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Informacja prasowa: 13.11.2017 r. 

 

Grupa INPRO z większym zyskiem po trzech kwartałach 

Grupa INPRO podsumowała wyniki po III kwartałach 2017 roku. Skonsolidowane 

przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 112 mln zł. Zysk brutto ze sprzedaży po 

trzech kwartałach br. wyniósł 39,5 mln zł (wzrost o 19 % r./r.), a zysk netto 12,8 mln 

zł (wzrost o 11 % r./r.). Grupa INPRO wprowadziła do sprzedaży w bieżącym roku już 

687 nowych mieszkań i domów. Zwiększona oferta przekłada się na lepsze wyniki 

sprzedaży. Narastająco od stycznia do września br. Grupa podpisała 487 umów netto 

osiągając wzrost sprzedaży mieszkań i domów o ponad 71%. 

 

W pierwszych trzech kwartałach 2017 r. Grupa INPRO zanotowała nieznaczny spadek przychodu 

ze sprzedaży o 6%, do poziomu 112 mln zł. Zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o 19% i wyniósł 

39,5 mln zł. Natomiast zysk netto Grupy wzrósł o 11% do poziomu 12,8 mln zł 

Grupa Kapitałowa INPRO w okresie styczeń–wrzesień 2017 r. podpisała 487 umów 

przedwstępnych netto w porównaniu do 284 umów z analogicznego okresu roku poprzedniego, 

odnotowując tym samym wzrost o 71%. Wzrost ten wynika z większej o ponad 60% liczby lokali 
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znajdującej się w sprzedaży w porównaniu do III kwartału 2016 roku, a także ze wzrostu 

zainteresowania klientów ofertą Spółki, w tym inwestycjami, które cieszą się obecnie największą 

popularnością  tj. Kwartał Uniwersytecki II etap, Optima etap I oraz Harmonia Oliwska I i II etap. 

W okresie styczeń-wrzesień br. Grupa Kapitałowa przekazała łącznie 191 lokali mieszkalnych i 

było to o 18% mniej niż w pierwszych trzech kwartałach 2016 r., kiedy wydano 231 mieszkań.  

„Wzrost poziomu rentowności Grupy związany jest z wyższą marżą realizowaną na 

sprzedawanych mieszkaniach, najczęściej tych kupowanych w celach inwestycyjnych oraz z 

poprawą wyników spółek powiązanych, które generują już 35% przychodów i około 30% wyniku 

netto” - powiedział Piotr Stefaniak, Prezes Zarządu INPRO S.A. 

Łącznie w roku 2017 Grupa Kapitałowa INPRO S.A. wprowadziła do sprzedaży 687 nowych 

mieszkań i domów. Przy założeniu braku opóźnień w procedurach administracyjnych związanych 

z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, do końca roku Grupa planuje zrealizować następujące 

projekty: Osiedle Harmonia Oliwska (etap I), Osiedle Optima (etap I) oraz Osiedle Leszczynowy 

Staw (budynek nr 1). 

Po trzech kwartałach 2017 roku działalność spółek powiązanych stanowi już 35% przychodów ze 

sprzedaży Grupy. Najistotniejszy udział ma działalność hotelarska INPRO, która wygenerowała 26 

mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 2,5 mln zysku netto. 
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*** 

 
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 udzielają: 

Tauber Promotion 

 

Mariusz Skowronek 

tel. 22 833 35 02 w. 101,  

mobile: 698 612 866 

mskowronek@tauber.com.pl 
 

Dominika Nosal 

tel. 22 833 35 02 w. 111,  

dominika@tauber.com.pl 
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