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* Pod pojęciem ”zysk netto” kryje się zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej

Wyniki finansowe za  2021 rok

Wybrane dane finansowe (w mln zł)

sprzedaż EBIT EBITDA zysk netto*

2020 2021



w szt.
Stan na

31.12.2021 31.12.2020

Lokalizacje 
abonamentowe audio 
i wideo, w tym:

25 821 16 270

segment ekonomiczny audio 14 236 4 220

Lokalizacje 
abonamentowe aroma 3 568 3 966

RAZEM 29 389 20 236

Lokalizacje abonamentowe Grupy IMS
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o Audio Marketing Sp. z o.o. działa od wielu lat w branży audiomarketingu

o AM obecnie posiada ponad 8 tys. lokalizacji, do których dostarcza usługi abonamentowe audio 

Audio Marketing („AM”) – najnowsza akwizycja Grupy IMS

/dane w tys. zł/
7 miesięcy zakończonych 

31.12.2021 r. ROK 2021 ROK 2020

Przychody 1 686 2 773 2 440

EBIT 949 1 498 1 161

EBITDA 989 1 580 1 259

Zysk netto 867 1 356 1 030

Stan na
31.12.2021

Stan na
31.12.2020

Aktywa trwałe 315 417

Należności krótkoterminowe 425 453

Aktywa finansowe krótkoterminowe 1 300 -

Środki pieniężne 379 779

Kapitał własny 2 084 1 140

Zobowiązania długo- i krótkoterminowe 394 521

Wybrane dane finansowe AM (sprawozdanie zgodnie z MSSF) za 01.06.2021 r – 31.12.2021 r. (okres w którym SF podlegało konsolidacji),
za cały rok obrotowy 2021 i za 2020 rok



o IMS zapłacił właścicielom AM 4,25 mln zł

o Dodatkowe wynagrodzenie objęte klauzulą earn-out wyniesie 1,55 – 6,5 mln zł w zależności od skali
zysku netto wygenerowanego przez AM w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022, tj. w okresie, gdy AM będzie
w strukturach Grupy IMS

o Suma ww. płatności według szacunków Zarządu IMS będzie stanowić 5-8 krotność zysku netto
wygenerowanego przez AM dla Grupy IMS

o W celu zmotywowania dotychczasowych wspólników AM IMS przyznał prawo do dodatkowej zapłaty
w wysokości 17,5% zysku netto AM w latach 2023 – 2026

o Integracja AM poprawi pozycję konkurencyjną Grupy IMS w obszarze audiomarketingu oraz umożliwi
wygenerowanie synergii przychodowych (cross-selling usług wideo, aroma i systemów Digital Signage).

Audio Marketing („AM”) – najnowsza akwizycja Grupy IMS



w mln zł
Dywidenda

(A)

Skupy akcji

(B)

Dystrybucja gotówki
(A+B)* 

Dystrybucja gotówki 
jako % zysku netto

2014 2,7 1,0 3,7 66,6

2015 7,7 5,0 12,7 183,5

2016 4,0 1,7 5,7 100,2

2017 7,9 2,0 9,9 125,2

2018 6,0 4,0 10,1 108,2

2019 6,3 3,5 9,7 103,6

2020 1,6 1,3 2,9 92,8

2021 3,1 - 3,1 43,2 

* Pod pojęciem „dystrybucja gotówki” kryje się suma strumieni wypłaconych dywidend i dokonanych skupów akcji własnych

o Rekomendacja dotycząca wypłaty dywidendy za 2021 rok, zostanie przedstawiona przez Zarząd IMS S.A. w dniu zwołania
ZWZ lub kilka dni przed zwołaniem. Rekomendacja będzie zgodna z polityką dywidendową prowadzoną w Grupie IMS.

o Średni wskaźnik dystrybucji gotówki za okres 2014–2021 stanowił 102,9% wypracowanego zysku netto

Dystrybucja gotówki



oSpółka wypłaca nieprzerwanie od 9 lat
dywidendę, rok 2022 będzie 10 rokiem
wypłaty z rzędu

oW maju 2016 Spółka zmieniła politykę
dywidendową podnosząc minimalny
poziom dywidendy z 30% do 60%
zysku netto osiąganego przez Grupę
IMS

oPozostała część zysku alokowana jest
w inwestycje w najbardziej rentowne
segmenty działalności oraz nowe
projekty powiększające przychody
i zyski Grupy

