
      
   

 

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: 4.04.2018 r. 

 

Grupa INPRO z największym w swej historii poziomem przedsprzedaży  

Grupa INPRO podsumowała wyniki finansowe za 2017 rok. Skonsolidowany zysk netto  

wyniósł 30,3 mln zł przy osiągniętych przychodach ze sprzedaży w wysokości 202,9 

mln zł. W minionym roku Grupa uzyskała najwyższy w swej historii poziom sprzedaży, 

podpisując łącznie 739 umów przedwstępnych netto.  

 

W minionym roku Grupa INPRO wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na 

poziomie 202,9 mln zł, co stanowi jedynie o 1% mniej niż w poprzednim roku, przy 

jednoczesnym wzroście rentowności netto z 14% do 15%. Wypracowany zysk netto wyniósł 30,3 

mln zł wobec 29,3 mln zł rok wcześniej. Poprawa rentowności Grupy związana była przede 

wszystkim z wyższą marżą zrealizowaną na sprzedanych mieszkaniach oraz z poprawą 

rentowności spółek inBet Sp. z o.o., PI ISA Sp. z o.o. oraz Hotel Mikołajki Sp. z o.o.  działających 

w ramach Grupy.  

 „Ubiegły rok był dla nas bardzo udany, po raz kolejny sprzedaż mieszkań osiągnęła rekordowy 

poziom. Tak jak w 2016 roku pomogła w tym dobra sytuacja gospodarcza, przede wszystkim  

niskie stopy procentowe oraz wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto. W dalszym ciągu popyt 
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wspierany był przez dwie grupy nabywców: korzystających z programu MDM oraz kupujących 

mieszkania za gotówkę, także w celach inwestycyjnych. W minionym roku obchodziliśmy także 

jubileusz 30–lecia. Cieszymy się, że w tym jubileuszowym roku mogliśmy z dumą prezentować 

nasze osiągnięcia i pobijać kolejne rekordy sprzedażowe” – zauważa Piotr Stefaniak, Prezes 

Zarządu INPRO SA. 

W 2017 roku Grupa INPRO wykorzystując swój potencjał zanotowała najwyższy w swej historii 

poziom przedsprzedaży. Od stycznia do grudnia sprzedano łącznie 739 mieszkań i domów 

jednorodzinnych netto (w rozumieniu umów przedwstępnych uwzględniających rezygnacje). Dla 

porównania w roku 2016 Grupa sprzedała 388 lokale, a w roku 2015 sprzedała 545 mieszkania. 

Liczba mieszkań wydanych nabywcom w 2017 roku była niższa niż w roku poprzednim- wydano 

bowiem 433 lokale i domy (6 % spadku w porównaniu do 2016 roku). 

W minionym roku Grupa INPRO wprowadziła do sprzedaży 718 nowych lokali/domów 

jednorodzinnych, dla porównania w 2016 roku było to 607 lokali. Oferta Grupy poszerzyła się o 

następujące projekty: Harmonia Oliwska etap II, Kwartał Uniwersytecki etap II, Debiut etap I, 

Azymut, Golf Park etap D, trzy budynki na Osiedlu Leszczynowy Staw, dwa budynki na Osiedlu 

Nowa Niepołomicka oraz jeden budynek na Osiedlu Ambiente.  

W 2018 roku Grupa planuje wprowadzić do sprzedaży aż 1.029 nowych mieszkań i domów w 

różnych segmentach i lokalizacjach. Nowe projekty przygotowywane przez Grupę, które zasilą 

ofertę sprzedażową w roku 2018 to: Harmonia Oliwska etap III w Gdańsku (157 lokali), Kwartał 

Uniwersytecki etap III w Gdańsku (72 lokale), Osiedle Debiut w Pruszczu Gdańskim etap II (92 

lokale), City Park etap II w Gdańsku (189 lokali), Optima etap II w Gdańsku (200 lokali), Osiedle 

Wróbla Staw małe domy mieszkalne etap II (4 lokale), Golf Park etap D (4 domy jednorodzinne), 

Osiedle Nowa Niepołomicka w Gdańsku, budynek nr 5 (36 lokali) i nr 4 (36 lokali), Osiedle 

Leszczynowy Staw w Gdańsku, budynek nr 7 (34 lokale) i nr 6 (34 lokale), Osiedle Havlove w 

Gdańsku, budynek 1 (10 lokali), nr 4 (23 lokale), nr 5 (23 lokale), nr 6 (46 lokali), nr 7 (46 

lokali), nr 8 (23 lokale).  

 

*** 

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 
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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 
 

Dominika Nosal 

tel. 22 833 35 02 w. 111,  

dominika@tauber.pl 
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