APLISENS z szansą na przekroczenie 100 mln zł przychodów w 2018 r.
Skonsolidowane przychody producenta aparatury kontrolnopomiarowej (AKPiA) po trzech
kwartałach 2018 roku wyniosły 76,8 mln zł (+6,1% r/r), zysk operacyjny 14,3 mln zł (+13,3% r/r),
EBITDA 19,5 mln zł (+10,0%), a wynik netto 11,9 mln zł (+10,0% r/r). Zarząd liczy na rekordowy rok
pod względem przychodów.
Ostatnie trzy kwartały odznaczyły się rekordową wysokością przychodów, choć czujemy mały
niedosyt. W naszej strategii zakładaliśmy, że na koniec tego roku sprzedaż wyniesie 107,5 mln zł i
istnieje realna szansa, ze ten cel zostanie zrealizowany - po raz pierwszy w historii spółki
przekroczymy 100 mln zł rocznych skonsolidowanych przychodów – mówi Adam Żurawski, prezes
APLISENS.
Największą dynamiką wzrostu odznaczył się rynek Unii Europejskiej, gdzie przychody wyniosły 17,5
mln zł (+18,1% r/r). Sprzedaż na rynku krajowym osiągnęła poziom 25,1 mln zł (+7,6% r/r). Przychody
z rynku WNP wyniosły 29,5 mln zł (+7,2% r/r).
Od początku roku spółka przeznaczyła na inwestycje 17,5 mln zł. Największą część stanowi akwizycja
spółki CZAH-POMIAR, na którą Aplisens przeznaczył do tej pory 7,7 mln zł. Spłata drugiej raty, w
maksymalnej wysokości 1,5 mln zł nastąpi w przyszłym roku, a jej wysokość uzależniona będzie od
sprzedaży zrealizowanej przez CZAH-POMIAR w 2018 roku do jednego z głównych jej odbiorców.
Przychody katowickiej spółki były już konsolidowane za wrzesień (0,72 mln zł). Czwarty kwartał
będzie konsolidowany w pełni.
Dzięki akwizycji tej spółki poszerzyliśmy portfolio produktowe, co w znacznym stopniu poprawi naszą
efektywność, jeżeli chodzi o pozyskiwanie nowych odbiorców zarówno w kraju, jak i za granicą.
Konsolidację rozpoczęliśmy od września bieżącego roku – komentuje prezes.
Inną ważną inwestycją jest rozbudowa zakładu produkcyjnego w Radomiu, na którą spółka
przeznaczyła do tej pory 3,8 mln zł. Aplisens kupił również maszyny i urządzenia do innych linii
produkcyjnych warte 3,6 mln zł. Wydatki na badania, rozwój i certyfikaty wyniosły 1,6 mln zł.

