
 
 

 

                                                                                 

 

 

 

 

Szanowni Akcjonariusze, 

 

Przekazuję do Państwa dyspozycji raport roczny, w którym prezentujemy wyniki finansowe 

i osiągnięcia IMS S.A. w 2019 roku. Miniony rok był rokiem dużych inwestycji w naszej firmie – a biorąc 

pod uwagę ten kontekst, jesteśmy zadowoleni z osiągniętych wyników finansowych. 

Jednostkowe przychody ze sprzedaży wzrosły w 2019 roku o 2% do poziomu 45,5 mln zł, 

EBITDA o 6% do wartości 17,4 mln zł, a zysk netto spadł o 13% i osiągnął wartość 8,1 mln zł. W roku 

2019 na szeroką skalę realizowaliśmy inwestycje – budowę własnych bibliotek muzycznych, 

development urządzenia do aromamarketingu, wzrost zatrudnienia w działach sprzedażowych oraz 

wielorakie działania komunikacyjno– marketingowe. 

Prowadzenie w szerokim zakresie inwestycji nie przeszkodziło nam w osiągnięciu ambitnych 

celów sprzedażowych. Rok 2019 był dla nas rekordowy, jeśli chodzi o liczbę organicznie pozyskanych 

lokalizacji abonamentowych przez całą Grupę IMS. Na poziomie całej organizacji zwiększyliśmy stan 

posiadanych lokalizacji abonamentowych o 2.463 sztuki. To jednocześnie pierwszy rok w historii, 

w którym wzrost organiczny abonamentów przekroczył poziom 2.000 sztuk. Rekordowe były także 

przychody ze sprzedaży usług reklamowych, których poziom zbliżył się do wartości 20 mln zł. 

Jesteśmy zadowoleni z dokonanej w październiku 2018 roku akwizycji APR Sp. z o.o. Spółka ta 

w 2019 roku odnotowała w stosunku do roku 2018 wzrost sprzedaży o 52% (do wartości 5,0 mln zł), 

wzrost EBITDA o 137% (do wartości 1,26 mln zł) oraz wzrost zysku netto o 538% (do wartości 0,92 mln 

zł). 

 

Koniec pierwszego kwartału 2020 roku to czas, kiedy nasz kraj i większość państw na świecie 

ogarnęła pandemia koronawirusa i związane z nią restrykcje dotyczące zamrożenia bądź ograniczenia 

działalności różnych sektorów gospodarki. Te wydarzenia pozostają nie bez wpływu na sytuację 

finansową i wyniki osiągane przez IMS S.A. jak i całą Grupę IMS w 2020 roku. Podjęliśmy szereg działań 

zmierzających do zapewnienia dalszego funkcjonowania naszej organizacji i możliwie sprawnego 

powrotu do wcześniej osiąganych wyników w przyszłości. Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi 

klientami i partnerami biznesowymi, aby zapewnić spółkom Grupy IMS ciągłość współpracy zarówno 

ze strony sprzedażowej, jak i zakupowej. Korzystamy z różnych narzędzi pomocowych oferowanych 

w ramach tzw. tarcz antykryzysowych, czego przykładem jest pozyskanie w maju br. przez cztery spółki 



 
 

 

                                                                                 

 

Grupy IMS blisko 4 mln zł w ramach tzw. tarczy finansowej PFR. Wierzymy, że przy naszych zasobach, 

wiedzy i doświadczeniu, wyjdziemy z tego kryzysu jeszcze silniejsi i bardziej zmotywowani do osiągania 

ponadprzeciętnych celów. 

 

Szanowni Państwo, w imieniu Zarządu chciałem podziękować naszym pracownikom 

i partnerom, dzięki którym rok 2019 był rokiem udanym. Wszystkim Akcjonariuszom, którzy są dziś 

z nami, dziękujemy za zaufanie. 

Zapraszam serdecznie do zapoznania się z jednostkowym raportem rocznym IMS S.A. za 

2019 rok. 

 

 

 

Michał Kornacki, Prezes Zarządu 
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