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Rok 2016 był kolejnym rokiem w historii RSY S.A., poświęconym budowaniu wartości firmy dla naszych 
akcjonariuszy co konsekwentnie czynimy od lat. 

W końcu 2016 roku RSY S.A. zbyła swoje udziały w RSY Sp. z o.o. i obecnie prowadzi działalność 
związaną z dystrybucją oraz serwisowaniem pełnego asortymentu maszyn rolniczych włącznie z 
ciągnikami oraz kombajnami..  

Spółka Akcyjna RSY kontynuuje działalność operacyjną rozpoczętą w kwietniu 2012 roku w zakresie 
sprzedaży ciągników oraz maszyn rolniczych. Bierze udział w różnych imprezach wystawienniczych. 
Celem udziału w targach i wystawach ogólnopolskich jak i lokalnych, jest pozyskanie nowych klientów 
zarówno instytucjonalnych jak indywidualnych.  

Niestety pomimo faktu, iż od roku 2014 funkcjonuje nowy budżet UE nie jest skutecznie realizowany 
program wypłat dofinansowania zakupów maszyn rolniczych, wynikający z programów unijnych polityk 
wsparcia dla rolników w Budżecie UE na lata 2014 – 2020. Pomimo wielokrotnych zapowiedzi 
uruchomienia specjalnej platformy zakupowej, gdzie dealerzy składają oferty dla rolników. Które miały 
być analizowane i weryfikowane przez Agencje, jest ona nadal nieaktywne co de facto całkowicie 
uniemożliwia sprzedaż maszyn i ciągników z udziałem dofinansowania ze środków wsparcia UE    
Sytuacja ta spowodowała bardzo znaczne spadki w sprzedaży ciągników oraz maszyn rolniczych, z 
uwagi na wyczekiwanie rolników indywidualnych na uruchomienie programów. Zostały tylko przyjęte 
wnioski na dofinansowanie zakupu maszyn. 

W roku 2016 zostało sprzedanych tylko 8761 ciągników, spadek w stosunku do roku 2015 sprzedano 
12303 spadek o 3556 ciągników ( 29 % ), w roku 2014 sprzedano 14172 ciągniki, spadek w stosunku 
do roku 2015 o kolejne 1869 ( 13 % ). 

Na przestrzeni dwóch lat sprzedaż ciągników spadła o 42 %, oznacza to 5411 mniej sprzedanych 
ciągników  w ostatnich dwóch latach. Mniejsza sprzedaż ciągników niestety przekłada się również na 
spadki sprzedaży innych maszyn rolniczych z uwagi na fakt, że z ciągnikami sprzedawane były zawsze 
inne maszyny. 

Rok 2016 był przychodowo najsłabszym w historii od momentu rozpoczęcia działalności dealerskiej 
Spółki w zakresie sprzedaży i serwisowania ciągników, kombajnów i innych maszyn rolniczych na 
początku roku 2013. Pomimo tego faktu, z uwagi ma maksymalne ograniczenie kosztów, Spółka 
zanotowała tylko niewielką stratę z działalności operacyjnej na poziomie 5.000 zł. 



Obserwacja rynku i zdobyte doświadczenie pozwalają nam na stwierdzenie, że zakup maszyn 
rolniczych w naszym kraju planowany przez małe i średniej wielkości gospodarstwa rolne, jest 
wypadkową skutecznego realizowania dopłat pochodzących z różnych polityk unijnego wsparcia. 

Jednakże, nieuchronnie sytuacja ta musi ulec zmianie. Dlatego z optymizmem patrzymy w przyszłość, 
również z uwagi na  dywersyfikację po wprowadzeniu do oferty sprzedaży samochodów TATRA, w 
której upatrujemy znacznego zwiększenia przychodów oraz zysków dla Spółki.    
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Z poważaniem 
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