Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Iława, maj 2014 r.
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Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.

Sprawozdanie z działalności jednostki w roku obrotowym
Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku Zarząd jest zobowiązany zapewnić
sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności jednostki w roku obrotowym, obejmującego istotne
informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej, w tym ocenę uzyskiwanych efektów oraz wskazanie
czynników ryzyka i opis zagrożeń.

Sprawozdanie z działalności jednostki obejmuje następujące części:
I.

Opis Spółki

II.

Polityka w zakresie kierunków rozwoju Spółki

III.

Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem w jakim stopniu emitent jest na nie narażony

IV.

Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa

V.

Akcje własne

VI.

Oddziały (zakłady) Spółki

VII.

Instrumenty finansowe

VIII.

Zdarzenia istotne wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po
jego zakończeniu, do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego.

Prezes Zarządu – Szymon Klimaszyk

Członek Zarządu – Grzegorz Wrona

Iława, dnia 27.05.2014 roku
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I. Opis Spółki
II.

1. Informacje ogólne

RSY Spółka Akcyjna jest spółką powstałą z przekształcenia spółki Iławskie Zakłady Remontu Silników spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością zawiązanej aktem notarialnym w dniu 14 kwietnia 2004 roku.
RSY S.A. prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej od 31.08.2010 roku.
Siedzibą jednostki jest miasto Iława. Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000367579.
Jednostce nadano numer statystyczny REGON 519608560 oraz otrzymała numer identyfikacji podatkowej
NIP 744-166-75-01.
Podstawowym przedmiotem działania jednostki jest sprzedaż maszyn i ciągników rolniczych.

2. Obowiązki informacyjne

W ramach obowiązków informacyjnych spółka opublikowała następujące raporty w 2013 roku:
Raporty bieżące:


Raport okresowy za I kwartał 2013, z dnia 14.05.2013r.



Raport okresowy za II kwartał 2013, z dnia 14.08.2013r.



Raport okresowy za III kwartał 2013, z dnia 14.11.2013r.



Raport okresowy za IV kwartał 2013, z dnia 12.02.2014r.

3. Zmiany w Radzie Nadzorczej i akcjonariacie Spółki
Kapitał zakładowy Spółki nie uległ zmianie w 2013 roku i wynosi 3700 tys. zł. Składa się z 3 700 000 akcji
o wartości nominalnej 1,00 zł każda.
Na dzień sporządzenia sprawozdania przedstawiał się następująco:
Nazwa
akcjonariusza

Liczba akcji

PTI S.A.
Promishold Sp. z o.o. 2 S.K.A.
Pozostali
Razem

1 995 600
556 000
1 148 400
3700 000

Udział w
kapitale
zakładowym
(%)
53,93%
15,03%
31,04%
100%
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Liczba głosów
na WZ

Udział w
liczbie głosów
na WZ (%)

1 995 600
556 000
1 148 400
3700 000

53,93%
15,03%
31,04%
100%
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W roku 2013 nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało
do Rady Nadzorczej nowego członka: Pana Grzegorza Wronę. Obecnie w skład Rady Nadzorczej wchodzą
następujące osoby:
a) Mariusz Matusik – Przewodniczący Rady Nadzorczej
b) Andrzej Kloc – Sekretarz Rady Nadzorczej
c) Błażej Wasielewski – Członek Rady Nadzorczej
d) Grzegorz Wrona – Członek Rady Nadzorczej
e) Krzysztof Skrzypski – Członek Rady Nadzorczej
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4. Posiadane autoryzacje oraz umowy dealerskie

W ramach rozszerzenia działalności gospodarczej z roku 2012, w zakresie sprzedaży maszyn i ciągników
rolniczych, Spółka utrzymała umowy dealerskie i jednocześnie umowy serwisowe z URSUS S.A. oraz z AMG Sp.
z o.o. – importerem na Polskę ciągników rolniczych marki Landini.
Utrzymana została współpraca z firmami: RABE, Schaffer, POM Brodnica, NT Industry, Berthoud, Gregoire
Besson, Sob Metal, SaMASZ.

5. Rozszerzenie działalności Spółki
W roku 2013 zostały podpisane dwie znaczące umowy dealerskie i serwisowe, mianowicie: z importerem
ciągników TYM firmą HYDRO – MASZ z Brzeźna koło Sieradza. Traktory TYM są produkowane przez
południowokoreańską firmę ” Tongo Yang Company ” sprzedawane zarówno w Europie, Stanach Zjednoczonych
oraz Australii. W Polsce marka jest obecna od 2009 roku. Produkcja roczna utrzymuje się na poziomie ok. 12.000
ciągników.
Został podpisana również umowa dealerska z firma handlową „ LUPUS ” z Ciechanowa, importerem rosyjskich
kombajnów oraz sieczkarni Rostelmash z Rostowa nad Donem.
Jest ona trzecim co do wielkości producentem kombajnów zbożowych na świecie z produkcją na poziomie ok.
8.000 sztuk.
Od 2010 roku kombajny są obecne na rynku polskim. Grupa Kapitałowa RSY jest jedynym dealerem kombajnów
w województwie Warmińsko – Mazurskim.
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II.

