Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze, Klienci i Współpracownicy,

Przekazuję Państwu raport stanowiący podsumowanie działalności grupy kapitałowej Apator w 2015
roku. Czynię to ze świadomością, iż osiągnięte przez nas wyniki w 2015 roku nie spełniły wszystkich
oczekiwań naszych Akcjonariuszy. Mimo słabszych niż prognozowane wyników finansowych Apator
potwierdził, że potrafi mierzyć się z wyzwaniami wynikającymi z niekorzystnych zmian warunków
rynkowych.
Rok 2015 grupa Apator zamknęła wzrostem skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży o 6% rok do
roku, co jest wynikiem skutecznych akwizycji przeprowadzonych w latach 2014-2015 (głównie
włączeniem do grupy w kwietniu 2014 r. spółki Elkomtech oferującej systemy zarządzania siecią
elektroenergetyczną) oraz wzrostu organicznego. Osiągnięte marże EBITDA i netto, które wyniosły
odpowiednio 14,4% i 8,2%, zdaniem Zarządu, należy uznać w niestabilnych warunkach rynkowych
jako dobre i odzwierciedlające stabilny poziom rentowności grupy Apator. Wyniki finansowe i bilans
grupy pozwalają na zwrot wartości Akcjonariuszom w postaci zadeklarowanej wypłaty dywidendy
z zysku 2015 r. w wysokości 1 zł na akcję i dalszy rozwój grupy Apator.
Pomimo dobrego poziomu przychodów ze sprzedaży marże grupy w ujęciu skonsolidowanym
pozostawały od początku 2015 r. pod presją szeregu niekorzystnych czynników. Opóźnienia w
realizacji kluczowych kontraktów długoterminowych były bezpośrednią przyczyną straty netto
zrealizowanej przez spółkę Apator Rector. Odchylenie rzeczywistych kursów walutowych od kursów
budżetowych (w szczególności kursu PLN/USD) przełożyło się na znaczący wzrost kosztów produkcji
(głównie liczników energii elektrycznej oraz wybranych typów wodomierzy), których nie można było
skompensować wyższą ceną sprzedaży produktów ze względu na wysoki poziom konkurencji
i utrzymującą się w tej branży erozję marż. Na niższe niż oczekiwano marże wpłynął też wzrost
kosztów ogólnozakładowych, w tym koszty prowadzonych procesów akwizycyjnych.
Potencjał znacznej poprawy efektów działalności grupy Apator w 2016 r. wynika z podjętych
w 2015 r. działań naprawczych: przywrócenia kontroli operacyjnej nad realizowanymi kontraktami
Apator Rector oraz głębszej integracji spółek informatycznych w grupie kapitałowej. Uruchomiono
inicjatywy zmierzające do redukcji kosztów (m.in. zmiana konstrukcji niskomarżowych liczników
energii elektrycznej). Wdrożono także politykę zabezpieczenia transakcji zakupowych w USD.
Te, i wiele innych wdrażanych w grupie Apator inicjatyw, pozwalają optymistycznie patrzeć
na kolejny, 2016 rok. Dobre perspektywy rozwoju spółek mają odzwierciedlenie w prognozie
2016 roku, która wyznacza cel skonsolidowanych wyników ze sprzedaży na poziomie PLN 850 mln
oraz wyniku netto na poziomie PLN 80 mln. W 2016 r. zadebiutują na rynku nowe rozwiązania
sygnowane marką Apator m.in. wodomierze ultradźwiękowe i nowe technologie komunikacyjne.
Naszym celem jest znacząca poprawa wyników finansowych i ugruntowanie pozycji Apatora we
wszystkich głównych grupach produktowych.
W imieniu Zarządu grupy Apator chciałbym podziękować Naszym Akcjonariuszom, Radzie Nadzorczej,
Kontrahentom oraz wszystkim pozostałym Interesariuszom za zaufanie oraz zaangażowanie w budowę
sukcesu rynkowego grupy Apator.
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