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RENTOWNOŚCI GRUPY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ MIMO SPADKU SPRZEDAŻY 

Skonsolidowane dane finansowe 
(tys. zł.) 

2009 2008 2008 proforma  

Zmiana r/r (%) 
w porównaniu z 

wynikami 

proforma 

Przychody netto ze sprzedaży 45 158 45 163 52 327 -13,7% 

Zysk z działalności operacyjnej 
(EBIT) 

8 852 10 527 9 950 -11,0% 

EBITDA 11 063 12 593 12 152 -9,0% 

Zysk brutto 9 066 10 638 10 027 -9,6% 

Zysk netto 7 005 8 529 7 919 -11,5% 

Wyniki finansowe pro-forma za 2008 rok uwzględniają przejętą w III kwartale 2008 roku spółkę Controlmatica ZAP-Pnefal Sp. z o.o., która w okresie 

 I-III kwartał 2008 roku nie była spółką konsolidowaną; podana w tabeli zmiana % odnosi się do porównania 2009 roku z 2008 rokiem pro-forma. 

Sprzedaż poniżej oczekiwań głównie z powodu kryzysu na rynkach WNP i stagnacji w kraju, dynamiczne 

wzrosty na rynkach UE   

Pogorszenie koniunktury na rynku aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA) w związku z kryzysem 

finansowym wpłynęło negatywnie na wyniki Grupy Aplisens w 2009 roku. Wartość sprzedaży w 2009 roku 

wyniosła 45,2 mln zł i spadła o 13,7% w porównaniu z rokiem poprzednim.  

W ujęciu geograficznym największy spadek sprzedaży Grupa zanotowała na rynkach krajów WNP o 30,6% r/r 

oraz na rynku krajowym, szczególnie w branżach stoczniowej i transportowej. Sprzedaż krajowa spółki Aplisens 

w opisywanym okresie spadła o 4%. Jednocześnie Grupa zanotowała znaczący wzrost sprzedaży na rynkach Unii 

Europejskiej i pozostałych rynkach zagranicznych (+50% r/r). Najbardziej dynamiczny przyrost sprzedaży miał 

miejsce w Niemczech, Włoszech i Francji.  

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w ujęciu kwartalnym w podziale na rynki zbytu (tys. zł) 

 

 

*Spółki logistyczne prezentowane, jako rynek WNP 



 

Utrzymanie wysokich dwucyfrowych poziomów rentowności  

Zysk operacyjny Grupy na koniec grudnia 2009 roku wyniósł 8,9 mln zł, spadek o 11,0% r/r, a marża operacyjna 

osiągnęła poziom 19,6% wobec 19% w 2008 roku. W omawianym okresie Grupa wypracowała wynik netto 

w wysokości 7,0 mln zł, co oznacza spadek o 11,5% r/r. Jednocześnie marża netto wzrosła w stosunku do 2008 

roku i osiągnęła poziom 16% wobec 15% w 2008 roku.  

Prognoza finansowa na 2009 rok   
Poniższa tabela prezentuje wykonanie założonych celów oraz odchylenia poszczególnych wielkości od założeń: 

Grupa APLISENS 
(tys. zł) 

Prognoza 2009 Wykonanie 2009 Różnica Różnica w % 

Przychody ze sprzedaży 48 034 45 158 -2 876 -6,0% 

EBITDA 10 631 11 063 432 +4,1% 

Zysk operacyjny 8 228 8 852 624 +7,6% 

Zysk netto 7 107 7 005 -102 -1,4% 

W porównaniu z prognozą skonsolidowane przychody Grupy były o 6,0% niższe od planowanych. Różnica 

spowodowana była niższymi niż zakładano przychodami ze sprzedaży osiągniętymi w II półroczu 2009 roku 

przez spółki zależne (głównie Controlmatica na rynku krajowym) oraz na rynku białoruskim i w Rosji. 

Wypracowane EBITDA i zysk operacyjny wyniosły 11,1 mln zł i 8,9 mln zł i były odpowiednio wyższe o 4,1% oraz 

7,6% od wielkości założonych w prognozie. Wpływ na to miał fakt, że w II półroczu 2009 roku spółka 

dominująca Aplisens przekroczyła plan sprzedaży, podczas gdy sprzedaż spółek zależnych odbiegała od założeń. 

W efekcie doprowadziło to do wzrostu poziomu rentowności sprzedaży całej Grupy w stosunku do prognoz.  

Osiągnięty zysk netto na poziomie 7,0 mln zł był nieznacznie niższy niż prognozowany: o -1,4%. Wpływ na to 

miały realne obciążenia podatkowe w 2009 roku.  
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Grupa APLISENS to lider wśród krajowych dostawców i producentów kompleksowych rozwiązań w zakresie przemysłowej aparatury kontrolno-pomiarowej 

i automatyki (AKPiA). Oferuje szeroką gamę wysokiej jakości urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach 

przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Grupa Aplisens sprzedaje swoje produkty w kraju i za granicą. 

Sprzedaż prowadzona jest na rynkach o wysokich wymaganiach technologicznych, w tym głównie w krajach Unii Europejskiej oraz w krajach WNP (głównie 

Rosja, Białoruś, Ukraina) i Azji. Zaplecze produkcyjne Grupy obejmuje 5 zakładów w Polsce oraz jeden na Białorusi. O przewadze konkurencyjnej Aplisens 

stanowi wysoka jakość oraz zaawansowanie technologiczne produktów konstruowanych we własnych biurach projektowych. Grupa Aplisens dysponuje 

doświadczonym i wysoko wykwalifikowanym zespołem projektowym, który prowadzi prace o charakterze badawczo-rozwojowym. Dzięki temu wyroby marki 

Aplisens są elastycznie dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów oraz wymogów obsługiwanych branż. Priorytetem strategicznym Grupy Aplisens na 

lata 2009-2010 jest rozbudowa infrastruktury produkcyjno-logistycznej i zwiększenie mocy wytwórczych. Zarząd planuje zarówno dalszy rozwój organiczny, jak  

i akwizycje firm w perspektywicznych segmentach rynku w kraju i za granicą. W III kw. 2008 r. Aplisens przejął kontrolę nad spółką Controlmatica ZAP-Pnefal  

sp. z o.o., która posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie produkcji elementów automatyki przemysłowej oraz świadczy usługi serwisu i automatyzacji 

obiektów przemysłowych.  

 


