytuacji spadku stóp procentowych. Z uwagi na to, że Spółka posiadała, w okresie sprawozdawczym zarówno
aktywa jak i zobowiązania oprocentowane według stopy zmiennej (co równoważyło ryzyko) oraz na nieznaczne
wahania stóp procentowych w minionych okresach, jak również na brak przewidywań gwałtownych zmian stóp
procentowych w kolejnych okresach sprawozdawczych Spółka nie stosowała zabezpieczeń stóp procentowych,
uznając że ryzyko stopy procentowej nie jest znaczące.
Niezależnie od obecnej sytuacji Spółka monitoruje stopień narażenia na ryzyko stopy procentowej oraz prognozy
stóp procentowych i nie wyklucza podjęcia działań zabezpieczających w przyszłości.
Ryzyko kredytowe
Spółka jest narażona na ryzyko kredytowe rozumiane jako ryzyko, w tym sensie, że wierzyciele nie wywiążą się ze
swoich zobowiązań i tym samym spowodują poniesienie strat przez Spółkę. Zdaniem Zarządu Spółki Ryzyko
kredytowe związane z należnościami z tytułu sprzedaży uznaje się za nieistotne, ponieważ Spółka zawiera swoje
główne transakcje z instytucjami finansowymi, operatorami telekomunikacyjnymi i domami wydawniczymi, a więc
kontrahentami o ugruntowanej renomie i pozycji rynkowej.
Informacja o emisji, wykupie i spłacie dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych

W okresie objętym niniejszym raportem, w ramach Grupy Kapitałowej Arteria nie przeprowadzano czynności
wykupu ani spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.
W okresie pierwszego półrocza 2009 roku przeprowadzona została emisja prywatna, która została skierowana do
Akcjonariuszy Spółki Trimtab S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arterii w dniu 17 marca 2009r., podjęło
uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D, pozbawienia
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany Statutu. Na podstawie uchwały
podwyższony został kapitał zakładowy Arteria S.A. z kwoty 683.811,20 złotych do kwoty 854.764,00 złotych
poprzez emisję 854.764 nowych akcji serii D o wartości nominalnej 0,20 zł każda. Akcjonariusze Arteria S.A.
wyrazili dodatkowo zgodę na wyłączenie w całości przysługującego im prawa poboru, o którym mowa w art. 433 §
1 Kodeksu spółek handlowych. W uchwale określono, iż nowa emisja zostanie przeprowadzona w drodze
subskrypcji prywatnej i zostanie skierowana do spółki pod firmą Mayas Basic Concept Ltd. z siedzibą w Nikozji, Ewy
Czarzastej-Marzec, Piotra Wojtowskiego oraz Sebastiana Pielacha w zamian za przeniesienie własności posiadanych
przez nich łącznie 1.500.000 akcji Trimtab SA.
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9.

Kapitał własny

Kapitał podstawowy

Wartość nominalna akcji
Wszystkie wyemitowane akcje posiadają wartość nominalną wynoszącą 0,20 zł i zostały w pełni opłacone.
Prawa akcjonariuszy
Akcje wszystkich serii są jednakowo uprzywilejowane co do dywidendy oraz zwrotu z kapitału.
Kapitał podstawowy na dzień 31 grudnia 2008 roku:

Seria

Rodzaj akcji

A

zwykłe na okaziciela

Rodzaj
Rodzaj
uprzywilejowania ograniczenia
praw do
akcji
akcji
brak

brak

Liczba akcji

Wartość
nominalna
jednej
akcji

Wartość
serii/emisji wg
wartości
nominalnej

2 500 000

0,20

500 000,00

B

zwykłe na okaziciela

brak

brak

59 056

0,20

11 811,20

C

zwykłe na okaziciela

brak

brak

860 000

0,20

172 000,00

Razem

3 419 056

683 811,20

Struktura akcjonariatu na dzień 31. grudnia 2008 roku

Akcjonariusz

Liczba akcji

Wartość
nominalna akcji
*

Udział w
kapitale
zakładowym

Liczba głosów

Udział w
ogólnej liczbie
głosów na WZA

Nova Holding Ltd
DM IDM S.A.
Fundusze DWS Polska TFI S.A.
Wojciech Bieńkowski
Aidan the One Limited
Pozostali akcjonariusze

1 244 750
394 664
342 845
270 263
215 639
950 895

248 950,00
78 932,80
68 569,00
54 052,60
43 127,80
190 179,00

36,41%
11,54%
10,03%
7,90%
6,31%
27,81%

1 244 750
394 664
342 845
270 263
215 639
950 895

36,41%
11,54%
10,03%
7,90%
6,31%
27,81%

Razem

3 419 056

683 811,20

100,00%

3 419 056

100,00%

W dniu 17 marca 2009 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arterii podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D. Na podstawie uchwały podwyższony został kapitał
zakładowy Arteria SA z kwoty 683.811,20 złotych do kwoty 854.764,00 złotych poprzez emisję 854.764 nowych
akcji serii D o wartości nominalnej 0,20 zł każda.
W związku z dokonanym podwyższeniem kapitału, w dniu 7 maja 2009 roku Spółka otrzymała postanowienie Sądu
Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie , XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie
zarejestrowania zmiany dotyczącej wysokości kapitału zakładowego spółki. Sąd postanowił o wpisie:
- zmiany wysokości kapitału zakładowego z 683.811,20 zł do 845.764,00 zł
- zmiany liczby akcji wszystkich emisji z liczby 3.419 056 do 4.273.820
poprzez zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze rejestracji 854.764 akcji serii D.
Po zarejestrowaniu powyższych zmian kapitał zakładowy spółki wynosi łącznie 845.764,00 zł i dzieli się na
4.273.820 akcji o wartości nominalnej 20 groszy każda, w tym:
- 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 0000001 do A 2500000 o wartości nominalnej
groszy każda,
- 59.056 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 000001 do B 059056 o wartości nominalnej
groszy każda,
- 860.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 000001 do C 860000 o wartości nominalnej
groszy każda,
- 854.764 akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 000001 do D 854764 o wartości nominalnej
groszy każda.
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Kapitał podstawowy na dzień 30 czerwca 2008 roku:

Rodzaj
Rodzaj
uprzywilejowania ograniczenia
praw do
akcji
akcji

Wartość
nominalna
jednej
akcji

Wartość
serii/emisji wg
wartości
nominalnej

2 500 000

0,20

500 000,00

59 056

0,20

11 811,20

Liczba akcji

Seria

Rodzaj akcji

A

zwykłe na okaziciela

brak

brak

B

zwykłe na okaziciela

brak

brak

C

zwykłe na okaziciela

brak

brak

860 000

0,20

172 000,00

D

zwykłe na okaziciela

brak

brak

854 764

0,20

170 952,80

Razem

4 273 820

854 764,00

Struktura akcjonariatu na dzień 30 czerwca 2009 roku

Liczba głosów

250 219,60
121 376,60
75 093,00
54 052,60
48 600,00
44 713,80
43 127,80
217 580,60

Udział w
kapitale
zakładowym
(%)
29,27%
14,20%
8,79%
6,32%
5,69%
5,23%
5,05%
25,46%

1 251 098
606 883
375 465
270 263
243 000
223 569
215 639
1 087 903

Udział w
ogólnej liczbie
głosów na WZA
(%)
29,27%
14,20%
8,79%
6,32%
5,69%
5,23%
5,05%
25,46%

854 764,00

100,00%

4 273 820

100,00%

Akcjonariusz

Liczba akcji

Wartość
nominalna akcji

Nova Group (Cyprus) Limited
Mayas Basic Concept Limited
Fundusze DWS Polska TFI S.A.
Wojciech Bieńkowski
Pionier Pekao
Generali OFE
Aidan the One Limited
Pozostali Akcjonariusze

1 251 098
606 883
375 465
270 263
243 000
223 569
215 639
1 087 903

Razem

4 273 820

Kapitał zapasowy

Kapitał zapasowy został utworzony z nadwyżki wartości emisyjnej Serii C nad wartością nominalną emitowanych
akcji w miesiącu grudniu 2006 roku i wyniósł 14.209.057,65 zł.
W miesiącu marcu 2009 kapitał zapasowy zwiększony został o kwotę 8.931 tys. zł w wyniku objęcia udziałów
Trimtab SA i One 2 One Sp. z o.o. do wartości 23.140 tys. złotych.
10. Dywidenda na akcję

W okresie sprawozdawczym w jednostce dominującej Grupy Arteria w nie były wypłacane ani zadeklarowane do
wypłaty dywidendy. Cały zysk netto przynależny jednostce dominującej za 2008 rok w kwocie 5.196 tys. zł
zwiększył wartość zysków zatrzymanych do łącznej kwoty 10.314 tys. złotych.
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11. Kredyty, pożyczki i leasingi

Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i umów
leasingowych
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązani krótkoterminowe
Razem

30.06.2009

31.12.2008

30.06.2008

6 317
12 174

653
7 927

536
4 307

18 491

8 580

4 843

30.06.2009

31.12.2008

30.06.2008

5 649
10 014

6 722

3 250

15 663

6 722

3 250

Kredyty bankowe
Zobowiązania kredytowe
Kredyty bankowe długoterminowe
Kredyty bankowe krótkoterminowe
Razem

Limit Kredytowy Raiffeisen Bank Polska przejęcie zobowiązań Arteria SA przez Arteria Retail SA
W dniu 16 lutego 2009 roku Arteria SA i Arteria Retail SA podpisały z Raifeisen Bank Polska Spółka Akcyjnaumowę
przelewu praw i przejęcia zobowioząń z tytułu umowy rachunku. Bank i Arterię łączyła umowa o otwarcie i
prowadzenie rachunku bankowego z dnia 12 marca 2007 roku, na mocy której Arteria SA bank świadczył Spółce
usługi w zakresie prowadzenia rachunku. Na mocy umowy trójstronnej strony porozumiały się, że w miejsce Arterii
SA wstępuje Arteria Retail SA; Arteria Retail przejmuje wszelkie obowiązki i zobowiązania Arteria SA wobec banku.
Tym samym Arteria Retail SA przejęła na siebie Umowę o Limit Wierzytelności nr CRD/L/27926/08 z dnia 6 czerwca
2008 roku, na mocy której bank udzielił Spółce Limitu w kwocie 4.000.000,- PLN.
Aneksem nr 1 z dnia 16 lutego do powyższej umowy zmieniono kwotę Limitu kredytowego z 3.000.000,- PLN do
kwoty 2.500.000,- PLN.
Aneksem nr 2 z dnia 6 lipca 2009 roku zmieniono kwotę Limitu do kwoty 1.500.000,- PLN.
Ostatnim dniem wykorzystania kredytu jest 30 czerwca 2010 roku.
Kredyt inwestycyjny Deutsche Bank PBCnr KIN/0918234
9 marca 2009 roku Arteria SA zawarła z Deutsche Bank PBC SA umowę przedmiotem, której było udzielenie Arterii
SA kredytu o wartości 2.600.000,- PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu 400 udziałów stanowiących
łącznie 100% udziałów spółki Gallup Polska Sp. z o.o.
Data umowy kredytowej: 09.03.2009
Kwota kredytu: 2.600.000,- PLN
Termin wygaśnięcia kredytowania: 15.03.2012
Cel Kredytu: Finansowanie projektu inwestycyjnego polegającego na nabyciu 400 udziałów stanowiących 100%
udziałów Spółki Gallup Polska Sp. z o.o.
Kredyt inwestycyjny Deutsche Bank PBCnr KIN/0932116
23 kwietnia 2009 roku Arteria SA zawarła z Deutsche Bank PBC SA umowę przedmiotem, której było udzielenie
kredytu o wartości 5.100.000,- PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu 356 udziałów stanowiących łącznie
89% udziałów spółki Polymus Sp. z o.o. Umowa kredytowa została zawarta na okres 3 lat, tj. data zwrotu kredytu
została określona na dzień 11 lipca 2012 roku.
Data umowy kredytowej: 23.04.2009
Kwota kredytu: 5.100.000,- PLN
Termin wygaśnięcia kredytowania: 16.07.2012
Cel Kredytu: Finansowanie projektu inwestycyjnego polegającego na zapłacie pozostałej części ceny za 356
udziałów spółki Polymus Sp. z o.o., które zostały nabyte przez Arteria SA od Nova (Cyprus) Limited.
Kredyt Arteria SA w rachunku bieżącym Deutsche Bank PBCnr KRB/0932002
Data umowy kredytowej: 23.04.2009
Kwota kredytu: 2.200.000,- PLN
Termin wygaśnięcia kredytowania: 27.04.2010
Cel Kredytu: Finansowanie bieżącej działalności Spółki oraz refinansowanie
- kredytu w rachunku bieżącym udzielonego Arteria SA przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. w kwocie 1.200.000,(umowa z dnia 19.09.2008r.)
- kredytu w rachunku bieżącym udzielonego Arteria SA przez Millenium Bank SA w kwocie 1.000.000,- PLN (umowa
z dnia 28.10.2008r.)
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Kredyt obrotowy Polymus Sp. z o.o. w banku BRE z umowy kredytowej nr 02/045/04/Z/VV z dnia 26.02.04
aneksowany został w dniu 21.06.2008 roku.
Zabezpieczeniem kredytu obrotowego Polymus Sp. z o.o. w banku BRE jest:
- weksel in blanco z deklaracją wekslową z dnia 21.08.08
- zastaw rejestrowy na 50.000 akcjach Arteria SA należących do Nova Group Cyprus
- cesja globalna należności na rzecz banku
Kredyt obrotowy Trimtab SA w banku ING, wykorzystanie którego na 30 czerwca 2009r. wynosiło kwotę 1,24 tys.
zł udzielony został do dnia 30 września 2009 roku.
Kredyt obrotowy One 2 One Sp. z o.o. w banku ING, wykorzystanie którego na 30 czerwca 2009r. wynosiło kwotę
1,48 tys. zł udzielony został również do dnia 30 września 2009 roku.
Pożyczki

Na dzień 30 czerwca 2009 roku jednostka dominująca jest stroną „Pożyczkobiorcą” jednej umowy pożyczki
krótkoterminowy z okresem spłaty nie przekraczającym 12 miesięcy.
Zobowiązanie z tego tytułu wyniosło na dzień bilansowy kwotę 675 tys. złotych.
Zobowiązania finansowe z tytułu umów leasingowych

Na dzień 30 czerwca 2009 roku Spółka ma podpisanych 15 umów leasingowych. Termin trwania żadnej z umów nie
przekracza okresu 36 miesięcy:
Zobowiązania z tytułu umów leasingowych
30.06.2009

31.12.2008

30.06.2008

Zobowiązania leasingowe długoterminowe
Zobowiązania leasingowe krótkoterminowe

668
1 485

653
1 205

536
1 057

Razem

2 153

1 858

1 593

Do umów leasingu finansowego, zgodnie z zasadami obowiązującymi w Grupie Arteria, zalicza się te które
przenoszą na Spółkę zasadniczo całe ryzyko, a wszystkie pożytki wynikające z posiadania przedmiotu leasingu.
Opłaty leasingowe są rozdzielane pomiędzy koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania z tytułu leasingu w
sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek od pozostałego do spłaty zobowiązania.
Środki trwałe użytkowane na mocy umów leasingu finansowego są amortyzowane przez krótszy z dwóch okresów:
szacowany okres użytkowania środka trwałego lub okres leasingu.
Umowy leasingowe, zgodnie, z którymi leasingodawca zachowuje zasadniczo całe ryzyko i wszystkie pożytki
wynikające z posiadania przedmiotu leasingu, zaliczane są do umów leasingu operacyjnego. Opłaty leasingowe z
tytułu leasingu operacyjnego ujmowane są jako koszty w rachunku zysków i strat metodą liniową przez okres
trwania leasingu.
12. Zobowiązania inwestycyjne

Na dzień 31 grudnia 2008 roku Spółka nie posiada zobowiązań inwestycyjnych przekraczających równowartość 500
tys. EURO. Planowane nakłady na rzeczowe aktywa trwałe dotyczą bieżących inwestycji w infrastrukturę
teleinformatyczną, programy komputerowe, licencje i prawa autorskie oraz urządzenia biurowe.
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13. Zobowiązania i aktywa warunkowe

Aktywa warunkowe

Na dzień bilansowy Spółka nie posiada należności warunkowych z tytułu otrzymanych gwarancji, spornych spraw
budżetowych, spornych spraw sądowych w toku oraz pozostałych należności warunkowych.
Odpisy aktualizujące wartość składników aktywów
Składniki aktywów podlegają testom na utratę wartości, gdy istnieją przesłanki wskazujące na utratę ich wartości. W wyniku
przeprowadzonego szacunku, na dzień bilansowy Zarząd Spółki nie stwierdził utraty wartości składników aktywów, w związku z
czym Spółka na dzień 30 czerwca 2009 roku nie dokonywano w spółkach Grupy odpisów aktualizujących.

Zmiany w aktywach i rezerwie z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Wynikiem różnic pomiędzy wartością bilansową i podatkową pozycji bilansu jest zmiana szacunku wartości aktywów
i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Skonsolidowane aktywa z tytułu podatku odroczonego w pierwszym półroczu 2009 roku odnotowały zwiększenie w
porównaniu do pierwszego półrocza roku poprzedniego o kwotę 472 tys. złotych.
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego w pierwszym półroczu 2009 roku wzrosły o 204 tys. zł. W porównaniu
do pierwszego półrocza 2008 roku.
Wartość aktywa podatkowego na koniec okresu sprawozdawczego ustalono w wysokości 648 tys. zł tys. zł, a
wartość rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego stanowi wartość 307 tys. zł.
Zmiany w stanie rezerw

Ogółem stan rezerw na pozostałe zobowiązania i obciążenia na dzień 30 czerwca 2009 roku wyniósł 410 tys. zł, co
oznacza wzrost o 370 tys. zł w porównaniu ze stanem na dzień 30 czerwca 2008 roku.
Zobowiązania z tytułu otrzymanych gwarancji

Na 30 czerwca 2009 roku Spółki Grupy Arteria posiada zobowiązań z tytułu następujących gwarancji wystawionych
celem zabezpieczenia przyszłych zobowiązań Spółki:
Arteria Retail SA - Gwarancja bankowa Deutsche Bank PBC nr 8128-0360
W dniu 23.04.2009 Deutsche Bank PBC udzielił Arteria Retail SA gwarancji bankowej w celu zabezpieczenia
należytego wykonania zobowiązań Arteria Retail względem PTC Sp. z o.o. (operator sieci Heyah) z tytułu umowy o
współpracy w zakresie dystrybucji produktów i usług z dnia 20.03.2009 roku. Gwarancja jest ważna do
27.04.2010r. Suma ewentualnych płatności w okresie trwania gwarancji nie może przekroczyć kwoty 300.000,PLN. Bank pobrał jednorazową opłatę od dzielenia gwarancji oraz nalicza miesięczną prowizję od kwoty udzielonej
gwarancji.
Arteria Retail SA - gwarancja bankowa Raiffeisen Bank Polska SA nr CRD/G/27653
W dniu 6 marca 2009r. aneksem do umowy Raiffeisen Bank Polska zmienił zleceniodawcę gwarancji z Arteria SA na
Arteria Retail SA. Bank udzielił Arteria Retail SA gwarancji wypłaty kwoty do maksymalnej wysokości 1.000.000,PLN tytułem zabezpieczenia wierzytelności z umowy sub-dealersjiej z Germanos Polska Sp. z o.o. na prowadzenie
sprzedaży sprzętu telekomunikacyjnego, produktów multimedialnych oraz usług telekomunikacyjnych.
Ponadto zabezpieczeniem ww. umowy sub-dealerskiej jest poręczenie Arteria SA za dług przyszły Arteria Retail SA
wynikający z umowy; poręczenie udzielone jest do kwoty 3 mln złotych.
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Zobowiązania warunkowe z tytułu zabezpieczeń i poręczeń kredytów

Arteria SA zabezpiecza przejęty od niej przez Arteria Retail SA limit kredytowy (umowa o Limit Wierzytelności nr
CRD/L/27926/08 w Raiffeisen Bank Polska - w miejsce Arterii SA wstąpiła Arteria Retail SA) poprzez przystąpienie
do długu.
Zabezpieczenie gwarancji wystawionej w imieniu Arteria Retail SA - Gwarancja bankowa Deutsche Bank PBC nr
8128-0360 są:
- depozyt pieniężny w wysokości 150.000,- PLN
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie ustawy Prawo Bankowe
- pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bieżącymi
- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
Zabezpieczeniem kredytu inwestycyjnego Arteria SA w Deutsche Bank PBCnr KIN/0918234 są:- pełnomocnictwo do
dysponowania rachunkiem bankowym, weksel własny in blanco oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji na
podstawie Prawa Bankowego. Ponadto Spółka otrzymała poręczenie Gallup Polska Sp. z o.o. według prawa
cywilnego.
Zabezpieczeniem kredytu inwestycyjnego w Deutsche Bank PBC nr KIN/0932116 jest:
- pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym
- weksel własny in blanco
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie Prawa Bankowego
- sądowy zastaw rejestrowy na udziałach kredytobiorcy w Polymus Sp. z o.o.
- cesja wierzytelności.
Dodatkowo dla zabezpieczenia kredytu Spółka otrzymała poręczenie według prawa cywilnego udzielone przez
Polymus Sp. z o.o. oraz przystąpienie do długu Arteria Retail SA, swoich podmiotów zależnych.
Zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym Deutsche Bank PBCnr KRB/0932002 z dnia 23.04.2009, celem
którego jest finansowanie bieżącej działalności Spółki oraz refinansowanie stanowią
- pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym
- weksel własny in blanco
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie Prawa Bankowego
- cesja wierzytelności
Dodatkowo zabezpieczeniem tego kredytu jest przystąpienie do długu Arteria Retail SA.
Inne zobowiązania warunkowe

Na dzień 30 czerwca 2009 roku Spółka nie posiada innych zobowiązań umownych, zobowiązań z tytułu pozwów
sądowych lub zobowiązań dotyczących nierozstrzygniętych sporów z organami podatkowymi.
Rozliczenia podatkowe

Zdaniem Zarządu Spółki na dzień 30 czerwca 2009 roku utworzono odpowiednie rezerwy na rozpoznane i
policzalne ryzyko podatkowe.
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14.

Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki

W skład Zarządu Spółki na dzień 31 grudnia 2008 roku wchodzili:
Wojciech Bieńkowski
Riad Bekkar
Grzegorz Grygiel

-

Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Członek Zarządu

W okresie sprawozdawczym oraz do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego miały miejsce następujące
zmiany w składzie Zarządu:
- w dniu 13 lutego 2009 roku Pan Riad Bekkar złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu.
- w dniu 16 lutego 2009 roku uchwałą Rady Nadzorczej nr 2/02/2009 na Wiceprezesa Zarządu Spółki powołano
Pana Marcina Marca.
Na dzień 30 czerwca 2009 roku skład Zarządu stanowią:
Wojciech Bieńkowski
Marcin Marzec
Grzegorz Grygiel

-

Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31 grudnia 2008 roku wchodzili:
Dariusz Stokowski
Grzegorz Leszczyński
Piotr Kulikowski
Ross Newens
Cezary Kubacki

-

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej

W okresie sprawozdawczym oraz do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego miały miejsce następujące
zmiany w składzie Rady Nadzorczej:
- w dniu 16 marca 2009 roku, rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej złożył Ross Newens.
- w dniu 17 marca 2009 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 4/2009 powołało Pana Tomasza
Filipiaka do składu Rady Nadzorczej.
Na dzień 30 czerwca 2009r. skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:
Dariusz Stokowski
Grzegorz Leszczyński
Piotr Kulikowski
Tomasy Filipiak
Cezary Kubacki

-

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
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15. Zdarzenia po dniu bilansowym
Zdaniem Zarządu, po dniu bilansowym, nie wystąpiły zdarzenia, mogące mieć istotny wpływ na wyniki finansowe
okresu, którego dotyczy niniejszy raport.
Zestawienie istotne informacji i zdarzeń, dotyczących okresu po dacie bilansowe:
- 2 lipca 2009 roku: Spółka otrzymała zawiadomienie z Pioneer Pekao Investment Management SA o liczbie
posiadanych akcji Arteria SA. Pioneer Pekao Investment Management SA zawiadomił o wzroście łącznego
zaangażowania do poziomu 6,95% całkowitej liczby głosów na WZA Arteria SA w zakresie instrumentów
finansowych wchodzących w skład portfeli zarządzanych w ramach wykonywania przez Pioneer Pekao Investment
Management SA usługi zarządzania portfelem maklerskich instrumentów finansowych. W dniu 24 czerwca 2009r.
na rachunkach wszystkich klientów Pioneer Pekao Investment Management SA, po zwiększeniu znajdowało się
łącznie 296.830 sztuk akcji spółki co stanowi 6,95% w kapitale zakładowym spółki Arteria SA. oraz 6,95% głosów
na WZA.
Ponadto Pioneer Pekao Investment Management SA, w imieniu funduszy:
- Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO
- Pioneer Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO
- Specjalistyczny FIO Telekomunikacji Polskiej
Zawiadomił o wzroście zaangażowania powyższych funduszy do poziomu 5,69% całkowitej liczby głosów na WZA
Spółki Arteria SA w zakresie akcji wchodzących w skład portfeli tych funduszy zarządzanych w ramach
wykonywania przez Pioneer Pekao Investment Management SA usługi zarządzania portfelem inwestycyjnym
funduszy. W dniu 24 czerwca 2009r. na rachunkach funduszy inwestycyjnych po zwiększeniu znajdowało się łącznie
243.000 sztuk akcji spółki co stanowi 5,69% w kapitale zakładowym spółki Arteria SA. oraz 243.000 głosów na
WZA Arteria SA, co stanowi 5,69% głosów na WZA.
- 22 lipca 2009 roku: Zarząd Spółki Arteria S.A. otrzymał zawiadomienie z Nova Group (Cyprus) Limited o stanie
posiadanych akcji w Arteria SA. Z dniem 14 lipca 2009 roku, sprzedała 94.885 akcji spółki Arteria SA. Sprzedaż ta
skuteczna jest z dniem 17 lipca 2009 roku. Zarząd Nova Group (Cyprus) Limited zawiadomił ponadto o liczbie
posiadanych w spółce Arteria SA po dokonaniu wspomnianej transakcji, o ich procentowym udziale w kapitale
zakładowym Spółki oraz o liczbie akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów na Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Liczba akcji posiadanych obecnie akcji Spółki Arteria SA przez Nova Group
(Cyprus) Limited wynosi odpowiednio 1.251.098 akcje, dających 29,27% głosów na Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy Spółki Arteria SA, co stanowi 29,27% kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 4.273.820 akcji
zwykłych na okaziciela.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A.
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA

(sporządzone na podstawie par. 90 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanychprzez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne
informacjiwymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259)
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1.

Komentarz Zarządu do skonsolidowanych wyników finansowych

Podstawowe skonsolidowane dane finansowe
(w tys. złotych)

Przychody ze sprzedaży
Marża brutto z działalnosci operacyjnej

01.01.2009
30.06.2009

01.01.2008
30.06.2008

Zmiana
%

61 972

58 276

6,34%

8 616

5 734

50,26%

%

13,90%

Zysk netto

2 927
%

4,72%

Zysk netto jednostki dominujacej

2 767

%

EBITDA

4,46%

5 794
%

9,35%

9,84%

2 781

5,25%

4,77%

2 130

29,91%

3,66%

4 900

18,24%

8,41%

Suma aktywów

76 566

39 311

94,77%

Suma zobowiązań

38 909

15 884

144,96%

Kapitały własne

37 657

23 427

60,74%

-

realny wzrost przychodów o 46,2%;
wzrost marży brutto ze sprzedaży o 50,26%;
wzrost EBITDA o 18,24%;
wzrost zysku netto przypadający jednostce dominującej o 29,9%.

W okresie I półrocza 2009 roku, Grupa Kapitałowa Arteria SA zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o
6,34%. Biorąc pod uwagę fakt, iż w porównywalnym okresie roku ubiegłego, z łącznej kwoty przychodów 58,3 mln
zł aż 15,9 mln zl stanowiła bezmarżowa sprzedaż sprzętu i akcesoriów (27,27%), dynamika wzrostu przychodów, z
wyłączeniem opisanego obrotu towarem, wyniosła 46,2% (tj. o 18,7 mln zł).
W efekcie opisanej zmiany w strukturze przychodów Grupy Kapitałowej Arteria SA odnotowano znaczący wzrost
marży brutto na sprzedaży, z poziomu 5,7 mln zł do 8,6 mln zł (dynamika 50,26%). Istotnym elementem wysokiej
dynamiki wzrostu marży był jednocześnie wzrost efektywności operacyjnej poszczególnych kanałów sprzedaży
(głównie kanału call center). W raportowanym okresie prowadzono ścisły controlling kosztów, który był realizowany
w ramach programu racjonalizacji obejmujących wszystkie Spółki, działające w ramach Grupy. W efekcie wdrożenia
programu racjonalizacji, uzyskano znaczące oszczędności kosztowe w obszarze administracji, strukturach
sprzedaży oraz w obszarze IT, głównie dzięki wprowadzeniu informatycznej unifikacji procesów rozliczeniowoksięgowych. Program racjonalizacji kosztowej będzie kontynuowany w kolejnych kwartałach.
Wdrożenie opisanego programu racjonalizacji wpłynęło na wzrost kosztów ogólnego zarządu. Zwiększone koszty
wykazane w skonsolidowanym raporcie półrocznym wynikają też z wydatków poniesionych na prowizje z tytułu
pozyskania zewnętrznego finansowania potrzebnego na zakup udziałów w przejmowanych spółkach.
W pierwszym półroczu 2009 roku Grupa Kapitałowa Arteria SA odnotowała wzrost na poziomie EBITDA o 18,24%,
natomiast skonsolidowany zysk netto przypadający jednostce dominującej wyniósł w raportowanym okresie 2,8
mln zł, wykazując w stosunku do pierwszego półrocza 2008 roku (2,1 mln zł), 29,9% dynamikę wzrostu.
Mimo spowolnienia gospodarczego Grupa Kapitałowa Arteria SA odnotowała wzrost wszystkich kluczowych
mierników finansowych. Zdaniem Zarządu Spółki, wynikom II półrocza 2009 r. powinno sprzyjać utrzymywanie się
zainteresowania usługami typu BPO (Business Proces Outsourcing), w tym outsourcingiem procesów sprzedaży
usług i obsługi klienta, rozbudowa Grupy o nowe zasoby oraz systematyczny wzrost portfela klientów.
Dlatego, mimo niesprzyjającej koniunktury makroekonomicznej, Zarząd Spółki ma nadzieję, że dzięki
wymienionym czynnikom, wyniki II półrocza 2009 r., osiągną satysfakcjonującą dynamikę w stosunku do
analogicznego okresu roku ubiegłego.
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1.1.
Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport wraz z wykazem
najważniejszych wydarzeń

W pierwszym półroczu 2009, Grupa Kapitałowa Arteria SA prowadziła działalność operacyjną w trzech głównych
obszarach: call center - sprzedaży przez telefon, sprzedaży detalicznej usług operatorów telekomunikacyjnych i
telewizyjnych oraz mobilnej sprzedaży usług finansowych. Model ten uzupełniały usługi konsultingowe oraz usługi
wsparcia sprzedaży i marketingu. Działalność Grupy Kapitałowej jest prowadzona w modelu biznesowym,
integrującym usługi outsourcingu sprzedaży w ramach multikanałowej platformy sprzedaży. Szybki wzrost
przychodów i zysków Grupy Kapitałowej Arteria S.A. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, był
związany z rozbudową zasobów multikanałowej platformy sprzedaży we wszystkich kanałach. W ślad za wzrostem
przychodów i zysków oraz kolejnych akwizycji, następował systematyczny wzrost portfela posiadanych klientów w
ramach Grupy. Obejmował on w pierwszej kolejności branże o strategicznym znaczeniu dla dalszego rozwoju Grupy
Kapitałowej Arteria S.A. (płatne telewizje cyfrowe, telekomunikacja, finanse i bankowość). Towarzyszyła temu
systematyczna rozbudowa posiadanych kompetencji w obszarze usług outsourcingu oraz wsparcia sprzedaży.
Wśród najważniejszych wydarzeń, jakie miały miejsce w okresie pierwszego półrocza 2009 roku, należy wskazać na
następujące:
- 22 stycznia Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Dariusza Stokowskiego na
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz uchwałę w sprawie powołania Pana Marcina Marca do składu
Zarządu Spółki, powierzając mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki;
- 16 lutego do Spółki wpłynęła rezygnacja z funkcji Wiceprezesa Zarządu Arteria S.A. oraz funkcji Prezesa Zarządu
Arteria Retail S.A. od Pana Riada Bekkara. Jako przyczynę swojej rezygnacji z zajmowanych stanowisk, podał
przyczyny zdrowotne.
- 19 lutego Dom Maklerski IDM S.A. poinformował o zwiększeniu swojego zaangażowania w spółce Arteria S.A. do
poziomu 11,54% w kapitale zakładowym Arteria SA, co dawało 394 664 w ogólnej liczbie głosów na WZA Arteria
SA;
- 10 marca zawarta została transakcja, której przedmiotem było nabycie przez Arteria SA 100% udziałów Gallup
Polska Sp. z o.o. Łączna kwota transakcji wyniosła 3,137 mln zł. Gallup Polska Sp. z o.o. jest silnym regionalnie
call center, posiadającym 140 stanowisk z siedzibą w Rudzie Śląskiej. Spółka specjalizuje się w obsłudze
telefonicznej klientów największych firm wywodzących się z branży energetycznej i gazowniczej (Vattenfall, Polskie
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz Górnośląski Operator Systemu Dystrybucyjnego);
- 10 marca weszła w życie umowa o świadczenie usług reklamowych zawarta pomiędzy Polymus Sp. z o.o.
(podmiot zależny Arteria S.A.) oraz Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A. Przedmiotem umowy jest
świadczenie usług w zakresie prowadzenia kampanii reklamowych oraz działań marketingowych na rzecz marek
PKN ORLEN SA na terytorium Polski, Niemiec, Czech oraz Litwy.
- 17 marca Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego w drodze emisji akcji serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej
emisji oraz zmiany Statutu Spółki. Kapitał zakładowy Arteria S.A. został podwyższony z kwoty 683.811,20 złotych
do kwoty 854.764,00 złotych poprzez emisję 854.764 nowych akcji serii D o wartości nominalnej 20 groszy każda.
Akcjonariusze Arteria S.A. wyrazili jednocześnie zgodę na wyłączenie w całości przysługującego im prawa poboru, o
którym mowa w art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych. W uchwale określono, iż nowa emisja zostanie
przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej i będzie skierowana do spółki pod firmą Mayas Basic Concept Ltd.
z siedzibą w Nikozji, Ewy Czarzastej-Marzec, Piotra Wojtowskiego oraz Sebastiana Pielacha.
- 17 marca Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Arteria S.A. podjęło uchwałę o zmianie w składzie
Rady Nadzorczej; Pana Rossa Newensa zastąpił Pan Tomasz Filipiak;
- 26 marca podpisana została umowa o współpracy w zakresie dystrybucji produktów i usług pomiędzy Arteria
Retail S.A. z siedzibą w Warszawie (podmiot zależny Arteria S.A.) i Polską Telefonią Cyfrową Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie. Na podstawie umowy Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. (PTC) zleciła Arterii Retial S.A. dystrybucję
usług z oferty Heyah. Obejmuje ona prowadzenie sprzedaży produktów i usług telekomunikacyjnych Operatora w
ramach ogólnopolskiej sieci detalicznej Arteria Retail S.A., zlokalizowanej we wszystkich salonach Media Saturn
Holding (Media Markt i Saturn) na terenie całego kraju;
- 31 marca Spółka poinformowała o nabyciu znacznych aktywów przez Arteria S.A. Podstawą transakcji była
uchwała NWZA z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji
serii D.Na podstawie uchwały podwyższony został kapitał zakładowy Arteria S.A. z kwoty 683.811,20 złotych do
kwoty 854.764,00 złotych poprzez emisję 854.764 nowych akcji serii D o wartości nominalnej 20 groszy każda.
Akcjonariusze Arteria S.A. wyrazili dodatkowo zgodę na wyłączenie w całości przysługującego im prawa poboru, o
którym mowa w art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych. W uchwale określono, iż nowa emisja zostanie
przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej i zostanie skierowana do spółki pod firmą Mayas Basic Concept
Ltd. z siedzibą w Nikozji, Ewy Czarzastej-Marzec, Piotra Wojtowskiego oraz Sebastiana Pielacha. Nabycie aktywów
o znacznej wartości jest wynikiem objęcia akcji nowej emisji zaoferowanych przez Arteria S.A. przez
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dotychczasowych akcjonariuszy spółki Trimtab S.A., w zamian za przeniesienie własności posiadanych przez nich
łącznie 1.500.000 akcji Trimtab S.A. Łączna wartość aktywów nabytych przez Arteria S.A. w drodze opisanych
umów wyniosła 7.299.684.50 złotych;
- 21 kwietnia ogłoszono o zwołaniu na dzień 20 maja 2009 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które
przedmiotem ma być wyrażenie zgody na wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym i ich
dematerializacja oraz upoważnienie organów spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych
związanych z wprowadzeniem akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym oraz do zawarcia umowy o rejestrację
akcji serii D w depozycie papierów wartościowych;
- 4 maja Arteria poinformowała o podpisaniu umowy sub-dealerskiej dotyczącej prowadzenia sprzedaży produktów
i usług zawartej pomiędzy Arteria Retail S.A. z siedzibą w Warszawie (podmiot zależny Arteria S.A.) oraz Gemanos
Polska Sp. z o.o. (spółka należąca do Grupy Kapitałowej P4). Przedmiotem umowy jest prowadzenie sprzedaży
produktów i usług operatora telekomunikacyjnego Play, obejmujących: sprzęt telekomunikacyjny, zestawy
startowe, usługi Prepaid i Postpaid, usługi Mix, produkty multimedialne oraz inne usługi telekomunikacyjne i
pozostałe towary dostępne zgodnie z ofertą. Przedmiot umowy obejmuje także rozliczanie i prowadzenie pełniej
obsługi posprzedażowej, a także aktywne wsparcie sprzedaży w postaci kompleksowych działań marketingowych,
sponsoringowych i promocyjnych, które mają zapewnić maksymalizację sprzedaży. Przedmiot umowy jest
realizowany w ramach ogólnopolskiej sieci detalicznej Arteria Retail S.A. (punktów obsługi klienta), zlokalizowanej
we wszystkich salonach Media Saturn Holding (Media Markt i Saturn) na terenie kraju. Stanowi ona przeniesienie
zobowiązań stron wynikających z umowy zawartej w dniu 18 czerwca 2008 roku przez Arteria S.A. oraz Gemanos
Polska Sp. z o.o., której przedmiotem była sprzedaż i dostawa produktów operatora sieci komórkowej Play. W
ramach realizowanej umowy Arteria Retail S.A. realizować będzie jednocześnie nie tylko usługę sprzedażową, ale
także usługę wsparcia sprzedaży w postaci kompleksowych usług marketingowych. Pozwala to realizować
zintegrowaną usługę dostępną w ramach multikanałowej platformy sprzedaży należącej do Arteria S.A., którą obok
sieci sprzedaży detalicznej oraz wsparcia sprzedaży, tworzą także kanał call center oraz sprzedaż mobilna;
- 7 maja Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie , XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie zarejestrowania zmiany dotyczącej wysokości kapitału
zakładowego spółki. Sąd postanowił o wpisie:
- zmiany wysokości kapitału zakładowego z 683.811,20 zł do 845.764,00 zł,
- zmiany liczby akcji wszystkich emisji z liczby 3.419.056 do 4.273.820,
poprzez zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze rejestracji 854.764 akcji serii D, akcji
zwykłych na okaziciela o numerach od D 000001 do D 854764 o wartości nominalnej 20 groszy każda;
- 12 maja Spółka otrzymała postanowienie wydanego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie zarejestrowania Spółki pod nazwą Mazowiecki
Inkubator Technologiczny Spółka z o.o. w której Arteria SA objęła 75% udziałów, pokrywając je w całości wkładem
pieniężnym;
- 14 maja Spółka otrzymała zawiadomienie o liczbie akcji Arteria SA posiadanych przez DWS Polska TFI SA. w
związku z podwyższeniem kapitału Arteria SA. Po podwyższeniu kapitału przez Spółkę liczba akcji posiadanych
przez DWS wynosiło 375.465 akcji i dawało 375.465 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co
stanowiło 8,79% kapitału zakładowego Spółki i 8,79% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki;
- 14 maja Spółka otrzymała zawiadomienie o liczbie akcji ARTERIA S.A. posiadanych przez DM IDM SA. w związku
z podwyższeniem kapitału Arteria SA. Po podwyższeniu kapitału przez Spółkę liczba akcji posiadanych przez DM
IDM SA wynosiło 381.204 akcji, dawało 381.204 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co
stanowiło 8,91% kapitału zakładowego Spółki i dawało ogółem 8,91% głosów na Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy Spółki;
- 21 maja Spółka otrzymała zawiadomienie z Aidan the One Limited o licznie posiadanych akcji Arteria SA w
związku z podwyższeniem kapitału Arteria SA. Liczba akcji posiadanych obecnie akcji Spółki Arteria SA przez Mayas
Basic Concept Limited wynosi odpowiednio 606.883 akcji, dających 14,20% głosów na Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy Spółki Arteria SA, co stanowi 14,20% kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 4 273 820 akcji;
- 21 maja Spółka otrzymała zawiadomienie z Mayas Basic Concept Limited o licznie posiadanych akcji Arteria SA w
związku z podwyższeniem kapitału Arteria SA. Liczba akcji posiadanych obecnie akcji Spółki Arteria SA przez Aidan
The One Ltd wynosi odpowiednio 215.639 akcji, dających 5,05% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Spółki Arteria SA, co stanowi 5,05% kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 4 273 820 akcji;
- 29 maja Spółka otrzymała zawiadomienie z Nova Holding Limited o licznie posiadanych akcji Arteria SA. Nova
Holding Limited zawiadamia, że z dniem 29 maja 2009 roku, nastąpiło zbycie wszystkich posiadanych akcji przez
Nova Holding Limited w spółce Arteria SA na rzecz Nova Group (Cyprus) Limited, tj. 1 244 750 akcji spółki Arteria
SA. Do dnia 29 maja 2009 roku Nova Holding Limited posiadała 1.244.750 akcji dających 1.244.750 głosów na
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 29,12% kapitału zakładowego wynoszącego 4 273 820
akcji i dają ogółem 29,12% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.Obecnie Nova Holding Limited
nie posiada akcji spółki Arteria SA;
- 29 maja Spółka otrzymała zawiadomienie z Nova Group (Cyprus) Limited o licznie posiadanych akcji Arteria SA.
29 maja 2009 roku Nova Group (Cyprus) Limited była mniejszościowym akcjonariuszem spółki Arteria SA, tj. nie
przekroczyła progu 5% ogólnej liczby głosów w spółce Arteria SA. Liczba akcji posiadanych obecnie akcji Spółki
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Arteria SA przez Nova Group (Cyprus) Limited wynosi odpowiednio 1.345.983 akcje, dające 31,49% głosów na
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Arteria SA, co stanowi 31,49% kapitału zakładowego Spółki
wynoszącego 4 273 820 akcji zwykłych na okaziciela;
- 22 czerwca Spółka otrzymała zawiadomienie z Nova Group (Cyprus) Limited o licznie posiadanych akcji Arteria
SA. W dniu 22 czerwca 2009 r. na rachunkach Domu Maklerskiego IDM SA oraz podmiotów zobowiązanych na
podstawie z art.87 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 r. Nr 184, poz. 1539),
znajdowało się łącznie 205 035 sztuk akcji spółki co stanowiło 4,79% w kapitale zakładowym spółki Arteria SA. Z
akcji tych przysługiwało 205 035 głosów na WZA Arteria SA, co stanowiło 4,79% głosów na WZA. DM IDM SA
informuje, iż brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust.1 pkt.3 lit.c.”;
1.2. Opis czynników i zdarzeń w szczególności o nietypowym charakterze, które miały istotny wpływ na osiągnięte
wyniki finansowe

