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1. Podstawowe informacje o Spółce 

Firma:  Fabryka Konstrukcji Drewnianych Spółka Akcyjna 

Siedziba:  Nowy Tomyśl 

Adres:  Paproć 118 A, 64-300 Nowy Tomyśl 

Telefon:  +48 (61) 44 25 155 

Faks:  +48 (61) 44 25 156 

Adres poczty elektronicznej: biuro@fkdsa.pl  

Strona internetowa:  www.drewniane-konstrukcje.pl    

NIP:  788-196-50-71 

Regon:  301087258 

KRS: 0000418744 

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX 

Wydział Gospodarczy KRS 

Data rejestracji: 11 maja 2012 r. 

Zarząd: Waldemar Zieliński – Prezes Zarządu 

Rada Nadzorcza: Janusz Zieliński - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Florian Adamczak - Członek Rady Nadzorczej 

Grzegorz Frąckowiak - Członek Rady Nadzorczej 

Romualda Zielińska - Członek Rady Nadzorczej 

Marcin Adamczak - Członek Rady Nadzorczej 

Wyemitowane akcje: 4 000 000 - akcji zwykłych na okaziciela serii A1 

4 000 000 - akcji zwykłych na okaziciela  serii A2 

   702 584 - akcji zwykłych na okaziciela serii B 

Kapitał zakładowy: 870,26 tys. PLN ( w całości opłacony) 

Akcje znajdujące się w obrocie 

na rynku NewConnect: 

4 000 000 - akcji zwykłych na okaziciela serii A2 

    702 584 - akcji zwykłych na okaziciela serii B 

 

2. Przedmiot działalności Spółki 

Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. prowadzi działalność na rynku budowlanym w 

segmencie wielkogabarytowych konstrukcji drewnianych. Spółka powstała w 2009 r. 

w efekcie połączenia się dwóch podmiotów: BRW Zieliński Romualda Zielińska, 

zajmującego się od 2010 r. sprzedażą domów drewnianych oraz OAK Krzysztof Tobys, 

które poprzez realizację usług ciesielskich i dekarskich działało w branży konstrukcji 

drewnianych od 2004 roku.  

Spółka oferuje produkty i usługi w ramach czterech głównych linii biznesowych: 

� Hale i obiekty przemysłowe – Działalność Spółki obejmuje konstruowanie hal i 
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obiektów przemysłowych. Do tego obszaru działalności oprócz drewnianych 

hal zaliczają się również inne budynki przemysłowe, tj. magazyny soli czy 

stocznie jachtowe. Realizacja zamówień na te obiekty odbywa się na terenie 

całego kraju; 

� Więźby, pokrycia dachowe i domy szkieletowe – Drugim segmentem 

działalności Fabryki Konstrukcji Drewnianych jest produkcja i montaż 

drewnianych więźb i pokryć dachowych oraz domów szkieletowych z drewna. 

Spółka prowadzi działalność operacyjną w tych segmentach rynku na terenie 

województwa wielkopolskiego; 

� Renowacja zabytków – W związku z rozbudową działalności, Spółka zajmuje się 

również kompleksową renowacją zabytkowych konstrukcji, obejmującą dachy i 

pokrycia dachowe, a także prace dodatkowe i wykończenie wnętrz. Spółka 

prowadzi działalność o charakterze renowacyjnym na terenie całego kraju; 

� Obiekty widowiskowo-sportowe – Wraz z rozwojem Spółki i zakupem nowej 

linii technologicznej po pozyskaniu środków z emisji prywatnej, pozwalającej 

wytwarzać wielkogabarytowe elementy łukowe, Spółka planuje rozszerzenie 

swojej działalności o kolejny obszar, jakim są obiekty widowiskowo-sportowe. 

Dzięki rozbudowie parku maszynowego Spółka będzie w stanie wznosić nie 

tylko baseny i ujeżdżalnie dla koni z drewna, ale również całe galerie handlowe 

z tego surowca. 

Dzięki zaawansowanemu zapleczu technologicznemu, działalność Spółki łączy 

tradycyjne konstrukcje drewniane z najnowocześniejszymi metodami jego obróbki. 

