Aplisens kontynuuje dynamiczny rozwój w I półroczu 2016r.
Przychody i zysk netto Grupy wyraźnie wzrosły rdr
Grupa Aplisens ma za sobą niezwykle udane I półrocze 2016 r. Skonsolidowane przychody
ze sprzedaży wyniosły prawie 46 mln zł - to ponad 7-proc. wzrost rdr. Jeszcze lepiej
prezentuje się wynik netto - w pierwszych sześciu miesiącach 2016 r. Grupa osiągnęła
ponad 8,2 mln zł netto, czyli 13,5 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2015 r.
Zysk z działalności operacyjnej Grupy Aplisens S.A. w I półroczu 2016 r. wyniósł 8,8 mln zł - w I
półroczu 2015 r. było to 8,6 mln zł.
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- Stopniowa poprawa notowań ropy naftowej automatycznie przełożyła się na
poprawę kursu rubla rosyjskiego, a to z kolei wpłynęło pozytywnie na poziom
zamówień z rynku rosyjskiego. Jeśli sytuacja polityczna pomiędzy Rosją a Ukrainą
nie ulegnie zaostrzeniu, to prawdopodobnie zobaczymy kontynuację naszych
wzrostów na tych rynkach - podkreśla Prezes Aplisens S.A. Adam Żurawski.

Na szczególną uwagę zasługuje wzrost przychodów pochodzących z eksportu. Sprzedaż Grupy
Aplisens w trakcie pierwszych 6 miesięcy 2016 r. poza granicami kraju była wyższa o ok. 5 mln zł w
porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. i wyniosła aż 28,8 mln zł - z tego 17,7 mln zł przypada na
rynki WNP, a prawie 8,6 mln zł na UE. Należy podkreślić też, że wielkość eksportu zwiększyła się o ok.
21 proc. rdr, przy czym na rynkach WNP było ok. 17 proc. więcej rdr, a w przypadku UE wzrost
wyniósł ponad 28 proc.
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- W tym momencie mamy w spółce nadmiar gotówki, dlatego przy relatywnie niskiej
cenie akcji Aplisensa zdecydowaliśmy się na buy-back w celu umorzenia.
Zamierzamy na to przeznaczyć do 8 mln zł. Dodam jeszcze, że jak co roku około 25%
zysku zostało wypłaconych akcjonariuszom w formie dywidendy - mówi Prezes
Adam Żurawski.

W lipcu Aplisens wypłacił 3,4 mln zł dywidendy z zysku za 2015 r. – na jedną akcję przypadło
0,26 zł. Spółka regularnie dzieli się zyskiem ze swoimi akcjonariuszami – nieprzerwanie od
2011 r.

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.