Regularna wypłata dywidend

Za lata 2012-2020 IMS S.A. wypłaciła łącznie 34,978 mln zł
w formie dywidendy (tj. 1,07 zł dywidendy na 1 akcję)

Dywidenda na akcję (w zł) – oś lewa

Stopa dywidendy (w %) – oś prawa



o Nowe projekty:

CLOSER MUSIC – produkcja i komercjalizacja własnych bibliotek muzycznych 

oraz

o Transakcje M&A – podmioty o identycznym
lub bardzo podobnym modelu biznesowym 
albo istotnie uzupełniające ofertę Grupy IMS

o Rozwój usług abonamentowych, w tym w segmencie ekonomicznym audio

o Optymalizacja synergii na bazie przejętego APR i Audio Marketing

o Poszerzanie portfolio sektorowego klientów – m. in. bankowość 
i segment stacji benzynowych

Kierunki rozwoju



własne biblioteki 
muzyczne 

o Projekt zapewnia pozyskanie praw i zezwoleń do utworów
w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie poprzez
przeniesienie na CM m. in.:

1. autorskich praw majątkowych do każdego utworu,
2. praw pokrewnych (tzw. prawa producenckie),
3. praw do wykonywania praw zależnych

o Najistotniejszą korzyścią są nowe pola eksploatacji

o W 2021 r. spółka pozyskała od zewnętrznych inwestorów (w tym
od inwestorów zagranicznych) kapitał w wys. 2,1 mln zł
na budowę i komercjalizację bibliotek muzycznych

o W najbliższej przyszłości planowane są kolejne rundy
finansowania przy znacznie wyższych poziomach wyceny

Projekt Closer Music

nowe pola 
eksploatacji, 
dotychczas

niewystępujące 
w Grupie IMS

źródło 
nowych, dużych 

przychodów i 
zysków



Własne utwory w bibliotekach muzycznych 
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Monetyzacja kontentu muzycznego

o SYNCHRONIZACJA - poprzez specjalnie zaprojektowaną stronę internetową,
udostępnianie muzyki w social mediach (Facebook, YouTube, Instagram,
TikTok, itd.) oraz w reklamach, filmach, serialach telewizyjnych itp.

o DIRECT MUSIC LICENSE (DML) – kompleksowe, bezpieczne i nowoczesne
rozwiązanie licencjonowania wysokiej jakości muzyki do odtwarzania
w miejscach publicznych

o STREAMING - udostępnianie bibliotek muzycznych Closer Music w serwisach
streamingowych

o KOMERCJA - monetyzacja kontentu muzycznego Closer Music poprzez
publiczne odtworzenia przez firmy o podobnym profilu działalności jak IMS S.A.
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Potencjał przychodów z synchronizacji
o Przychody z synchronizacji - wykorzystanie muzyki w reklamie, filmie, grach i telewizji - wzrosły o 22,0% (549,1 mln

USD) w 2021 r. Przychody z synchronizacji stanowią 2,1% światowego rynku.

o Około 20% dzisiejszego rynku synchronizacji pochodzi z nowych, nietradycyjnych możliwości synchronizacji,
stworzonych przez technologię i gigantyczną siłę mediów społecznościowych, co sprawia, że synchronizacja jest
bardziej dostępna dla twórców (indywidualnych i firm).

o Rozwój mediów społecznościowych stworzył dynamiczny rynek synchronizacji B2C (np. YouTubers), ale także nowe
możliwości dla firm, w tym telewizję cyfrową, wideo na żądanie, gry mobilne, podcasty.

o Każdy podmiot, który tworzy treści, potrzebuje łatwo dostępnej, gotowej do synchronizacji muzyki, bez obaw
o roszczenia z tytułu praw autorskich.
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Najpopularniejsze serwisy społecznościowe na świecie w styczniu 2022 r.,
uszeregowane według liczby aktywnych użytkowników miesięcznie 

(w milionach)

Liczba aktywnych użytkowników w milionach
Źródła:
We Are Social; Różne źródła (Dane firmy);
Hootsuite; DataReportal; Kepios
© Statista 2022

Dodatkowe informacje:
Dane nie obejmują Douyin

Closer Music - światowy potencjał handlowy
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o Rozwój mediów społecznościowych stworzył dynamiczny rozwój
rynku synchronizacji do kontentu tworzonego przez użytkowników
tych mediów.

o Globalny zasięg mediów społecznościowych osiągnął w 2020 r. prawie
54%. Największy wskaźnik penetracji miały Europa Północna
i Zachodnia, a następnie Ameryka Północna i Południowa.

o Media społecznościowe stale się poszerzają, rozwijają i rosną na całym
świecie. Oczekuje się, że do 2025 r. łączna liczba użytkowników
mediów społecznościowych osiągnie ponad 4,4 miliarda osób,
co stanowiłoby około połowy światowej populacji.

