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INFORMACJA PRASOWA 

 

Wyniki finansowe Grupy IPOPEMA w pierwszym kwartale 2012 r.  

 

Grupa Kapitałowa IPOPEMA Securities S.A. opublikowała wyniki finansowe za pierwszy kwartał 

2012 roku. W tym okresie przychody Grupy wyniosły 24,2 mln zł, a skonsolidowany zysk netto 

2,8 mln. Przychody IPOPEMA Securities w tym okresie wyniosły 13,8 mln, a wypracowany 

przez spółkę dominującą zysk netto zamknął się w kwocie 1,5 mln zł. Zysk z działalności 

operacyjnej wyniósł odpowiednio 5,4 mln zł dla całej Grupy i 4,3 mln dla IPOPEMA Securities. 

 

Podstawowe dane finansowe Grupy IPOPEMA
1
 za pierwszy kwartał 2012 roku: 

 Wybrane skonsolidowane dane finansowe (w tys. zł) I Q 2012 

Przychody z działalności podstawowej  24 173 

Koszty działalności podstawowej 19 118 

Zysk z działalności podstawowej 5 055 

Zysk z działalności operacyjnej 5 382 

Zysk brutto 3 030 

Zysk netto 2 833 

 

Wyniki finansowe w poszczególnych segmentach Grupy: 

 

Działalność brokerska 

IPOPEMA Securities wypracowała w I kwartale 2012 r. 11,8 mln przychodów z tytułu świadczenia 

usług brokerskich. W wyniku niekorzystnego rozwoju sytuacji na rynku wtórnym akcji na GPW oraz 

BSE, skutkującego znaczącym obniżeniem obrotów na obu giełdach (odpowiednio o 14% i 23%), 

przychody z tego tytułu były niższe o blisko 24% w porównaniu z I kwartałem 2011 r. - Spadek 

obrotów na GPW dał się we znaki wszystkim podmiotom z branży usług brokerskich, podobnie jak 

osłabienie koniunktury na GPW wpłynęło na sytuację banków inwestycyjnych. Mimo to, dzięki 

dywersyfikacji usług w ramach Grupy IPOPEMA, niezależnie od aktualnej sytuacji gospodarczej i jej 

możliwego wpływu na nasze wyniki finansowe, mamy zapewnione stabilne źródła przychodów – 

powiedział Jacek Lewandowski, prezes Grupy IPOPEMA. Dodał także, że niezależnie od niższego 

poziomu obrotów na GPW i BSE, IPOPEMA będzie nadal dążyć do umacniania swojej pozycji na 

wszystkich rynkach działalności. 

 

                                                           
1
 Wchodząca w skład Grupy spółka IPOPEMA Business Services Kft. została wyłączona z konsolidacji z uwagi na nieistotność 

danych finansowych – zgodnie z art. 58 ust. 1 Ustawy o rachunkowości. 



ul. Waliców 11 • 00-851 Warszawa •  tel. 22 236 92 00 • www.ipopema.pl 

NIP: 527-24-68-122 • kapitał zakładowy: 2.975.212,20 zł, opłacony w całości 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, 
numer KRS 0000230737 

Bankowość inwestycyjna 

Zastój na rynku transakcji IPO oraz niekorzystna sytuacja rynkowa wpłynęły na niższy poziom 

przychodów spółki z tytułu usług bankowości inwestycyjnej, które w pierwszym kwartale 2012 r. 

wyniosły 1,8 mln zł, w porównaniu z poziomem 2,5 mln zł rok wcześniej. - Sytuacja na GPW wpłynęła 

negatywnie na wyniki większości spółek świadczących usługi bankowości inwestycyjnej. Chciałbym 

jednak podkreślić, że mimo ograniczonej podaży ofert publicznych, spowodowanej niskimi wycenami 

spółek i niepewnością inwestorów do dalszego rozwoju sytuacji giełdowej, IPOPEMA  przygotowuje 

kolejne transakcje oraz pracuje nad pozyskaniem nowych klientów, w tym także z obszarów mniej 

podatnych na wahania koniunktury giełdowej – powiedział Jacek Lewandowski. 

 

Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi oraz portfelami maklerskich instrumentów 

finansowych 

Segment zarządzania funduszami inwestycyjnymi i portfelami (łączna działalność IPOPEMA TFI oraz 

IPOPEMA Asset Management) w porównaniu z pierwszym kwartałem 2011 r. zanotował ponad 30-

procentowy wzrost przychodów. Wynikało to z większej liczby obsługiwanych funduszy oraz wyższej 

wartości aktywów w zarządzaniu (na koniec marca 2012 r. IPOPEMA TFI zarządzało 63 funduszami i 

subfunduszami o łącznej wartości aktywów na poziomie 6,8 mld zł, podczas gdy rok wcześniej ich 

liczba wynosiła 55 z 4,3 mld łącznych aktywów), a także z uwzględnienia przychodów IPOPEMA 

Asset Management. Pomimo przychodów wyższych o 34%, znaczący wzrost kosztów działalności 

w pierwszym kwartale 2012 r. (o 66%) przełożył się na nieco niższy poziom zysku netto (0,9 mln zł 

wobec 1,1 mln zł rok wcześniej). Wzrost kosztów wynika jednak w znacznej mierze z rozwoju 

organizacji, w związku z konsolidacją kosztów spółki IPOPEMA Asset Management SA, która weszła 

w skład Grupy z początkiem IV kw. 2011r., a także uruchomieniem projektu budowy detalicznej linii 

biznesowej. - Widoczne od 2011 r. ochłodzenie koniunktury na GPW, powodujące spadek wartości 

aktywów zarządzanych przez fundusze inwestycyjne, nie zagraża wynikom IPOPEMA TFI. Znaczna 

część przychodów spółki pochodzi bowiem z tytułu prowadzenia funduszy zamkniętych i nie jest 

uzależniona od wartości aktywów w funduszu, a tym samym od koniunktury giełdowej – powiedział 

Jacek Lewandowski, prezes Grupy IPOPEMA. 

 

Działalność doradcza 

Dzięki systematycznemu zwiększaniu portfela zamówień, w pierwszym kwartale br. IPOPEMA 

Business Consulting odnotowała 3,7 mln zł przychodów z tytułu świadczenia usług doradczych, co w 

porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego stanowi wzrost o blisko 18%  (z poziomu 3,2 mln 

zł). W pierwszym kwartale 2012 roku zysk netto IPOPEMA Business Consulting przekroczył z kolei 0,4 

mln zł. - W kolejnych miesiącach 2012 r. kluczowy wpływ na działalność IPOPEMA Business 

Consulting  będzie miała realizacja części obecnie obsługiwanych kontraktów, a także dalsze 

zwiększanie udziału w rynku usług doradczych, przy jednoczesnym ograniczonym wzroście kosztów – 

dodał Jacek Lewandowski. 
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Dodatkowe informacje: 

Karolina Guz 

PR Manager 

IPOPEMA Securities S.A. 

Mail: karolina.guz@ipopema.pl 

Tel: + 48 (22) 236 92 51  

Mob: +48 665 625 505 


