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I. Wybrane dane finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE

1.
2.
3.
4.
5.
5.
6.
7.
8.

Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe
Należności długoterminowe
Inwestycje długoterminowe
Aktywa obrotowe
Należności krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe

II kwartał 2010
/okres od 01-04-2010 do 30-062010/

[w zł]
3 409 188,76
3 152 899,25
256 289,51
279 213,92
62 284,48
0,00
87 872,89
191 341,03
178 338,03

Przychody netto ze sprzedaży
Koszty sprzedanych produktów
Zysk/strata ze sprzedaży
Zysk/ strata na działalności operacyjnej
Amortyzacja
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk/strata brutto
Zysk/strata netto

Stan na dzień
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

II kwartał 2011
/okres od 01-04-2011 do 3006-2011/

30.06.2011

31.12.2010

[w zł]

[w zł]

7 852 631,79
2 866 559,95
0,00
4 970 549,84
5 564 794,78
3 296 044,22
515 884,06
6 484,06
7 563 571,27
7 200 000,00
1 864 919,95
3 988 935,35

7 788 596,27
2 801 547,43
0,00
4 970 549,84
4 388 223,01
2 056 163,55
718 200,00
38 034,61
7 339 623,39
7 200 000,00
1 378 958,13
3 458 237,76
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[w zł]
2 452 965,06
2 522 439,26
-69 474,20
-8 501,64
37 064,99
0,00
424 212,75
-432 714,39
-382 508,39
30.06.2010
2 177 833,16
2 159 831,16
0,00
0,00
8 645 426,81
1 956 357,54
5 423 643,93
15 422,51
5 595 352,05
4 940 000,00
1 364 344,16
3 863 563,76
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II. Istotne czynniki mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Spółki
Na wyniki finansowe osiągnięte przez spółkę w drugim kwartale 2011r. miały
wpływ systematyczne przychody ze sprzedaży wyrobów i usług stanowiących
podstawową działalność spółki tj.:
1. produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych
2. obróbka metali i nakładanie powłok na metale
3. sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów
silnikowych
4. produkcja konstrukcji stalowych i ich części.
W drugim kwartale spółka odnotowała 39% wzrost przychodów ze sprzedaży
w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Podobnie sytuacja
przedstawiała się w raporcie za poprzedni kwartał (wzrost 38%).
Wzrost przychodów ze sprzedaży wynikał aż w 25% ze wznowienia
współpracy ze znaczącym włoskim odbiorcą wyrobów spółki przerwanej na
skutek ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego sprzed dwóch lat.
Systematycznie rośnie też zainteresowanie dużych dystrybutorów części
zamiennych do pojazdów zachodnich marek asortymentem produkowanym
przez CSY S.A. co również ma bezpośrednie przełożenie na wzrost przychodów
ze sprzedaży.
Przychody netto ze sprzedaży w kolejnych miesiącach kwartału kształtowały
się następująco:
Kwiecień 2011
1 138 tys. zł
Maj 2011
1 141 tys. zł
Czerwiec 2011
1 130 tys. zł
W drugim kwartale 2011r. Spółka CSY S.A. odnotowała zysk na działalności
operacyjnej w kwocie 279 tys., natomiast zysk netto wyniósł 178 tys. zł. Na
wynik finansowy netto wpłynęła głównie aktualizacja wartości posiadanych
akcji o kodzie KDPW (ISIN) PLRSYSA00014 w wysokości 88 tys. zł brutto,
pomniejszona o podatek odroczony w wysokości 13 tys. zł.
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III. Stopień realizacji strategii w obszarze rozwoju prowadzonej
działalności w szczególności poprzez podejmowane działania
innowacyjne w przedsiębiorstwie.
Zarząd CSY S.A. realizował przyjęte przez Spółkę założenia określone w
strategii i polityce rozwoju.
Spółka sukcesywnie rozszerza obszar swojej działalności na rynku krajowym
poprzez pozyskiwanie nowych klientów i koncentrację na produkcji wysoko
rentownych wyrobów. Znacznie zwiększa się też udział na rynku zachodnim
poprzez sprzedaż części i komponentów do maszyn i urządzeń budowlanych
oraz drogowych.
Zarząd Spółki prowadził rozmowy handlowe z zachodnimi partnerami
dotyczące możliwości produkcji i wprowadzenia na rynek nowych wyrobów.
Korzyści w postaci zwiększonych przychodów ze sprzedaży spodziewane są w
kolejnych kwartałach roku 2011.
Zapowiadana na drugi kwartał kontynuacja rozmów z potencjalnymi
kontrahentami z krajów Europy Wschodniej nie przyniosła wymiernych
rezultatów w postaci zamówień w związku z trudną sytuacją tych rynków.
Spółka będzie śledzić sytuację rynków wschodnich, by w odpowiednim
momencie ponowić próbę nawiązania współpracy i dostaw na tamtejsze rynki.
Zakupione sterowane numerycznie obrabiarki realizują zadania produkcyjne i
zwiększyły możliwości produkowania skomplikowanych i precyzyjnych
wyrobów o wysokiej jakości.
Kontynuując działalność mającą na celu wzrost konkurencyjności Spółka
planuje zakupić kolejne nowoczesne obrabiarki, które pozwolą obniżyć
jednostkowy koszt produkcji i oferować wyroby wysokiej jakości spełniające
szczególne wymagania klienta.
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IV. Plany i przewidywania na kolejny kwartał
W kolejnym kwartale CSY S.A. planuje uruchomienie produkcji nowych
wyrobów przeznaczonych do maszyn budowlanych i drogowych. Branża ta
silnie się rozwija i obserwujemy rosnący popyt zarówno na części zamienne jak
i części przeznaczone do tzw. pierwszego montażu. W dalszym ciągu spółka
kontynuować będzie działania mające na celu zwiększenie zaangażowania na
rynku producentów części zamiennych do pojazdów użytkowych produkcji
zachodniej.
Obserwujemy również rosnące zapotrzebowanie na te wyroby i możliwość
uzyskania zwiększonych przychodów ze sprzedaży w kolejnych kwartałach.

Grzegorz Wrona
Prezes Zarządu
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