Ożarów Mazowiecki, 25 kwietnia 2016
Szanowni Państwo,
Obligatariusze WB Electronics S.A.
Działając w imieniu WB Electronics S.A. przedstawiamy Państwu jednostkowy raport roczny Spółki za rok 2015.
Raport ten zawiera wyniki finansowe Spółki oraz podsumowanie najważniejszych wydarzeń jakie miały miejsce
w 2015 roku oraz przedstawia perspektywy rozwoju Spółki na kolejne miesiące.
Działalność Spółki w 2015 roku koncentrowała się na produkcji i sprzedaży cyfrowych systemów łączności,
zintegrowanych systemów dowodzenia i kierowania ogniem, bezpilotowych systemów latających oraz
prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na potrzeby własne jak również na zlecenie podmiotów
zewnętrznych.
Przychody netto Spółki ze sprzedaży w 2015 roku wyniosły 116,5 mln zł i były o 8,6% niższe od przychodów ze
sprzedaży w roku 2014. Spadek przychodów WBE w roku 2015 spowodowany był w szczególności brakiem
rozstrzygnięć w najbardziej istotnych dla WBE programach modernizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej
jak również przeciągającymi się procedurami przetargowymi na rynkach zagranicznych.
Założenia Spółki na 2016 rok to utrzymanie pozycji lidera branży na rynku krajowym oraz dalsza ekspansja na
rynkach zagranicznych. Realizacja tych celów wymaga intensywnych prac badawczo-rozwojowych
pozwalających na stałą modernizację oferowanych produktów jak również opracowywanie nowych rozwiązań.
W tym obszarze liczmy na pozytywne efekty zawartych w 2015 r. umów o współpracy w zakresie projektowania
oraz wytwarzania urządzeń dla sektora obronnego. W perspektywie 2016 r. będziemy konsekwentnie
realizować zawarte kontrakty eksportowe. Liczymy również na wiążące decyzje w sprawie przesuwających się
rozstrzygnięć przetargów, które miały się pojawić na rynku krajowym w ubiegłym roku. Mając powyższe na
uwadze spadek przychodów w 2015 roku traktujemy jako zjawisko przejściowe i w bieżącym roku oczekujemy
zwiększenia bazy przychodowej.
Planowana jest również dalsza współpraca Spółki z uczelniami technicznymi oraz ośrodkami badawczorozwojowymi oraz uczestnictwo w programach dotyczących rozwoju sił zbrojnych RP oraz NATO.
Przekazując powyższe sprawozdanie pragniemy przy tym podziękować Obligatariuszom za zaufanie jakim
obdarzyli Państwo naszą Spółkę.
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