Przewidywany rozwój Spółki

W roku 2014 Spółka będzie prowadziła aktywną działalność na rynku sprzedaży ciągników oraz innych maszyn
rolniczych w tym wprowadzonych do sprzedaży kombajnów rosyjskiej marki Rostelmash.
Już w 2013 roku Spółka organizowała wiele pokazów z udziałem oferowanego do sprzedaży sprzętu rolniczego z
aktywnym udziałem rolników.
Uczestniczyła w regionalnych wystawach sprzętu rolniczego. W 2014 roku planuje wystawienie się na
największych regionalnych Targach Rolniczych w Starym Polu niedaleko Elbląga korzystając z finansowego
wsparcia importerów marek z którymi współpracujemy.
Należy wspomnieć o tym , iż z uwagi na zakończenie finansowania wsparcia dla rolnictwa w ramach unijnej
polityki na lata 2007 – 2014 nastąpił wyraźny spadek sprzedaży maszyn rolniczych notowany w całej branży.
Uruchomienie nowych środków w ramach polityki unijnej na lata 2014 – 2020 dla rolnictwa, nastąpi dopiero w IV
kwartale roku 2014 i będzie skutkowa wyraźnym wzrostem sprzedaży, który branża odnotuje dopiero w roku
2015.

III.

Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem w jakim stopniu emitent jest
na nie narażony

1. Ryzyko uzależnienia od głównego odbiorcy
Widoczna jest również wyraźna sezonowość sprzedaży, która dotyczy okresów przed wiosną i uruchomieniem
prac polowych przez rolników oraz po zakończeniu prac przy żniwach.
W okresie zimowym jest obserwowana wyraźna stagnacja sprzedaży.
Rynek na Warmii i Mazurach wykazuje duże dysproporcje z rozróżnieniem gospodarstw małych o niewielkim
areałem oraz gospodarstw bardzo dużych , mających znamiona dużych i prężnych przedsiębiorstw.

2. Ryzyko uzależnienia od jednego dostawcy

Ze względu na posiadane umowy dealerskie, wielość różnego sprzętu rolniczego, oraz w ofercie trzy
typy ciągników zróżnicowane mocami ( od 25 KM do 235 KM ), Spółka nie ponosi ryzyka uzależnienia
od jednego dostawcy. W ofercie posiadamy wszystkie specjalistyczne maszyny eksploatowane w
gospodarstwach rolnych włącznie z prestiżową sprzedażą kombajnów rolniczych.
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3. Ryzyko konkurencji

Rynek sprzedaży jest objęty działaniem ogromnej konkurencji. Praktycznie wszyscy dealerzy dysponuje
mobilnymi sprzedawcami bardzo intensywnie penetrującymi rynek w promieniu wielu kilometrów od
swoich macierzystych siedzib. Jednakże, Spółka posiada przewagę konkurencyjną w postaci bardzo
dobrze rozwiniętego i wyposażonego serwisu. Oraz doskonale wyposażonych mobilnych samochodów
serwisowych.

4. Ryzyko związane z rozwojem i wdrażaniem nowych produktów oraz zmian
technologicznych

Park maszynowy, jakim dysponuje Spółka, pozwala na wykonywanie napraw gwarancyjnej oraz awarii,
zaawansowanych technologicznie. W związku z posiadanymi autoryzacjami, pracownicy biorą udział w
obowiązkowych szkoleniach, w zakresie napraw i obsługi sprzętu.
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IV.

Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa

1. Działalność operacyjna i wynik finansowy
a) przychody i koszty działalności operacyjnej
W 2013 roku Spółka zanotowała spadek przychodów, w stosunku do 2012 roku spowodowany przede wszystkim
przeniesieniem napraw silnikowych oraz usług z nim związanych do Spółki zależnej RSY Sp. z o.o. Przychody z
działalności operacyjnej wyniosły 3 260 tys. zł. Struktura przychodów zmieniła się w ten sposób, iż spadł udział
przychodów wygenerowanych z napraw głównych silników wyniku przeniesienie działalności. Spadek ten nie
został uzupełniony rozwojem nowej działalności w zakresie sprzedaży maszyn i ciągników rolniczych.
Wynik ze sprzedaży w 2013 roku osiągnął ujemną wartość w wysokości 256 tys. zł. W związku ze zmianą
struktury produktów, które mają wpływ na wysokość przychodów i kosztów prowadzonej działalności, Zarząd
Spółki realizował w 2013 roku działania restrukturyzacyjne. Celem podjętych działań restrukturyzacyjnych, jest
optymalizacja kosztowa działalności Spółki. Podjęte działania w tym zakresie oraz intensywnie prowadzona
działalność marketingowa i sprzedażowa, zdecydowanie pozwolą na osiągnięcie dodatnich wyników na
działalności operacyjnej Spółki.
b ) specyfikacja kosztów operacyjnych wg rodzaju