Pierwsze półrocze 2009 roku było okresem dalszego, dynamicznego wzrostu Grupy Kapitałowej Arteria S.A.
Pomimo dających się zauważyć symptomów spowolnienia gospodarczego, Grupa Kapitałowa Arteria S.A.
realizowała w raportowanym okresie zakładane plany rozwoju we wszystkich prowadzonych przez siebie
segmentach działalności zintegrowanych w ramach multikanałowej platformy sprzedaży. W opisywanym okresie nie
wystąpiły szczególne zdarzenia o nietypowym charakterze, które miałyby znaczący wpływ na wyniki osiągnięte
przez Grupę Kapitałową.
2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

Na koniec okresu objętego sprawozdaniem Arteria SA jest spółką dominującą wobec następujących podmiotów:
Rigall Distribution Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni - 90% kapitału zakładowego i 90% w ogólnej liczbie głosów na
Zgromadzeniu Wspólników.
Arteria Retail S.A. z siedzibą w Warszawie - 100% kapitału zakładowego i 100% w ogólnej liczbie głosów na
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Polymus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - 89% kapitału zakładowego i 89% w ogólnej liczbie głosów na
Zgromadzeniu Wspólników.
Trimtab SA z siedzibą w Warszawie - 100% kapitału zakładowego i 100% w ogólnej licznie głosów na Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
One 2 One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - (pośrednio poprzez Trimtab S.A.) 100% kapitału zakładowego i
100% w ogólnej licznie głosów na Zgromadzeniu Wspólników.
Gallup Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej - 100% kapitału zakładowego i 100% w ogólnej licznie głosów
na Zgromadzeniu Wspólników.
Mazowiecki Inkubator Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - 75% kapitału zakładowego i 75% w
ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników.
Jednostki, których wyniki podlegają konsolidacji w niniejszym raporcie, to:
Rigall Distribution Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni - Arteria S.A. posiada 90% kapitału zakładowego i 90% w ogólnej
liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników,
Arteria Retail S.A. z siedzibą w Warszawie - Arteria S.A. posiada 100% kapitału zakładowego i 100% w ogólnej
liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
Polymus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - Arteria S.A. posiada 89% kapitału zakładowego i 89% w ogólnej
liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników,
Począwszy od dnia 1 kwietnia 2009 r. konsolidacji podlegają także :
Trimtab S.A. z siedzibą w Warszawie - 100% kapitału zakładowego i 100% w ogólnej licznie głosów na Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
SellPoint Sp. z o.o. (dawne: one2one communication Sp. z o.o.). z siedzibą w Warszawie - (pośrednio poprzez
Trimtab S.A.) 100% kapitału zakładowego i 100% w ogólnej licznie głosów na Zgromadzeniu Wspólników,
Gallup Polska Sp. z o.o z siedzibą w Rudzie Śląskiej - 100% kapitału zakładowego i 100% w ogólnej licznie głosów
na Zgromadzeniu Wspólników,
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3.
Wskazanie skutków zmian w strukturze Emitenta, w tym wyniku połączeń, przejęcia lub sprzedaży jednostek
grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.

Grupa Kapitałowa Arteria S.A. znajduje się w fazie bardzo dynamicznego rozwoju. Wymusza to konieczność
realizowania zmian w funkcjonowaniu struktur organizacyjnych, administracyjnych oraz finansowo-księgowych,
których celem jest optymalizowanie procesów zarządczych. Efektem podjętych działań jest widoczna integracja
poszczególnych obszarów działalności, która umożliwia pełne wykorzystanie potencjału multikanałowej platformy
sprzedaży, działającej w modelu zintegrowanym oraz mającej zapewnić w kolejnych latach wysoką dynamikę
wzrostu zysku netto.
Najważniejszymi skutkami zmian w strukturze Grupy Kapitałowej Arteria S.A., które szczegółowo zostały opisane w
pkt. 3 „Segmenty działalności” skróconego sprawozdania finansowego, jest przede wszystkim znaczący wzrost
przychodów i zysków, dalsza rozbudowa potencjału operacyjnego i technologicznego holdingu, poszerzenie
posiadanych kompetencji, a także znaczące zwiększenie posiadanego portfela klientów.
4. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników

Zarząd Arteria SA nie publikował prognozy wyników finansowych na 2009 rok.
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5. Akcjonariusze posiadający powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta

Zarząd Arteria S.A. wskazuje, zgodnie z posiadaną wiedzą na dzień publikacji niniejszego raportu pochodzącą z
zawiadomień przesyłanych spółce w trybie dokonanego w trybie art.69 ust.1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005
roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Dz 2005 r. Nr 184, poz. 1539), akcjonariuszy posiadających
bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Arteria S.A. na dzień przekazania niniejszego raportu półrocznego tj. na dzień
31 sierpnia 2009 roku wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w
kapitale, liczbie głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym
zgromadzeniu spółki oraz wraz ze wskazaniem zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji w okresie od
przekazania poprzedniego raportu tj. od dnia 15 maja 2009 roku do dnia publikacji niniejszego raportu tj. 31
sierpnia 2009 roku.
Szczegółowa informacja na temat aktualnej struktury akcjonariatu z uwzględnieniem Akcjonariuszy posiadających
powyżej 5% głosów na WZA Spółki, przedstawia się odpowiednio:
na dzień 15 maja 2009r.:
Liczba głosów

248 950,00
121 376,60
76 240,80
75 093,00
54 052,60
43 127,80
235 923,20

Udział w
kapitale
zakładowym
(%)
29,12%
14,20%
8,92%
8,79%
6,32%
5,05%
27,60%

1 244 750
606 883
381 204
375 465
270 263
215 639
1 179 616

Udział w
ogólnej liczbie
głosów na WZA
(%)
29,12%
14,20%
8,92%
8,79%
6,32%
5,05%
27,60%

4 273 820

854 764,00

100,00%

4 273 820

100,00%

Akcjonariusz

Liczba akcji

Wartość
nominalna akcji

Liczba głosów

Nova Group (Cyprus) Limited
Mayas Basic Concept Limited
Fundusze DWS Polska TFI S.A.
Wojciech Bieńkowski
Pioneer Pekao
Generali OFE
Aidan the One Limited
Pozostali Akcjonariusze

1 251 098
606 883
375 465
270 263
243 000
223 569
215 639
1 087 903

250 219,60
121 376,60
75 093,00
54 052,60
48 600,00
44 713,80
43 127,80
217 580,60

Udział w
kapitale
zakładowym
(%)
29,27%
14,20%
8,79%
6,32%
5,69%
5,23%
5,05%
25,46%

1 251 098
606 883
375 465
270 263
243 000
223 569
215 639
1 087 903

Udział w
ogólnej liczbie
głosów na WZA
(%)
29,27%
14,20%
8,79%
6,32%
5,69%
5,23%
5,05%
25,46%

Razem

4 273 820

854 764,00

100,00%

4 273 820

100,00%

Akcjonariusz

Liczba akcji

Wartość
nominalna akcji

Nova Holding Ltd.
Mayas Basic Koncept Limited
DM IDM S.A.
Fundusze DWS Polska TFI S.A.
Wojciech Bieńkowski
Aidan the One Limited
Pozostali Akcjonariusze

1 244 750
606 883
381 204
375 465
270 263
215 639
1 179 616

Razem

a na dzień 31 sierpnia 2009r.:

Jednocześnie Zarząd Arteria S.A. prezentuje zestawienie zmian w strukturze własności akcjonariuszy posiadających
bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu Arteria S.A. na dzień 31 sierpnia 2009r. wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty
akcji, ich procentowego udziału w kapitale, liczbie głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej
liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów
akcji w okresie od przekazania poprzedniego raportu tj. od dnia 15 maja 2009r., przy uwzględnieniu zmiany
wysokości kapitału zakładowego Spółki Arteria S.A.
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Akcjonariusze Spółki ARTERIA S.A. posiadający
ponad 5%

Nova Holding Ltd.
Mayas Basic Concept Limited
DM IDM S.A.
Fundusze DWS Polska TFI S.A*
Wojciech Bieńkowski
Aidan the One Limited
Pioneer Pekao
Generali OFE
Nova Group (Cyprus) Limited

Liczba głosów
na WZA
na 15.05.2009

Sprzedaż
akcji

Nabycie akcji

Liczba głosów
na WZA
na dzień
31.08.2009

29,12%
14,20%
8,92%
8,79%
6,32%
5,05%
bd
bd
bd

1 251 098
0
bd
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
bd
bd
1 251 098

0%
14,20%
poniżej 5%
8,79%
6,32%
5,05%
5,69%
5,23%
29,27%

6. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Arteria S.A. lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i
nadzorujące Emitenta

Aktualny stan posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące na dzień przekazania raportu
półrocznego tj. na dzień 31 sierpnia 2009 r. wraz z uwzględnieniem zmian w stanie posiadania, odrębnie dla
każdej z osób przedstawia się następująco:
Członkowie Zarządu Spółki
Imię i Nazwisko

Wojciech Bieńkowski
Marcin Marzec
Grzegorz Grygiel

Stan na dzień
15 maja
2009
270 263
0
0

Nabycie akcji

Zbycie akcji

0
0
0

0
0
0

Stan na dzień
15 maja
2009 r.

Nabycie akcji

Zbycie akcji

Stan na dzień
31 sierpnia
2009

130 148
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

130 148
0
0
0
0

Stan na dzień
31 sierpnia
2009
270 263
0
0

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki
Imię i Nazwisko

Dariusz Stokowski
Grzegorz Leszczyński
Piotr Kulikowski
Cezary Kubacki
Tomasz Filipiak

7. Informacja o postępowaniach toczących się przed sądem, organem administracji publicznej lub organem
właściwym dla postępowania arbitrażowego

W okresie objętym niniejszym raportem półrocznym nie wszczęto względem Spółki Arteria S.A. zarówno przed
sądami, jak i organami administracji publicznej bądź organami właściwymi dla postępowania arbitrażowego
postępowań dotyczących zobowiązań lub wierzytelności, których łączna wartość stanowiłaby co najmniej 10%
kapitałów własnych Spółki. Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej nie są obecnie stroną żadnych
postępowań, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, których łączna wartość stanowiłaby co najmniej 10%
kapitałów własnych Spółki.
8. Informacje o zawarciu przez Spółkę jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, kiedy pojedynczo lub
łączenie są one istotne

W raportowanym okresie, pierwszego półrocza wartość transakcji Arteria S.A. jednostki dominującej z podmiotami
powiązanymi przekroczyła wyrażoną w złotych równowartość 500 tys. EUR. Szczegółowy opis transakcji zawarty
jest w pkt. 4 skonsolidowanego sprawozdania finansowego „Transakcje z podmiotami powiązanymi”
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9. Informacje o udzieleniu przez Spółkę poręczeń kredytu, pożyczki lub udzieleniu gwarancji jednemu podmiotowi lub
jednostce zależnej Spółki, jeżeli ich łączna wartość stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych
Emitenta

W okresie objętym niniejszym raportem półrocznym, Spółka Arteria S.A. nie udzieliła poręczeń kredytu, pożyczki
lub gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, których łączna wartość
stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych Grupy Kapitałowej Arteria S.A.
10. 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

Sytuacja kadrowa
Wysoko wykwalifikowani specjaliści stanowią znaczącą wartość firm branży nowych technologii, takich jak Arteria
S.A. Najlepsi z nich łączą umiejętności z zakresu marketingu z kompetencjami z dziedziny zarządzania oraz
praktyki działania przedsiębiorstw. Pracownicy tacy cieszą się dużym zainteresowaniem rynku pracy. Jedną z metod
ich pozyskiwania jest oferowanie konkurencyjnych zarobków. Efektem tych działań mogłoby być osłabienie
potencjału Spółki oraz wzrost kosztów wynagrodzeń.
Jednym ze sposobów dbania o pracowników Spółki jest wytworzenie i utrzymywanie unikalnej kultury
organizacyjnej. W efekcie tych działań, pomimo stosunkowo krótkiego okresu istnienia Spółki, duża część
kluczowych pracowników Arterii pracuje od początku istnienia Spółki.
Sytuacja makroekonomiczna
Główne ryzyko prowadzonej działalności Spółka upatruje w niebezpieczeństwie pogorszenia ogólnej sytuacji
makroekonomicznej i destabilizacji politycznej. Zjawiska te mają negatywny wpływ nastroje konsumentów
indywidualnych i biznesowych i przekładają się na pogorszenie rynku sprzedaży detalicznej i zmniejszenie
wolumenu zleceń na świadczenie usług telemarketingowych. W takim przypadku Spółka musiałaby się liczyć ze
znaczącą redukcją marży, co mogłoby wpłynąć na potencjał, którym dziś dysponuje.
Sytuacja na rynku usług sprzedaży detalicznej i usług telemarketingowych
Rynek, zarówno sprzedaży detalicznej w segmencie sprzedaży usług teleinformatycznych, jak i usług
telemarketingowych, jest przedmiotem silnej konkurencji. Rynek jest nasycony. Dążenie do powiększenia udziałów
w rynku odbywa się głównie w procesie przejmowania klientów od konkurentów. Sytuacja mogłaby prowadzić
do zmniejszenia przychodów Spółki z powodu przejęcia kluczowych umów przez konkurencję. W odpowiedzi na to
zagrożenie Arteria S.A. podejmuje działania zmierzające do dywersyfikacji świadczonych usług i ich
komplementarności, co w efekcie ma zapewnić Spółce przewagę konkurencyjną.

11.
Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w
perspektywie kolejnych okresów sprawozdawczych

Grupa Kapitałowa Arteria S.A. znajduje się w fazie bardzo dynamicznego rozwoju, co potwierdza ponadprzeciętna
dynamika wzrostu wyników finansowych Spółki. Nadrzędnym celem wszelkich działań prowadzonych przez Zarząd
Spółki będzie konsekwentne usuwanie barier wzrostu oraz zapewnienie długofalowych korzyści dla Akcjonariuszy
Spółki. W pierwszym półroczu 2009 r. Zarząd Spółki Arteria S.A. podjął decyzję o przeprowadzeniu programu
poprawy efektywności operacyjnej, którego celem jest dostosowanie Grupy Kapitałowej Arteria S.A. do skutków
oczekiwanego spowolnienia gospodarczego. W ramach wdrażanego planu Grupa Kapitałowa przeprowadziła
częściową redukcję zatrudnienia oraz program regulacji płacowych, polegający na silniejszym skorelowaniu płac z
osiąganymi wynikami. Na obecnym etapie trwa jednocześnie wewnętrzna konsolidacja Grupy Kapitałowej po
okresie dwóch lat intensywnych przejęć.
Strategią jaką Zarząd Spółki Arteria SA zamierza realizować w 2009 roku i w latach następnych dla Grupy
Kapitałowej jest w pierwszej kolejności dynamiczny wzrost poszczególnych kanałów sprzedaży oraz rozbudowa
aktywów tworzących multikanałową platformę sprzedaży o nowe zasoby. Drugim celem jest utrzymanie
dynamicznego wzrostu przychodów oraz wzrost efektywności realizowanych projektów i poprawa rentowności. Ma
się to przełożyć się na dynamiczny wzrost zysków spółki. Ważnym elementem strategii rozwoju Grupy Kapitałowej
pozostaje sfera przejęć kolejnych podmiotów, które mają wzmacniać zasoby i kompetencje wchodzące w skład
multikanałowej platformy sprzedaży. Na obecnym etapie trwa wewnętrzna konsolidacja Grupy Kapitałowej po
okresie dwóch latach intensywnych przejęć, których efektem było stworzenie struktury holdingowej składającej się
z sześciu spółek kapitałowych. Zarząd Spółki Arteria SA prowadzi jednocześnie kolejne rozmowy akwizycyjne,
których efektem może być przejęcie kolejnych podmiotów, w tym spółek pochodzących z obszaru usług call center.
Najważniejsze cele Grupy Kapitałowej Arteria SA na 2009 rok:
-systematyczny wzrost przychodów oraz poprawa rentowności,
-dynamiczne rozwijanie istniejących przedsięwzięć oraz przystosowanie Grupy Kapitałowej do trudniejszych
warunków rynkowych w celu minimalizacji wpływu spowolnienia gospodarczego na poziom przychodów i
rentowności,
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-realizacja celów rozwojowych Grupy Kapitałowej zarówno w drodze wzrostu organicznego jak i poprzez akwizycje.
Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń z określeniem, w jakim stopniu Grupa Kapitałowa Emitenta jest na nie
narażona.

