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Informacje o Spółce 
 
Tabela 1 Dane Emitenta 

Firma Emitenta: Korporacja Budowlana Kopahaus S.A. 

Forma prawna: Spółka Akcyjna 
Kraj Siedziby: Polska 
Adres Siedziby: ul. Okr ętowa 8, 74-320 Barlinek 
Telefon: +48 95 746 28 10 
Faks: +48 95 746 28 11 
Adres Poczty Elektronicznej: biuro@kopahaus-barlinek.pl 
Adres Internetowy: www.kopahaus-barlinek.pl 
Numer KRS: 0000277602 
Numer Ewidencji Statystycznej (REGON): 320348853 

Numer Ewidencji Podatkowej (NIP): 5971674755 
Źródło Emitent 
 
 
Organy spółki 
 
Zarząd (według stanu na 30.06.2013r.) 
Tabela 2 Zarząd Emitenta 

Imi ę i nazwisko Stanowisko 

Grzegorz Kopaczewski Prezes Zarządu 

Marta Wis V-ce Prezes Zarządu 

Źródło Emitent 
 
Rada Nadzorcza (według stanu na 30.06.2013r.) 
Tabela 3 Rada Nadzorcza Emitenta 

Imi ę i nazwisko Stanowisko 

Renata Kopaczewska Przewodnicząca Rady Nadzorczej 

Daniel Pihan Członek Rady Nadzorczej 

Grzegorz Kubica Członek Rady Nadzorczej 

Piotr Karmelita Członek Rady Nadzorczej 

Adam Rogaliński Członek Rady Nadzorczej 
Źródło Emitent 
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Informacja o strukturze akcjonariatu powy żej 5% głosów na WZA 
(stan na dzień 12.08.2013r.) 
Tabela 4 Akcjonariat 

Akcjonariusz Udział w kapitale Udział w głosach 

Metope Finance Limited 32,76% 29,91% 

Grzegorz Kopaczewski 14,75% 22,17% 

Impera Capital S.A. 13,33% 12,17% 

Pozostali Inwestorzy 39,16% 35,75% 
Źródło Emitent 

Wybrane dane finansowe 
Poniżej zostały zaprezentowane wybrane dane finansowe za okres od 1 kwietnia 2013r. do 
dnia 30 czerwca 2013r. wraz z danymi porównywalnymi za poprzedni rok obrotowy. 
 

Rachunek zysków i strat 
Tabela 5 Wybrane dane finansowe – rachunek zysków i strat (dane w zł) 

 I kwartał 2013 I kwartał 2012 Narastająco Narastająco 
 01-04-2013 01-04-2012- 01-04-2013- 01-04-2012- 
 30-06-2013 30-06-2012 30-06-2013 30-06-2012 
Przychody netto ze 
sprzedaży 2 874 645,12 3 621 713,17 2 874 645,12 3 621 713,17 

Zysk/strata na sprzedaży 1 395 273,01 900 313,33 1 395 273,01 900 313,33 
Zysk/strata na 
działalności operacyjnej 1 395 273,01  877 447,70 1 395 273,01 877 447,70 

Zysk/strata brutto  1 123 284,21 963 089,22 1 123 284,21 963 089,22 

Zysk/strata netto 1 123 284,21 963 089,22 1 123 284,21 963 089,22 

Amortyzacja 217 787,44 255 582,76 217 787,44 255 582,76 
Źródło Emitent 
 

Bilans 
Tabela 6 Wybrane dane finansowe – bilans (dane w zł) 

 Danie na dzień Danie na dzień 
 30-06-2013r. 30-06-2012r. 

Kapitał własny 12 231 422,51 10 473 300,79 

Należności długoterminowe 2 512 000,00 0,00 

Należności krótkoterminowe 11 210 053,84 10 271 532,16 

Środki pieni ężne i inne aktywa 70 552,87 204 631,25 

Zobowiązania długoterminowe 5 500 000,00 0,00 

Zobowiązania krótkoterminowe 15 355 378,05 20 897 370,68 
Źródło Emitent 
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Komentarz na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte 
wyniki finansowe 
W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego w I kwartale roku obrotowego 2013/2014 

KB KOPAHAUS Spółka Akcyjna odnotowała przychody o 20% mniejsze, jednocześnie zysk na 

sprzedaży wzrósł o 54%, a zysk operacyjny wzrósł o 59%.  

Głównym czynnikiem kształtującym spadek wartości przychodów ze sprzedaży było zmniejszenie 

ilości sprzedanych konstrukcji i jednostkowy charakter zleceń. Spółka w oczekiwaniu na rozpoczęcie 

realizacji dużych projektów pozyskała zamówienia od podmiotów pracujących dla klientów 

indywidualnych na terenie Belgii, Holandii i Niemiec. Wzrost zysków związany był z wykonywaniem 

prac dodatkowych (projektowanie, zmiany do istniejących projektów, przygotowanie plików 

maszynowych do produkcji) związanych z realizacją dużych zleceń na parki wypoczynkowe. Wzrost 

zysków w roku obrotowym 2013/2014 w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego  

wynikał z faktu, że w roku obrotowym 2012/2013 wyniki obciążone były odpisami oraz z faktu, że 

prace dodatkowe związane z przygotowaniem projektów wiążą się z bardzo wysoką rentownością (są 

to prace wykonywane przez etatowych pracowników Spółki i nie wiążą się z nimi w praktyce żadne 

dodatkowe koszty). W okresie od 01 kwietnia do 30 czerwca 2013 roku Spółka wypracowała wynik 

EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) na poziomie 1.613.060,45 zł. Spółka obecnie koncentruje 

się na rozpoczęciu dużego kontraktu (Marina Leukemar), co w konsekwencji spowodowało, że spadła 

liczba sprzedanych konstrukcji co w konsekwencji wpłynęło na kształt wypracowanych przychodów 

ze sprzedaży.  

