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INFORMACJA PRASOWA 

 

 

Dobry kwartał dla Grupy Kapitałowej IPOPEMA Securit ies S.A. 

 

Grupa Kapitałowa IPOPEMA Securities S.A. opublikowa ła wyniki finansowe za I kwartał  

br. Spółka dominuj ąca wypracowała 4,6 mln zł zysku netto, co stanowi w zrost o 59 proc.  

w stosunku do ub. r. Skonsolidowany zysk netto Grup y IPOPEMA za pierwszy kwartał tego 

roku był wy ższy od osi ągniętego w analogicznym okresie 2010 r. o 70 proc. i wy niósł  

6,1 mln zł. Ł ączne przychody Grupy wyniosły 26,3 mln zł i w porów naniu z I kwartałem 2010 r. 

wzrosły o 27,8 proc.. 

 

Podstawowe dane finansowe Grupy IPOPEMA 1: 

Wybrane skonsolidowane dane finansowe (w tys. zł)        I kwartał 2011     I kwartał 2010 

Przychody z działalności podstawowej  26 328 20 602 
Koszty działalności podstawowej 18 080 15 055 
Zysk z działalności podstawowej 8 248 5 547 
Zysk z działalności operacyjnej 7 586 5 406 
Zysk brutto 7 569 4 434 
Zysk netto  6 063 3 576 
 

Wyniki finansowe w poszczególnych segmentach Grupy: 

 

• Rynek obrotu papierami warto ściowymi 

Przychody Grupy IPOPEMA pochodzące z tytułu obrotu papierami wartościowymi w pierwszym 

kwartale 2011 r. wyniosły 15,5 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, 

wartość tej grupy przychodów wzrosła o 30,7 proc. (z poziomu 11,8 mln zł), co wynikało przede 

wszystkim z ożywienia obserwowanego na rynku wtórnym GPW, uwzględnienia w tej grupie 

przychodów z działalności na BSE w wymiarze całego kwartału oraz z tytułu obrotu papierami 

dłużnymi. - Na wysokość przychodów z tytułu obrotu akcjami przełożyła się przede wszystkim 

poprawa koniunktury na rynku wtórnym GPW oraz ożywienie w obszarze ofert publicznych - 

powiedział Jacek Lewandowski, Prezes Zarządu Grupy IPOPEMA. 

 

• Bankowo ść inwestycyjna 

W I kwartale 2011 r., przychody Grupy IPOPEMA z tytułu usług bankowości inwestycyjnej wyniosły  

2,5 mln zł, przy 2,9 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Jacek Lewandowski: - Przychody  

                                                           
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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z pierwszego kwartału br. były zbliżone do I kwartału roku ubiegłego. Zakładamy jednak, że liczba 

transakcji nad którymi aktualnie pracujemy, jak również obserwowany wzrost zainteresowania spółek 

usługami bankowości inwestycyjnej, powinny przyczynić się do wzrostu przychodów z tego segmentu 

usług w kolejnych okresach bieżącego roku.  

 

• Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi 

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w porównaniu z pierwszym kwartałem 2010 r. 

zanotowała 60 proc. wzrost przychodów, wynikający z większej liczby funduszy i wyższej wartości 

zarządzanych w nich aktywów (na koniec marca 2011 r. IPOPEMA TFI obsługiwało 55 funduszy  

i subfunduszy o łącznej wartości aktywów na poziomie 4,3 mld zł, podczas gdy rok wcześniej ich 

liczba wynosiła 45 z 2,25 mld zł łącznych aktywów). 60 proc. wzrost przychodów połączony  

z ograniczonym wzrostem łącznych kosztów działalności, pozwolił na wypracowanie w I kwartale 2011 

r. 1,1 mln zł zysku netto - blisko dwukrotnie wyższego, niż w tym samym okresie 2010 r. Prezes Grupy 

IPOPEMA: - Oprócz konsekwentnego rozwijania działalności brokerskiej oraz usług bankowości 

inwestycyjnej, w kolejnych kwartałach kluczowe dla Grupy IPOPEMA będzie także zwiększenie skali 

działalności w obszarze zarządzania aktywami klientów instytucjonalnych i korporacyjnych. W marcu 

b.r. IPOPEMA Securities podpisała umowę nabycia 100% akcji Credit Suisse Asset Management 

(Polska) SA - finalizacja transakcji nastąpi po otrzymaniu wymaganych zezwoleń Komisji Nadzoru 

Finansowego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – powiedział J. Lewandowski. 

 

• Działalno ść doradcza  

Systematycznie budowany portfel zleceń IPOPEMA Business Consulting Sp. z o.o. zaowocował  

w I kwartale 2011 r. realizacją przychodów z tytułu świadczonych usług doradczych na poziomie 

3,2 mln zł, co w porównaniu do analogicznego okresu 2010 r. oznacza wzrost o 23,1 proc. (z poziomu 

2,6 mln zł). Wypracowano zysk netto na poziomie 0,4 mln zł, co w porównaniu z I kwartałem 

poprzedniego roku stanowi wzrost o 65,7 proc. - Wraz z obserwowaną obecnie poprawą koniunktury 

gospodarczej można oczekiwać także dalszej poprawy kondycji sektora usług doradczych. W 

kolejnych miesiącach 2011 r. największy wpływ na wynik spółki IPOPEMA Business Consulting 

będzie miała realizacja bieżących kontraktów, a także dalsze budowanie portfela zamówień - dodaje 

Prezes Zarządu Grupy IPOPEMA. 
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