
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szanowni Państwo, 
 
 
 
Rok 2017 był kolejnym rokiem w historii RSY S.A., poświęconym budowaniu wartości firmy dla naszych 
akcjonariuszy co konsekwentnie czynimy od lat. 
W końcu 2017 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 nadal 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, 
program nie funkcjonuje w sposób optymalny. 
 
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 2017 zostało sprzedanych tylko niecałe 7000 nowych ciągników, jest spadek w stosunku do 
roku 2016 o kolejne 1500 ciągników. 
Na przestrzeni dwóch lat sprzedaż ciągników spadła o ponad 50%. Tendencja spadkowa utrzymuje się 
już od trzech lat. 
Analitycy rynku określają, iż krajowy poziom sprzedaży po okresie koniunktury na poziomie 
przekraczającym już nie powróci i będzie utrzymywała się na terenie Polski na poziomach 6000 do 8000 
ciągników nowych maksymalnie. 
Pomimo tego faktu, z uwagi ma maksymalne ograniczenie kosztów, Spółka zanotowała tylko zysk 
operacyjny na poziomie 110.000 zł oraz wraz całkowity razem z działalnością finansową  zysk na 
poziomie 1 mln 784 tyś. 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 od 
października 2017 roku. W Grupie Kapitałowej zależna w 100 %  Spółka, RSY sp. z o.o. zanotowała 
260.000 zł zysku, umacniając swoja pozycję na rynku napraw przemysłowych oraz użytkowych silników 
wysokoprężnych będąc jednym z liderów rynku krajowego.   
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