Ryzyko związane z czynnikami ekonomicznymi i politycznymi
Działalność Grupy Kapitałowej Arteria S.A., tak jak każdego innego przedsiębiorcy, uzależniona jest od takich
czynników jak: poziom PKB, inflacja, podatki, zmiany ustawodawstwa, bezrobocie, stopy procentowe, czy
dekoniunktura na rynku kapitałowym. Niekorzystny trend kształtowania się tych czynników gospodarczych może
mieć także negatywny wpływ na działalność Spółki. Grupa Kapitałowa Arteria S.A. stara się minimalizować
możliwość wystąpienia opisanych ryzyk poprzez dywersyfikację prowadzonej działalności w kilku obszarach, stałe
rozszerzanie portfela odbiorców swoich usług oraz ciągły wzrost jakościowy oferowanych produktów i usług.
Ryzyko zmiennego otoczenia prawnego
Potencjalne zagrożenie dla działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. stanowi zmiana przepisów prawa bądź
zmiana jego dotychczasowej interpretacji. W szczególności dotyczy to silnie regulowanej gałęzi prawa, jaką jest
ochrona danych osobowych, która bezpośrednio kształtuje działalność Spółki. W związku z przystąpieniem Polski do
Unii Europejskiej, Polskie prawo znajduje się w fazie dostosowywania wewnętrznych regulacji do przepisów
obowiązujących w Unii Europejskiej. Wejście w życie kolejnych przepisów oraz związane z tym trudności
interpretacyjne oraz brak praktyki w zakresie orzecznictwa sądów, potencjalnie mogą spowodować wzrost kosztów
działalności, wpłynąć na wyniki finansowe oraz spowodować trudności w ocenie skutków przyszłych zdarzeń i
decyzji. Zarząd Spółki ocenia jednak prawdopodobieństwo wystąpienia opisanego ryzyka, jako niewielkie.
Ryzyko wzrostu konkurencji
Potencjalnie Grupa Kapitałowa Arteria S.A. oraz poszczególne spółki holdingu mogą zostać poddane zwiększonej
presji konkurencji, która może być efektem zarówno rozwoju krajowych podmiotów, jak i możliwą ekspansją
zagranicznych konkurentów na rynek Polski. Zarząd ocenia, iż rynek, na którym od kilku lat prowadzi z
powodzeniem działalność operacyjną jest rynkiem bardzo konkurencyjnym, zaś Grupa Kapitałowa Arteria S.A.
należy do liderów tego rynku. Dlatego też dalszy wzrost konkurencji nie zahamuje dynamiki dalszego rozwoju
Grupy Kapitałowej.
Ryzyko kształtowania się kursu akcji i płynności obrotu w przyszłości
Biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku kapitałowym, inwestycje w akcje cechują się generalnie większym
ryzykiem w porównaniu z jednostkami uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, czy też skarbowymi papierami
dłużnymi, ze względu na trudną do przewidzenia zmienność kursów akcji zarówno w krótkim jak i w długim
okresie. Ponadto akcje Arteria S.A. notowane na giełdzie charakteryzują się stosunkowo niską płynnością. Aby
zminimalizować takie ryzyko, Zarząd Spółki podjął decyzję o przystąpieniu do Programu Wspierania Płynności oraz
postanowił o wdrożeniu rozbudowanego planu działań skierowanych do inwestorów instytucjonalnych i
indywidualnych, których celem jest pobudzenie większego zainteresowania akcjami Spółki.
Ryzyko niepowodzenia strategii rozwoju
Grupa Kapitałowa Arteria S.A. narażona jest na ryzyko związane z niespełnieniem się założeń strategicznych
dotyczących realizacji planowanych celów, dalszego rozwijania prowadzonej działalności oraz nagłego spadku
zapotrzebowania na oferowane usługi ze strony dotychczasowych jak i przyszłych klientów. Wystąpienie opisanych
czynników oznacza niebezpieczeństwo niezrealizowania planowanego wzrostu wyników finansowych. W ocenie
Zarządu Spółki wystąpienie opisanego ryzyka jest stosunkowo niewielkie. Spółka nie przewiduje także zjawiska
nagłej utraty klientów. Grupa Kapitałowa Arteria SA prowadzi działalność operacyjną od kilku lat na bardzo
perspektywicznym i wzrostowym rynku, współpracując na stałe z kilkunastoma klientami. Dzięki posiadanemu
potencjałowi technologicznemu (multikanałowa platforma sprzedaży do wynajęcia), prowadzi działalność w kilku
segmentach. Dywersyfikacja ta zapobiega nagłemu spadkowi przychodów i znaczącej utracie klientów.
Ryzyko związane z utrzymaniem profesjonalnej kadry w Grupie Kapitałowej Arteria S.A.
Grupa Kapitałowa Arteria S.A. jest spółka usługową, którego ważnym aktywem są ludzie, ich wiedza,
doświadczenie i umiejętności. Istnieje potencjalne ryzyko utraty kluczowych pracowników. Zarząd Spółki stara się
minimalizować prawdopodobieństwo jego wystąpienia, oferując najlepszym z nich atrakcyjne warunki płacowe i
systemy motywacyjne uzależnione od efektywności pracy. Zarząd Spółki ocenia jednak prawdopodobieństwo
wystąpienia opisanego ryzyka jako stosunkowo niewielkie. Kluczowe osoby są związane z Grupą Kapitałową od
wielu lat oraz - jak na warunki rynkowe - są dobrze wynagradzane. Ponadto Grupa Kapitałowa ma przed sobą
bardzo dobre perspektywy rozwoju.
Ryzyko wzrostu kosztów wynagrodzeń osób
Praca konsultantów pracujących w charakterze telemarketerów nie wymaga specjalistycznego wykształcenia i jest
stosunkowo nisko opłacana. Zazwyczaj podejmują ją studenci lub osoby, które nie posiadają wyższego
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wykształcenia. W wyniku wzrostu konkurencji może zaistnieć sytuacja, w której ilość osób dostępnych na rynku
warszawskim zmaleje, w związku, z czym trudniej będzie pozyskać takich pracowników i niezbędne będzie
podwyższenie wynagrodzeń. Nie ma tym samym jednolitych standardów, jeżeli chodzi o wynagrodzenie za usługi w
przypadku współpracy. Zarząd minimalizuje takie ryzyko poprzez prowadzenie call center w dwóch (a od marca
2009 r. poprzez spółkę zależną Gallup Polska Sp. z o.o.) w trzech ośrodkach: w Warszawie, w Gliwicach oraz w
Rudzie Śląskiej. Stopniowa migracja znaczącej części projektów do ośrodków poza Warszawą spowodowana jest
niższymi kosztami ich prowadzenia oraz znacząco wyższą w stosunku od warszawskiego, stabilnością zatrudnienia
telemarketerów.
Ryzyko uzależnienia od najważniejszych odbiorców oraz ich utraty
W przypadku wzrostu znaczenia kluczowych odbiorców w strukturze przychodów Grupy Kapitałowej Arteria S.A.,
istnieje ryzyko uzyskania silniejszej pozycji negocjacyjnej i presji na wartość cenową oferty. Istnieje także ryzyko
utraty znaczącej części przychodów ze sprzedaży w przypadku rezygnacji z dalszej współpracy przez któregoś z
kluczowych odbiorców. W przypadku Grupy Kapitałowej Arteria SA ryzyko wystąpienia opisanych zagrożeń należy
ocenić, jako stosunkowo niewielkie. Poszczególne spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej pracują obecnie dla
kilkunastu klientów na zasadach stałych, długoterminowych kontraktów. Strukturę przychodów należy ocenić więc
jako stabilną i bezpieczną. Nawet ewentualna utrata któregoś z klientów nie wpłynie w dłuższym okresie na wyniki
osiągane przez Grupę Kapitałową. Opisane ryzyko jest minimalizowane poprzez pozyskiwanie nowych odbiorców na
swoje usługi oraz zapewnia im coraz bardziej kompleksową oraz efektywną jakość usług.
Ryzyko niezrealizowanych kontraktów
Działalność Grupy Kapitałowej Arteria S.A. polega w dużej mierze na realizacji projektów o wysokim stopniu
złożoności. Ryzyko niezrealizowania danego kontraktu może wiązać się z jego natychmiastowym zakończeniem,
złożeniem reklamacji lub wystąpieniem z roszczeniami finansowymi. Wystąpienie powyższych zdarzeń może mieć
pewien wpływ na sytuację i wyniki finansowe. W opinii Zarządu Spółki, prawdopodobieństwo wystąpienia opisanego
ryzyka jest stosunkowo niewielkie. Po pierwsze, w kilkuletniej historii działalności Spółki, a potem Grupy
Kapitałowej sytuacja taka nie miała miejsca. Grupa Kapitałowa zatrudnia profesjonalną kadrę, którą tworzą osoby
posiadające wysokie kompetencje oraz w wielu przypadkach wieloletnie doświadczenie w realizacji podobnych
procesów.
Ryzyko naruszenia przepisów związanych z ochroną danych osobowych
Specyfika działalności Grupy Kapitałowej Arteria SA związana z realizacją większości projektów z wykorzystaniem
baz danych stwarza potencjale ryzyko, iż osoby trzecie mogą wystąpić w stosunku do Spółki lub do spółek
zależnych z roszczeniami argumentując, iż działania prowadzone przez Spółkę naruszają przepisy o ochronie
danych osobowych. Związane z tym postępowanie sądowe może być kosztowne i absorbujące dla osób
zarządzających Arteria SA lub spółek zależnych. Spółka posiada świadomość potencjalnego ryzyka w tym obszarze
i stara się go minimalizować. Przykłada dlatego ogromną wagę do bezpieczeństwa baz danych, które wykorzystuje
w realizowanych projektach. W Spółce dominującej oraz w poszczególnych spółkach zależnych, funkcjonują
stosowne instrukcje dotyczące sposobu zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych
osobowych oraz postępowania w sytuacji naruszenia danych osobowych. Treść powyższych instrukcji jest w pełni
zgodna z zapisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. Grupa Kapitałowa Arteria S.A. posiada ponadto
niezbędne zabezpieczenia systemu informatycznego na wysokim poziomie. Urządzenia i systemy informatyczne
służące do przetwarzania danych osobowych zabezpieczone są przed utratą tych danych spowodowaną awarią
zasilania lub zakłóceniami w sieci zasilającej. System informatyczny przetwarzający dane osobowe wyposażony jest
w mechanizmy uwierzytelniania użytkownika oraz kontroli dostępu do tych danych. Odpowiedzialność za całość
bezpieczeństwa danych osobowych w siedzibie Emitenta oraz w poszczególnych spółkach zależnych spoczywa na
Administratorze Bezpieczeństwa Informacji, który jest podległy bezpośrednio Prezesowi Zarządu Spółki.
Ryzyko awarii sprzętu w Grupie Kapitałowej Arteria SA
Działalność poszczególnych spółek tworzących Grupę Kapitałową Arteria SA oparta jest o innowacyjną technologię
oraz o nowoczesną infrastrukturę teleinformatyczną. Istnieje ryzyko awarii całości bądź części posiadanego sprzętu,
która potencjalnie może w znaczący sposób wpłynąć na terminowość oraz jakość realizowanych usług dla ich
odbiorców. Zagrożeniem dla działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. są przerwy w dostawie energii elektrycznej.
Awarią, która stanowi największe ryzyko dla działalności Spółki jest awaria centrali telefonicznej. Grozi to
potencjalnie koniecznością wstrzymania wszystkich realizowanych projektów do czasu usunięcia awarii. W
przypadku Grupy Kapitałowej Arteria S.A. opisane ryzyko jest znacząco minimalizowane poprzez fakt, iż posiada
łącznie trzy centrale call center. W razie poważniej awarii, uniemożliwiającej realizowanie projektów, Spółka
posiada odpowiednie zasoby operacyjne i technologiczne do szybkiego przeniesienia danego projektu z oddziału call
center dotkniętego awarią do lokalizacji w Gliwicach lub w Rudzie Śląskiej. Prawdopodobieństwo wystąpienia tak
poważnej awarii należy uznać jednak za nieduże, ponieważ działalność call center bazuje na nowoczesnych
serwerach telekomunikacyjnych, a ciągłość pracy ich pracy jest zabezpieczona dwustronnym zasilaniem
energetycznym oraz wielostopniowym systemem innych zabezpieczeń.
Ryzyko związane z inwestycjami i akwizycjami
Grupa Kapitałowa Arteria SA prowadzi bardzo aktywną działalność operacyjną na rynku akwizycji. Szczegółowa
analiza kondycji finansowej potencjalnych celów do przejęcia, ich udziałów rynkowych oraz badanie posiadanych
zasobów, są prowadzone przy pełnym zaangażowaniu zarówno Zarządu Arteria SA jak i przy pomocy
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doświadczonych zewnętrznych i niezależnych doradców finansowych, prawnych i podatkowych. Niemniej jednak,
potencjalnie każda transakcja gospodarcza obarczona jest ryzykiem, którego nie sposób wyeliminować całkowicie.
Nie jest również możliwe przewidzenie wszystkich efektów związanych z połączeniem jednostek gospodarczych oraz
decyzji pracowników przejmowanych podmiotów. Zarząd Arteria S.A. będzie jednak podejmował wszelkie kroki,
aby opisane wyżej ryzyka ograniczać w maksymalnym stopniu, podpisując umowy inwestycyjne, które zawierać
będą bezpieczne dla Grupy Kapitałowej klauzule prawne.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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na dzień i za okres sześciu miesięcy
zakończony 30 czerwca 2009 r.
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oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”)
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Półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów

Rachunek zysków i strat

Przychody ze sprzedaży produktów i usług
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
Przychody ze sprzedaży

01.01.2009
30.06.2009

01.01.2008
30.06.2008

15 501,40

11 206,00

-

15 889

15 501

27 095

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
Wartość sprzedanych towarów i materiałów

(14 155)
-

(11 062)
(14 596)

Koszt własny sprzedaży

(14 155)

(25 658)

1 346

1 437

(534,95)
(1 605)

(117)
(1 016)

3 237
(2 260)

(3)

2 960
(477)

1 986
(154)

2 666

2 132

(10)

(47)

2 657

2 085

4 273 820

3 419 056

0,62 zł

0,61 zł

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk (strata) brutto
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto
Liczba akcji
Zysk/(strata) na jedną akcję
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Półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej (w tys. zł)

AKTYWA

30.06.2009

31.12.2008

30.06.2008

51 589

38 731

17 590

4 522

5 244

5 215

-

-

-

5 050

4 576

3 146

-

-

-

39 816

26 755

9 114

-

-

-

96

-

-

1 911

1 955

-

193

201

116

18 544

12 401

15 744

-

1 557

2 544

4 866

4 073

9 098

Należności podatkowe

416

597

441

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Pozostałe aktywa finansowe

254

519

1 253

-

650

1 907

13 008

5 005

501

-

-

-

70 133

51 132

33 334

30.06.2009

31.12.2008

30.06.2008

32 327

19 978

20 558

855

684

684

23 730

14 209

14 209

5 085

3 580

3 580

-

-

-

Wynik za rok bieżacy

2 657

1 505

2 085

Zobowiązania długoterminowe

6 264

718

615

Kredyty i pożyczki

5 649

-

-

492

605

512

-

-

-

Aktywa trwałe (długoterminowe)
Rzeczowe aktywa trwałe
Nieruchomości inwestycyjne
Wartości niematerialne i prawne
Prawo wieczystego użytkowania gruntu
Inwestycje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Pozostałe aktywa finansowe
Inne aktywa długoterminowe
Aktywa z tytułu podatku odroczonego
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)
Zapasy
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

Pozostałe aktywa
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży
SUMA AKTYWÓW

PASYWA
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej
Zyski zatrzymane
Niepodzielony wynik z lat ubiegłych

Leasingi
Rezerwy
Pozostałe zobowiązania
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Zobowiązania krótkoterminowe
Kredyty i pożyczki
Leasingi
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Pozostałe zobowiązania
Bieżace zobowiązania podatkowe

124

113

103

31 541

30 434

12 161

5 260

5 869

3 281

926

1 126

957

6 221

9 113

6 698

18 142

13 534

101

884

783

1 084

Pozostałe zobowiazania finansowe

-

-

-

107

9

40

Dotacje rządowe

-

-

-

Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami trwałymi
zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży

-

-

-

Stan zobowiązań ogółem

37 805

31 152

12 776

SUMA PASYWÓW

70 133

51 132

33 334

Rezerwy
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Półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych (w tys. zł)

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk/(strata) brutto
Korekty o pozycje:
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja
Odsetki i dywidendy, netto
(Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej
(Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu należności
(Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu zapasów
Zwiększenie/ (zmniejszenie) stanu zobowiązań
Zwiększenie/ (zmniejszenie) stanu dotacji rządowych
Zmiana stanu rezerw
Podatek dochodowy zapłacony
Pozostałe
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych
Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych
Sprzedaż aktywów finansowych
Nabycie aktywów finansowych
Nabycie jednostki zależnej, po potrąceniu przejętych środków pieniężnych
Dywidendy i odsetki otrzymane
Spłata udzielonych pożyczek
Udzielenie pożyczek
Pozostałe
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

01.01.2009 30.06.2009

01.01.2008 30.06.2008

2 666

2 132

648
(18 418)
(1 557)
(194)
84
11 905

608
(1 198)
(1 340)
(2 170)
(41)
(47)
(240)

(4 865)

(2 296)

2 321
(2 722)
(13 157)

(674)
(602)
30
-

2 960
-

(258)

(10 598)

(1 503)

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy z tytułu emisji akcji
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów
Spłata pożyczek/kredytów
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom jednostki dominującej
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym
Odsetki zapłacone, w tym
-aktywowane koszty finansowania zewnętrznego
Pozostałe

9 692
9 683
(4 177)
-

(130)
-

Środki pieniężne netto z działalności finansowej

15 198

(130)

-

-

519

5 182

(265)

(3 929)

254

1 253

Zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
Różnice kursowe netto
Środki pieniężne na początek okresu
Przepływy pienięzne netto
Środki pieniężne na początek okresu
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Sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych (w tys. zł)
Kapitał
akcyjny

Kapitał z
emisji akcji
powyżej ich
wartości
nominalnej

Pozostałe
kapitały

Na dzień 1 stycznia 2009 roku

684

14 209

-

5 085

20 558

Różnice kursowe z konsolidacji
Zysk lub (strata) roku
Emisja akcji
Koszty emisji akcji
Wypłata dywidendy

171
-

8 908
442
-

-

2 657
-

2 657
9 079
442
-

-

-

Wycena aktywów finansowych dostępnych
do sprzedaży

-

-

Zyski
zatrzymane

Kapitał
własny
ogółem

-

Na dzień 30 czerwca 2009 roku

855

23 559

-

7 742

32 736

Na dzień 1 stycznia 2008 roku

684

14 209

-

3 580

18 473

Różnice kursowe z konsolidacji
Zysk lub (strata) roku
Emisja akcji
Koszty emisji akcji
Wypłata dywidendy

-

-

-

2 085
-

2 085
-

Wycena aktywów finansowych dostępnych
do sprzedaży

-

-

-

-

Na dzień 30 czerwca 2008 roku

684

14 209
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Informacja dodatkowa do skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
1.