Spółka od dłuższego czasu oczekuje na rozpoczęcie realizacji dużego kontraktu w Marina Leukemer, 

który początkowo miał się rozpocząć w III kwartale roku obrotowego 2012/2013 (IV kwartał 

kalendarzowy). Z przyczyn administracyjnych (zaskarżenie pozwolenia na budowę) nastąpiło 

przesunięcie rozpoczęcia projektu najpierw na przełom pierwszego i drugiego kwartału 2013 roku. Po 

uwzględnieniu wszystkich odwołań stron oraz upływie wszystkich wymaganych prawem terminów  

ostateczne uprawomocnienie się pozwolenia na budowę nastąpiło w kwietniu 2013 roku. Obecnie po 

przeprojektowaniu części konstrukcji rozpoczęcie produkcji planowane jest na III kwartał 2013 roku.  

 

Informacje na temat aktywności jaką w okresie objętym raportem Emitent 
podjął w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności 
poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych 
w przedsiębiorstwie. 
W I kwartale roku obrotowego 2013/2014 Spółka realizowała kolejne kontrakty dla klientów 

instytucjonalnych (głownie prace w zakresie projektowania i wyliczeń konstrukcyjnych) oraz 

kontrakty dla deweloperów pracujących dla klientów indywidualnych. W II kwartale roku obrotowego 

planowane jest rozpoczęcie dużego kontraktu w Marina Leukemer, którego całkowita wartość 
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planowana jest na ponad 6 mln EUR przychodów. Projekt ten ma obecnie ponad 9 miesięcy 

opóźnienia w realizacji z przyczyn administracyjnych (zaskarżenie pozwolenia na budowę). 

Oczekiwanie na rozpoczęcie realizacji kontraktu odbiło się na wielkości sprzedaży w całym roku 

obrotowym 2012/2013 oraz na przychodach ze sprzedaży w I kwartale roku obrotowego 2013/2014. 

Spółka w IV kwartale roku obrotowego 2012/2013 wygrała kolejne zlecenia na realizację kolejnych 

parków rekreacyjnych oraz dostarczenie konstrukcji dachów i ścian. Obecnie negocjowane są 

szczegółowe zapisy umów oraz warunków dostaw.  

Rozpoczęcie następnych kontraktów uzależnione jest od uzyskania przez inwestorów niezbędnych 

pozwoleń formalno-prawnych. Spółka gotowa jest do realizacji podpisanych umów i oczekuje na 

przekazanie harmonogramów produkcyjnych. Zgodnie z przyjętymi założeniami w roku obrotowym 

2013/2014 Spółka powinna dokonać sprzedaży około 200 konstrukcji. Aktualnie spółka ofertuje około 

1426 konstrukcji prefabrykatów dla dotychczasowych kontrahentów i nowych odbiorców. Realizacja 

tychże projektów przewidziana jest na lata 2013, 2014, 2015. 

W I kwartale roku obrotowego 2013/2014 Spółka pracowała nad dalszym udoskonalaniem nowej 

technologia produkcji wysoce energooszczędnych konstrukcji dla kontrahenta niemieckiego. 

Współczynnik przenikalności cieplnej ściany kształtuje się na poziomie U=0,11. Pierwsze domy już 

zostały wyprodukowane. Spółka podpisała także list intencyjny z kontrahentem z Belgii – EK 

Proteams, która ma zająć się sprzedażą energooszczędnych domów produkowanych w technologii 

Kopahaus na terenie Belgii i Francji.  

W kolejnych latach Spółka zamierza dalej doskonalić rozwiązania konstrukcyjne i unowocześniać 

rozwiązania technologiczne. Między innymi w tym celu, ale również w celu zwiększenia mocy 

produkcyjnych, Spółka zdecydowała się dokończyć inwestycję w budowę nowej hali produkcyjnej 

zlokalizowanej w gminie Pełczyce. Do nowego obiektu zostanie przeniesiona całość dotychczasowej 

produkcji, co pozwoli na podwojenie zdolności produkcyjnej. Jednocześnie dotychczasowe hale 

produkcyjne oraz budynki biurowe zostaną sprzedane.  

Stanowisko odnośnie prognoz finansowych 
Emitent nie przekazywał do publicznej wiadomości prognoz finansowych.  

Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej 
Emitent nie tworzy Grupy kapitałowej 

Oświadczenie Zarządu 
Zarząd KB Kopahaus S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy wybrane informacje 

finansowe za I kwartał roku obrotowego 2013/2014 sporządzone zostały zgodnie z zasadami 

rachunkowości obowiązującymi w Polsce oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i 

jasny sytuację majątkową Spółki oraz jej wynik finansowy. 


