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Warszawa, 7 listopada 2013 r. 

 

INFORMACJA PRASOWA 

 

Wzrost zysku Grupy IPOPEMA po III kwartałach 2013 r . 

 

Grupa Kapitałowa IPOPEMA Securities S.A. opublikowa ła wyniki finansowe za pierwsze trzy 

kwartały br. W tym okresie przychody Grupy wyniosły  74,5 mln zł, wobec 63,3 mln w roku ubiegłym, 

co stanowi wzrost o blisko 18%. Skonsolidowany zysk  netto Grupy IPOPEMA w III kwartale był 

trzykrotnie wy ższy, ni ż rok temu i wyniósł 1,7 mln zł, w stosunku do 0,6 m ln zł w analogicznym 

okresie roku ubiegłego.  

 

Podstawowe dane finansowe Grupy IPOPEMA 1, za III kwartał oraz za kwartały I-III: 

Wybrane skonsolidowane dane 
finansowe 
(w tys. zł) 

III kwartał I-III kwartał 

2013 2012 2013 2012 
Przychody z działalności podstawowej 22 955 18 644 74 507 63 333 
Koszty działalności podstawowej 20 208 16 853 64 306 53 642 
Zysk z działalności podstawowej 2 747 1 791 10 201 9 691 

Zysk z działalności operacyjnej 2 091 1 559 7 822 8 653 
Zysk brutto 2 263 828 7 945 5 867 
Zysk netto 1 724  561 6 085 5 424 
 

Wyniki finansowe w poszczególnych segmentach Grupy: 

 

Rynek obrotu papierami warto ściowymi 

Przychody Grupy IPOPEMA z tytułu obrotu papierami wartościowymi w ciągu pierwszych trzech kwartałów 

2013 r. wyniosły łącznie 34,3 mln zł i były o blisko 21% wyższe, niż rok wcześniej.  

- Wynikało to przede wszystkim z wysokich obrotów na GPW w tym okresie (obroty na rynku akcji były o 

blisko 16% wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku) oraz wzrostu udziału IPOPEMY w obrotach 

na rynku wtórnym - w okresie od stycznia do września tego roku wyniósł on 9,3%, podczas gdy w tym 

samym okresie roku 2012 kształtował się na poziomie 8%. Za okres od początku roku do końca 

października, IPOPEMA zajmuje drugie miejsce pod względem udziału w obrotach na GPW - powiedział 

Jacek Lewandowski, prezes IPOPEMA.  

 

Bankowo ść inwestycyjna 

W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2013 r. Grupa IPOPEMA zanotowała wzrost przychodów w obszarze 

bankowości inwestycyjnej o 16,3%, do poziomu 5,7 mln zł (4,9 mln rok wcześniej). – Większość 

przychodów w tym segmencie przypadła na pierwszą połowę roku, co wynikało w głównej mierze 

z charakterystyki i harmonogramów realizowanych projektów. Spodziewamy się ożywienia w tym zakresie - 

                                                           
1 Wchodzące w skład Grupy spółki IPOPEMA Business Services Kft. oraz IPOPEMA Outsourcing  sp. z o.o. zostały wyłączone z 
konsolidacji z uwagi na nieistotność danych finansowych – zgodnie z art. 58 ust. 1 Ustawy o rachunkowości. 
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dotychczasowe wzrosty i ostatnie dobre debiuty mogą spowodować powrót zainteresowania transakcjami 

giełdowymi wśród właścicieli spółek. Potencjalni emitenci mogą pochodzić zarówno z Polski, jak i z 

zagranicy – powiedział Mariusz Piskorski, wiceprezes zarządu, odpowiedzialny za usługi corporate finance. 

 

Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi 

Istotny wzrost przychodów w okresie pierwszych trzech kwartałów 2013 r. zanotował również segment 

zarządzania funduszami inwestycyjnymi i portfelami, czyli działalność IPOPEMA TFI i IPOPEMA Asset 

Management. Wzrost ten wyniósł ponad 27% - do poziomu 25,3 mln zł i wynikał głównie z większej liczby 

obsługiwanych funduszy oraz wyższej wartości aktywów w zarządzaniu (na koniec września 2013 r. 

IPOPEMA TFI zarządzało 93 funduszami i subfunduszami o łącznej wartości aktywów na poziomie 12,5 

mld zł, podczas gdy rok wcześniej ich liczba wynosiła 76 funduszy oraz 7,4 mld aktywów pod 

zarządzaniem). - Warto również podkreślić, że w okresie pierwszych trzech kwartałów br.,  IPOPEMA TFI 

istotnie zwiększyła wartość aktywów w funduszach aktywnie zarządzanych – do poziomu 600 mln zł na 

koniec września 2013 r. - stwierdził Jacek Lewandowski. W ciągu trzech kwartałów najwięcej środków 

pozyskał fundusz IPOPEMA Global Macro FIZ – było to ponad 100 mln zł. IPOPEMA TFI nawiązuje też 

kolejne relacje dystrybucyjne: od października otwarte fundusze inwestycyjne są dostępne również dla 

klientów Banku BGŻ oraz Banku Millennium. Tylko w październiku otwarte fundusze inwestycyjne 

IPOPEMY zanotowały rekordowe napływy netto z relacji dystrybucyjnych, na poziomie przekraczającym 40 

mln zł. 

 

Działalno ść doradcza  

IPOPEMA Business Consulting w okresie I-III kw. 2013 r. zanotowała przychody na poziomie 8,7 mln zł. 

Zysk netto IPOPEMA Business Consulting w okresie I-III kw. 2013 r. wyniósł 1,5 mln zł, wobec 1,2 mln zł w 

analogicznym okresie roku 2012. - W kolejnym kwartale kluczowy wpływ na działalność IPOPEMA 

Business Consulting będzie miała konsekwentna realizacja części obecnie obsługiwanych kontraktów, jak 

również dalsze zwiększanie portfela zamówień przy jednoczesnej kontroli kosztów działalności – 

powiedział Jacek Lewandowski.  

 

Dodatkowe informacje: 
Karolina Szapiro 
PR Manager  
IPOPEMA Securities S.A. 
Mail: karolina.szapiro@ipopema.pl  
Tel: + 48 665-625-505 
 