Spółka i Grupa Arteria SA

Arteria S.A. (zwana dalej "Emitentem", "Arterią" lub "Spółką") została utworzona na podstawie Aktu Notarialnego z
dnia 30 listopada 2004 roku. Siedziba Spółki znajduje się w Polsce, w Warszawie przy ulicy Jana Rosoła 10. Spółka
w dniu 17 stycznia 2005 roku została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000226167. Jednostce dominującej nadano numer statystyczny Regon 140012670 oraz nr identyfikacji
podatkowej NIP 5272458773. Czas trwania jednostki dominującej oraz jednostek wchodzących w skład Grupy
Kapitałowej jest nieoznaczony.
Swoją działalność operacyjną Arteria SA – jednostka dominująca grupy kapitałowej rozpoczynała na rynku usług
Call Center (segment działalności Call center), stopniowo rozszerzając zakres swojej oferty o zintegrowane usługi w
obszarze outsourcing’u i wsparcia sprzedaży, oferując zintegrowaną organizację zarządzania i wykonania zadań
związanych ze sprzedażą produktów i usług zleceniodawców oraz zarządzanie relacjami z ich klientami w
szczególności w branżach: finansowej (banki, ubezpieczenia), wydawniczej, telekomunikacyjnej oraz IT.
Dynamiczny rozwój Spółki oraz rosnące potrzeby kapitałowe, niezbędne do zrealizowania ambitnych planów
inwestycyjnych, skłoniły Akcjonariuszy do podjęcia decyzji o upublicznieniu Spółki. Pierwsza publiczna oferta akcji
spotkała się z wielkim zainteresowaniem inwestorów. Jej efektem była najwyższa w historii redukcja zapisów na
poziomie 99,8%. Arteria SA zadebiutowała na Giełdzie w dniu 15 grudnia 2006 roku.
Środki pozyskane z publicznej emisji akcji przyczyniły się do jeszcze dynamiczniejszego wzrostu i znaczących
inwestycji. Założeniem strategii rozwoju przewidzianego na lata 2007 i 2008 było przekonanie, że zrealizowanie
celów emisyjnych oraz ambitnych prognoz finansowych będzie możliwe dzięki wejściu w nowe obszary aktywności
biznesowej. Na początku 2007 roku podjęto działania mające na celu rozszerzenie skali operacji i rozpoczęto
sprzedaż specjalistycznych produktów i usług z obszaru telekomunikacji, internetu i telewizji cyfrowej (segment
działalności Retail). Kluczowym kontraktem w tym segmencie było rozpoczęcie sprzedaży oferty wchodzącego
wówczas na rynek operatora komórkowego Play. W drugim półroczu i w roku następnym, pozyskano kolejnych
zleceniodawców (m.in. Platforma „n”, Netia, Energis, Polsat Cyfrowy), dzięki czemu Arteria SA jako jedyna do tej
pory firma na rynku stworzyła ofertę typu „multibrand”.
Ponadto, efektem realizacji celów inwestycyjnych była akwizycja w 2007 roku udziałów firmy Rigall Distribution,
spółki o ugruntowanej pozycji na rynku usług dystrybucji usług i produktów finansowych, Spółki dysponującej
rozbudowaną strukturą przedstawicieli handlowych oraz własną siecią biur obsługi klienta. Tym samym Arteria
otworzyła następny kanał sprzedaży w segmencie sprzedaży bezpośredniej.
W połowie 2008 roku Spółka dokonała kolejnej inwestycji kapitałowej nabywając udziały w firmie Polymus jednej z
wiodących agencji komunikacji marketingowej, świadczącej usługi z zakresu produkcji reklam publicznych (TV,
radio, prasa, outdoor, internet), promocji sprzedaży, programów lojalnościowych i motywacyjnych, kreacji
materiałów reklamowych, organizacji akcji animacji sprzedaży, kompleksowego zarządzania usługami sprzedaży
oraz organizacji eventów.
Dwa wyspecjalizowane kanały sprzedaży o zasięgu ogólnopolskim (sprzedaż detaliczna „Retail” oraz sprzedaż i
marketing bezpośredni) zostały zintegrowane z kanałem Call Center, tworząc wspólnie fundamenty multikanałowej
platformy sprzedaży. Jednostka dominująca całkowicie zmieniła dotychczasowy model organizacji i charakter
prowadzonej działalności, przekształcając się ze średniej wielkości call center w centrum merytoryczno-logistyczne
Grupy Kapitałowej.
Kolejne akwizycje dokonane w pierwszej połowie 2009 roku były konsekwencja realizacji strategii Grupy
zakładającej stały wzrost skali działalności oraz możliwość realizowania projektów zintegrowanych w ramach kilku
kanałów sprzedaży.
Akwizycja udziałów w Spółce Gallup Polska w miesiącu marcu 2009 roku, w znaczący sposób poszerza
dotychczasowe kompetencje w obszarze obsługi klienta oraz podnosi potencjał operacyjny multikanałowej
platformy sprzedaży. Liczba stanowisk telemarketingowych w obszarze call center, wzrosła po transakcji do 450 w
trzech lokalizacjach (Warszawa, Gliwice, Ruda Śląska). Strategiczne znaczenie przejęcia Gallup Polska Sp. z.o.o
powoduje również lepsza ekspozycję Grupy Arteria SA na nowych klientów, pochodzących z branży energetycznej i
gazowniczej.
W opinii Zarządu Arterii nabycie udziałów Trimtab SA i One 2 One Sp. z o.o. ma strategiczne znaczenie dla
dalszego rozwoju Grupy Kapitałowej. Zarząd Spółki Arteria S.A. traktuje włączenie zasobów Trimtab SA do Grupy
Arteria, jako inwestycję o charakterze długoterminowym.
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Założenie kontynuowania działalności

Półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności gospodarczej przez spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. Zarząd jednostki dominującej na
dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania nie stwierdza istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na
zagrożenia możliwości kontynuowania działalności w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek
zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia dotychczasowej działalności.
Akcje Arteria SA od grudnia 2006 roku notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie („WGPW”).
Arteria podlega obowiązkom informacyjnym dotyczącym wszystkich spółek notowanych na WGPW.
2.

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Niniejsze półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało przygotowane przy zastosowaniu zasad
rachunkowości, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji
Europejskiej, a także w zakresie wymaganym przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem
członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259).
Prezentacja sprawozdania oparta jest na Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości 34 „Śródroczna
sprawozdawczość finansowa” („MSR 34”). Zasady rachunkowości stosowane przy sporządzaniu niniejszego
śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego są zgodne z zasadami przyjętymi przy
sporządzaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia
2008r., za wyjątkiem nowych standardów rachunkowości i interpretacji stosowanych od dnia 1 stycznia 2009r.
Półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca
2009r. zawiera dane finansowe Emitenta i jego spółek zależnych i nie zawiera informacji i ujawnień wymaganych
przy pełnych sprawozdaniach finansowych i powinno być odczytywane łącznie z rocznym skonsolidowanym
sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008r.
Nowe standardy, interpretacje i zmiany opublikowanych standardów

Następujące nowe standardy, zmiany i interpretacje do istniejących standardów zostały zastosowane przez Grupę
w 2009r.:
- MSR 1 (zmiana) „Prezentacja sprawozdań finansowych”;
- MSR 23 (zmiana) „Koszty finansowania zewnętrznego”;
- MSR 32 (zmiana) “Instrumenty finansowe: prezentacja” oraz MSR 1 “Prezentacja sprawozdań finansowych”;
- Zmiany do MSSF 1 „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy”
i MSR 27 „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe” – „Koszt inwestycji w jednostce zależnej,
jednostce pod wspólną kontrolą lub jednostce stowarzyszonej”;
- MSSF 2 (zmiana) “Płatności w formie akcji”;
- Zmiany do MSSF 7 – w zakresie ujawniania informacji o instrumentach finansowych;
- MSSF 8 “Segmenty operacyjne”;
- Zmiany do MSSF wynikające z projektu corocznych poprawek;
- KIMSF 13 „Programy lojalnościowe”;
- KIMSF 15 „Umowy dotyczące budowy nieruchomości”;
- KIMSF 16 „Zabezpieczenie udziałów w aktywach netto jednostki działającej za granicą”;
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Wpływ zmian na niniejsze sprawozdanie finansowe

Zastosowanie zmienionego MSR 1 spowodowało zmianę prezentacji, nazw i zakresu podstawowych elementów
sprawozdania finansowego tj.
Nazwa

Nazwa

Zakres

Bilans

Sprawozdanie z sytuacji finansowej

Rachunek zysków i strat

Sprawozdanie z całkowitych
dochodów

Zestawienie zmian w kapitale
własnym

Sprawozdanie ze zmian w kapitale
własnym

Rachunek przepływów pieniężnych

Sprawozdanie z przepływów
pieniężnych

Zmiana nazwy pozycji „pozostałe
kapitały” na inne skumulowane
całkowite dochody
Elementami tego sprawozdania jest
rachunek zysków i strat oraz inne
całkowite
dochody
stanowiące
dotychczas pozycję przychodów i
kosztów w pozostałych kapitałach
Szczegółowa prezentacja zmian w
kapitale
własnym
powstających
jedynie w wyniku transakcji z
akcjonariuszami jako właścicielami
Bez zmian

MSSF 8 „Segmenty operacyjne” zastępujący MSR 14 “Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności”
wymaga „podejścia zarządczego” do sprawozdawczości segmentów, zgodnie z którym informacje o segmencie są
przedstawiane na tej samej podstawie, co zastosowana do celów sprawozdawczości wewnętrznej.
Znowelizowany MSR 23 Koszty finansowania zewnętrznego.
W konsekwencji zmian wprowadzonych przez IASB do MSR 23 polegających na wykluczeniu możliwości odnoszenia
bezpośrednio w koszty okresu kosztów finansowania zewnętrznego ponoszonego na dostosowywany składnik
aktywów Grupa dokonała zmiany zasad rachunkowości dotyczących ujmowania tych kosztów. Obecnie będą one
podlegały kapitalizacji, zgodnie z zasadami ujętymi w MSR 23. Jednakże począwszy od 1 stycznia 2009 r. w Grupie
nie wystąpiło zdarzenie gospodarcze, które wymagałoby aktywowania kosztów finansowania zewnętrznego w
związku z czym nowelizacja MSR 23 nie ma wartościowego ani prezentacyjnego wpływu na niniejsze sprawozdanie
finansowe.
Nowe standardy rachunkowości, zmiany istniejących standardów i interpretacje, które zostały już opublikowane, nie
są obowiązujące w roku 2009, a których Arteria nie zdecydowała się zastosować wcześniej:

- MSSF 3 (nowelizacja) „Połączenia jednostek gospodarczych” oraz MSR 27 (zmiana) „Skonsolidowane i
jednostkowe sprawozdania finansowe”, obowiązujące dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1 lipca
2009 r. lub po tej dacie.
Zmienione standardy stanowią dalsze rozwinięcie modelu przejęcia i nakładają obowiązek stosowania modelu
jednostki gospodarczej.
- Zmiany do MSR 39 “Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” - “Pozycje zabezpieczane kwalifikujące się do
rachunkowości zabezpieczeń” obowiązująca dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009 r. lub później.
Zmiany do MSR 39 wyjaśniają zasady określania ryzyk, które mogą być wyznaczone jako ryzyka podlegające
zabezpieczeniu oraz ustalają, kiedy część przepływów pieniężnych wynikających z instrumentu finansowego można
wyznaczyć jako pozycję zabezpieczaną. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego zmiana MSR
39 nie została jeszcze zatwierdzona przez Unię Europejską.
- Zmieniony MSSF 1 „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy”
obowiązujący dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009r. lub później. Ta zmiana koryguje możliwe
trudności techniczne wynikające ze współdziałania MSSF 1, zmienionego MSSF 3 „Połączenia jednostek” oraz
zmienionego MSR 27 „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe”. Na dzień sporządzenia niniejszego
sprawozdania finansowego zmiany nie zostały jeszcze zatwierdzone przez Unię Europejską.
- KIMSF 17 „Przekazanie aktywów niegotówkowych właścicielom” obowiązująca dla okresów rocznych
rozpoczynających się 1 lipca 2009 r. lub później. KIMSF 17 precyzuje, że należną dywidendę należy ująć w
momencie jej zatwierdzenia, czyli kiedy nie jest już zależna od uznania jednostki. Należną dywidendę należy
wyceniać w wartości godziwej wydanych aktywów netto, a różnicę między tą kwotą, a wcześniejszą wartością
bilansową tych aktywów należy ujmować w wyniku finansowym. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania
finansowego KIMSF 17 nie została jeszcze zatwierdzona przez Unię Europejską.
- KIMSF 18 „Aktywa przekazywane przez klientów” obowiązująca dla okresów rocznych rozpoczynających się 1
lipca 2009 r. lub później. KIMSF 18 precyzuje wymagania MSSF odnośnie kontraktów, na podstawie których
jednostka otrzymuje od klienta rzeczowy składnik aktywów trwałych, który ma zostać następnie wykorzystany
przez jednostkę do podłączenia klienta do sieci albo do zapewnienia klientowi ciągłego dostępu do dostawy dóbr i
usług (takich jak dostawa elektryczności, gazu lub wody). Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania
finansowego KIMSF 18 nie została jeszcze zatwierdzona przez Unię Europejską.
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- Zmiany do KIMSF 9 „Ponowna ocena wbudowanych instrumentów pochodnych” oraz MSR 39 „Instrumenty
finansowe: ujmowanie i wycena” - “Wbudowane instrumenty pochodne” obowiązujące dla okresów rocznych
rozpoczynających się 30 czerwca 2009 r. lub później. Zmiany precyzują zasady rozliczania wbudowanych
instrumentów pochodnych w jednostkach, które zastosowały poprawki wydane przez Radę ds. Międzynarodowych
Standardów Rachunkowości (RMSR) w październiku 2008 r. dotyczące reklasyfikacji instrumentów finansowych. Na
dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego zmiany do KIMSF 9 nie zostały jeszcze zatwierdzone
przez Unię Europejską.
- Zmiany wynikające z corocznego przeglądu MSSF mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających
się 1 lipca 2009 r. lub 1 stycznia 2010 r. lub później, zależnie którego standardu dotyczą.
- Zmiany do MSSF 2 „Grupowe transakcje płatności w formie akcji rozliczane pieniężnie” obowiązujące dla okresów
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 r. lub później. Zmiany precyzują zakres oraz sposób księgowego
ujęcia grupowych transakcji płatności w formie akcji rozliczanych pieniężnie w osobnym lub indywidualnym
sprawozdaniu finansowym jednostki otrzymującej towary lub usługi w przypadku gdy ta jednostka nie ma
obowiązku rozliczania płatności w formie akcji. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego
zmiany do MSSF 2 nie zostały jeszcze zatwierdzone przez Unię Europejską.
Zarząd jest w trakcie oceny wpływu powyższych standardów i interpretacji na sprawozdawczość Grupy Arteria.
Zasady prezentacji (waluta sprawozdania finansowego) i zasady przeliczenia sprawozdań finansowych na EURO

Sprawozdanie finansowe prezentowane jest w polskich złotych („zł” lub „PLN”), które dla Spółki są walutą
funkcjonalną i walutą prezentacji.
Wszystkie dane zaprezentowane w sprawozdaniu zostały zaprezentowane w tysiącach złotych, chyba, że
zaznaczono inaczej. Operacje wyrażone w walutach oraz pozycje aktywów i pasywów zostały przeliczone na walutę
polską z zastosowaniem następujących zasad:
- przychody oraz koszty wyrażone w walutach obcych zostały przeliczone po kursach średnich NBP z dnia
transakcji,
- operacje finansowe w walutach obcych zostały przeliczone według kursu kupna lub sprzedaży walut stosowane
przez bank, z którego usług korzystano,
- pozycje aktywów i pasywów na dzień bilansowy zostały wycenione po kursie banku, z którego usług korzysta
Spółka dla potrzeb transakcji zagranicznych.
Dane przedstawione w zestawieniach „Wybrane dane finansowe” z bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku
przepływów pieniężnych zostały przeliczone ze złotych na EUR według następujących zasad:
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu na dzień 30 czerwca 2009 roku zostały przeliczone według
kursu średniego obowiązującego na dzień 30 czerwca 2009 roku ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla EUR,
czyli 1 EUR = 4,4696 PLN oraz według kursu 4,1724 PLN za 1 EUR obowiązującego na dzień 30 czerwca 2008 roku,
- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do
30 czerwca 2009 roku zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym
okresie i wynoszącego 4,5184 PLN za 1 EUR oraz według kursu 3,4776 PLN za 1 EUR dla analogicznego okresu
2008 roku.
Okresy, za które prezentowane jest skonsolidowane oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz porównywalne
dane finansowe
Dane bilansowe przedstawione w skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu finansowym na dzień 30 czerwca
2009 roku zostały zaprezentowane w odniesieniu do dnia bilansowego 30 czerwca oraz 31 grudnia 2008 roku.
Dane zawarte w skonsolidowanym oraz jednostkowym rachunku zysków i strat obejmujące okres od 1 stycznia do
30 czerwca 2009 roku zostały zaprezentowane w odniesieniu do danych porównywalnych za okres od 1 stycznia do
30 czerwca 2008 roku.
Dane zawarte w zestawieniu zmian w skonsolidowanym oraz w jednostkowym kapitale własnym zawierające
informacje o zmianach poszczególnych pozycji kapitału własnego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku
zostały zaprezentowane w odniesieniu do danych porównywalnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 roku.
Dane zawarte w zestawieniu zmian w skonsolidowanym oraz w jednostkowym rachunku przepływów pieniężnych
obejmujące okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku zostały zaprezentowane w odniesieniu do danych
porównywalnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 roku.
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3.

Przychody i koszty
01.01.2009
30.06.2009

Przychody ze sprzedaży
Przychody ze sprzedaży produktów i usług call center
Przychody ze sprzedaży centrala
Pozostała sprzedaż
Zmiana stanu produktów i usług

8
1
10
4

-

Razem

01.01.2008
30.06.2008

450
136
745
804

7 574
636
18 885
-

15 526

27 095

Informacja dotycząca sezonowości i cykliczności działalności Spółki w prezentowanym okresie

Działalność operacyjna Emitenta nie ma charakteru sezonowego, ani nie podlega cyklicznym trendom. Niemniej
jednak, w szczególności w przypadku rodzajów usług, które są skierowane na rynek konsumencki, można
odnotować pewną sezonowość sprzedaży, polegającą na tym, że pierwsze półrocze zwykle należy do okresów
mniejszej sprzedaży w zestawieniu ze sprzedażą produktów i usług w drugim półroczu, a zwłaszcza w IV kwartale
roku, kiedy sprzedaż detaliczna jest tradycyjnie najwyższa.

Koszty rodzajowe

01.01.2009
30.06.2009

01.01.2008
30.06.2008

648
174
6 726
144
3 368
496
4 738
-

608
208
7 535
106
3 250
377
13 574
-

16 295

25 658

Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i świadczenia
Pozostałe koszty rodzajowe działalności operacyjnej
Koszty prac badawczych i rozwojowych
Razem

4.

Znaczące transakcje jednorazowe w bieżącym okresie sprawozdawczym

Do najważniejszych transakcji jednorazowych raportowanego okresu Spółka zalicza:
- zakup udziałów w Gallup Polska Sp. z o.o. w dniu 9 marca 2009 roku za kwotę 3.137.363,93 PLN. Transakcja ta
została szczegółowo opisana w pkt. 7. „Nabycie udziałów” niniejszego sprawozdania finansowego.
- nabycie udziałów w Grupie Trimtab w dniu 17 marca 2009r. w łącznej kwocie 7.299.684,50 PLN. Transakcja ta
została szczegółowo opisana w pkt. 7. „Nabycie udziałów” niniejszego sprawozdania finansowego.
- zawarcie 9 marca 2009 roku z Deutsche Bank PBC SA umowy przedmiotem, której było udzielenie Arterii SA
kredytu o wartości 2.600.000,- PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu 400 udziałów stanowiących łącznie
100% udziałów spółki Gallup Polska Sp. z o.o. Umowa kredytowa została zawarta na okres 3 lat, tj. data zwrotu
kredytu została określona na dzień 15 marca 2012 roku.
- zawarcie 23 kwietnia 2009 roku z Deutsche Bank PBC SA umowy przedmiotem, której było udzielenie kredytu o
wartości 5.100.000,- PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu 356 udziałów stanowiących łącznie 89%
udziałów spółki Polymus Sp. z o.o. Umowa kredytowa została zawarta na okres 3 lat, tj. data zwrotu kredytu
została określona na dzień 11 lipca 2012 roku.
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5.

