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I. Wybrane dane finansowe 
 

WYBRANE DANE FINANSOWE 

II kwartał 2013 

/  okres                      

01-04-2013                    

30-06-2013 

II kwartał 2012 

/  okres                      

01-04-2012                    

30-06-2012 

II kwartały 

2013 /  okres                         

01-01-2013           

30-06-2013 

II kwartały 

2012 /  okres                         

01-01-2012          

30-06-2012 

  [w zł] [w zł] [w zł] [w zł] 

Przychody netto ze sprzedaży 3 754 051,40 3 689 742,55 8 114 286,90 7 271 276,66 

Koszty działalności operacyjnej: 3 448 652,97 3 328 758,98 7 256 276,14 6 697 500,76 

w tym amortyzacja 89 094,20 71 921,01 175 773,57 143 621,95 

Zysk/strata ze sprzedaży  305 398,43 360 983,57 858 010,76 573 775,90 

Zysk/ strata na działalności operacyjnej 340 046,24 408 001,88 943 412,60 658 662,31 

Przychody finansowe 48 372,00 33,93 201 663,76 38,13 

Koszty finansowe 30 990,81 -9 079,28 70 350,90 310 599,14 

Zysk/strata brutto 357 427,43 417 115,09 1 074 725,46 348 101,30 

Zysk/strata netto 301 490,43 418 028,09 969 902,46 395 526,30 

969 902,46 

  Stan na dzień 30.06.2013 31.12.2012 30.06.2012 

 Aktywa trwałe 8 470 620,18 8 550 390,69 8 592 236,81 

 Rzeczowe aktywa trwałe 3 242 810,34 3 322 580,85 3 433 848,97 

 Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 

 Inwestycje długoterminowe 4 970 549,84 4 970 549,84 4 970 549,84 

 Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 257 260,00 257 260,00 187 838,00 

 Aktywa obrotowe 5 406 277,28 4 965 740,73 5 154 795,20 

 Zapasy 1 680 458,29 1 715 333,65 1 615 528,27 

 Należności krótkoterminowe 3 085 497,30 2 766 265,57 2 839 494,23 

 Inwestycje krótkoterminowe 540 000,00 405 000,00 534 600,00 

 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 23 129,25 66 949,51 93 949,28 

 Rozliczenia międzyokresowe 77 192,44 12 192,00 71 223,42 

 Kapitał własny 9 418 394,99 8 448 492,53 7 990 990,16 

 Kapitał zakładowy 7 200 000,00 7 200 000,00 7 200 000,00 

 Zobowiązania długoterminowe 1 898 029,34 2 048 453,47 2 228 244,54 

 Zobowiązania krótkoterminowe 2 560 473,13 3 019 185,42 3 527 797,31 
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II. Istotne czynniki mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Spółki 

W drugim kwartale bieżącego roku osiągnęliśmy przychody ze sprzedaży 

wyrobów i usług na poziomie blisko 3,8 mln zł, tj. o 64 tys. zł więcej (+1,7%) 

niż w porównywalnym kwartale poprzedniego roku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatnia dynamika sprzedaży w I półroczu br. w porównaniu z analogicznym 

okresem roku ubiegłego wynosiła +12%. Udział podstawowych segmentów 

działalności Spółki w przychodach osiągniętych w okresie kwiecień - czerwiec 

2013 r. kształtował się następująco: 

1. produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych – 75% 

przychodów ogółem, 

2. sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów 

silnikowych – 16% 

3. obróbka metali i nakładanie powłok na metale – 7%. 

Przychody Spółki w II kwartale generowane były w przeważającym stopniu 

poprzez sprzedaż wyrobów dla sektora rolnego (31,5% przychodów ogółem) 

oraz sektora budowlanego (20% przychodów). Wskaźniki te dla analogicznego 

okresu ubiegłego roku ukształtowały się na bardzo zbliżonym poziomie i 

wyniosły dla sektora rolnego 32,2%, natomiast dla budownictwa 22%. 

Przychody drugiego kwartału bieżącego roku były mniejsze od przychodów 

kwartału poprzedniego o prawie 14%. Najwyższą dynamikę obrotów (na 

poziomie 15%) odnotowaliśmy w handlu z francuskimi producentami maszyn 

 

Przychody netto ze sprzedaży wyrobów i usług (w tys. zł) 
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budowlanych i drogowych. Drugi kwartał przyniósł spowolnienie współpracy z 

producentami maszyn i urządzeń rolniczych. Obroty w tym segmencie 

wykazały spadek o ok. 43%. Niemniej jednak założony w budżecie na 2013 r. 

pułap obrotów ze strategicznym dla CSY odbiorcą części rolniczych w połowie 

roku zrealizowany był już w 73%, zatem nie istnieje ryzyko nieosiągnięcia 

zakładanego poziomu rocznej sprzedaży do końca roku.  