Wyszczególnienie
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Pozostałe koszty rodzajowe
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Zmiana stanu produktów
Koszty według rodzaju, razem

2013

2012

102
825
737
1
607
158
87
977
22
3 516

168
4 235
1 303
4
2 070
471
695
1 502
- 19
10 29

c ) wynik finansowy
Spółka w roku obrotowym wykazała stratę netto w wysokości 406 tys. zł.
Spółka w roku obrotowym wykazała stratę na działalności operacyjnej w wysokości 432 tys. zł.
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Wyszczególnienie

2013

2012

3 260
2 231
1 029
3 516
1 875
977
177
487
-256
5
181
-432
73
59
-418

9 599
7 988
1 611
10 429
7 453
1 502
270
1 204
- 830
236
416
-1 010
30
1 163
- 2 143

-12
-406

-234
- 1 909

-406
0
-406

- 1 909
0
- 1 909

Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży
Przychody ze sprzedaży produktów i usług
Przychody ze sprzedaży ze sprzedaży towarów i materiałów
Koszty działalności operacyjnej
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Koszty sprzedaży
Koszty zarządu
Zysk (strata) na sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk (strata) brutto
Podatek dochodowy
Odroczony podatek dochodowy
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
Zysk (strata) netto za rok obrotowy
Inne całkowite dochody
Całkowity dochód ogółem

d ) sprawozdanie z sytuacji finansowej
W badanym roku suma bilansowa wyniosła 2 068 tys. zł i w porównaniu do 2012 roku zmniejszyła się o 2 352
tys. zł Dominującą pozycją aktywów trwałych są inwestycje długoterminowe, które stanowią 47% sumy
bilansowej. Wśród aktywów obrotowych najwyższą pozycję stanowią zapasy, które stanowią 28% sumy
bilansowej. Główną pozycją pasywów jest kapitał podstawowy oraz zobowiązania krótkoterminowe stanowiące
odpowiednio 179% i 47% sumy bilansowej.

Wyszczególnienie
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe
Inwestycje długoterminowe
Aktywa z tytułu podatku odroczonego
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2013

2012

1 335
212
968
155

1 533
1 333
200
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Należności długoterminowe
Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności z tytułu dostaw i usług
Należności pozostałe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Rozliczenia międzyokresowe
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej poprzez
wynik finansowy
AKTYWA OGÓŁEM

733
587
43
91
2
10

2 759
1 772
798
124
7
58
128

2 068

Wyszczególnienie
Kapitał własny
Kapitał akcyjny
Kapitał zapasowy
Kapitał z aktualizacji wyceny
zyski (strata)netto z lat ubiegłych
zyski (strata)netto
Zobowiązania długoterminowe
Kredyty bankowe
Inne zobowiązania finansowe
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego
Rezerwy na inne zobowiązania
Zobowiązania krótkoterminowe
Kredyty bankowe
Inne zobowiązania finansowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Zobowiązania pozostałe
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego
Rezerwy na zobowiązania
Rozliczenia międzyokresowe

4 420

2013

2012

1 017
3 700

1 725
3 700
126
302
- 494
- 1 909
253

-2 277
-406
76
76

102
104
47
2 442
263
52
1 915
77
0
135

975
155
52
717
48
3

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM

2 068

4

420

2. Przewidywana sytuacja finansowa
Zarząd Spółki będzie kontynuował rozpoczęte działania restrukturyzacyjne w Spółce. Podjęte działania mają
na celu osiągnięcie rentowności sprzedaży na poziomie 10 %. W tym celu konieczna jest dalsza optymalizacja
kosztowa. Ponadto nadal intensywnie prowadzone będą działania w zakresie sprzedaży maszyn i ciągników
rolniczych.
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V.

Akcje własne

Spółka w okresie sprawozdawczym nie nabywała oraz nie zbywała akcji własnych

VI.

Oddziały (jednostki) Spółki

W okresie sprawozdawczym Spółka nie posiadała oddziałów (zakładów)

VII.

Instrumenty finansowe

W roku 2013 Spółka nie stosowała rachunkowości zabezpieczeń oraz nie wykorzystywała instrumentów
finansowych.
VIII.

Zdarzenia istotne wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także
po jego zakończeniu, do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego.

Dnia 13.02.2014 Pan Jarosław Lasecki zrezygnował z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu.
Dnia 9 maja 2014 roku Uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej postanowiono delegować Członka Rady Nadzorczej Pana
Grzegorza Wronę do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki.
Okres delegowania Członka Rady Nadzorczej do Zarządu Spółki będzie trwał od dnia maja 2014 roku do dnia nie
później niż 8.08.2014 roku.

Prezes Zarządu – Szymon Klimaszyk

Członek Zarządu – Grzegorz Wrona

Iława, dnia 27.05.2014 roku
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