
                                                                                 

 

 

 

Szanowni Akcjonariusze, 

Z przyjemnością i dumą przekazuję do Państwa dyspozycji raport, w którym prezentujemy wyniki 

finansowe i osiągnięcia IMS S.A. w 2015 roku. Miniony rok, to kolejny udany okres dla Spółki i 

całej Grupy Kapitałowej IMS, który zaznaczył się dynamicznym wzrostem biznesu, co potwierdzają 

odnotowane wyniki finansowe. 

Przychody IMS S.A. wzrosły w zeszłym roku o 15% do 34,8 mln zł. Równocześnie, zysk netto 

wyniósł 6,4 mln zł i był o 36% wyższy niż w 2014 roku. 

Cieszymy się z bardzo dobrych wyników, które są efektem ciężkiej pracy pracowników Spółki. 

Osiągnięte wzrosty wyników, to w dużej mierze efekt rozwoju usług abonamentowych. Liczba 

obsługiwanych w tym modelu lokalizacji w trakcie roku przekroczyła poziom 10 tysięcy, a na jego 

koniec wyniosła 10.227 – oznacza to wzrost o 20% w ciągu roku. To również nieco więcej, niż 

nasze założenia z początku roku. W zeszłym roku przychody abonamentowe stanowiły 48% 

wszystkich przychodów IMS. To bardzo dobry wynik, który cieszy szczególnie, bo abonamenty są 

związane z wieloletnimi umowami, które gwarantują nam stabilność i odporność na ewentualne 

zawirowania rynkowe. Rozwój w tym sektorze i szybkie zwiększanie bazy lokalizacji 

abonamentowych, to filar naszej strategii na kolejne lata. 

Strategia IMS zakłada rozwój na rynku europejskim. Nasza technologia i know-how daje nam 

istotne przewagi konkurencyjne. Silne rozdrobnienie rynku powoduje, że zaczynamy obserwować 

pojawiające się trendy konsolidacyjne. Będziemy wykorzystywali ewentualne okazje do 

wzmocnienia swojej pozycji, również poprzez przejęcia. Podkreślam jednak, że przy realizacji 

takich transakcji pod uwagę brany będzie przede wszystkim interes akcjonariuszy IMS S.A. i 

obecna wycena naszej spółki na giełdzie.  

Dobre wyniki i bardzo bezpieczna sytuacja finansowa pozwalają nam realizować naszą politykę 

dywidendową. Dążymy do tego, żeby wartość dywidendy na jedną akcję rosła z roku na rok. 

Dywidenda z zysku za 2012 r. wynosiła 2 grosze na akcję, za 2013 r. – 4 grosze, a za 2014 r. – już 

8 groszy na akcję. Obecnie Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie na 

dywidendę 4,61 mln zł, co oznaczałoby wypłatę 15 groszy z wypracowanych zysków na każdą 

akcję. 



                                                                                 

 

 

Kluczowym zasobem naszej Spółki są świetnie wykwalifikowani pracownicy. Chcemy ich jeszcze 

mocniej związać z IMS. Dlatego zaproponowaliśmy niedawno kluczowym dla Spółki osobom 

odkupienie części akcji własnych, znajdujących się w posiadaniu IMS S.A. w wyniku 

przeprowadzonych buy-back’ów. Wierzymy, że propozycja jest korzystniejsza – zarówno dla 

pracowników, jak i dla Spółki – od klasycznego programu motywacyjnego. Spółka pozyska dzięki 

temu programowi środki finansowe, a pracownicy zwiążą się mocniej ze Spółką i w jeszcze 

większym stopniu będą beneficjentami jej sukcesu. 

W 2015 r., podobnie jak w przypadku poprzednich lat, IMS otrzymał wiele prestiżowych 

wyróżnień. Wśród nich można wymienić np. tytuł Geparda Biznesu czy Lidera Przedsiębiorczości 

(po raz trzeci z rzędu). Byliśmy też partnerem wielu ważnych i ciekawych konferencji oraz 

wydarzeń branżowych. 

Szanowni Państwo, w imieniu całego Zarządu dziękuję naszym pracownikom i partnerom, dzięki 

którym miniony rok był tak udany dla IMS S.A.  

Zapraszam serdecznie do zapoznania się z Raportem rocznym IMS za 2015 rok. 

 

Michał Kornacki, Prezes Zarządu 

 