Transakcje z podmiotami powiązanymi

W raportowanym okresie rozróżnić można 3 typy transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, którymi stroną
była Arteria SA:
¾
¾
¾
¾

-

transakcje
transakcje
transakcje
transakcje

z
z
z
z

jednostkami zależnymi
jednostkami zależnymi nie podlegającym konsolidacji
pozostałymi podmiotami powiązanymi
członkami Zarządu lub Rady Nadzorczej

Zestawienie transakcji z podmiotami powiązanymi
01.01.2009 - 30.06.2009
Przychody ze
Zakup
sprzedaży produktów, usług,
produktów,
towarów i
usług, towarów i
pozostałych
pozostałych
aktywów
aktywów

Wyszczególnienie

- jednostkom zależnym

1 454

518

- jednostkom zależnym nie podlegającym
konsolidacji

-

23

- pozostałym podmiotom powiązanym

-

5 393

-członkom kluczowej kadry zarządzającej,
nadzorującej
Razem

1 454

5 934

Na dzień 30 czerwca 2009
Stan należności
Stan zobowiązań
saldo na dzień
saldo na dzień

418

218

4
-

5
120

-

-

422

343

Transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo

Nabycie udziałów Rigall Distribution Sp. z o.o.
Na dzień 30 czerwca 2009 roku Arteria S.A. jest w posiadaniu 72 udziałów w Spółce Rigall Distribution Sp. z o.o.,
stanowiących 90% jej kapitału zakładowego.
30 września 2008 Arteria SA nabyła ud Pana Marka Rigall 12 udziałów w spółce Rigall Distribution Sp. z o.o.
Umowa przewiduje, że cena sprzedaży za nabywane udziały płatna będzie nie później niż do dnia 31 lipca 2010
roku. Kwota 5.640.000,- PLN na dzień 30 czerwca 2009r. stanowi zobowiązanie bilansowe Arteria SA w stosunku
do Pana Marka Rigall.
Powiązania pomiędzy stronami transakcji mają charakter powiązań kapitałowo-osobowych - Spółka Rigall
Distribution Sp. z o.o. jest spółką wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej Arteria SA, począwszy od dnia 2 lipca 2007
roku, a Pan Marek Rigall jest Prezesem Rigall Distribution.
Płatność za transakcję sprzedaży ZCP Retail
19 grudnia 2008 roku Arteria Retail SA, nabyła od Arteria SA jednostki dominującej wydzieloną organizacyjnie i
finansowo zorganizowaną część przedsiębiorstwa „ZCP Retail” służącą do prowadzenia działalności w segmencie
„Retail”, polegającej na prowadzeniu punktów sprzedaży produktów i usług telekomunikacyjnych.
Na mocy umowy sprzedaży Arteria SA zorganizowaną część przedsiębiorstwa w skład której tworzyły następujące
składniki:
- rzeczowe aktywa trwałe,
- wartości niematerialne i prawne,
- prawo własności zapasów,
- wszelkie roszczenia Sprzedającego w stosunku do osób trzecich związane ze składnikami oraz prawami opisanymi
powyżej,
- wierzytelności oraz zobowiązania, których stroną był Sprzedający wynikające z zawartych przez niego Umów
Handlowych,
- środki pieniężne oraz księgi i dokumenty związane z prowadzeniem Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa.
Zapłata ceny sprzedaży ZCP Retail tj. kwoty 3.169.006,19 złotych ustalona została w umowie w następujący
sposób:
- zapłata za część ceny sprzedaży w wysokości 2.250.000,- PLN winna być zapłacona w ratach na rachunek
bankowy Arteria SA.
- pozostała zapłata kwoty 919.006,19 PLN winna być uiszczona do dnia 30 września 2009 roku.
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Z tytułu zapłaty ceny sprzedaży Arteria Retail SA dokonała w raportowanym okresie płatności na łączną kwotę
2.250.000,- PLN na rachunek bankowy Arteria SA.
Powiązania pomiędzy stronami transakcji mają charakter powiązań kapitałowo-osobowych; Arteria SA jako
Sprzedający była właścicielem 100% akcji Kupującego tj. Arteria Retail SA. Ponadto Pan Marcin Marzec, Wiceprezes
Arteria SA jest jednocześnie Prezesem Zarządu Arteria Retail SA.
Nabycie udziałów w Trimtab SA i One 2 One Sp. z o.o.
Transakcja nabycia udziałów w Trimtab SA i One 2 One Sp. z o.o. została szczegółowo opisana w w pkt. 7.
„Nabycie udziałów” niniejszego sprawozdania finansowego.
Charakter powiązań występujących w związku z nabyciem aktywów o znacznej wartości ma charakter powiązania
osobowego. Mianowicie, Pani Ewa Czarzasta- Marzec, jedna z osób obejmujących akcje nowej emisji Arteria SA jest
żoną Wiceprezesa Zarządu Arteria SA – Pana Marcina Marca.
Płatność za transakcję sprzedaży ZCP Retail
19 grudnia 2008 roku Arteria Retail SA, nabyła od Arteria SA jednostki dominującej wydzieloną organizacyjnie i
finansowo zorganizowaną część przedsiębiorstwa „ZCP Retail” służącą do prowadzenia działalności w segmencie
„Retail”, polegającej na prowadzeniu punktów sprzedaży produktów i usług telekomunikacyjnych.
Płatność za transakcję nabycia udziałów Polymus Sp. z o.o.
Umowa zakupu udziałów (aneks z dnia 17 marca 2009 roku) w Polymus Sp. z o.o. od Nova Group (CYPRUS)
Limited stanowiła, że zapłata ceny sprzedaży nastąpi w terminie do 31 maja 2009. Do dnia zawarcia Aneksu Arteria
SA zapłaciła kwotę 4.150.000,00 złotych. Pozostała kwota tj. 4.394.000,- PLN za nabywane udziały, jak ustalono w
umowie, zapłacona została w całości przed dniem 31 maja 2009 roku.
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Informacja o wynagrodzeniu Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta

Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych
opartych na kapitale Emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych,
warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub
potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących Emitenta w przedsiębiorstwie
emitenta, bez względu na to, czy odpowiednio były one zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku
przedstawiają się następująco:
Wynagrodzenia łącznie w tym wynagrodzenie Zarządu i Rady
Nadzorczej

01.01.2009
30.06.2009

01.01.2008
30.06.2008

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

3 368
496

3 250
377

Razem wynagrodzenia w tym:

3 864

3 627

125
13

300
10

Wynagrodzenia łącznie

Wynagrodzenia Zarządu
Wynagrodzenia Rady Nadzorczej

Członkowie Zarządu, jak również Członkowie Rady Nadzorczej nie pobierali w raportowanym okresie Spółki ani od
podmiotów zależnych innego wynagrodzenia poza wskazanym powyżej.
Arteria S.A. nie jest stroną jakiejkolwiek umowy, przewidującej rekompensatę w przypadku rezygnacji lub
zwolnienia z zajmowanego stanowiska osoby zarządzającej spółką z Grupy Kapitałowej bez ważnej przyczyny lub
gdy jej odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia Emitenta przez przejęcie.
W raportowanym okresie nie miały miejsca pożyczki dla Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Arterii.
W okresie, którego dotyczy niniejsze sprawozdanie, Spółka nie posiadała żadnych programów motywacyjnych lub
premiowych opartych o kapitał Spółki, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa,
zamiennych lub warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłacanych lub
potencjalnie należnych.
Akcje Spółki w posiadaniu Członków Zarządu Spółki na dzień bilansowy

Wyszczególnienie

Liczba akcji

Wojciech Bieńkowski - Prezes Zarządu

Wartość
nominalna 1 akcji

Wartość
nominalna akcji

270 263

0,20 zł

54 054,60 zł

Marcin Marzec - Wiceprezes Zarządu

0

0,20 zł

0,00 zł

Grzegorz Grygiel - Członek Zarządu

0

0,20 zł

0,00 zł

Członkowie Zarządu Arteria SA nie posiadają akcji i udziałów w jednostkach powiązanych Arteria S.A.
Akcje Spółki w posiadaniu Członków Rady Nadzorczej na dzień bilansowy

Wyszczególnienie

Liczba akcji

Dariusz Stokowski - Przewodniczacy Rady Nadzorczej

Wartość
nominalna 1 akcji

Wartość
nominalna akcji
26 029,60 zł

130 148

0,20 zł

Grzegorz Leszczyńki - Członek Rady

0

0,20 zł

0,00 zł

Piotr Kulikowski - Członek Rady

0

0,20 zł

0,00 zł

Ross Newens - Członek Rady

0

0,20 zł

0,00 zł

Cezaru Kubacki - Członek Rady

0

0,20 zł

0,00 zł

Cezary Filipiak - Członek Rady

0

0,20 zł

0,00 zł

Członkowie Rady Nadzorczej Arteria SA nie posiadają akcji i udziałów w jednostkach powiązanych Arteria S.A.
Inne transakcje powiązane z członkami zarządu i członkami rady nadzorczej

W okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2009 roku Arteria nie była i nie planowała być stroną żadnej
innej istotnej transakcji (oprócz transakcji wymienionych powyżej), z której członkowie kadry zarządzającej lub
członkowie ich bliskiej rodziny mogliby odnieść pośrednią lub bezpośrednią korzyść.
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6.

Wartości niematerialne i prawne, aktywa rzeczowe i finansowe

Wartości niematerialne i prawne

30.06.2009

31.12.2008

30.06.2008

Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartość firmy
Licencje, prawa uzytkowania, oprogramowanie komputerowe
Inwestycje w wartości niematerialne i prawne

3 037
2 013

4 435
141

1 973
1 173

Razem

5 050

4 576

3 146

Spółki ustalają, czy okres użytkowania wartości niematerialnych jest ograniczony, czy nieokreślony. Wartości niematerialne o
ograniczonym okresie użytkowania są amortyzowane przez okres użytkowania oraz poddawane testom na utratę wartości
każdorazowo, gdy istnieją przesłanki wskazujące na utratę ich wartości.
Okres i metoda amortyzacji wartości niematerialnych o ograniczonym okresie użytkowania są weryfikowane przynajmniej na koniec
każdego roku obrotowego. Zmiany w oczekiwanym okresie użytkowania lub oczekiwanym sposobie konsumowania korzyści
ekonomicznych pochodzących z danego składnika aktywów są ujmowane poprzez zmianę odpowiednio okresu lub metody
amortyzacji, i traktowane jak zmiany wartości szacunkowych.

Rzeczowy majątek trwały

30.06.2009

31.12.2008

30.06.2008

Grunty
Budynki, lokale
Urządzenia techniczne i maszyny
Środki transportu
Inne środki trwałe
Środki trwałe w budowie

732
1 532
645
586
1 027

768
2 131
757
781
807

403
1 021
780
2 186
825

Razem

4 522

5 244

5 215

Rzeczowe aktywa trwałe wykazywane są według ceny nabycia/kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz wszelkie
odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Wartość początkowa środków trwałych obejmuje ich cenę nabycia powiększoną o
wszystkie koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika majątku do stanu zdatnego do używania. W skład
kosztu wchodzi również koszt wymiany części składowych maszyn i urządzeń w momencie poniesienia, jeśli spełnione są kryteria
rozpoznania. Koszty poniesione po dacie oddania środka trwałego do używania, takie jak koszty konserwacji i napraw, obciążają
rachunek zysków i strat w momencie ich poniesienia.
Na dzień 30 czerwca 2009 roku nie dokonywano odpisów aktualizujących rzeczowe aktywa trwałe w Spółce.
Amortyzacja jest naliczana metodą liniową przez szacowany okres użytkowania danego składnika aktywów, wynoszący odpowiednio
dla poszczególnych kategorii:
W wyniku przeprowadzonego szacunku Zarząd Spółki nie stwierdził utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych, w związku z
czym Spółka nie dokonywała ustalenia ich nowej wartości wyceny.

7.

Nabycie udziałów

Inwestycje w jednostkach zależnych

Inwestycje w jednostkach zależnych są wykazywane w bilansie jednostki dominującej według ceny nabycia
powiększonej o późniejsze zmiany udziału Spółki dominującej w aktywach netto tych jednostek, pomniejszonej o
ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości. Rachunek zysków i strat odzwierciedla udział w wynikach działalności
jednostek zależnych.
Nabycie udziałów Rigall Distribution Sp. z o.o.

Na dzień 30 czerwca 2009 roku Arteria S.A. jest w posiadaniu 72 udziałów w Spółce Rigall Distribution Sp. z o.o.,
stanowiących 90% jej kapitału zakładowego.
Rigall Distribution Sp. z o.o. jest autoryzowaną agencją Citibank Handlowy SA, jednym z trzech głównych agentów
banku na polskim rynku. Spółka prowadzi sprzedaż oraz promocję produktów bankowych, głównie kart
kredytowych, kredytów gotówkowych, produktów korporacyjnych oraz pożyczek.
30 września 2008 Arteria SA nabyła 12 udziałów w spółce Rigall Distribution Sp. z o.o., stanowiących 15% kapitału
zakładowego tej Spółki. Wartość nominalna jednego udziału wynosi 625 złotych. W wyniku zawartej transakcji,
udział Arteria SA w Rigall Distribution Sp. z o.o. wzrósł do poziomu 90% w kapitale zakładowym Spółki, i daje 90%
głosów na Zgromadzeniu Wspólników.
W związku z powyższym, łączna cena nabycia udziałów w Rigall Distribution wyniosła 5.640.000,00 złotych tj.
470.000,00 złotych za jeden udział, pod warunkiem osiągnięcia przez Spółkę w 2009 roku zysku netto na poziomie
zgodnym z przewidzianym budżetem.
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Umowa przewiduje, iż cena sprzedaży za nabywane udziały będzie płatna nie później niż do dnia 31 lipca 2010
roku. Kwota 5.640.000,- PLN na dzień 30 czerwca 2009r. stanowi zobowiązanie bilansowe Arteria SA w stosunku
do Pana Marka Rigall.
Nabycie udziałów w Arteria Retail S.A.

Na dzień 30 czerwca 2009 roku Arteria S.A. jest w posiadaniu 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Arteria
Retail SA.
Spółka Arteria Retail SA została zawiązana aktem notarialnym w dniu 20 czerwca 2008 roku; kapitał zakładowy
Spółki wynosi 3.000.000,- PLN, 100% akcji w kapitale zakładowym objęła Arteria SA.
Powołanie nowej Spółki było następnym krokiem w realizacji strategii rozwoju Grupy Arteria i jej platformy
sprzedaży typu multibrand.
Nabycie udziałów w Polymus Sp. z o.o.

Na dzień 30 czerwca 2009 roku Arteria S.A. jest w posiadaniu 356 udziałów w Spółce Polymus Sp. z o.o.,
stanowiących 89% jej kapitału zakładowego.
Polymus Sp. z o.o. jest jedną z wiodących agencji komunikacji marketingowej na rynku polskim. Agencja świadczy
usługi z zakresu produkcji reklam publicznych (TV, radio, prasa, outdoor, internet), promocji sprzedaży,
programów lojalnościowych i motywacyjnych, kreacji materiałów reklamowych, organizacji akcji animacji sprzedaży
z wykorzystaniem hostess i promotorów, kompleksowego zarządzania usługami sprzedaży i organizacją eventow.
Arteria SA nabyła udziały w spółce Polymus Sp. z o.o. na podstawie umowy z dnia 14 lipca 2008 roku; cena
nabycia udziałów wyniosła kwotę 8.544.000,- złotych tj. 24.000,- złotych za jeden udział.
Umowa zakupu udziałów w Polymus Sp. z o.o. od Nova Group (CYPRUS) Limited stanowiła że zapłata ceny
sprzedaży nastąpi w terminie do dnia 30 kwietnia 2009 roku. W dniu 17 marca 2009 roku strony podpisały aneks
do umowy, który zmienił zapis umowy w zakresie terminu zapłaty ceny sprzedaży za udziały. Do dnia zawarcia
Aneksu Arteria SA zapłaciła kwotę 4.150.000,00 złotych. Pozostała kwota tj. 4.394.000,- PLN za nabywane udziały,
jak ustalono w umowie, zapłacona będzie nie później niż do dnia 31 maja 2009 roku.
Arteria SA zapłaciła za udziały Polymus pozostającą w terminie przewidzianym aneksem.
Nabycie udziałów w Spółce Mazowiecki Inkubator Technologiczny Sp. z o.o.

W dniu 25 lutego 2009 roku zawiązana została Spółka pod nazwą „Mazowiecki Inkubator Technologiczny” Sp. z o.o
o kapitale zakładowym 50.000,- złotych, który dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej 500 zł na 1 udział.
Arteria SA objęła 75% udziałów, pokrywając je w całości wkładem pieniężnym.
Celem powołania spółki „Mazowiecki Inkubator Technologiczny” Sp. z o.o było inkubowanie oraz finansowanie
nowych przedsiębiorstw prowadzących działalność innowacyjną w trzech obszarach:
- e-commerce
- nowoczesne technologie,
- sprzedaż prowadzona na odległość oraz rozwiązania w zakresie dystrybucji towarów i usług.
Środki finansowe na rozwój inkubowanych przedsiębiorstw mają pochodzić z Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka 3.1 „Inicjowanie działalności innowacyjnej”, finansowego ze środków Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
Przedsiębiorstwa finansowane ze środków nowego funduszu, będącego spółką zależną od Arteria SA, po okresie
koniecznym dla rozwinięcia projektu, mogą być wnoszone jako aktywa zasilające multikanałową platformę
sprzedaży, tworząc w jej ramach nowe linie biznesowe oraz rozbudowując potencjał operacyjny i technologiczny
platformy.
Celem działania Spółka „Mazowiecki Inkubator Technologiczny” Sp. z o.o. jest tworzenie na bazie innowacyjnych
pomysłów nowych przedsiębiorstw oraz poszukiwania dla nich nowych źródeł finansowania i zasilania finansowego
(Inicjowanie Działalności Innowacyjnej).
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Nabycie udziałów Gallup Sp. z o.o.

W dniu 9 marca 2009r. Arteria SA nabył 100% tj. 400 udziałów spółki Gallup Polska Sp. z o.o. o wartości
nominalnej 500 zł na 1 udział.
Łączna cena za nabyte udziały wyniosła 3,137 mln zł . Arteria SA objęła udziały za gotówkę pochodzącą częściowo
z kredytu, a częściowo ze środków własnych.
Nabywane aktywa stanowią więcej niż 10% kapitałów własnych Arteria SA.
Nabycie aktywów w postaci udziałów Spółki Gallup Polska Sp. z o.o. ma na celu wzmocnienie potencjału
operacyjnego Grupy Kapitałowej.
Gallup Polska Sp. z o.o. jest silnym regionalnie call center, posiadającej 140 stanowisk z siedzibą w Rudzie Śląskiej.
Działa na rynku od 1999 roku. Spółka specjalizuje się w obsłudze telefonicznej klientów największych firm
wywodzących się z branży energetycznej i gazowniczej (Vattenfall, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz
Górnośląski Operator Systemu Dystrybucyjnego), co stanowi dla Grupy Kapitałową Arteria SA ważną kompetencję.
Gallup Polska Sp. z o.o. realizuje dodatkowo usługi w obszarze projektów sprzedażowych, prowadząc dodatkowo
także badania opinii publicznej oraz windykację należności. Spółka ma w planach intensyfikację współpracy z
obecnymi klientami oraz pozyskanie kolejnych klientów z branży usług komunalnych. Gallup Polska Sp.z o.o.
należała do szwedzkiej grupy Anthill (Dacke) świadczącej usługi call center w kilkunastu lokalizacjach w
Skandynawii i Państwach Bałtyckich i notowanej na szwedzkiej giełdzie przedsiębiorstw nowych technologii.
Nabycie udziałów Trimtab SA i One 2 One Sp. o.o.

