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INFORMACJA PRASOWA 
 
 

Grupa IPOPEMA miała 4,4 mln zysku w I połowie 2013 r. 
 
 
Grupa Kapitałowa IPOPEMA Securities S.A. opublikowa ła wyniki finansowe za I półrocze 2013 roku. 
W tym okresie skonsolidowane przychody Grupy wzrosł y o ponad 15% do poziomu 51,6 mln zł (z 
44,7 mln zł rok wcze śniej). W uj ęciu jednostkowym, przychody IPOPEMA Securities wyni osły 29,7 
mln zł, co stanowi wzrost o blisko 22%. Skonsolidow any zysk netto Grupy IPOPEMA wyniósł 4,4 
mln zł, w stosunku do 4,9 mln zł wypracowanych w an alogicznym okresie roku ubiegłego. 
 
 
Podstawowe dane finansowe Grupy IPOPEMA 1 za I półrocze 2013 roku 2: 

 Wybrane skonsolidowane dane finansowe (w tys. zł) 1 H 2013  1 H 2012 
Przychody z działalności podstawowej  51 552 44 689 
Koszty działalności podstawowej 44 098 36 789 
Zysk z działalności podstawowej 7 454 7 900 
Zysk z działalności operacyjnej 5 731 7 094 
Zysk brutto 5 682 5 039 
Zysk netto 4 361 4 863 

 
Wyniki finansowe w poszczególnych segmentach Grupy:  
 
Działalno ść brokerska 
Przychody z tytułu obrotu papierami wartościowymi wyniosły w I połowie 2013 roku 24,1 mln zł, co w 
porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego oznacza wzrost o ponad 21% (z poziomu 19,9 
mln zł). Wzrost ten wynikał przede wszystkim z większej wartości obrotów realizowanych na rynku akcji 
GPW (o blisko 15% wyższych, niż rok wcześniej), przy jednoczesnym umocnieniu pozycji Spółki na rynku 
wtórnym – z udziałem na poziomie blisko 9,7% (8,1% w I półroczu 2012 r.), IPOPEMA Securities była 
drugim najaktywniejszym brokerem na GPW w I połowie 2013 roku.  
 
Bankowo ść inwestycyjna 
Mimo mocno ograniczonej aktywności zarówno emitentów, jak i inwestorów w obszarze transakcji 
kapitałowych, IPOPEMA Securities zrealizowała w I półroczu 2013 r. transakcje o wyższej wartości, w 
porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. To pozwoliło Spółce na zrealizowanie przychodów z 
tytułu usług bankowości inwestycyjnej na poziomie 5,4 mln zł, co stanowi wzrost o blisko 30% w stosunku 
do I półrocza 2012 r.  
 
 

                                                           
1 Wchodzące w skład Grupy spółki IPOPEMA Outsourcing Sp. z o.o. oraz  IPOPEMA Business Services Kft. zostały wyłączone z konsolidacji z uwagi na 
nieistotność danych finansowych – zgodnie z art. 58 ust. 1 Ustawy o rachunkowości. 
2 Zysk netto IPOPEMA Securities wynikający z jednostkowego sprawozdania finansowego wyniósł w I połowie 2013 r. 4.655 tys. zł (6.186 tys. zł w I 
półroczu 2012 r.) i był wyższy niż zysk wykazany w sprawozdaniu skonsolidowanym za ten sam okres (jako wynik segmentu usług maklerskich i 
pokrewnych) o 1.442 tys. zł. Różnica ta w największym stopniu wynika z dywidendy od IPOPEMA TFI (w wysokości 1.000 tys. zł), która w sprawozdaniu 
skonsolidowanym podlega wyłączeniu. 
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Zarządzanie funduszami i aktywami  
W segmencie zarządzania funduszami inwestycyjnymi i portfelami instrumentów finansowych, Grupa 
IPOPEMA zanotowała w pierwszej połowie 2013 r. wzrost przychodów o blisko 20%, do wysokości 16,1 
mln zł. Wynikało to przede wszystkim ze zwiększenia liczby obsługiwanych funduszy (87 na koniec 
czerwca 2013 r., wobec 75 funduszy rok wcześniej) oraz znaczącego wzrostu wartości aktywów w 
zarządzaniu (11,6 mld zł wobec 6,5 mld zł w analogicznym okresie roku ubiegłego.). Pomimo istotnie 
wyższych przychodów, wzrost kosztów działalności (m.in. za sprawą zdarzeń o charakterze 
jednorazowym) przełożył się na niższy wynik netto segmentu zarządzania funduszami i aktywami (0,2 mln 
zł w I półroczu 2013 r. wobec 1,6 mln zł rok wcześniej). 
 
Działalno ść doradcza  
Z powodu trudniejszej sytuacji rynkowej w obszarze usług doradczych, w I półroczu 2013 r. przychody 
IPOPEMA Business Consulting wyniosły 5,8 mln zł, co w porównaniu z przychodami w I połowie roku 2012 
stanowi spadek o ponad 16%. Obniżone koszty działalności (o ponad 15%) pozwoliły na realizację zysku 
z działalności w wysokości 0,9 mln zł (1,1 mln zł rok wcześniej), a korzystniejszy wynik na działalności 
finansowej przełożył się na wyższy poziom wyniku netto spółki (1,0 mln zł wobec 0,9 mln zł w I półroczu 
2012 r.).  

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

 


