
      
   

 

www.inpro.com.pl         

 
INPRO S.A., ul. Opata Jacka Rybińskiego 8, 80-320 Gdańsk, tel.: (58) 34 00 370, e-mail: sekretariat@inpro.com.pl 
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejestrowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306071. Spółka Emitenta została zarejestrowana w rzeczonym rejestrze 

przedsiębiorców dnia 29 maja 2008 roku. Spółka posiada również numer identyfikacji podatkowej NIP 589-000-85-40 oraz numer 
ewidencji statystycznej REGON 008141071. 

  1 

Informacja prasowa: 16.11.2015 r. 

Grupa Inpro odnotowała blisko  

sześciokrotny wzrost zysku netto 

Grupa Kapitałowa Inpro za pierwsze dziewięć miesięcy 2015 roku odnotowała wzrost 

przychodów ze sprzedaży o 43 proc. do poziomu 134,0 mln zł. Marża brutto wzrosła  

o 83 proc. do wartości 37,2 mln zł. Natomiast zysk netto wyniósł 16,4 mln zł wobec  

2,8 mln zł w analogicznym okresie 2014 roku. 

Za pierwsze trzy kwartały 2015 roku Grupa Inpro osiągnęła przychody na poziomie blisko  

134 mln zł, czyli o 43% więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. 

Poprawa uzyskanych wyników wynika przede wszystkim ze wzrostu ilości wydań oraz korzystnej 

ceny jednostkowej metra kwadratowego sprzedawanych lokali. Zysk brutto ze sprzedaży wzrósł 

do wartości 37,2 mln zł, czyli o 83%. Zysk netto osiągnięty w pierwszych trzech kwartałach 2015 r. 

ukształtował się na poziomie 16,4 mln zł, czyli blisko sześciokrotnie więcej niż rok wcześniej, kiedy  

Grupa Inpro wypracowała 2,8 mln zł.  

 

„Okres wakacyjny był okresem bardzo pracowitym dla rynku deweloperskiego, pobite zostały 

kolejne rekordy pod względem ilości sprzedanych mieszkań. Jednocześnie wzrosła liczba 

mieszkań wprowadzonych do sprzedaży. Utrzymujący się popyt na mieszkania niejako zmusza 

nas do rozpoczęcia realizacji kolejnych projektów. Mamy nadzieję, że ta tendencja utrzyma się 

przez dłuższy okres” – mówi Piotr Stefaniak, Prezes Zarządu Inpro SA. 

 

Narastająco za dziewięć miesięcy 2015 roku Grupa sprzedała łącznie 405 lokali (w rozumieniu 

umów przedwstępnych netto), co stanowi 25% wzrost w porównaniu do analogicznego okresu 

2014 roku. W trzecim kwartale 2015 Grupa Inpro podpisała łącznie 168 umów przedwstępnych netto. 

Oznacza to wzrost wolumenu sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego aż o 57 %. 

Największym zainteresowaniem cieszyły się inwestycje: Chmielna Park, ze względu na atrakcyjną 

lokalizację w centrum Gdańska (duży udział zakupów w celach inwestycyjnych),  

oraz Wróbla Staw Mieszkania, z uwagi na dostępność w programie MDM. 

 

W III kwartale br. Grupa Kapitałowa Inpro przekazała łącznie 122 lokale mieszkalne, gdzie  

w III kwartale 2014 roku Grupa wydała 18 mieszkań. Narastająco za dziewięć miesięcy bieżącego 

roku Grupa wydała łącznie 320 lokali w porównaniu ze 176 lokalami w roku ubiegłym. Tak duży 

wzrost ilości przekazań kluczy do lokali w bieżącym roku, koresponduje z ilością zakończonych 

przedsięwzięć deweloperskich: Wróbla Staw Domy (14 budynków), City Park budynki E i F  
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(179 lokali), Wróbla Staw Mieszkania etap II (109 lokali), Osiedle Leszczynowe budynek  

12 (48 lokali). W ostatnim kwartale 2015 roku, który już się rozpoczął, Inpro zrealizowało 

inwestycje: Chmielna Park budynek B (117 lokali), Osiedle Leszczynowe budynek nr 14  

(24 lokale), Osiedle Wróbla Staw Mieszkania etap I (118 lokali). Do końca roku Inpro planuje 

jeszcze zakończyć realizację Osiedla Wróbla Staw Domy etap D (6 domów jednorodzinnych). 

 

W 2015 roku Grupa Inpro wprowadziła do sprzedaży w sumie 519 mieszkań i domów.  

 

 

*** 

 

Firma Inpro powstała w 1987 roku. Jest jedną z najbardziej uznanych i liczących się firm deweloperskich 

działających na rynku trójmiejskim. W swojej ofercie ma przede wszystkim apartamenty i mieszkania  

o podwyższonym standardzie oraz domy jednorodzinne. Spółka realizuje także inwestycje komercyjne, takie jak hotele 

apartamentowe i biurowce oraz świadczy usługi budowlane. Inpro kładzie nacisk przede wszystkim na doskonałe 

lokalizacje swoich inwestycji oraz wysoką jakość wykonania, dzięki czemu od wielu lat zajmuje wysokie miejsce w 

pierwszej piątce firm deweloperskich na rynku trójmiejskim. Grupa Inpro posiada wykwalifikowaną kadrę budowlaną. 

Firma szczególną uwagę przykłada do stosowania nowoczesnych technologii oraz nowatorskich rozwiązań technicznych i 

organizacyjnych. Inpro jest również w czołówce pod względem liczby sprzedanych lokali dzięki odpowiedniemu 

dopasowaniu oferty do wymagań klientów. 

 

 

 

 

 

Dodatkowych informacji udziela: 

Tauber Promotion 

 

Mariusz Skowronek 

tel. 22 833 35 02 w. 101,  

mobile: 698 612 866 

mskowronek@tauber.com.pl 

 

Marika Żołądek-Banaś 

tel. 22 833 35 02 w. 111,  

mobile: 502 831 620 

marika@tauber.pl 
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