Do nabycia udziałów w Trimtab SA doszło w następstwie podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
w dniu 17 marca 2009 r., uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Arteria SA w drodze emisji
akcji serii D. Na podstawie uchwały kapitał zakładowy Arteria SA został podwyższony o kwotę 170.952,80 złotych
poprzez emisję 854.764 nowych akcji serii D o wartości nominalnej 0,20 zł każda. Akcjonariusze Arteria SA wyrazili
dodatkowo zgodę na wyłączenie w całości przysługującego im prawa poboru, o którym mowa w art. 433 § 1
Kodeksu spółek handlowych. W uchwale określono, iż nowa emisja zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji
prywatnej i zostanie skierowana do spółki pod firmą Mayas Basic Concept Ltd z siedzibą w Nikozji, Ewy Czarzastej Marzec, Piotra Wojtowskiego oraz Sebastiana Pielacha. Nabycie udziałów Trimtab SA jest wynikiem objęcia akcji
nowej emisji zaoferowanych przez Arteria SA dotychczasowym akcjonariuszom Trimtab SA, w zamian za
przeniesienie własności posiadanych przez nich łącznie 1.500.000 akcji Trimtab SA.
Powyżej opisana transakcja stanowi realizację ustaleń dokonanych przez strony w Liście Intencyjnym z dnia 23
grudnia 2008 roku oraz w drodze kolejnych negocjacji, których przedmiotem było nabycie przez Arteria SA - 100%
akcji Spółki Trimtab SA w zamian za objęcie przez dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki Trimtab SA, akcji nowej
emisji Spółki Arteria SA. Akcje te zostaną dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
SA w drugiej połowie 2009 roku
Do nabycia udziałów doszło w wyniku zawarcia przez Arteria SA czterech umów, których stronami są dotychczasowi
akcjonariusze spółki TRIMTAB SA:
1)
2)
3)
4)

Mayas Basic Concept Limited, z siedzibą w Nikozji,
Sebastianem Pielachem, zamieszkały w Legionowie,
Ewą Czarzastą – Marzec, zamieszkała w Warszawie,
Piotrem Wojtowskim, zamieszkały w Warszawie.

Umowy zostały zawarte w dniu 30 marca 2009 roku. Nabycie aktywów nastąpiło w drodze:
- objęcia przez Mayas Basic Concept Limited zaoferowanych przez Arteria SA, akcji nowej emisji w liczbie 606.883.
Objęcie następuje w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek
handlowych. Na pokrycie obejmowanych 606.883 akcji nowej emisji, Mayas Basic Concept Limited dokonał
przeniesienia na Arteria SA własności 1.065.000 akcji spółki Trimtab SA o łącznej wartości co najmniej
7.029.000,00 złotych, ustalonej z uwzględnieniem sporządzonej wyceny wnoszonych akcji.
- objęcia przez Sebastiana Pielacha zaoferowanych przez Arteria SA, akcji nowej emisji w liczbie 59.833. Objęcie
następuje w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych. Na
pokrycie obejmowanych 59.833. akcji nowej emisji, Sebastian Pielach dokonał przeniesienia na Arteria SA
własności 105.000 akcji spółki Trimtab SA o łącznej wartości co najmniej 693.000,00 złotych, ustalonej z
uwzględnieniem sporządzonej wyceny wnoszonych akcji.
- objęcia przez Ewą Czarzastą – Marzec zaoferowanych przez Arteria SA, akcji nowej emisji w liczbie 170.953.
Objęcie następuje w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek
handlowych. Na pokrycie obejmowanych 170.953 akcji nowej emisji, Ewa Czarzasta-Marzec dokonała przeniesienia
na Arteria SA własności 300.000 akcji spółki Trimtab SA o łącznej wartości co najmniej 1.980.000,00 złotych,
ustalonej z uwzględnieniem sporządzonej wyceny wnoszonych akcji.
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- objęcia przez Piotra Wojtowskiego zaoferowanych przez Arteria SA, akcji nowej emisji w liczbie 17.095. Objęcie
następuje w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych. Na
pokrycie obejmowanych 17.095 akcji nowej emisji, Piotr Wojtowski dokonał przeniesienia na Arteria SA własności
30.000 akcji spółki Trimtab SA o łącznej wartości co najmniej 198.000,00 złotych, ustalonej z uwzględnieniem
sporządzonej wyceny wnoszonych akcji.
Nabyte aktywa o znacznej wartości stanowi 1.500.000 akcji na okaziciela spółki Trimtab SA.
Cena po jakiej zostały nabyte aktywa o znacznej wartości
Cena emisyjna jednej akcji, po jakiej Mayas Basic Concept Limited obejmuje akcje nowej emisji wynosi 8,54
złotych za jedną akcję. Łączna cena objęcia akcji przez Mayas Basic Concept Limited wynosi 5.182.780,82 złotych.
Cena emisyjna jednej akcji, po jakiej Sebastian Pielach obejmuje akcje nowej emisji wynosi 8,54 złotych za jedną
akcję. Łączna cena objęcia akcji przez Sebastiana Pielacha wynosi 510.973,82 złotych.
Cena emisyjna jednej akcji, po jakiej Ewa Czarzasta-Marzec obejmuje akcje nowej emisji wynosi 8,54 złotych za
jedną akcję. Łączna cena objęcia akcji przez Ewę Czarzastą-Marzec wynosi 1.459.938,62 złotych.
Cena emisyjna jednej akcji, po jakiej Piotr Wojtowski obejmuje akcje nowej emisji wynosi 8,54 złotych za jedną
akcję. Łączna cena objęcia akcji przez Piotra Wojtowskiego wynosi 145.991,30 złotych.
Łączna wartość aktywów nabytych przez Arteria SA w drodze opisanych umów wynosi 7.299.684.50 zł i znacząco
przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta. Ponadto, jedna z zawieranych umów wyczerpuje znamiona
umowy znaczącej. Mianowicie, łączna wartość umowy objęcia akcji zawartej pomiędzy Arteria SA oraz Mayas Basic
Concept Limited wynosi 5.182.780,82 złotych i znacząco przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta.
Źródło finansowania nabycia udziałów Trimtab SA
Nabycie udziałów Trimtab SA przez Arteria SA nastąpiło w drodze objęcia akcji nowej emisji w zamian za
przeniesienie własności posiadanych akcji i nie wymagało dodatkowego finansowania.
8.

Instrumenty finansowe

Do głównych instrumentów finansowych, z których korzystają Spółka, należą kredyty bankowe, umowy leasingu
finansowego i dzierżawy z opcją zakupu, środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe. Głównym celem tych
instrumentów finansowych jest pozyskiwanie środków finansowych na działalność Spółki. Spółka posiada też inne
instrumenty finansowe, takie jak należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług, które powstają bezpośrednio w
toku prowadzonej przez nią działalności.
Rodzaje ryzyka wynikające z instrumentów finansowych

Główne rodzaje ryzyka wynikającego z instrumentów finansowych Spółki obejmują ryzyko stopy procentowej,
ryzyko kredytowe oraz ryzyko związane z płynnością. Zarząd weryfikuje i uzgadnia zasady zarządzania każdym z
tych rodzajów ryzyka. Spółka monitoruje ryzyko cen rynkowych dotyczące wszystkich posiadanych przez nią
instrumentów finansowych.
Ryzyko stopy procentowej
Spółka posiada zobowiązania z tytułu kredytów dla których odsetki liczone są na bazie zmiennej stopy procentowej,
w związku z czym występuje ryzyko wzrostu tych stóp w stosunku do momentu zawarcia umowy. Ponadto Spółka
lokuje wolne środki pieniężne w inwestycje o zmiennej stopie co powoduje zmniejszenie zysków z inwestycji w
sytuacji spadku stóp procentowych. Z uwagi na to, że Spółka posiadała, w okresie sprawozdawczym zarówno
aktywa jak i zobowiązania oprocentowane według stopy zmiennej (co równoważyło ryzyko) oraz na nieznaczne
wahania stóp procentowych w minionych okresach, jak również na brak przewidywań gwałtownych zmian stóp
procentowych w kolejnych okresach sprawozdawczych Spółka nie stosowała zabezpieczeń stóp procentowych,
uznając że ryzyko stopy procentowej nie jest znaczące.
Niezależnie od obecnej sytuacji Spółka monitoruje stopień narażenia na ryzyko stopy procentowej oraz prognozy
stóp procentowych i nie wyklucza podjęcia działań zabezpieczających w przyszłości.
Ryzyko kredytowe
Spółka jest narażona na ryzyko kredytowe rozumiane jako ryzyko, w tym sensie, że wierzyciele nie wywiążą się ze
swoich zobowiązań i tym samym spowodują poniesienie strat przez Spółkę. Zdaniem Zarządu Spółki ryzyko
kredytowe związane z należnościami z tytułu sprzedaży uznaje się za nieistotne, ponieważ Spółka zawiera swoje
główne transakcje z instytucjami finansowymi, operatorami telekomunikacyjnymi i domami wydawniczymi, a więc
kontrahentami o ugruntowanej renomie i pozycji rynkowej.
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Informacja o emisji, wykupie i spłacie dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych

W okresie objętym niniejszym raportem, w ramach Grupy Kapitałowej Arteria nie przeprowadzano czynności
wykupu ani spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.
W okresie pierwszego półrocza 2009 roku przeprowadzona została emisja prywatna, która została skierowana do
Akcjonariuszy Spółki Trimtab S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arterii w dniu 17 marca 2009r., podjęło
uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D, pozbawienia
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany Statutu. Na podstawie uchwały
podwyższony został kapitał zakładowy Arteria S.A. z kwoty 683.811,20 złotych do kwoty 854.764,00 złotych
poprzez emisję 854.764 nowych akcji serii D o wartości nominalnej 0,20 zł każda. Akcjonariusze Arteria S.A.
wyrazili dodatkowo zgodę na wyłączenie w całości przysługującego im prawa poboru, o którym mowa w art. 433 §
1 Kodeksu spółek handlowych. W uchwale określono, iż nowa emisja zostanie przeprowadzona w drodze
subskrypcji prywatnej i zostanie skierowana do spółki pod firmą Mayas Basic Concept Ltd. z siedzibą w Nikozji, Ewy
Czarzastej-Marzec, Piotra Wojtowskiego oraz Sebastiana Pielacha w zamian za przeniesienie własności posiadanych
przez nich łącznie 1.500.000 akcji Trimtab SA.
9.

Kapitał własny

Kapitał podstawowy

Wartość nominalna akcji
Wszystkie wyemitowane akcje posiadają wartość nominalną wynoszącą 0,20 zł i zostały w pełni opłacone.
Prawa akcjonariuszy
Akcje wszystkich serii są jednakowo uprzywilejowane co do dywidendy oraz zwrotu z kapitału.
Kapitał podstawowy na dzień 31 grudnia 2008 roku:

Seria

Rodzaj akcji

A
B
C

zwykłe na okaziciela
zwykłe na okaziciela
zwykłe na okaziciela

Rodzaj
Rodzaj
uprzywilejowania ograniczenia
praw do
akcji
akcji
brak
brak
brak

brak
brak
brak

Razem

Liczba akcji

Wartość
nominalna
jednej
akcji

Wartość
serii/emisji wg
wartości
nominalnej

2 500 000
59 056
860 000

0,20
0,20
0,20

500 000,00 zł
11 811,20 zł
172 000,00 zł

3 419 056

0,20

683 811,20 zł

Struktura akcjonariatu na dzień 31. grudnia 2008 roku

Akcjonariusz

Liczba akcji

Wartość
nominalna akcji
*

Udział w
kapitale
zakładowym

Liczba głosów

Udział w
ogólnej liczbie
głosów na WZA

Nova Holding Ltd
DM IDM S.A.
Fundusze DWS Polska TFI S.A.
Wojciech Bieńkowski
Aidan the One Limited
Pozostali akcjonariusze

1 244 750
394 664
342 845
270 263
215 639
950 895

248 950,00
78 932,80
68 569,00
54 052,60
43 127,80
190 179,00

36,41%
11,54%
10,03%
7,90%
6,31%
27,81%

1 244 750
394 664
342 845
270 263
215 639
950 895

36,41%
11,54%
10,03%
7,90%
6,31%
27,81%

Razem

3 419 056

683 811,20

100,00%

3 419 056

100,00%

W dniu 17 marca 2009 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arterii podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D. Na podstawie uchwały podwyższony został kapitał
zakładowy Arteria SA z kwoty 683.811,20 złotych do kwoty 854.764,00 złotych poprzez emisję 854.764 nowych
akcji serii D o wartości nominalnej 0,20 zł każda.
W związku z dokonanym podwyższeniem kapitału, w dniu 7 maja 2009 roku Spółka otrzymała postanowienie Sądu
Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie , XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie
zarejestrowania zmiany dotyczącej wysokości kapitału zakładowego spółki. Sąd postanowił o wpisie:
- zmiany wysokości kapitału zakładowego z 683.811,20 zł do 845.764,00 zł
- zmiany liczby akcji wszystkich emisji z liczby 3.419 056 do 4.273.820
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poprzez zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze rejestracji 854.764 akcji serii D.
Po zarejestrowaniu powyższych zmian kapitał zakładowy spółki wynosi łącznie 845.764,00 zł i dzieli się na
4.273.820 akcji o wartości nominalnej 20 groszy każda, w tym:
- 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 0000001 do A 2500000 o wartości nominalnej
groszy każda,
- 59.056 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 000001 do B 059056 o wartości nominalnej
groszy każda,
- 860.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 000001 do C 860000 o wartości nominalnej
groszy każda,
- 854.764 akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 000001 do D 854764 o wartości nominalnej
groszy każda.

20
20
20
20

Kapitał podstawowy na dzień 30 czerwca 2009 roku

Seria

A
B
C
D

Rodzaj akcji

zwykłe
zwykłe
zwykłe
zwykłe

na
na
na
na

okaziciela
okaziciela
okaziciela
okaziciela

Rodzaj
Rodzaj
uprzywilejowania ograniczenia
praw do
akcji
akcji
Brak
Brak
Brak
Brak

brak
brak
brak
brak

Razem

Liczba akcji

Wartość
nominalna
jednej
akcji

Wartość
serii/emisji wg
wartości
nominalnej

2 500 000
59 056
860 000
854 764

0,20
0,20
0,20
0,20

500 000,00 zł
11 811,20 zł
172 000,00 zł
170 952,80 zł

4 273 820

0,20

854 764,00 zł

Struktura akcjonariatu na dzień 30 czerwca 2009 roku

Liczba głosów

269 196,60
121 376,60
75 093,00
54 052,60
44 713,80
43 127,80
247 203,60

Udział w
kapitale
zakładowym
(%)
31,49%
14,20%
8,79%
6,32%
5,23%
5,05%
28,92%

1 345 983
606 883
375 465
270 263
223 569
215 639
1 236 018

Udział w
ogólnej liczbie
głosów na WZA
(%)
31,49%
14,20%
8,79%
6,32%
5,23%
5,05%
28,92%

854 764,00

100,00%

4 273 820

100,00%

Akcjonariusz

Liczba akcji

Wartość
nominalna akcji

Nova Group (Cyprus) Limited
Mayas Basic Concept Limited
Fundusze DWS Polska TFI S.A.
Wojciech Bieńkowski
Generali OFE
Aidan the One Limited
Pozostali Akcjonariusze

1 345 983
606 883
375 465
270 263
223 569
215 639
1 236 018

Razem

4 273 820

Kapitał zapasowy

Kapitał zapasowy został utworzony z nadwyżki wartości emisyjnej Serii C nad nominalną emitowanych akcji w
miesiącu grudniu 2006 roku i wynosił na dzień 1 stycznia 200 roku kwotę 14.209.057,65 zł. W raportowanym
okresie w związku z objęciem akcji Trimtab SA od ich akcjonariuszy kapitał zapasowy został zwiększony o kwotę
9.521 tys. zł.
10. Dywidenda na akcję

W okresie sprawozdawczym nie były wypłacane ani zadeklarowane do wypłaty dywidendy. Cały zysk netto Spółki
Arteria S.A. za 2008 rok w kwocie 1.505.426,14 zł na mocy uchwały nr 6 ZWZA z dnia 20 maja 2009r. postanowiło
przelać na został na kapitał zapasowy Spółki.
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11. Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingowych

Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i umów leasingowych
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązani krótkoterminowe
Razem

30.06.2009

31.12.2008

30.06.2008

6 180
6 187

605
6 995

512
4 238

12 367

7 600

4 750

Kredyty bankowe

Przejęcie limitu kredytowego w Raiffeisen Bank Polska przez Arteria Retail SA od Arteria SA
W dniu 16 lutego 2009 roku Arteria SA i Arteria Retail SA podpisały z Raifeisen Bank Polska Spółka Akcyjnaumowę
przelewu praw i przejęcia zobowioząń z tytułu umowy rachunku. Bank i Arterię łączyła umowa o otwarcie i
prowadzenie rachunku bankowego z dnia 12 marca 2007 roku, na mocy której Arteria SA bank świadczył Spółce
usługi w zakresie prowadzenia rachunku. Na mocy umowy trójstronnej strony porozumiały się, że w miejsce Arterii
SA wstępuje Arteria Retail SA; Arteria Retail przejmuje wszelkie obowiązki i zobowiązania Arteria SA wobec banku.
Tym samym Arteria Retail SA przejęła na siebie Umowę o Limit Wierzytelności nr CRD/L/27926/08 z dnia 6 czerwca
2008 roku, na mocy której bank udzielił Spółce Limitu w kwocie 4.000.000,- PLN.
Kredyt inwestycyjny Deutsche Bank PBCnr KIN/0918234
9 marca 2009 roku Spółka zawarła z Deutsche Bank PBC SA umowę przedmiotem, której było udzielenie Arterii SA
kredytu o wartości 2.600.000,- PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu 400 udziałów stanowiących łącznie
100% udziałów spółki Gallup Polska Sp. z o.o.
Data umowy kredytowej: 09.03.2009
Kwota kredytu: 2.600.000,- PLN
Termin wygaśnięcia kredytowania: 15.03.2012
Cel Kredytu: Finansowanie projektu inwestycyjnego polegającego na nabyciu 400 udziałów stanowiących 100%
udziałów Spółki Gallup Polska Sp. z o.o.
Kredyt inwestycyjny Deutsche Bank PBCnr KIN/0932116
23 kwietnia 2009 roku Spółka zawarła z Deutsche Bank PBC SA umowę przedmiotem, której było udzielenie
kredytu o wartości 5.100.000,- PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu 356 udziałów stanowiących łącznie
89% udziałów spółki Polymus Sp. z o.o. Umowa kredytowa została zawarta na okres 3 lat, tj. data zwrotu kredytu
została określona na dzień 11 lipca 2012 roku.
Data umowy kredytowej: 23.04.2009
Kwota kredytu: 5.100.000,- PLN
Termin wygaśnięcia kredytowania: 16.07.2012
Cel Kredytu: Finansowanie projektu inwestycyjnego polegającego na zapłacie pozostałej części ceny za 356
udziałów spółki Polymus Sp. z o.o., które zostały nabyte przez Arteria SA od Nova (Cyprus) Limited.
Kredyt w rachunku bieżącym Deutsche Bank PBCnr KRB/0932002
Data umowy kredytowej: 23.04.2009
Kwota kredytu: 2.200.000,- PLN
Termin wygaśnięcia kredytowania: 27.04.2010
Cel Kredytu: Finansowanie bieżącej działalności Spółki oraz refinansowanie
- kredytu w rachunku bieżącym udzielonego Arteria SA przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. w kwocie 1.200.000,(umowa z dnia 19.09.2008r.)
- kredytu w rachunku bieżącym udzielonego Arteria SA przez Millenium Bank SA w kwocie 1.000.000,- PLN (umowa
z dnia 28.10.2008r.)

