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1. Informacje o spółce  

1.1  

Podstawowe dane  

 

Nazwa  Jantar Development S.A 

Siedziba  ul. Świętojańska 114, 81-388 Gdynia 

Telefon  +48 58 555 71 96 

Fax  +48 58 555 71 96 

E-mail  biuro@jantardevelopment.pl 

Strona internetowa  

 

NIP 

REGON 

Kapitał zakładowy 

Numer KRS  

 

 

1.2 

Zarząd 

 

1.3 

Rada nadzorcza 

 

 

www.jantardevelopment.pl 

 

739-354-24-62 

280103059 

1 768.182,00 zł 

0000383994 

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku,  

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

 

Maria Jolanta Sadza - Prezes Zarządu 

  

 

Sebastian Kołacz - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Grzegorz Pajko - Członek Rady Nadzorczej 

Barbara Marczak - Członek Rady Nadzorczej 

Janusz Olszewski - Członek Rady Nadzorczej 

Damian Wąsiewski - Członek Rady Nadzorczej 

 

1.4. Skład akcjonariatu  

Na dzień sporządzenia raportu skład akcjonariatu Jantar Development S.A. wygląda następująco:  

Akcjonariusz Liczba akcji 
Łączna wartość 

nominalna 

Udział w kapitale 

zakładowym (w 

proc.) 

Udział w ogólnej 

liczbie głosów 

WZA  (w proc.) 

Dom Finansowy PLUS sp. z o.o  9 790 000 979 000 zł 55,37 55,37 

Dom Finansowy Posterus sp. z o.o  2 210 000 221 000  zł 12,5 12,5 

Wojciech Szcześniak 1 207 030 1 207 030  zł 6,83 6,83 

Mariusz Kotecki 1 114 880 111 488 zł 6,31 6,31 

Pozostali 3 359 910 335 991 zł 18,99 18,99 

Informacje o akcjonariacie nie obejmują akcji objętych emisją „D” z uwagi na ich nie zarejestrowanie w KRS w okresie 

sprawozdawczym. 

mailto:biuro@jantardevelopment.pl
http://www.jantardevelopment.pl/
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1.5  Przedmiot działalności  

Jantar Development S.A jest podmiotem dominującym w grupie kapitałowej Jantar Development działającej 

w branży nieruchomości. W ramach prowadzonej działalności Emitent zajmuje się szeroko pojętą działalnością 

związaną z rynkiem nieruchomości. Do głównych działalności należy realizowanie projektów budowlanych 

w zakresie budownictwa mieszkaniowego, jak również w przyszłości budynków usługowych, handlowych i 

innych. Działalność Emitenta w zakresie realizacji projektów deweloperskich prowadzona jest w oparciu o 

współpracę z podwykonawcami. Realizacja projektów deweloperskich Emitenta oparta jest  na budowie 

nowych budynków których lokale bądź będą niezwłocznie sprzedawane (poprzez sprzedaż pojedynczych lokali 

mieszkalnych lub usługowych) bądź pozostawiane tymczasowo w swoich zasobach. Spółka w I kwartale 2013 r. 

powołała dwie spółki zależne. Nowopowstałe spółki zostały powołane w celu optymalizacji kosztów 

projektowych (Jantar Architektura sp. z o.o) oraz optymalizacji kosztów budowlanych (Jantar Budownictwo sp. 

z o.o). 

Emitent planuje rozszerzenie prowadzonej działalności gospodarczej, o czym informował w raporcie bieżącym 

nr 35/2013. Nowa działalność Emitenta realizowana będzie w następujących segmentach: 

 Wynajem krótkoterminowy lokali położonych w centrum Gdyni, 

 Działalność wykonawczo-budowlana, 

 Handel detaliczny pod marką dużej sieci handlowej (działalność na zasadzie franszyzy), 

 Usługi finansowe w zakresie udzielania finansowania osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym. 

O postępach prac w powyższych obszarach, Zarząd Emitenta informował będzie poprzez publikację raportów 

bieżących. 
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2. Jednostkowe kwartalne sprawozdanie finansowe za IV  kwartał 2013 r.  
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3. Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2013 r. 
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4. Komentarz Zarządu odnośnie istotnych zdarzeń oraz czynników mających wpływ na 

prezentowane jednostkowe i skonsolidowane  dane finanse. 

Spółka w okresie sprawozdawczym nie dokonywała zmian w zakresie polityki rachunkowości. Za rok 

obrachunkowy traktuje się okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. 

Zgodnie z Ustawą o Rachunkowości koszty i przychody z przedmiotowej realizacji inwestycji zostaną 

uwidocznione w momencie wydania lokali ostatecznym nabywcom. W związku, z czym w prezentowanych 

danych finansowych Emitenta nie została uwzględniona wartość podpisanych umów sprzedaży lokali.  

 

5.Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w  IV kwartale 2013 r., wraz z 

opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, 

mających wpływ na osiągnięte wyniki. 

W okresie sprawozdawczym spółka podjęła działania zmierzające do pozyskania środków kredytowych na 

realizację inwestycji w Pruszczu Gdańskim ul. Dąbrowskiego.  