Docelową grupą odbiorców produktów i usług Fabryki Konstrukcji Drewnianych są 

zarówno klienci indywidualni jak i biznesowi. Cechą wyróżniającą Spółki na tle innych 

podmiotów o podobnym profilu działalności jest stale rozbudowywany nowoczesny 

park maszynowy, pozwalający na obróbkę drewna najwyższej, jakości. 
 

3. Struktura Akcjonariatu ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających 
powyżej 5% głosów na WZA Emitenta, stan na dzień 13.08.2013 r. 

Akcjonariusz Seria 

Akcji 

Liczba  

Akcji 

Proc.  

Akcji 

Liczba  

głosów 

Proc. 

 głosów 

Wartość 

nominalna, 

PLN 

Krzysztof Tobys  A1 4 000 000 45,96% 4 000 000 45,96% 400 000,00 

Romualda Zielińska A2 3 948 079 45,37% 3 980 000 45,37% 380 000,00 

Pozostali Akcjonariusze 

serii A2 

A2 20 000 0,23% 

   

 20 000 0,23%     2 000,00 

Pozostali Akcjonariusze  

serii B 

B 702 584 0,23% 702 584 0,23% 70 258,40 

Łącznie A1, A2, B 8 702 584 100,00% 8 702 584 100,00% 870 258,40 
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4. Dane finansowe za II kwartał 2013 wraz z danymi porównywalnymi 

 
Dane bilansu – stan na dzień 30.06.2012 r. oraz 30.06.2013 r. 
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Dane rachunku wyników  – dane za okres 01.01-30.06.2012  r . oraz 01.01-30.06.2013 r. 
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5. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na 
osiągnięte w II kwartale 2013 r. wyniki finansowe 

 

Do końca II kwartału 2013r.  Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży produktów w 

kwocie 1.652.150,76 PLN, co dało wzrost o 22,3% w stosunku do analogicznego 

okresu w 2012 r., w którym wartość przychodów ze sprzedaży produktów wyniosła 

1.350.933,88 PLN. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi zostały 

skorygowane o zmianę stanu produktów w kwocie 716.501,76 PLN, będących 

konsekwencją rozliczenia długoterminowych umów budowlanych rozpoczętych w 

roku 2012, a także niezakończonych robót budowlanych na dzień 30 czerwca 2013r. i 

wyniosły 935.748,86 zł. Na dzień 30 czerwca 2013 Spółka wykazuje przychody ze 

sprzedaży towarów i materiałów w kwocie 100 zł. 

Wynik EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację), w II kwartale 2013 roku, 

w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrósł do poziomu 

279.169,82 PLN, i jest to wynik o 11,6% wyższy w stosunku do II kwartału 2012 r 

(250.161,07 tys. PLN). 

Zysk netto w II kwartale 2013 r. wyniósł 115,31 tys. PLN, Spółka zanotowała 61,7% 

wzrost do analogicznego okresu, w 2012, który wynosił 71,29 tyś PLN. 

W II kwartale 2013 r. o 100,3% w odniesieniu do II kwartału 2012 r. wzrosły aktywa 

trwałe, głównie w związku z zaliczkami na środki trwałe w budowie w kwocie 

3.179,60 tys. PLN. Podobnie aktywa obrotowe w związku z wyższymi w II kwartale 

2013 r. zaliczkami na dostawę (853,99 tys. PLN) wzrosły w porównaniu z I kwartałem 

2012 r. z 2.442,11 tys. PLN do 3.267,23 PLN (wzrost o 33,78%). 

Na dzień 30 czerwca 2013 r. należności krótkoterminowe wyniosły 799,69 tys. PLN 

mln PLN, w porównaniu do 885,25 tys. PLN w stosunku do stanu na 31 marca 2012 r. 

