
 
 
 
 

Warszawa 23 sierpnia 2011 
 
Szanowni Państwo, 

 
Mam zaszczyt i przyjemność zaprezentować raport z działalności Grupy Kapitałowej APLISENS za I półrocze 2011 
roku. Osiągnięte w tym czasie wyniki i ich dynamika potwierdzają skuteczność realizowanej strategii Spółki. 
Świadomość naszych celów i zrozumienie potrzeb otoczenia pozwoliły osiągnąć zakładane wzrosty zarówno na 
poziomie dynamiki sprzedaży jak i rentowności wyników operacyjnych.  

Grupa APLISENS osiągnęła w pierwszej połowie 2011 roku znaczący wzrost sprzedaży i zysków o wysokiej 
dynamice wobec analogicznego okresu roku ubiegłego. Zrealizowano sprzedaż o wartości 29,3 mln co stanowi 
wzrost o 13% r/r,. Ponownie widać rosnące znaczenie rynków zagranicznych w sprzedaży Grupy. Dotyczy to 
zarówno krajów WNP jak i Unii Europejskiej, co potwierdza słuszność i skuteczność naszego rosnącego 
zaangażowania na tych rynkach.  

Szczególnym powodem do satysfakcji są rosnące dalej dynamicznie wyniki Spółki APLISENS GmbH, która w 
pierwszym półroczu zanotowała dalszy dynamiczny  50% r/r/ wzrost sprzedaży. Powołana w kwietniu 2010 roku 
Spółka APLISENS France jest dopiero w początkowej fazie działalności. Podobnie jak i powstała w maju 2011 roku 
w Czechach APLISENS CZ s.r.o., która pomoże Grupie rozwinąć długofalową współpracę na rynku producentów 
energii. Znaczna skokowa dewaluacja rubla białoruskiego w maju tego roku nie wpłynęła w istotny sposób na 
wyniki Grupy.  

Dzięki dynamicznemu wzrostowi sprzedaży (+13%) i efektywnej kontroli kosztów działalności operacyjnej (tylko 
+2,8%) marża brutto wzrosła o 68% r/r, a rentowność operacyjna EBIT Grupy wzrosła do poziomu 22,2% wobec 
16,1% na koniec czerwca 2010.   Grupa wypracowała w omawianym okresie 5,3 mln zł zysku netto, o 1,9 mln zł 
więcej niż w I półroczu 2010. Stabilna sytuacja finansowa oraz dobra pozycja konkurencyjna w kraju i za granicą 
stanowią przewagę Spółki nad innymi podmiotami w branży automatyki przemysłowej i solidną podstawę do jej 
dalszego rozwoju. 

W kwietniu Rada Nadzorcza zatwierdziła nową strategię rozwoju na lata 2011-2013, co z kolei zostało 
potwierdzone uchwałą czerwcowego Walnego Zgromadzenia zezwalającej na budowę nowego zakładu 
produkcyjnego w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Inwestycja ta będzie kluczowym punktem przyjętej strategii 
zorientowanej na organiczny rozwój Grupy, dalszy wzrost mocy produkcyjnych i w efekcie wzmocnienie absorpcji 
popytu na produkty Aplisens. 

W drugiej połowie roku Zarząd oczekuje dalszego wysokiego tempa rozwoju Grupy na rynkach UE i pozostałych a 
także dalszego ożywienia na rynkach WNP. Rynek krajowy powinien co najmniej utrzymać zrównoważone 
jednocyfrowe tempo wzrostu. Oczywiście obecna sytuacja ekonomiczna w skali makro może wpłynąć na rewizję 
naszych oczekiwań, ale na obecnym etapie reakcje rynku są trudne do przewidzenia. Zarząd dołoży starań, aby 
wykorzystać bieżący rok do realizacji zakładanych celów strategicznych i umacniania pozycji w branży.  

 
Z wyrazami szacunku 
Adam Żurawski 
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