
 

                        

 

AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 lat na rynku automatyki 

ul. A. Mickiewicza 95 F * 15-257 Białystok * tel. +48 (85) 74 83 400 * fax +48 (85) 74 83 419 

e-mail: aps@aps.pl * www.aps.pl 

KRS 0000298380 * Sąd Rejonowy w Białymstoku * Prezes Zarządu Bogusław Kajetan Łącki 

NIP: 542-00-13-354 * REGON: 050141167 * Kapitał Zakładowy: 529 683,90 PLN 

DEUTSCHE BANK PBC S.A.  84 1910 1048 2123 9949 0470 0001 

 

KONFERENCJA PRASOWA APS S.A. - 06.12.2013 

Informacja Prasowa  

Bogusław Ł ącki – Prezes Zarz ądu, Dyrektor Naczelny  

Wprowadzenie  

Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. prowadzi działalność gospodarczą polegającą na kompleksowej 
usłudze automatyki przemysłowej. Projektowanie układów elektrycznych i automatyki, programowanie systemów 
sterowania i nadzoru, wizualizacja procesów produkcyjnych, kompletacja dostaw, montaż tych systemów, serwis 
– w elektrowniach, elektrociepłowniach, ciepłowniach, przedsiębiorstwach wodno – kanalizacyjnych, 
oczyszczalniach ścieków, przemyśle spożywczym, drzewnym. Taka w skrócie jest charakterystyka działalności 
naszej spółki. 

Zazwyczaj początek roku jest dla nas okresem mniejszego natężenia pracy, standardowo od maja 
zwiększa się ilość realizowanych remontów, które swój finał mają na koniec roku. Taka sezonowość jest sprawą 
naturalną, zbieżną z cyklem finansowym i remontowym naszych klientów. Oczywiście zdarzają się sytuacje, że 
realizowane przez nas kontrakty nie kończą się w grudniu i w takich przypadkach mamy do czynienia z poprawą 
wyników w pierwszych kwartałach danego roku. 

Obecnie jesteśmy w okresie spiętrzenia finalizowanych kontraktów, które realizujemy od wielu miesięcy. 
Od jakości naszej całorocznej pracy uzależniona jest sprawność oddawania do eksploatacji modernizowanych i 
remontowanych obiektów. Muszę także zaznaczyć, że nie tylko nasza dobra praca, ale też praca naszych 
dostawców, podwykonawców, klientów, kooperantów wpływa na nasz sukces, a nieprzewidywalna pogoda do 
ostatniej chwili wpływa na termin zakończenia realizowanych prac. Z takiej to przyczyny unikamy podawania 
prognoz, bo pracując w automatyce przemysłowej musimy twardo stąpać po ziemi i nie wypada nam fantazjować, 
jednak dzisiaj w dniu 06.12.2013 roku podajemy naszą ostrożną prognozę wyników za 2013 rok. 

 

Proskie ń Marcin – Wiceprezes Zarz ądu, Dyrektor d/s Technicznych  

Aktualny stan działa ń Pionu Technicznego  

Realizacja umów bieżących przebiega zgodnie z harmonogramami. Oprócz umów kluczowych, o zawarciu 
których informowaliśmy w formie raportu bieżącego, zrealizowaliśmy wiele umów o średniej wartości.  Z 
wszystkich zakończonych zadań pozyskujemy referencje.  

Realizujemy wielobranżowe kontrakty, o znacznej wartości, jako Generalny Wykonawca. Przygotowujemy się do 
wykonywania zleceń z portfela roku 2014. 

Wartość umów zakończonych za I-III kw. 2013  -    7 300 000,00 PLN 

Wartość umów w realizacji do końca 2013   -    9 500 000,00 PLN 

Wartość portfela umów roku 2014    -    6 200 000,00 PLN 

Prowadzimy racjonalna gospodarkę zasobami spółki, planujemy zwiększenie zatrudnienia, pracownicy 
podwyższają swoje kwalifikacje, planujemy powiększyć grono pracowników z uprawnieniami budowlanymi. 
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Jerzy Busłowski – Wiceprezes Zarz ądu,  Dyrektor Handlowy  

Aktualny stan działa ń handlowych APS S.A.  : 

Zgodnie z przyjętą przez Firmę strategią pozyskiwania prac wielobranżowych, w których APS występuje, jako 
Generalny Wykonawca lub uczestnik Konsorcjum, trwają prace związane z poszukiwaniem tego rodzaju zleceń, 
oraz składaniem ofert w tego rodzaju przetargach.  

Strategia ta wpisuje się w działania Konsorcjum Energetycznego, czyli porozumienia o ścisłej współpracy 6 
białostockich firm energetycznych wywodzących się z Elektrociepłowni Białystok, którego firma APS S.A. jest 
uczestnikiem. 