Zobowiązania kredytowe

30.06.2009

31.12.2008

30.06.2008

Kredyty bankowe długoterminowe
Kredyty bankowe krótkoterminowe

5 649
4 035

4 004

1 250

Razem

9 683

4 004

1 250
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Pożyczki

Na dzień 30 czerwca 2009 roku Arteria SA jest stroną „Pożyczkobiorcą” z 3 umów pożyczki zawartych
raportowanym okresie sprawozdawczym z czego 2 umowy pożyczki z jednostką zależną Gallup Polska Sp. z o.o.:
- z dnia 15 maja 2009r. na kwotę 350.000,- PLN
- z dnia 12 czerwca 2009r. na kwotę 200.000,- PLN
Oprocentowanie pożyczek ustalone zostało według stopy 10%
krótkoterminowy z okresem spłaty nie przekraczającym 12 miesięcy.

Zobowiązania z tytułu otrzymanych pożyczek

w

skali

roku.

Pożyczki

maja

charakter

30.06.2009

31.12.2008

30.06.2008

Pożyczki długoterminowe
Pożyczki krótkoterminowe

1 225

1 865

2 031

Razem

1 225

1 865

2 031

Łączna kwota zobowiązań z tytułu otrzymanych pożyczek wyniosła na dzień bilansowy kwotę 1.225.397,26 zł.
Zobowiązania finansowe z tytułu umów leasingowych

Na dzień 30 czerwca 2009 roku Spółka ma podpisanych 10 umów leasingowych. Termin trwania żadnej z umów nie
przekracza okresu 36 miesięcy:
Podział zobowiązań z umów leasingowych na długo i krótkoterminowe

Zobowiązania leasingowe długoterminowe
Zobowiązania leasingowe krótkoterminowe
Razem

30.06.2009

31.12.2008

30.06.2008

492
926

605
1 126

512
957

1 418

1 731

1 469

Do umów leasingu finansowego, zgodnie z zasadami obowiązującymi w Grupie Arteria, zalicza się te które
przenoszą na Spółkę zasadniczo całe ryzyko, a wszystkie pożytki wynikające z posiadania przedmiotu leasingu.
Opłaty leasingowe są rozdzielane pomiędzy koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania z tytułu leasingu w
sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek od pozostałego do spłaty zobowiązania.
Środki trwałe użytkowane na mocy umów leasingu finansowego są amortyzowane przez krótszy z dwóch okresów:
szacowany okres użytkowania środka trwałego lub okres leasingu.
Umowy leasingowe, zgodnie, z którymi leasingodawca zachowuje zasadniczo całe ryzyko i wszystkie pożytki
wynikające z posiadania przedmiotu leasingu, zaliczane są do umów leasingu operacyjnego. Opłaty leasingowe z
tytułu leasingu operacyjnego ujmowane są jako koszty w rachunku zysków i strat metodą liniową przez okres
trwania leasingu.
12. Zobowiązania inwestycyjne

Na dzień 30 czerwca 2008 roku Spółka nie posiadała zobowiązań inwestycyjnych przekraczających równowartość
500 tys. EURO. Planowane do końca 2009 roku nakłady na rzeczowe aktywa trwałe dotyczą bieżących inwestycji w
infrastrukturę teleinformatyczną oraz urządzenia biurowe.
Zobowiązania inwestycyjne wynikające z podpisanych na dzień bilansowy umów, a nie odzwierciedlone w
niniejszym sprawozdaniu finansowym, wynoszą na dzień 30 czerwca 2009 r. łącznie kwotę 1,850 mln zł i są to
zobowiązania inwestycyjne dotyczące zakupów wartości niematerialnych: licencji, praw użytkowania oraz kosztów
wdrożenia w jednostce dominującej Grupy Arteria zintegrowanego systemu zarządzania.
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13. Aktywa i Zobowiązania i warunkowe

Aktywa warunkowe

Na dzień bilansowy Spółka nie posiada należności warunkowych z tytułu otrzymanych gwarancji, spornych spraw
budżetowych, spornych spraw sądowych w toku oraz pozostałych należności warunkowych.
Odpisy aktualizujące wartość składników aktywów
Składniki aktywów podlegają testom na utratę wartości, gdy istnieją przesłanki wskazujące na utratę ich wartości. W wyniku
przeprowadzonego szacunku, na dzień bilansowy Zarząd Spółki nie stwierdził utraty wartości składników aktywów, w związku z
czym Spółka na dzień 30 czerwca 2009 roku nie dokonywano w spółkach Grupy odpisów aktualizujących.

Zmiany w aktywach i rezerwie z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Wynikiem różnic pomiędzy wartością bilansową i podatkową pozycji bilansu jest zmiana szacunku wartości aktywów
i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Skonsolidowane aktywa z tytułu podatku odroczonego w pierwszym półroczu 2009 roku odnotowały zwiększenie w
porównaniu do pierwszego półrocza roku poprzedniego o kwotę 77 tys. złotych.
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego w pierwszym półroczu 2009 roku wzrosły o 21 tys. zł w porównaniu do
pierwszego półrocza 2008 roku.
Wartość aktywa podatkowego na koniec okresu sprawozdawczego ustalono w wysokości 193 tys. zł tys. zł, a
wartość rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego stanowi wartość 124 tys. zł.
Zmiany w stanie rezerw

Ogółem stan rezerw na pozostałe zobowiązania i obciążenia na dzień 30 czerwca 2009 roku wyniósł 107 tys. zł, co
oznacza wzrost o 67 tys. zł w porównaniu ze stanem na dzień 30 czerwca 2008 roku.
Zobowiązania z tytułu otrzymanych gwarancji

Na 30 czerwca 2009 roku Spółki Grupy Arteria posiada zobowiązań z tytułu następujących gwarancji wystawionych
celem zabezpieczenia przyszłych zobowiązań Spółki:
Arteria Retail SA - Gwarancja bankowa Deutsche Bank PBC nr 8128-0360
W dniu 23.04.2009 Deutsche Bank PBC udzielił Arteria Retail SA gwarancji bankowej w celu zabezpieczenia
należytego wykonania zobowiązań Arteria Retail względem PTC Sp. z o.o. (operator sieci Heyah) z tytułu umowy o
współpracy w zakresie dystrybucji produktów i usług z dnia 20.03.2009 roku. Gwarancja jest ważna do
27.04.2010r. Suma ewentualnych płatności w okresie trwania gwarancji nie może przekroczyć kwoty 300.000,PLN. Bank pobrał jednorazową opłatę od dzielenia gwarancji oraz nalicza miesięczną prowizję od kwoty udzielonej
gwarancji.
Zobowiązania warunkowe z tytułu zabezpieczeń i poręczeń kredytów

Arteria SA zabezpiecza przejęty od niej przez Arteria Retail SA limit kredytowy (umowa o Limit Wierzytelności nr
CRD/L/27926/08 w Raiffeisen Bank Polska - w miejsce Arterii SA wstąpiła Arteria Retail SA) poprzez przystąpienie
do długu.
Zabezpieczeniem kredytu inwestycyjnego w Deutsche Bank PBC nr KIN/0932116 jest:
- pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym
- weksel własny in blanco
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie Prawa Bankowego
- sądowy zastaw rejestrowy na udziałach kredytobiorcy w Polymus Sp. z o.o.
- cesja wierzytelności.
Dodatkowo dla zabezpieczenia kredytu Spółka otrzymała poręczenie według prawa cywilnego udzielone przez
Polymus Sp. z o.o. oraz przystąpienie do długu Arteria Retail SA, swoich podmiotów zależnych.
Zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym Deutsche Bank PBCnr KRB/0932002 z dnia 23.04.2009, celem
którego jest finansowanie bieżącej działalności Spółki oraz refinansowanie stanowią
- pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym
- weksel własny in blanco
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie Prawa Bankowego
- cesja wierzytelności
Dodatkowo zabezpieczeniem tego kredytu jest przystąpienie do długu Arteria Retail SA.
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Inne zobowiązania warunkowe

Na dzień 30 czerwca 2009 roku Spółka nie posiada innych zobowiązań umownych, zobowiązań z tytułu pozwów
sądowych lub zobowiązań dotyczących nierozstrzygniętych sporów z organami podatkowymi.
Rozliczenia podatkowe

Zdaniem Zarządu Spółki na dzień 30 czerwca 2009 roku utworzono odpowiednie rezerwy na rozpoznane i
policzalne ryzyko podatkowe.

15.

Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki

W skład Zarządu Spółki na dzień 31 grudnia 2008 roku wchodzili:
Wojciech Bieńkowski
Riad Bekkar
Grzegorz Grygiel

-

Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Członek Zarządu

W okresie sprawozdawczym oraz do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego miały miejsce następujące
zmiany w składzie Zarządu:
- w dniu 13 lutego 2009 roku Pan Riad Bekkar złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu.
- w dniu 16 lutego 2009 roku uchwałą Rady Nadzorczej nr 2/02/2009 na Wiceprezesa Zarządu Spółki powołano
Pana Marcina Marca.
Na dzień 30 czerwca 2009 roku skład Zarządu stanowią:
Wojciech Bieńkowski
Marcin Marzec
Grzegorz Grygiel

-

Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31 grudnia 2008 roku wchodzili:
Dariusz Stokowski
Grzegorz Leszczyński
Piotr Kulikowski
Ross Newens
Cezary Kubacki

-

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej

W okresie sprawozdawczym oraz do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego miały miejsce następujące
zmiany w składzie Rady Nadzorczej:
- w dniu 16 marca 2009 roku, rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej złożył Ross Newens.
- w dniu 17 marca 2009 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 4/2009 powołało Pana Tomasza
Filipiaka do składu Rady Nadzorczej.
Na dzień 30 czerwca 2009r. skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:
Dariusz Stokowski
Grzegorz Leszczyński
Piotr Kulikowski
Cezary Kubacki
Tomasz Filipiak

-

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
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16. Zdarzenia po dniu bilansowym

Zdaniem Zarządu, po dniu bilansowym, nie wystąpiły zdarzenia, mogące mieć istotny wpływ na wyniki finansowe
okresu, którego dotyczy niniejszy raport.
Zestawienie istotne informacji i zdarzeń, dotyczących okresu po dacie bilansowe:
- 2 lipca 2009 roku: Spółka otrzymała zawiadomienie z Pioneer Pekao Investment Management SA o liczbie
posiadanych akcji Arteria SA. Pioneer Pekao Investment Management SA zawiadomił o wzroście łącznego
zaangażowania do poziomu 6,95% całkowitej liczby głosów na WZA Arteria SA w zakresie instrumentów
finansowych wchodzących w skład portfeli zarządzanych w ramach wykonywania przez Pioneer Pekao Investment
Management SA usługi zarządzania portfelem maklerskich instrumentów finansowych. W dniu 24 czerwca 2009r.
na rachunkach wszystkich klientów Pioneer Pekao Investment Management SA, po zwiększeniu znajdowało się
łącznie 296.830 sztuk akcji spółki co stanowi 6,95% w kapitale zakładowym spółki Arteria SA. oraz 6,95% głosów
na WZA.
Ponadto Pioneer Pekao Investment Management SA, w imieniu funduszy:
- Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO
- Pioneer Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO
- Specjalistyczny FIO Telekomunikacji Polskiej
Zawiadomił o wzroście zaangażowania powyższych funduszy do poziomu 5,69% całkowitej liczby głosów na WZA
Spółki Arteria SA w zakresie akcji wchodzących w skład portfeli tych funduszy zarządzanych w ramach
wykonywania przez Pioneer Pekao Investment Management SA usługi zarządzania portfelem inwestycyjnym
funduszy. W dniu 24 czerwca 2009r. na rachunkach funduszy inwestycyjnych po zwiększeniu znajdowało się łącznie
243.000 sztuk akcji spółki co stanowi 5,69% w kapitale zakładowym spółki Arteria SA. oraz 243.000 głosów na
WZA Arteria SA, co stanowi 5,69% głosów na WZA.
- 22 lipca 2009 roku: Zarząd Spółki Arteria S.A. otrzymał zawiadomienie z Nova Group (Cyprus) Limited o stanie
posiadanych akcji w Arteria SA. Z dniem 14 lipca 2009 roku, sprzedała 94.885 akcji spółki Arteria SA. Sprzedaż ta
skuteczna jest z dniem 17 lipca 2009 roku. Zarząd Nova Group (Cyprus) Limited zawiadomił ponadto o liczbie
posiadanych w spółce Arteria SA po dokonaniu wspomnianej transakcji, o ich procentowym udziale w kapitale
zakładowym Spółki oraz o liczbie akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów na Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Liczba akcji posiadanych obecnie akcji Spółki Arteria SA przez Nova Group
(Cyprus) Limited wynosi odpowiednio 1.251.098 akcje, dających 29,27% głosów na Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy Spółki Arteria SA, co stanowi 29,27% kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 4.273.820 akcji
zwykłych na okaziciela.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ZATWIERDZENIE RAPORTU PÓŁROCZNEGO „PSr 2009” GRUPY ARTERIA
Niniejszym Zarząd jednostki dominującej Grupy Kapitałowej Arteria SA zatwierdza raport półroczny „PSr 2009”
zawierający:
- Wybrane dane finansowe skonsolidowane i jednostkowe
- Oświadczenia Zarządu
- Raport biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
- Półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres sześciu miesięcy zakończony 30
czerwca 2009r.
- Półroczne sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Emitenta
- Raport biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
- Półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień i za okres sześciu miesięcy zakończony 30
czerwca 2009r.
Tym samym skonsolidowany raport półroczny zawierający łącznie 72 strony został zatwierdzony do publikacji w
dniu 31 sierpnia 2009 roku.

_________________
Wojciech Bieńkowski
Prezes Zarządu

_________________
Marcin Marzec
Wiceprezes Zarządu

__________________
Grzegorz Grygiel
Członek Zarządu

Warszawa, 31 sierpnia 2009 roku
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GRUPA KAPITAŁOWA
ARTERIA
ul. Jana Rosoła 10
02-797 Warszawa

Raport
niezależnego biegłego rewidenta
z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za okres od 1 stycznia 2009 roku do 30 czerwca 2009 roku
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Raport niezależnego biegłego rewidenta
z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za okres od 1 stycznia 2009 roku do 30 czerwca 2009 roku.
dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej ARTERIA
Dokonaliśmy przeglądu załączonego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej ARTERIA, z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Rosoła 10, na
które składa się:
śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30
czerwca 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 76 566 tys. zł;
śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia
1 stycznia 2009 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku wykazujące całkowity dochód
w wysokości 2 767 tys. zł;
śródroczne zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie
kapitału własnego za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku o kwotę
11 869 tys. zł;
śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie
stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 30 czerwca 2009
roku o kwotę 3 052 tys. zł;
śródroczne dodatkowe noty objaśniające.
Za rzetelność, prawidłowość i jasność załączonego śródrocznego skróconego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej, mającymi zastosowanie do sprawozdawczości śródrocznej,
które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską (MSR 34) odpowiada Zarząd Jednostki
dominującej ARTERIA S.A. Naszym zadaniem było wydanie, na podstawie przeglądu tego
sprawozdania, raportu z przeglądu.
Przegląd przeprowadziliśmy stosownie do obowiązujących w Polsce przepisów prawa oraz norm
wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych
Rewidentów (Normy”). Normy nakładają na nas obowiązek zaplanowania i przeprowadzenia
przeglądu w taki sposób, aby uzyskać umiarkowaną pewność, że skonsolidowane sprawozdanie
finansowe nie zawiera istotnych nieprawidłowości.
Przeglądu dokonaliśmy głównie drogą analizy danych skonsolidowanego sprawozdania
finansowego, wglądu w dokumentację konsolidacyjną oraz wykorzystania informacji
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uzyskanych od kierownictwa oraz osób odpowiedzialnych za finanse i księgowość Jednostki
dominującej.
Zakres i metoda przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego istotnie różni się od
badań leżących u podstaw opinii wyrażanej o prawidłowości i jasności rocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego, dlatego nie możemy wydać takiej opinii
o załączonym sprawozdaniu.
Zwracamy uwagę, że w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym nieprawidłowo ujęto
wynik na sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, co wpłynęło na zawyżenie
skonsolidowanego wyniku finansowego o kwotę 402 tys. zł.
Przeprowadzony przez nas przegląd za wyjątkiem powyższego zastrzeżenia nie wykazał
potrzeby dokonywania istotnych zmian w załączonym skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym, aby przedstawiało ono prawidłowo, rzetelnie i jasno sytuację majątkową
i finansową Grupy Kapitałowej ARTERIA na dzień 30 czerwca 2009 roku oraz jej wynik
finansowy za okres od 1 stycznia 2009 roku do 30 czerwca 2009 roku zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym
przez Unię Europejską i mającymi zastosowanie do sprawozdawczości śródrocznej.

Warszawa, 31 sierpnia 2009 roku

BDO Numerica
International Auditors & Consultants Sp. z o.o.
ul. Postępu 12
02-676 Warszawa
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 3355
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Raport niezależnego biegłego rewidenta
z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego
obejmującego okres od 1 stycznia 2009 roku do 30 czerwca 2009 roku.
dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej ARTERIA S.A.
Dokonaliśmy przeglądu załączonego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego
ARTERIA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Rosoła 10, na które składa się:
śródroczne sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 czerwca 2009 roku,
który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 70 133 tys. zł;
śródroczne sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia
30 czerwca 2009 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 2 657 tys. zł;
śródroczne zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego za
okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku o kwotę 12 349 tys. zł;
śródroczne sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków
pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku o kwotę
(265) tys. zł;
śródroczne dodatkowe noty objaśniające.
Za rzetelność, prawidłowość i jasność załączonego śródrocznego skróconego sprawozdania
finansowego sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej, mającymi zastosowanie do sprawozdawczości śródrocznej, które zostały
zatwierdzone przez Unię Europejską (MSR 34) odpowiada Zarząd ARTERIA S.A. Naszym
zadaniem było wydanie, na podstawie przeglądu tego sprawozdania, raportu
z przeglądu.
Przegląd przeprowadziliśmy stosownie do obowiązujących w Polsce przepisów prawa oraz norm
wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych
Rewidentów (Normy”). Normy nakładają na nas obowiązek zaplanowania i przeprowadzenia
przeglądu w taki sposób, aby uzyskać umiarkowaną pewność, że sprawozdanie finansowe nie
zawiera istotnych nieprawidłowości.
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Przeglądu dokonaliśmy głównie drogą analizy danych sprawozdania finansowego, wglądu
księgi rachunkowe oraz wykorzystania informacji uzyskanych od kierownictwa oraz osób
odpowiedzialnych za finanse i księgowość Spółki.
Zakres i metoda przeglądu sprawozdania finansowego istotnie różni się od badań leżących
u podstaw opinii wyrażanej o prawidłowości i jasności rocznego sprawozdania finansowego,
dlatego nie możemy wydać takiej opinii o załączonym sprawozdaniu.
Przeprowadzony przez nas przegląd nie wykazał potrzeby dokonania istotnych zmian
w załączonym śródrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym, aby przedstawiało ono
prawidłowo, rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową ARTERIA S.A. na dzień 30
czerwca 2009 roku oraz jej wynik finansowy za okres od 1 stycznia 2009 roku do 30 czerwca
2009 roku zgodnie z zasadami rachunkowości wynikającymi z Międzynarodowych Standardów
Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonych przez Unię.

Warszawa, 31 sierpnia 2009 roku.

BDO Numerica
International Auditors & Consultants Sp. z o.o.
ul. Postępu 12
02-676 Warszawa
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 3355
Przeprowadzający przegląd:

Działający
w
imieniu
BDO
Numerica
International Auditors & Consultants Sp. z o.o.:

Beata Wójciak
Biegły Rewident
nr ewid. 10948

dr André Helin
Prezes Zarządu
Biegły Rewident
nr ewid. 90004

Arteria S.A. ul. Jana Rosoła 10, 02-797 Warszawa
tel. 022 648 80 72, fax. 022 648 40 73
www.arteriasa.com

78/78

