Warszawa, 20 marca 2014 r.

INFORMACJA PRASOWA

Grupa IPOPEMA miała 9,4 mln zł zysku w 2013 r.

Grupa Kapitałowa IPOPEMA Securities S.A. opublikowała wyniki finansowe za rok 2013. W tym
okresie skonsolidowane przychody Grupy wyniosły 106,7 mln zł, co stanowi wzrost o ponad
13% względem roku ubiegłego, a skonsolidowany zysk netto: 9,4 mln zł. W ujęciu
jednostkowym, IPOPEMA Securities wypracowała w 2013 r. 57,7 mln zł przychodów oraz
5,6 mln zł zysku netto. Najistotniejszą pozycją przychodów Grupy IPOPEMA pozostają
przychody z tytułu obrotu papierami wartościowymi, które w 2013 r. wyniosły 46,6 mln zł, co
stanowi wzrost o ponad 23% w stosunku do roku ubiegłego.
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Podstawowe dane finansowe Grupy IPOPEMA za 2013 rok:
Wybrane skonsolidowane dane finansowe (w tys. zł)
Przychody z działalności podstawowej

2013 rok
106 671

2012 rok
94 110

Koszty działalności podstawowej

91 904

80 058

Zysk z działalności podstawowej

14 767

14 052

Zysk z działalności operacyjnej

11 816

14 900

Zysk brutto

12 223

11 034

Zysk netto

9 370

9 886

Wyniki finansowe w poszczególnych segmentach Grupy:

Działalność brokerska
Choć w minionym roku dochodziło do dużych wahań wartości indeksów giełdowych, to poziom
obrotów na GPW był o 16,4% wyższy niż w 2012 r. Do tego IPOPEMA istotnie umocniła swoją
pozycję rynkową – z udziałem 8,9% w 2013 r. (8,3% rok wcześniej) była drugim najaktywniejszym
brokerem na rynku akcji na polskim rynku kapitałowym. Pozwoliło to na wzrost przychodów z tytułu
obrotu papierami wartościowymi o 23,2%, do 46,6 mln zł. W minionym roku przychody z tytułu obrotu
papierami wartościowymi stanowiły 43,7% skonsolidowanych przychodów z działalności podstawowej.

Bankowość inwestycyjna
Ubiegły rok był wymagający w zakresie transakcji kapitałowych. Duża zmienność sytuacji na GPW
oraz niepewność inwestorów do przyszłości OFE przełożyły sią na ograniczoną aktywność emitentów
oraz inwestorów w obszarze transakcji kapitałowych. Niemniej jednak w minionym roku IPOPEMA
była zaangażowana w szereg istotnych transakcji, tj. obie zrealizowane w roku 2013 prywatyzacyjne
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pierwsze oferty publiczne (PKP Cargo oraz Energa), sprzedaż przez Skarb Państwa dużego pakietu
akcji PKO BP (była to największa transakcja ABB w historii polskiej giełdy), emisję akcji z prawem
poboru dla Polnordu oraz emisję obligacji dla Marvipolu. Spółka zakończyła również z sukcesem
proces restrukturyzacji finansowej spółki Trakcja S.A. - Niestety, mimo udziału w najbardziej
prestiżowych transakcjach oraz dużego zaangażowania zespołu rynków kapitałowych, mniejsza liczba
transakcji zrealizowanych w ubiegłym roku przełożyła się na niższe przychody z tytułu tych usług.
Wyniosły one 10,8 mln zł, wobec 13,8 mln zł w 2012 roku – dodał Jacek Lewandowski.

Zarządzanie

funduszami

inwestycyjnymi

oraz

portfelami

maklerskich

instrumentów

finansowych
Segment zarządzania funduszami inwestycyjnymi i aktywami (działalność IPOPEMA TFI oraz
IPOPEMA Asset Management) zanotował w 2013 r. wzrost przychodów o ponad 26% w porównaniu z
rokiem ubiegłym (35,8 mln zł wobec 28,4 mln zł w 2012 r.). Wynika to głównie z większej liczby
i wartości aktywów obsługiwanych funduszy (na koniec 2012 r. IPOPEMA TFI zarządzało
95 funduszami i subfunduszami o aktywach 18,3 mld zł, wobec 85 funduszy i 7,8 mld zł aktywów rok
wcześniej).

- W 2013 r. IPOPEMA TFI istotnie zwiększyła także wartość aktywów w funduszach

aktywnie zarządzanych – do poziomu 760 mln zł na koniec grudnia 2013 r. W samym ‘parasolu’
IPOPEMA SFIO, który jest obecny na rynku od ponad dwóch lat, na koniec minionego roku
zgromadzono 404,3 mln zł aktywów, co oznacza że do funduszu wpływały średnio blisko 554 tysiące
złotych dziennie – powiedział Jacek Lewandowski. Pomimo wyższych przychodów, wzrost kosztów
działalności o blisko 30% przełożył się na niższy poziom zysku netto w tym segmencie (3,1 mln wobec
4,6 mln w 2012 r.). - Należy jednak podkreślić, że wynik z 2012 roku uwzględniał utworzenie aktywa
z tytułu podatku odroczonego od strat podatkowych w latach poprzednich – dodał prezes.

Działalność doradcza
Segment usług doradczych, czyli IPOPEMA Business Consulting, zanotował w 2013 r. przychody na
poziomie 13,2 mln zł (12,3% łącznych przychodów Grupy IPOPEMA), wobec 13,7 mln zł w 2012 roku.
Niemniej, obniżenie poziomu kosztów działalności w tym segmencie, wraz z korzystniejszym wynikiem
na działalności finansowej, przełożyły się na wyższy poziom zysku netto, który w 2013 r. wyniósł 2 mln
zł (wobec 1,7 mln zł w 2012 r.). - W 2014 r. kluczowy wpływ na działalność IPOPEMA Business
Consulting będzie miała realizacja części obecnie obsługiwanych kontraktów, a także dalsze
zwiększanie portfela zamówień przy jednoczesnym ograniczonym wzroście kosztów – dodał Jacek
Lewandowski.
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