
 

Warszawa, 09 marca 2016 r. 

Szanowni Państwo, 

 

niniejszym przekazuję na Państwa ręce raport roczny prezentujący wyniki finansowe Grupy 

Kapitałowej APLISENS za 2015 rok. 

Grupa APLISENS jest producentem elementów aparatury kontrolno pomiarowej przeznaczonej na 

potrzeby automatyki przemysłowej. Jest uznanym producentem rodziny urządzeń do pomiaru 

ciśnienia. Swoje produkty dostarcza do około 100 państw na świecie. 

W minionym roku Grupa APLISENS osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 88,4 mln zł, co 

oznacza spadek w stosunku do roku poprzedniego o 1,1%, jednocześnie zachowując marże na 

poziomie z roku ubiegłego (marża brutto na sprzedaży wyniosła 37%, marża operacyjna wyniosła 

19%, a wartość EBITDA wyniosła 22,6 mln zł, co daje wzrost o 2,3% względem roku poprzedniego). 

Pomimo spadku przychodów ze sprzedaży, zysk netto Grupy Kapitałowej APLISENS w 2015 roku 

wzrósł w stosunku do 2014 roku o 8,6% i wyniósł 13,710 mln zł.  

W 2015 roku sprzedaż na rynkach zagranicznych stanowiła 55,3% wartości sprzedaży Grupy. Zgodnie 

z założeniami Zarządu, udział w sprzedaży na rynkach Unii Europejskiej sukcesywnie rośnie i wynosi 

obecnie 16% sprzedaży Grupy. Sprzedaż na rynki UE wzrosła o 11,3% w stosunku do w roku 2014. 

Wzrost ten jest możliwy dzięki dynamicznemu rozwojowi zagranicznych spółek zależnych i ekspansji 

Grupy APLISENS na nowych rynkach. Warto w tym miejscu podkreślić dokonania spółek zależnych, 

których wyniki nie podlegają konsolidacji w raporcie rocznym, ale których działalność w sposób 

znaczący wpływa na poziom sprzedaży Grupy na rynkach Unii Europejskiej. W 2015 roku wzrost 

przychodów ze sprzedaży spółki APLISENS Niemcy wyniósł 25,4% w stosunku do ubiegłego roku, 

natomiast przychody ze sprzedaży w spółce APLISENS Czechy wzrosły o 33,8% względem 2014 roku. 

Przychody ze sprzedaży w spółce APLISENS Rumunia w 2015 roku wyniosły 1,6 mln zł, co jest bardzo 

dobrym wynikiem dla spółki, która działalność operacyjną rozpoczęła we wrześniu 2014 roku. 

W kolejnych latach planowany jest dalszy rozwój na rynkach zagranicznych i powoływanie kolejnych 

spółek dystrybucyjnych w krajach Unii Europejskiej.  

Ze względu na kryzys polityczno-gospodarczy w Rosji, związany z sankcjami nałożonymi na Rosję 

przez kraje zachodnie oraz niski poziom cen surowców energetycznych, sprzedaż na rynkach WNP 

spadła kolejny raz, w 2015 roku spadek ten wyniósł 16,6% w stosunku do 2014 roku. Spadki 

przychodów ze sprzedaży rok do roku odnotowały wszystkie spółki zależne obecne na rynkach WNP. 

W III kwartale spadkowy trend zamówień z tego rynku został zatrzymany i po raz pierwszy od 

początku kryzysu, w IV kwartale 2015 roku Grupa odnotowała wzrost sprzedaży na rynkach WNP. 

W ocenie Zarządu jest to spowodowane wzrostem udziału Grupy w rynku rosyjskim będącego 

rezultatem intensywnych działań marketingowych nakierowanych na pozyskanie nowych klientów, 

przede wszystkim z branż niezwiązanych z wydobyciem oraz przerobem ropy naftowej i gazu. Celem 

na 2016 rok jest utrzymanie poziomu sprzedaży z 2015 roku. W momencie poprawy sytuacji 

gospodarczej Rosji, Zarząd widzi duży potencjał do wzrostów sprzedaży na rynkach WNP. 



Wbrew oczekiwaniom Zarządu, nie udało się osiągnąć dodatniej dynamiki sprzedaży na rynkach 

pozaeuropejskich. Celem Zarządu jest powrót do trendów wzrostowych zapisanych w obowiązującej 

strategii na poziomie 25% średniorocznie.  

Sprzedaż na rynku krajowym w 2015 roku wyniosła 39,5 mln zł i stanowiła 44,7% ogółu sprzedaży. 

Jest to wzrost o 10,1% w stosunku do 2014 roku. W 2016 roku trudne będzie powtórzenie dynamiki 

wzrostu sprzedaży na poziomie  z  2015 roku. 

Dzięki zakończeniu na koniec 2014 roku budowy zakładu produkcyjnego czujników i przetworników 

temperatury w Krakowie oraz systematycznemu zwiększaniu mocy produkcyjnych zakładu 

położonego w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN w Radomiu, Grupa APLISENS 

znacząco zwiększyła swój potencjał produkcyjny. 

W ocenie Zarządu stabilna sytuacja finansowa Grupy APLISENS oraz dobra pozycja konkurencyjna 

w kraju i za granicą stanowi przewagę Grupy nad innymi podmiotami z branży automatyki 

przemysłowej i stanowi dobry fundament do dalszego rozwoju Grupy Kapitałowej APLISENS, a Zarząd 

dołoży wszelkich starań, aby z powodzeniem realizować zakładane cele i umocnić pozycję Grupy 

APLISENS. 

 

Z wyrazami szacunku, 

Adam Żurawski 

Prezes Zarządu 

APLISENS S.A. 