Działalność Spółki w obszarze produkcji wyrobów i świadczenia usług obróbki 

metali była w omawianym okresie rentowna na wszystkich poziomach wyniku. 

Rentowność operacyjna osiągnęła poziom 9,1%, rentowność netto 8%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na wielkość wypracowanych przychodów ze sprzedaży oraz wysoką 

rentowność sprzedaży miały wpływ niżej wymienione czynniki: 

• sukcesywne rozszerzanie oferty asortymentowej dla dwóch kluczowych 

dla Spółki branż: rolniczej i budowlanej, 

• marża sprzedaży na najbardziej popularnych wyrobach , 

• dostęp do sprawdzonego i konkurencyjnego cenowo outsourcingu. 

Przychody netto Spółki ze sprzedaży w kolejnych miesiącach kwartału 

kształtowały się następująco: 

Kwiecień 2013  1 369 tys. zł 

Maj 2013   1 075 tys. zł 

Czerwiec 2013  1 310 tys. zł 

  

Zysk netto (w tys. zł) 
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III. Stopień realizacji strategii w obszarze rozwoju prowadzonej 
działalności w szczególności poprzez podejmowane działania 
innowacyjne w przedsiębiorstwie 

Do dnia opublikowania niniejszego raportu Spółka nie otrzymała informacji  

z Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie  

o wyniku etapu oceny merytorycznej wniosku CSY o dofinansowanie projektu 

„Wzrost konkurencyjności CSY S.A. poprzez wdrożenie nowej technologii 

hartowania indukcyjnego” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-

Mazurskiego w poddziałaniu 1.1.7 „Dotacje inwestycyjne dla 

mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych 

technologii”. Przedmiotem wniosku o dofinansowanie jest ultra innowacyjny 

piec do hartowania indukcyjnego o wnioskowanej wartości netto 

954 830,00 zł. Wynik oceny merytorycznej wniosku oraz decyzję Regionalnej 

Instytucji Finansującej w sprawie dofinansowania Emitent przedstawi w 

kolejnych raportach. 

W celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży Spółka kontynuowała działania 

marketingowe zmierzające do ugruntowania pozycji CSY S.A. na rynku 

producentów części do pojazdów i maszyn użytkowych. Systematyczne 

rozmowy z regularnymi i potencjalnymi odbiorcami owocują rozszerzaniem 

oferty produktowej CSY S.A. zarówno standardowej - skierowanej do 

dystrybutorów części zamiennych jak i oferty indywidualnej, której adresatem 

jest określony klient.  

IV. Informacja dotycząca prognoz 

Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2013. 

V. Plany i przewidywania na kolejny kwartał 

Analiza informacji uzyskanych przez spółkę zarówno z rynku jak i 

bezpośrednio od klientów nie wskazuje na możliwość znacznego pogorszenia 

koniunktury. Zakładamy więc, że w drugim półroczu możliwe jest utrzymanie 

poziomów przychodów ze sprzedaży podobnych jak w analogicznym okresie 

roku ubiegłego. Liczymy również na dalszą ekspansję naszych wyrobów na 

rynkach Europy Zachodniej. 
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VI. Informacje dotyczące grupy kapitałowej 

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej wobec tego nie ma obowiązku 
publikowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

VII. Informacje na temat akcjonariatu 

Na dzień publikacji niniejszego raportu okresowego tj. na dzień 14 sierpnia 

2013 r. struktura akcjonariatu przedstawia się następująco: 
 

Akcjonariusz Udział w akcjonariacie Głosów na WZA 

POWSZECHNE TOWARZYSTWO 
INWESTYCYJNE S.A. 

54,9% 54,9% 

MOSTOSTAL WROCŁAW S.A. 18,7% 18,7% 

POZOSTALI 26,4% 26,4% 

RAZEM 100% 100% 

VIII. Oświadczenie Zarządu 

Zarząd CSY S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy wybrane 
jednostkowe informacje finansowe za II kwartał 2013 r., a także dane  
za I półrocze 2013 r., jak i dane porównywalne za analogiczne okresy roku 
poprzedniego sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi 
Emitenta oraz że kwartalny raport okresowy z działalności Spółki zawiera 
prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Emitenta. 

 

 

 
Grzegorz Wrona 

 
Prezes Zarządu 


