Kwartał dynamicznych wzrostów Aplisensa. Eksport
motorem wyników
Aplisens w I kwartale 2016 roku wypracował 21,8 mln zł skonsolidowanych przychodów ze
sprzedaży, o prawie 20 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Największą
dynamikę wzrostu sprzedaży odnotowano na rynkach WNP, gdzie producent aparatury kontrolnopomiarowej zwiększył przychody o 45 proc. rdr.
W pierwszych trzech miesiącach 2016 r. wynik netto Aplisensa wyniósł 3,4 mln zł (33,5 proc. rdr),
natomiast EBIT ok. 3,8 mln zł (wzrost o ponad 20 proc. rdr).

- Jesteśmy zadowoleni z wyników sprzedaży w I kw. 2016 r. Pozytywnym zaskoczeniem były przychody
osiągnięte na rynkach WNP, gdzie odnotowaliśmy 45- proc. dynamikę wzrostów. W mojej ocenie jest
jednak zdecydowanie za wcześnie żeby definitywnie ogłosić, że tamtejszy rynek trwałe wrócił do stanu
sprzed dwóch lat. Bardzo dobrze prezentowała się również sprzedaż na rynkach UE, gdzie Aplisens
zanotował ponad 20 proc. wzrost przychodów- wyjaśnił Adam Żurawski, Prezes Aplisens S.A.
Świetne wyniki I kwartału 2016 r. to przede wszystkim efekt znacznego wzrostu eksportu. Sprzedaż
Aplisensa poza granicami Polski wyniosła 14 mln zł i stanowiła prawie 65 proc. obrotów Grupy. W
porównaniu z I kw. 2015 r. eksport był wyższy o ponad 38 proc.

- W pierwszym kwartale poczyniliśmy duże wydatki na inwestycje, ok. 3,7 mln zł.
Większość została przeznaczona na maszyny i urządzenia, ponad 2,5 mln zł, z czego
prawie 2 mln zł do fabryki w Radomiu. Stawiamy na rozwój i liczymy, że przełoży się
to na wzrosty w kolejnych kwartałach 2016 r. - mówi Prezes Adam Żurawski.

Aplisens S.A. jest liderem wśród krajowych dostawców rozwiązań w zakresie przemysłowej aparatury kontrolnopomiarowej. Produkuje szeroką gamę wysokiej jakości urządzeń do pomiaru ciśnienia, różnicy ciśnień, poziomu oraz
temperatury wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu. Dodatkowo firma świadczy usługi doradcze związane z
aplikacjami produkowanej aparatury, serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny. Laboratorium ciśnień posiadające
akredytację PCA świadczy usługi wzorcowania przetworników ciśnienia i różnicy ciśnień własnej produkcji oraz innych
producentów.

