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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 

Spółka Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. powstała w wyniku zapotrzebowania rynku na 
nowoczesne konstrukcje drewniane. Emitent dzięki zakupionemu cyfrowemu centrum 
obróbki drewna wykonuje obecnie drewniane konstrukcje wielkogabarytowe oraz wszelkie 
komponenty architektoniczne oparte o ten budulec. Spółka w swojej działalności opiera się 
głównie na drewnie klejonym, z którego jest w stanie zbudować od konstrukcji 
wielkogabarytowych (np. hali przemysłowych, hali sportowo-widowiskowych, magazynów 
soli itp.), przez obiekty dla rolnictwa, domki jednorodzinne, aż do niewielkich elementów 
infrastruktury ogrodowej.  
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Spółka w 2010 r. (jeszcze działając w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod 
nazwą Fabryka Domów Sp. z o.o.) prowadziła działalność jedynie w obszarze konstruowania 
domów z drewna i sprzedaży ich w formie apartamentów dla klientów indywidualnych. W 
związku z niesprzyjającą koniunkturą, jaka zaczęła panować na rynku nieruchomości, Emitent 
w 2011 r. poszerzył portfolio oferowanych produktów i usług o obszar związany ze 
specjalistyczną obróbką drewna konstrukcyjnego – zmieniając jednocześnie nazwę na 
Fabryka Konstrukcji Drewnianych Sp. z o.o. („poprzednik prawny Emitenta”). Obecnie Spółka 
realizuje głównie zamówienia z tego obszaru działalności. 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.  

Rysunek 1 Podstawowe kategorie 
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3. Struktura Akcjonariatu ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających powyżej 5% 

głosów na WZA Emitenta, stan na dzień 13.11.2013 r. 

 
Tabela nr 1. 

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% 3 948 079 45,37% 394 807,90 

Pozostali Akcjonariusze 

serii A2 

A2 20 000 0,23% 

   

 20 000 0,23%     2 000,00 

Pozostali Akcjonariusze  

serii B 

B 734 505 0,23% 734 505 8,44% 73 450,50 

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 III kwartał 2013 wraz z danymi porównywalnymi 
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5. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu danych finansowych, w tym 

informacja o ew. zmianach zasad (polityki rachunkowości) 

Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości: 

1) ROK OBROTOWY I OKRES SPRAWOZDAWCZY 

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, tj. trwa od stycznia do grudnia 

2012 roku. 

Okres sprawozdawczy obejmuje okres od stycznia do grudnia 2012 roku. 

2) METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW 

- AMORTYZACJA – odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych dokonuje się 

drogą systematycznego, planowego rozłożenia ich wartości początkowej na 

ustalony w tabeli amortyzacyjnej okres amortyzacji. W przypadku środków 

trwałych o wartości niższej niż 3.500,00 zł odpisy ustalane są w sposób 

uproszczony, tj. wartość początkowa odpisywana jest jednorazowo w dniu 

przyjęcia środka trwałego do używania. 

- WYCENA AKTYWÓW TRWAŁYCH – środki trwałe wykazywane są w bilansie w 

wartości księgowej netto, to jest w wartości początkowej pomniejszonej o 

dotychczasowe umorzenie. 

- WYCENA AKTYWÓW OBROTOWYCH – materiały i towary wyceniane są w 

rzeczywistych cenach zakupu. Wartość rozchodu ustalana jest w drodze 

szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen tych składników aktywów, które 

dotyczą ściśle określonych przedsięwzięć. Należności wyceniane są w kwocie 

wymagającej zapłaty. Krajowe środki pieniężne wyceniane są w wartości 

nominalnej. 

- WYCENA PASYWÓW – krótkoterminowe i długoterminowe pozycje pasywów 

wykazywane są w wartościach nominalnych. 

- EWIDENCJA KOSZTÓW – koszty ujmuje się w układzie rodzajowym. 

3) PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH 

Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera, za pomocą programu 

„Symfonia – Finanse i Księgowość”. Zakładowy plan kont obejmuje konta syntetyczne 

(trzycyfrowy symbol konta) oraz konta analityczne (trzycyfrowy symbol konta 

syntetycznego oraz numer konta analitycznego) i tzw. „kartoteki”, które pełnią te 

same funkcje co konta analityczne; prowadzone są w szczególności dla 

kontrahentów, gdyż pozwalają na bardzo dokładne opisanie konta (adres, NIP itd.). W 

księgach rachunkowych prowadzona jest ewidencja wartościowa.  

