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INFORMACJA PRASOWA 

 

Wzrost zysków Grupy IPOPEMA po III kwartałach 2011 r. 

 

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

kwartały br. W tym okresie skonsolidowany zysk nett o Grupy IPOPEMA wyniósł 24,5 mln zł, w 

stosunku do 15,7 mln zł po III kwartałach roku ubie głego, co stanowi wzrost o 56%. 

Skonsolidowany zysk netto Grupy IPOPEMA za III kwar tał tego roku wyniósł 11,7 mln zł i był 

ponad dwukrotnie wy ższy od osi ągniętego w analogicznym okresie 2010 r. Zarówno w okres ie 

I-III kw. 2011 r., jak i w samym III kwartale, popr awie uległy wyniki Grupy wszystkich obszarach 

działalno ści.  

 

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

Wybrane skonsolidowane dane 
finansowe III kwartał I-III kwartał 

(w tys. zł) 2011 2010 2011 2010 
Przychody z działalności 
podstawowej 

31 065 23 450 86 162 73 695 

Koszty działalności podstawowej 21 473 16 224 59 857 51 196 
Zysk z działalności podstawowej 9 592 7 226 26 305 22 499 

Zysk z działalności operacyjnej 12 004 7 038 28 245 21 062 
Zysk brutto 13 550 7 211 29 603 19 970 
Zysk netto 11 751  5 626 24 518 15 738 
 

Wyniki finansowe w poszczególnych segmentach Grupy: 

 

Rynek obrotu papierami warto ściowymi 

Przychody Grupy IPOPEMA pochodzące z tytułu obrotu papierami wartościowymi w III kwartale br. 

wyniosły 15 mln zł, co w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego oznacza wzrost 

o blisko 20%. Łącznie w trakcie pierwszych trzech kwartałów 2011 r. przychody z tytułu obrotu 

papierami wartościowymi wyniosły 44,8 mln zł i w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku  

wzrosły o 17%. - Wynikało to przede wszystkim z wysokich obrotów na GPW w analizowanym okresie 

(obroty na rynku akcji w okresie pierwszych trzech kwartałów 2011 r. były o ponad 35% wyższe niż w 

analogicznym okresie 2010 r.), wzrostu udziału w obrotach na BSE oraz uwzględnienia przychodów z 

działalności w obszarze obrotu instrumentami dłużnymi - powiedział Jacek Lewandowski, prezes 

Grupy IPOPEMA. Po uzyskaniu niezbędnych zezwoleń ze strony Praskiej Giełdy Papierów 

Wartościowych (PSE) oraz Centralnego Depozytu Papierów Wartościowych (CSD), jeszcze w 

listopadzie IPOPEMA Securities zamierza rozpocząć zapowiadaną wcześniej działalność maklerską w 
                                                           
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. 
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Czechach. - Jesteśmy pierwszym polskim członkiem PSE. Zamierzamy skoncentrować swoją 

działalność przede wszystkim na rynku akcji - dodał prezes. 

 

Bankowo ść inwestycyjna 

W III kwartale 2011 r. przychody z tytułu bankowości inwestycyjnej wyniosły 6,7 mln zł i były ponad 

dwukrotnie wyższe w porównaniu z III kwartałem roku ubiegłego. Również w łącznym ujęciu 

pierwszych trzech kwartałów br. wartość tej grupy przychodów wzrosła w porównaniu z analogicznym 

okresem 2010 r. - Trzeci kwartał w obszarze bankowości inwestycyjnej był bardzo dobry, ze względu 

na fakt, że w tym okresie zamknęło się wiele transakcji zainicjowanych w I i II kwartale. Obecnie 

jesteśmy skoncentrowani na transakcjach obligacyjnych oraz M&A – w tym zakresie widać duże 

zainteresowanie zarówno inwestorów finansowych, jak i branżowych – dodał prezes. 

 

Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi 

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zanotowała wzrost przychodów zarówno w 

okresie I-III kw. br. (o ponad 33%), jak i w III kwartale (o blisko 9%) w porównaniu do ub.r.. Największy 

wpływ na wyższy poziom przychodów w segmencie zarządzania funduszami miał wzrost wartości 

aktywów w zarządzaniu oraz wzrost liczby funduszy – na koniec września IPOPEMA TFI zarządzała 

aktywami na poziomie 5,2 mld zł w 51 funduszach inwestycyjnych zamkniętych i dwóch funduszach 

otwartych. Wzrósł również zysk netto pochodzący z tego segmentu: w pierwszych trzech kwartałach 

2011 r. wyniósł 3 mln zł w stosunku do 2 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Na koniec III 

kwartału sfinalizowano także przejęcie Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A., które zmieniło 

nazwę na Ipopema Asset Management. - W wyniku przejęcia, spółki Grupy IPOPEMA zarządzają 

łącznie 8 mld zł, co plasuje nas wśród największych firm inwestycyjnych. Przejęcie pozwoliło 

wzmocnić nasze kompetencje w obszarze instrumentów dłużnych, które są uznawane za bezpieczne i 

przez to cieszą się dużym powodzeniem zwłaszcza w momencie niepewnej sytuacji na rynkach akcji – 

dodał prezes. 

 

Działalno ść doradcza  

W III kwartale br. IPOPEMA Business Consulting Sp. z o.o. wypracowała przychody w wysokości 4,5 

mln zł, co w porównaniu z III kwartałem roku 2010 stanowi wzrost o blisko 60%. Łącznie w okresie  

I-III kw. 2011 r. przychody spółki osiągnęły wysokość 11,9 mln zł, a wypracowany zysk netto wyniósł 

2,3 mln zł. - W kolejnych miesiącach kluczowy wpływ na działalność IPOPEMA Business Consulting 

będzie miała realizacja obecnie obsługiwanych kontraktów, a także dalsze zwiększanie portfela 

zamówień – powiedział Jacek Lewandowski. 

 

Dodatkowe informacje: 
Karolina Guz 
PR Manager  
IPOPEMA Securities S.A. 
Mail: karolina.guz@ipopema.pl  
Tel: + 48 (22) 236 92 51 