Closer Music - światowy potencjał handlowy



Rynek kontentu generowanego przez użytkowników mediów społecznościowych

Wartość rynku w 2021 3,58 miliarda USD

Prognozowana wartość w 2028 18,65 miliarda USD

Wskaźnik wzrostu CAGR o 26,.6% w latach 2021 - 2028

o Globalny rozmiar rynku kontentu generowanego przez użytkowników social mediów został wyceniony na 2,97 miliarda
USD w 2020 r. i oczekuje się, że będzie się rozwijał w rocznym tempie wzrostu (CAGR) wynoszącym 26,6% w latach
2021–2028.

o Wykorzystanie treści generowanych przez użytkowników rośnie ze względu na rozwój mediów społecznościowych
i platform komunikacyjnych, w których ludzie zaczęli dobrowolnie tworzyć treści i okazało się, że mają znaczący wkład
w ogólny rozwój przemysłu muzycznego w ostatnich latach.

o Media społecznościowe i treści generowane przez użytkowników definiują technologie interaktywne zaprojektowane
do tworzenia i udostępniania informacji, pomysłów i zainteresowań wśród wirtualnych społeczności. Wykładniczy
wzrost liczby użytkowników smartfonów i rosnąca popularność platform społecznościowych sprawiły, że treści
generowane przez użytkowników są łatwo dostępne.

Closer Music - światowy potencjał handlowy



Epidemic Sound: Wspaniały przykład, co nas czeka 

Źródło: Techcrunch

▪ Jedną z firm odnoszących największe sukcesy w przestrzeni muzycznej B2B
i B2C jest szwedzki producent muzyczny – Epidemic Sound.

▪ W 2020 r. firma Epidemic Sound osiągnęła przychody netto w wysokości 575,2
mln SEK (62,9 mln USD), co oznacza wzrost o 49% rok do roku.

▪ W marcu 2021 r. zakończyli ostatnią rundę finansowania – pozyskali 450 mln
USD przy wycenie 1,4 mld USD.

Źródło: Bloomberg, MusicBusinessWorldwide

Data RUNDA WYCENA INWESTOR

Maj 2014 5 mln $ Brak danych Creandum

Kwiecień 2017 1 mln $ 47 mln €* Kichi Invest

Grudzień 2017 40 mln €* 100 mln €* EQT

Lipiec 2019 Brak danych
Finansowanie 

dłużne
SEB

Lipiec 2019 20 mln $ 370 mln $
DS Asset 

Management

Marzec 2021 450 mln $ + 90 mln $ 1,4 mld $
EQT Growth, 
Blackstone

+ Alecta, AMF

RUNDY FINANSOWANIA  EPIDEMIC SOUND 

Epidemic Sound raises $450M at a $ 1.4B valuation to
„soundtrack the internet”
Ingrid Lunden @ingridunden / 5:27 PM GMT+1 / March 11, 2021

Image Credits: alengo /  Getty Images under a RF license.



17

Sprzedaż
światowa

98%

Epidemic Sound
2%

Przychód Epidemic Sound w światowym rynku synchronizacji i praw do odtworzeń

Sprzedaż światowa Epidemic Sound

Closer Music - światowy potencjał handlowy



Światowy potencjał sprzedażowy w segmencie publicznych odtworzeń:

o Około 7,5 mln lokalizacji (powyżej 40m2) na rynku światowym

Mali odbiorcy Średni odbiorcy Najwięksi odbiorcy 

Wartość łączna
w milionach $

1 006 3 766 481

Closer Music - światowy potencjał handlowy



Dziękujemy 
za uwagę

Kontakt IR
Piotr Bielawski - piotr.bielawski@imssensory.com 

www.imssensory.com
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