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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 
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2. Dane finansowe - zobowiązania za II oraz III kwartał 2013 

 30.06.2013 r. 30.09.2013 r. 

Zobowiązania długoterminowe 3 748 666,92 3 886 206,99 

1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 

2. Wobec pozostałych jednostek 3 748 666,92 3 886 206,99 

a) kredyty i pożyczki 2 748 666,92 2 886 206,99 

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 1 000 000,00 1 000 000,00 

c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 

d) inne 0,00 0,00 

Zobowiązania krótkoterminowe 2 036 075,12 2 234 013,80 

1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 

a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: 0,00 0,00 

- do 12 miesięcy 0,00 0,00 

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

b) kredyty i pożyczki 0,00 0,00 

c) inne 0,00 0,00 

2. Wobec pozostałych jednostek 2 036 075,12 2 234 013,80 

a) kredyty i pożyczki 690 960,01 691 101,22 

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 

c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 

d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: 1 041 975,89 1 260 749,29 

- do 12 miesięcy 1 041 975,89 1 260 749,29 

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

e) zaliczki otrzymane na dostawy 142 050,59 142 050,59 

f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 132 770,34 140 112,70 

h) z tytułu wynagrodzeń 0,00 0,00 

i) inne 28 318,29 0,00 

3. Fundusze specjalne  0,00 0,00 
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3. Wykres struktury zobowiązań  

 
 
 

4. Komentarz Zarządu na temat wartości obecnych zobowiązań Spółki  

Na dzień 30 września 2013 r. łączne zobowiązania wyniosły 6.120.220,79 zł. Wartość 

ta w stosunku do II kwartału 2013 r. wzrosła nieznacznie o 5,8%. Wzrost ten 

podyktowany był głównie zwiększeniem zobowiązań wobec dostawców oraz 

zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek. 

W ujęciu całościowym w ocenie Zarządu Spółki zwiększenie kapitałów obcych w 

sposobie finansowania działalności Emitenta wynika z dynamicznego rozwoju Spółki, 

a tym samym i potrzeb kapitałowych. Należy również zauważyć, iż w strukturze 

zobowiązań Emitenta, prócz zobowiązań z tytułu emisji obligacji serii A, których 

termin wykupu przypada na dzień 31 października 2014 r. w kwocie 1 mln zł, 

występują zobowiązania z tytułu kredytów inwestycyjnego zaciągniętego na okres 15 

lat oraz inwestycyjnego (technologicznego) refinansowanego z dotacji w rozbiciu na 

kredyt długoterminowy 2.886.206,99 zł oraz krótkoterminowy 691.101,22 zł. W 

związku z powyższym, w opinii Zarządu Spółki, ważnym wydarzeniem na które należy 

zwrócić uwagę analizując zobowiązania Emitenta, jest fakt uzyskania przez Spółkę 

dofinansowania w postaci premii technologicznej, o której Emitent informował w 

raporcie bieżącym nr 35/2013 z dniu 22 października 2013 r. W niniejszym raporcie 

Emitent informował, że kredyt technologiczny został spłacony w wysokości 

2.105.379,01 przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach dofinansowania 4.3. - 

kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 na wdrożenie 

technologii produkcji drewna klejonego wzmacnianego włóknem. Tym samym wpływ 
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premii w znacznej mierze zmniejszył zobowiązania długoterminowe Spółki, co 

znajdzie odzwierciedlenie w bilansie Spółki w raporcie okresowym za IV kwartał 2013.  
 

5. Perspektywy kształtowania się zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego 

wykupu obligacji serii B 

Z uwagi na fakt, iż obecnie (na dzień sporządzenia niniejszego raportu) specyfika 

branży w której Emitent prowadzi działalność gospodarczą charakteryzuje się 

wrażliwością oraz wysoką zmiennością wielu czynników, nie można precyzyjnie 

oszacować wartości zobowiązań do czasu wykupu obligacji serii B. Ponadto w opinii 

Zarządu Spółki szacowanie wartości zobowiązań do czasu wykupu obligacji serii B, w 

tak zmiennych warunkach, jest obarczone dużym błędem, co mogłoby wprowadzić 

inwestorów w błąd.  

Taki stan rzeczy podyktowany jest bieżącą sytuacją na rynku budowlanym, który 

bezpośrednio w przypadku zawarcia przez Spółkę nowej istotnej umowy, może 

wymagać zaangażowania dodatkowych środków na realizację potencjalnych 

projektów budowlanych. W związku z powyższym nie można wykluczyć, iż Spółka nie 

zwiększy w okresie do wykupu Obligacji serii B swoich zobowiązań. 

Szacunkowa wartość zobowiązań z tytułu emisji Obligacji serii B planowana jest na ok. 

1,65 mln zł.  
 

6. 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 -

zobowiązania za III kwartał 2013 r 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 