Jako przykład już zdobytych prac wielobranżowych można wspomnieć o podpisanej Umowie z Wodociągami 
Białostockimi Sp. z. o.o. na wykonanie instalacji separatora piasku na Oczyszczalni Ścieków. 

Kolejne działania, polegające na zwiększeniu szans kooperacji w grupie firm, jakie podejmujemy to współpraca z 
firmami Klastra Obróbki Metali w ramach Grupy Zaawansowanej Współpracy, skupiającej najbardziej 
innowacyjne i prężne przedsiębiorstwa tej branży z województwa podlaskiego.  

Podejmowane są działania mające na celu pozyskiwanie kontaktów i kontraktów zagranicznych stąd udział 
naszej firmy w spotkaniach kooperacyjnych w ramach III międzynarodowych Targów RenExpo w październiku 
2013. Temat Spotkań Kooperacyjnych i Targów – energia odnawialna pozostaje w obszarze zainteresowań APS 
S.A. 

Aktualnie Dział Handlowy pracuje nad około 10 ofertami, związanymi z dużymi przedsięwzięciami. 

Wygraliśmy przetarg na obsługę i usuwanie usterek i awarii automatyki w EC Białystok na 2014 rok. 

Dynamika wzrostu obrotów Biura Handlowego za lata 2010-2013 ( sprzedaż aparatury automatyki przemysłowej) 
przedstawia się następująco ( w PLN netto): 

  2010 2011 2012 
2013  

(z listopadem włącznie) 
sprzedaż aparatury 

automatyki 5445000 6168000 6778000 6683000 

dynamika 100 113 110 99 

 

Obroty Biura Handlowego w 2013 roku po 11 miesiącach osiągają poziomu sprzedaży z całego 2012 
roku. 

- Trwają przygotowania do udziału firmy w XX jubileuszowych Międzynarodowych Targach Automaticon 2014, w 
których nasza firma po raz kolejny zaprezentuje najnowszą ofertę handlową i usługową.    
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Bożena Matoszko – Wiceprezes Zarz ądu, Dyrektor Finansowy  

Aktualna sytuacja finansowa APS S.A.: 

 

Spółka znajduje się obecnie w bardzo dobrej sytuacji finansowej. Na koniec trzeciego kwartału został wykazany 
prawie półmilionowy zysk przy zrealizowaniu 14 mln obrotów. Zbliżone wyniki finansowe zanotowaliśmy w tym 
samym okresie w roku ubiegłym, co świadczy o stabilnej sytuacji naszej Spółki. 

W chwili obecnej w Spółce zachowana jest płynność finansowa, a wskaźniki te kształtują się na wysokim 
poziomie. Spółka dysponuje znacznymi zasobami pieniężnymi zapewniającymi jej płynne realizowanie zawartych 
umów, co jest ważne szczególnie w okresie spiętrzenia kontraktów.  

Ponadto zgromadzone środki pozwalają nam na swobodne zawieranie wysoko kapitałochłonnych umów bez 
konieczności finansowania zewnętrznego oraz na duże możliwości podejmowania decyzji inwestycyjnych. 

Osiągnięty w trzecim kwartale zysk zostanie na koniec roku utrzymany. W obecnej chwili podejmujemy wszelkie 
starania, aby ten wynik poprawić i zakończyć bieżący rok z wynikiem zbliżonym do roku ubiegłego – w tabeli 
podajemy prognozę przychodów i zysku netto za 4 kwartał i rok 2013 w zestawieniu z wynikami lat ubiegłych. 

 

PRZYCHODY 1 KW 2 KW 3 KW 4 KW RAZEM 

2009 4 033 983,30 2 600 539,26 3 405 126,63 5 531 899,92 15 571 549,11 

2010 2 676 716,02 3 497 834,90 3 782 725,86 8 590 347,62 18 547 624,40 

2011 3 203 073,62 3 003 872,77 5 975 730,81 7 465 760,48 19 648 437,68 

2012 4 404 596,62 4 362 309,86 6 000 770,47 6 762 750,38 21 530 427,33 

2013 3 190 318,55 4 171 961,85 6 717 993,94 8 000 000,00 22 080 274,34 
 

 

ZYSK NETTO 1 KW 2 KW 3 KW 4 KW RAZEM 

2009 621 493,52 -70 209,55 15 880,51 1 381 132,45 1 948 296,93 

2010 -331 278,47 80 168,53 173 497,80 563 915,63 486 303,49 

2011 -475 158,37 -130 325,82 216 929,73 1 491 483,78 1 102 929,32 

2012 192 157,07 263 561,62 216 613,48 1 148 059,37 1 820 391,54 

2013 -304 673,12 35 337,32 722 764,77 1 250 000,00 1 703 428,97 
 

 

 