Na dzień 30 czerwca 2013 r. wzrosły zobowiązania krótkoterminowe, wyniosły one 

2.036,08 tys. PLN, w porównaniu do 1.420,74 tys. PLN w stosunku do stanu na 30 

czerwca 2012 r. Przy czym należy zauważyć, iż wzrost ten spowodowany jest głównie 

zaciągniętym kredytem technologicznym, którego 12 miesięczne raty są rozliczane w 

bilansie, jako zobowiązania krótkoterminowe, poziom zobowiązań z tytułu dostaw i 

usług jest porównywalny z okresem II kwartału 2012 roku i wynosi 1.041,97 w 

stosunku do 839,57 II kwartał 2012 roku. 
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Tabela1.: wybrane dane finansowe wariant porównawczy 

Wyszczególnienie 01.01.2012-30.06.2012 01.01.2013-30.06.2013 

kapitał własny  1679216,85 2741947,15 

aktywa trwałe 3100898,21 6213309,79 

aktywa obrotowe 2442119,12 3267230,56 

suma bilansowa  5543017,33 9480540,35 

należności długoterminowe 0,00 0,00 

należności krótkoterminowe 885251,94 799693,20 

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 241651,61 365166,62 

zobowiązania krótkoterminowe  1420741,12 2036075,12 

zobowiązania długoterminowe 1527844,32 3748666,92 

amortyzacja 178861,84 163855,71 

przychody netto ze sprzedaży  1544307,89 935748,86 

zmiana stanu produktów 193374,01 -716501,90 

przychody ze sprzedaży produktów 1350933,88 1652150,76 

zysk/strata ze sprzedaży  57610,76 195918,20 

EBITDA 414478,63 412215,81 

zysk/strata na działalności operacyjnej  235616,79 248360,64 

zysk/strata brutto 117562,23 150358,11 

zysk/strata netto 71299,23 115314,11 

 

Wykres: wybrane dane finansowe wariant porównawczy  
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Tabela 3.: wybrane dane finansowe wariant porównawczy 

 

Wyszczególnienie 01.04.2012-30.06.2012 01.04.2013-30.06.2013 

kapitał własny  -55003,07 -168116,28 

należności długoterminowe 0 0 

należności krótkoterminowe -102765,97 -22053,59 

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne -208524,47 -46202,98 

zobowiązania krótkoterminowe  -391520,72 -243861,54 

zobowiązania długoterminowe -48266,52 2336759,94 

amortyzacja 91157,59 79298,5 

przychody netto ze sprzedaży  790497,39 330616,17 

zmiana stanu produktów 199252,95 -565882,14 

przychody ze sprzedaży produktów 606904,44 896498,31 

zysk/strata ze sprzedaży  -114566,74 -139645,58 

EBITDA  156801,88 -41799,03 

zysk/strata na działalności operacyjnej  65644,29 -121097,53 

zysk/strata brutto -33173,07 -201754,62 

zysk/strata netto -53051,07 -168116,28 

 

 

6. Informacja na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem 
emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności 

 

a) Zawarcie znaczących umów 

W dniu 11 stycznia 2013 roku Spółka podpisała umowę ze spółką Warbud S.A., 

przedmiotem, której jest realizacja przez Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. 

budowy trzech magazynów soli zlokalizowanych - pierwszy w Kolonii Dys woj. 

lubelskie oraz dwa kolejne w Kurowie woj. lubelskie. Wartość projektu wynosi 3 628 

500 PLN brutto. Planowany termin zakończenia prac to 31 grudnia 2013 roku. 

W dniu 8 kwietnia 2013 roku Spółka podpisała umowe z Geronimo Aretta Sadowska 

na budowę hali produkcyjnej w gminie Katy Wrocławskie. Wartość umowy wynosi 

733,08 tyś PLN. Jest to już drugi obiekt realizowany dla tego samego inwestora. 

Planowane zakończenie prac to koniec III kwartału 2013 roku. 

W dniu 29 lipca 2013 Spółka zawarła istotną umowę z BRW TRADING Sp. z o.o. na 
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budowę hali magazynowej wysokiego składowania zlokalizowanej w gm. Nowy 

Tomyśl. Wartość umowy wynosi 1 161 735 PLN brutto, prace objęte umową zostaną 

rozpoczęte w IV kwartale 2013, przewidywany termin zakończenia prac to I kwartał 

2014 r. 

