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Prognoza wyników Grupy Kapitałowej IMS („Grupa”) na 2015 rok: 

 

 

 

Główne założenia: 

 

• Kontynuowanie prowadzonych inwestycji w zakresie usług abonamentowych 

(audio, video i aroma). Stabilne tempo wzrostu przychodów abonamentowych 

powinno przynieść ok. 1500 nowych lokalizacji w 2015 r. 

• Wzrost przychodów z tytułu usług reklamowych, szczególnie usług reklamowych 

audio. W sprzedaży usług reklamowych, od zeszłego roku, widoczne są prowadzone 

działania Grupy zmierzające do zwiększenia wolumenu przychodów. Zauważalna jest 

także poprawa ogólnej sytuacji rynkowej sprzyjająca sprzedaży usług reklamowych. 

• Wzmocnienie potencjału sprzedażowego i technologiczno – programistycznego  

w Tech Cave Sp. z o.o., prowadzone od początku 2015 r. Ma to na celu 

zwiększenie wolumenu sprzedaży systemów galeryjnych produkowanych przez 

Tech Cave (standy lokalizatory i rabatomaty). Wzrost sprzedaży powinien być 

POZYCJA: 
WYNIKI  

2014  
(TYS. ZŁ) 

PROGNOZA 
2015  

(TYS. ZŁ) 

WZROST  
2015 vs 2014 

(TYS. ZŁ) 

2015/2014 
(%) 

PRZYCHODY NETTO 
ZE SPRZEDAŻY 

37 013 41 500 4 487 112% 

EBIT 6 902 8 150 1 248 118% 

EBITDA 9 791 11 250 1 459 115% 

ZYSK NETTO 
PRZYPISANY 
AKCJONARIUSZOM 
JEDNOSTKI 
DOMINUJĄCEJ 

5 505 6 600 1 095 120% 
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szczególnie zauważalny od przełomu 2015 i 2016 roku. Pociągnie to za sobą 

wzrost kosztów Grupy w stosunku do roku 2014 o ok. 0,3 mln PLN. 

• Wzmocnienie w 2015 roku działań komunikacyjnych, mających na celu 

zwiększenie rozpoznawalności produktów i usług oferowanych przez spółki Grupy 

na rynku, co w perspektywie kilkunastu miesięcy powinno przełożyć się na wzrost 

sprzedaży. Działania te to m.in. szerszy udział w targach i konferencjach 

branżowych, panele eksperckie, wyższe wydatki reklamowe w internecie  

i specjalistycznej prasie. W porównaniu do roku 2014, w roku 2015 szacowany 

wzrost kosztów z tego tytułu to ok. 0,3 mln PLN.  

• Zarząd IMS S.A. w/w wydatki dot. wzmocnienia potencjału Tech Cave oraz działań 

komunikacyjno – marketingowych, które obciążą dodatkowo wyniki operacyjne 

Grupy w 2015 roku na łączną kwotę ok. 0,6 mln PLN, postrzega jako swego 

rodzaju inwestycję, niezbędną do wzmacniania pozycji lidera na rynku polskim 

oraz budowania wartości na rynkach zagranicznych. W ocenie Zarządu, biorąc pod 

uwagę wyniki Grupy za 2 ostatnie lata obrotowe oraz utrzymujący się od ok. 2 lat 

bardzo dobry standing finansowy Grupy, rok 2015 jest optymalnym okresem na 

rozpoczęcie tego typu działań, które powinny zaprocentować zwiększeniem 

dynamiki sprzedaży w średnioterminowej perspektywie. 

• Prognoza nie uwzględnia wpływu ewentualnych przejęć podmiotów będących  

w kręgu zainteresowań akwizycyjnych Grupy. W przypadku dokonania takiego 

przejęcia i oceny jego wpływu jako istotny dla któregokolwiek z prognozowanych 

parametrów, Zarząd IMS S.A. przekaże niezwłocznie korektę prognozy.   

 


