
 
 
 

 

Warszawa, 22 listopada 2018 r. 

J.W. Construction Holding S.A. podsumowuje III kwartał 2018 

Przychody Spółki po trzech kwartałach 2018 roku, po uwzględnieniu przekazania 872 
lokali, były równe 325,4 mln zł, przy osiągniętym zysku operacyjnym 14,8 mln zł 
i wyniku netto 15,2 mln zł. Po trzech kwartałach 2018 roku Grupa J.W. Construction 
Holding S.A. sprzedała 968 lokali. 

Zgodnie z naszymi przewidywaniami, w III kwartale 2018 roku bardzo wyraźnie wzrosła 
liczba lokali rozpoznanych w wynikach Spółki.  W samym III kwartale Spółka przekazała 741 
lokali. Osiągnięcie takich wyników było możliwe, gdyż oddano do użytkowania: aparthotel 
Varsovia przy ul. Kasprzaka w Warszawie, osiedle Bernadowo Park II w Gdyni oraz budynki 
na osiedlu Zielona Dolina II na warszawskiej Białołęce. 

W III kwartale br. Grupa odnotowała 235,7 mln zł przychodów ze sprzedaży i zysk 
netto na poziomie 36,6 mln zł. Marża brutto ze sprzedaży w ujęciu kwartalnym 
przekroczyła poziom 23%. 

W raportowanym okresie Spółka utrzymała satysfakcjonujący poziom sprzedaży sprzedając 
968 lokali. W III kwartale rozpoczęto budowę kolejnego, najbardziej lukratywnego etapu 
flagowej inwestycji Bliska Wola przy ul. Kasprzaka. Etap D, czyli Bliska Wola Tower, to 
prawie 1500 lokali mieszkaniowych i aparthotelowych, których łączna powierzchnia to 
niecałe 62 tys. m2.  

Spółka, zgodnie z przyjętą strategią, kontynuuje rozbudowę również innych obszarów 
działalności. J.W. Construction nie tylko dba o stałe poszerzanie banku gruntów w 
największych miastach, ale również dywersyfikuje sprzedaż, osiągając przychody z 
działalności hotelowej i  aparthotelowej. Przykładem są posiadane hotele, które sukcesywnie 
wypracowują nadwyżkę. 

Otwarty w ostatnim okresie aparthotel Varsovia Apartamenty Kasprzaka to już drugi 
budynek tego typu w Warszawie wybudowany przez Spółkę, która zarządza w tym obiekcie 
311 apartamentami, łączącymi w sobie wygodę hotelu, standard luksusowych apartamentów 
oraz atmosferę domu. Dodatkowo przy aparthotelu powstała wyjątkowa, ekskluzywna 
restauracja o nazwie First Floor. 

Jednocześnie Spółka konsekwentnie przygotowuje zapowiedzianą wcześniej strategię 
budowy inwestycji o charakterze biurowo-magazynowym, z których największa powstanie w 
Szczecinie. Nowoczesny kompleks będzie docelowo składał się z 3 obiektów o łącznej 
powierzchni około 80 tys. m2.  

Grupa posiada potencjał dotyczący przekazań lokali na kolejne 3 lata – na 30 września br. 
było to prawie 4 350 lokali nieprzekazanych, w tym sprzedanych około 2 400. 

Ponadto Spółka posiada wysoki stan środków pieniężnych na rachunkach, wynoszący 
ponad 187 mln złotych oraz niskie zadłużenie. Zabezpieczone środki dają możliwość 
realizacji dotychczasowych projektów i planowania kolejnych zgodnie z przyjętą strategią.  

 

 



 
 
 

***** 

Relacje z inwestorami:  

Małgorzata Szwarc-Sroka  

Członek Rady Nadzorczej nadzorujący Pion Ekonomiczny i Biuro Relacji Inwestorskich  

Kontakt dla Akcjonariuszy: relacje.inwestorskie@jwc.pl 

O J. W. Construction Holding SA 

J.W. Construction Holding SA – jeden z największych polskich deweloperów mieszkaniowych, 

notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2007 r.  Obecny w Warszawie, Katowicach, Łodzi, 

Poznaniu, Krakowie, Gdyni i Szczecinie a także za granicą. Jeden z liderów na stołecznym rynku 

mieszkaniowym, gdzie prowadzi działalność od 1993 r. Laureat wielu nagród i wyróżnień  (m. in. 

Deweloper Roku 2015, QI order – zarządzanie najwyższej jakości, Laur Konsumenta, Top Marka 

2011, Polski Herkules 2011), zwycięzca opracowanego przez Eurobuild CEE rankingu największych 

deweloperów w Europie Środkowej i Wschodniej. Generalny wykonawca większości własnych 

inwestycji. Aktywny także na rynku nieruchomości komercyjnych i luksusowych, m.in. jako właściciel i 

operator sieci Hoteli 500, Czarny Potok Resort&Spa, Hotelu Dana oraz inwestor realizujący projekty 

aparthotelowo-komercyjne. 
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