Spółka również realizuje wiele mniejszych zleceń, które to w bilansie przychodów 

stanowią kilkunastu procentowy udział, miedzy innymi renowacje elementów 

klejonych w sieci Agata meble, prace budowlane i renowacyjne konstrukcji 

drewnianych Pałacu w Wąsowie, renowacje więźb dachowych i konstrukcji 

drewnianych objętych nadzorem konserwatora zabytków w Folwarku Wąsowo. 

b) Wprowadzenie do obrotu i rozpoczęcie notowań akcji serii A2 i B na NewConnect 

Dnia 28 lutego 2013 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

podjął Uchwałę Nr 239/2013 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu 

obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A2 i B. Zgodnie z 

rzeczoną uchwałą Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu 

obrotu na rynku NewConnect 4.000.000 akcji serii A2 i 702.584 akcji serii B, spółki 

FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 

Kolejno Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwałą Nr 

287/2013 z dnia 15 marca 2013 r. wyznaczył na 21 marca 2013 dzień pierwszego dnia 

notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych 

na okaziciela serii A2 i B. Akcje, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów 

Wartościowych S.A. kodem "PLFKDRW00016" notowane są na rynku kierowanym 

zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "FABRYKAKD" i 

oznaczeniem "FKD". 

c) Budowa nowej hali produkcyjnej 

Spółka realizuje budowę nowej hali produkcyjnej o powierzchni 2112 m2, w ramach 

kredytu technologicznego dofinansowanego z Banku Gospodarstwa Krajowego w 

ramach programu Innowacyjna Gospodarka 4.3 Kredyt Technologiczny kwota 

dofinansowania to 2.219.200,00 PLN. Zarząd szacuje całe koszty inwestycji na 

poziomie około 4.000.000,00 PLN. Prace związane z budowa linii produkcyjnej oraz 

budową hali przebiegają zgodnie z harmonogramem. Spółka planuje uruchomienie 

produkcji już w IV kwartale 2013 roku. Spółka jest w trakcie negocjacji pierwszych 

kontraktów na elementy wielkowymiarowe, które będą produkowane na nowej linii 

produkcyjnej. 
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Zdjęcie: nowo budowana hala produkcyjna 

 

d) Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii A 

Zgodnie z przyjętym w Propozycji Nabycia harmonogramem oferty w dniu 29 

kwietnia 2013 r. zakończyła się subskrypcja obligacji serii A o łącznej wartości 

nominalnej 1.000.000, 00 złotych. Obligacje te to osiemnastomiesięczne 

zabezpieczone obligacje na okaziciela serii A subskrybowane w dniach 29 marca 2013 

r. - 29 kwietnia 2013 r. Cena emisyjna obligacji serii A została ustalona na poziomie 

1.000,00 zł każda. Obligacje serii A zostały objęte przez 20 inwestorów, w tym 17 

osób fizycznych i 3 osoby prawne. Emitent nie zawierał umów o subemisję. W dniu 30 

kwietnia 2013 roku została podjęta uchwała Zarządu Spółki w sprawie przydziału 

1.000 sztuk obligacji na okaziciela serii A. Nie zastosowano redukcji. Liczba 

przydzielonych obligacji serii A była równa liczbie obligacji, na które złożono zapisy. 

7. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania opublikowanych 
prognoz  

Spółka nie publikowała prognoz finansowych. 

8. Informacja o braku konieczności sporządzania raportów skonsolidowanych 

Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. nie jest powiązana kapitałowo z innymi 

spółkami handlowymi w rozumieniu K.s.h., stąd nie sporządza sprawozdań 

skonsolidowanych a niniejszy raport jest raportem jednostkowym. 
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Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. nie posiada żadnych oddziałów 

zlokalizowanych w Polsce, ani żadnych oddziałów zagranicznych. 

 

9. Oświadczenie Zarządu dotyczące informacji zawartych w niniejszym 
raporcie 

Zarząd Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. oświadcza, że według jego najlepszej 

wiedzy, przedstawione w niniejszym raporcie wybrane informacje finansowe Spółki 

za II kwartał 2013 r. i dane do nich porównywalne za II kwartał 2012 roku, oraz dane 

narastająco za I półrocze roku 2012 i 2013 sporządzone zostały zgodnie z przepisami 

obowiązującymi Spółkę, oraz, że informacje dotyczące działalności Spółki w okresie 

objętym raportem przedstawiają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji 

Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. 

            W imieniu Zarządu,  

 

 

 

      Waldemar Zieliński  

         Prezes Zarządu 


