
I.  Wyniki finansowe za drugi kwartał 2020 roku (okres 01.04.2020 – 30.06.2020) 

 

(w tys. PLN) 
 3 miesiące 
zakończone  

30 czerwca 2020 r.  

 3 miesiące 
zakończone  

30 czerwca 2019 r. 

Przychody netto ze sprzedaży 6 512 14 410 

EBIT 770 2 786 

EBITDA 
(Wynik na działalności operacyjnej + amortyzacja) 2 240 4 099 

Zysk netto z działalności kontynuowanej 647 2 145 

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki 
dominującej 482 2 148 

 

 

II.  Wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2020 roku (okres 01.01.2020 – 30.06.2020) 

 

(w tys. PLN) 
 6 miesięcy 

zakończonych  
30 czerwca 2020 r.  

 6 miesięcy 
zakończonych  

30 czerwca 2019 r.  

Przychody netto ze sprzedaży 16 920 27 874 

EBIT 2 148 4 996 

EBITDA 
(Wynik na działalności operacyjnej + amortyzacja) 5 021 7 582 

Zysk netto z działalności kontynuowanej 1 538 3 835 

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki 
dominującej 1 416 3 852 

 

 

III.  Liczba lokalizacji abonamentowych 

Stan na koniec: Grudnia 2019 Marca 2020 Czerwca 2020 Lipca 2020 

Lokalizacje abonamentowe łącznie 19 833 20 081 20 044 20 113 

 

 

Komentarz Zarządu Emitenta do wyżej zaprezentowanych skonsolidowanych wyników 

Grupy Kapitałowej IMS 

 

Wpływ na wyniki finansowe osiągnięte w II kwartale 2020 r. i całym I półroczu br. miała sytuacja 
związana z pandemią koronawirusa. W obliczu tej niestandardowej, nadzwyczajnej sytuacji 

gospodarczej, w kluczowym segmencie działalności Grupa IMS zdołała powiększyć liczbę lokalizacji 
abonamentowych (plus 280 lokalizacji przez pierwszych 7 miesięcy 2020 roku w porównaniu do stanu 

na dzień 31.12.2019). W opinii Zarządu Emitenta, jest to dobry prognostyk na przyszłość, dotyczący 

odbudowy przychodów i zysków Grupy. 



Najbardziej dotkniętymi spadkami segmentami sprzedażowymi był segment eventowy, a także 

usługi reklamowe audio i wideo. Sprzedaż usług reklamowych z miesiąca na miesiąc (licząc od kwietnia 
br.) jest coraz wyższa. W przypadku bardzo słabo rokującego segmentu eventowego, Emitent podjął 

decyzję i dokonał jego sprzedaży (strata na działalności zaniechanej w I półroczu br. wyniosła 

180 tys. zł).  

 Sytuacja płynnościowa i finansowa całej Grupy Kapitałowej jest bardzo dobra. Stąd 

m.in. rekomendacja Zarządu Emitenta dot. wypłaty dywidendy za 2019 rok w wysokości 
1.554.954,30 zł, tj. 0,05 zł/akcję. 

 