Powyższe zdarzenia mają wpływ na sytuację bilansową spółki tj. zmniejszenie stanu zobowiązań a tym samym 

wzmocnienie kapitałowe spółki jak również buduje strategicznie poprzez spółkę w przyszłości zależną 

dywersyfikację przychodów wraz z ich wzrostem. 

Jednocześnie spółka podjęła kolejne działania zmierzające do zwiększenia przychodów i dywersyfikację 

przychodów tak, aby zbudować stabilne przychody z różnych przedmiotów działalności, niezależne w 

przyszłości od koniunktury gospodarczej.  

Istotnym zdarzeniem w IV kwartale 2013 r. była nagła śmierć Prezesa Zarządu – Michaela Sadza. Powyższe 

wydarzenie było niezwykle istotne dla Spółki, z uwagi na znaczące zaangażowanie osobiste Prezesa Zarządu w 

sprawy Emitenta. W IV kwartale 2013 r. musiała nastąpić w związku z tym wydarzeniem zmiana na stanowisku 

Prezesa Zarządu spółki. Nowopowołanym Prezesem Zarządu została Maria Jolanta Sadza, która będzie 

kontynuować zamierzenia syna Michaela Sadza, jak również będzie realizować cele biznesowe podjęte przez 

poprzedni Zarząd spółki. 

 

6.  Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników 

finansowych na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie 

kwartalnym. 

Prognoza wyników finansowych na rok 2013 została skorygowana przez Zarząd Emitenta, o czym Emitent 

informował w raporcie bieżącym nr 34/2013. Aktualnie prognoza ta kształtuje się następująco: 

Przychody netto ze sprzedaży: 510 000 zł 

Zysk netto: 39 000 zł 

Wyniki finansowe narastająco za okres 1.01.2013 – 31.12.2013 roku wykazują wysoką zbieżność ze 

skorygowanymi wartościami prognozy. Skonsolidowane wyniki Emitenta, będące przedmiotem prognozy 

wyniosły w 2013 roku odpowiednio: 

Przychody netto ze sprzedaży: 512 014,75 zł 

Zysk netto: 40 342,64 zł 
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7.  Komentarz Zarządu odnośnie istotnych zdarzeń oraz czynników mających wpływ na 

prezentowane skonsolidowane dane finansowe. 

Z uwagi na fakt, iż spółki zależne od Emitenta na dzień bilansowy - 30.09.2013 r. nie prowadziły jeszcze 

działalności operacyjnej, dane skonsolidowane przedstawiają w większości dane finansowe Emitenta (dane 

finansowe spółek zależnych ujęte są jedynie w kapitałach własnych). Planowane rozpoczęcie przez spółki 

zależne działalności operacyjnej przewidziane jest na I połowę 2014 roku. Rozpoczęcie działalności operacyjnej 

przez spółki zależne od Emitenta planowane w 2014 roku związane jest z prowadzonymi rozmowami 

dotyczącymi realizacji nowych projektów planowanych przez Emitenta.   

 

8. Informacja Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent 

podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania 

nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie  

Zarząd Emitenta w IV kwartale 2013 roku podjął kroki w kierunku dywersyfikacji prowadzonej działalności. 

Plany rozwoju dotyczą aktywności Spółki w takich obszarach, jak: 

 Wynajem krótkoterminowy lokali położonych w centrum Gdyni, 

 Działalność wykonawczo-budowlana, 

 Handel detaliczny pod marką dużej sieci handlowej (działalność na zasadzie franszyzy), 

 Usługi finansowe w zakresie udzielania finansowania osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym. 

O postępach prac w powyższych obszarach, Zarząd Emitenta informował będzie poprzez publikację raportów 

bieżących. 

 

 

9. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej 

Na ostatni dzień okresu objętego niniejszym raportem kwartalnym Emitent tworzył grupę kapitałową w 

rozumieniu obowiązujących Emitenta przepisów o rachunkowości. 

 

Na dzień sporządzenia raportu w dniu  31.12.2013 r. w skład grupy kapitałowej wchodzi: 

1. Jantar Architektura sp. z o.o z siedzibą w Gdyni 

2. Jantar Budownictwo sp. z o.o z siedzibą w Gdyni 

 

Jantar Architektura sp. z o.o.  

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Siedziba: Gdynia 

Numer w rejestrze: 0000450748 

Udział Emitenta w kapitale zakładowym: 100 proc. (sto procent) 

Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów na ZW: 100 proc. (sto procent) 

Główny przedmiot działalności stanowi wykonywanie projektów architektonicznych dla spółki Jantar 

Development S.A jak również podmiotów zewnętrznych nie będących powiązanymi z Emitentem. 
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Jantar Budownictwo sp. z o.o. 

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Siedziba: Gdynia 

Numer w rejestrze: 0000450758 

Udział Emitenta w kapitale zakładowym: 100 proc. (sto procent) 

Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów na ZW: 100 proc. (sto procent) 

Główny przedmiot działalności stanowi realizacja i budownictwo budynków mieszkalnych i usługowych. 

Świadczone usługi będą w przyszłości na rzecz Emitenta jak również innych podmiotów nie związanych 

z Emitentem.  

 

 

10 . Informacja o zatrudnieniu: Emitent w okresie sprawozdawczym zatrudniał 1 osobę na 1/4 

etatu  

 

 

Maria Jolanta Sadza 

 

Prezes Zarządu 

 

 

 

 

 

 

 