Program „Symfonia” prowadzi automatyczny dziennik księgowań- każdy dokument 

ma nadany kolejny numer systemowy oraz przypisaną datę księgowania, pozwalającą 

kontrolować chronologię wprowadzania zapisów na konta. 

4) SYSTEM OCHRONY DANYCH 

Dane gromadzone są w komputerze i okresowo przeprowadza się ich archiwizację 

(przyjęto, że archiwizacja danych odbywa się co miesiąc i na koniec roku 

obrotowego). Program „Symfonia” umożliwia automatyczne archiwizowanie i 

odtwarzanie danych. 



 

RAPORT KWARTALNY 

ZA III KWARTAŁ 2013 

FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A. 

 

 

 

 

Program „Symfonia” umożliwia pracę tylko tym osobom, które zostały wcześniej 

wpisane na listę jako użytkownicy danych jednostki. Osoby niepowołane nie mają 

dostępu do danych, gdyż te chronione są systemem haseł. 
 

Tabela 2.: wybrane dane finansowe narastająco wariant porównawczy, dane w PLN 
                  01.01.2012-30.09.2012 oraz 01.01.2013-30.09.2013 
 
Wyszczególnienie 01.01.2012-30.09.2012 01.01.2013-30.09.2013 

kapitał własny  1752939,39 3016365,80 

aktywa trwałe 3514624,26 7187538,18 

aktywa obrotowe 2758759,47 2872231,35 

suma bilansowa  6273383,73 10059769,53 

należności długoterminowe 0,00 0,00 

należności krótkoterminowe 1084120,88 912620,70 

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 11911,37 352144,13 

zobowiązania krótkoterminowe  2174153,45 2234013,80 

zobowiązania długoterminowe 1461744,07 3886206,99 

amortyzacja 268962,01 242491,44 

przychody netto ze sprzedaży  2849065,98 1577182,33 

zmiana stanu produktów 393491,04 -1344982,84 

przychody ze sprzedaży produktów 2344085,51 2922065,17 

zysk/strata ze sprzedaży  157001,29 530955,71 

EBITDA 633438,99 864819,41 

zysk/strata na działalności operacyjnej  364476,98 622327,97 

zysk/strata brutto 174763,77 464174,76 

zysk/strata netto 143069,77 368357,76 
 
 
 
 

Tabela 3.: wybrane dane finansowe wariant porównawczy III kwartał 2012 i III kwartał 2013, dane w 

PLN 

Wyszczególnienie 01.07.2012-30.09.2012 01.07.2013-30.09.2013 

kapitał własny  -28428,87 274418,65 

należności długoterminowe 0,00 0,00 

należności krótkoterminowe 125691,33 112927,50 

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne -198511,83 -13022,49 

zobowiązania krótkoterminowe  731257,22 197938,68 

zobowiązania długoterminowe -66100,25 137540,07 

amortyzacja 90100,17 78635,73 

przychody netto ze sprzedaży  1067646,55 641433,47 

przychody ze sprzedaży produktów 1047699,18 1269914,41 

zysk/strata ze sprzedaży  64672,19 335037,51 

EBITDA  184242,02 452603,06 

zysk/strata na działalności operacyjnej  94141,85 373967,33 

zysk/strata brutto -40153,87 313816,65 

zysk/strata netto -28428,87 253043,65 
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6. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na 

osiągnięte w III kwartale 2013 r. wyniki finansowe 

Do końca III kwartału 2013 r.  Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży produktów w kwocie  
2.922.065,17 PLN, co dało wzrost o 25% w stosunku do analogicznego okresu w 2012 r., w 
którym wartość przychodów ze sprzedaży produktów wyniosła 2.344.085,51 PLN. Przychody 
netto ze sprzedaży i zrównane z nimi zostały skorygowane o zmianę stanu produktów w 
kwocie 1.344.982,84 PLN, będących konsekwencją rozliczenia długoterminowych umów 
budowlanych rozpoczętych w roku 2012, a także niezakończonych robót budowlanych na 
dzień 30 września 2013 r. i wyniosły 1.577.182,33 PLN. Na dzień 30 września 2013 r. Spółka 
wykazuje przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w kwocie 100 PLN. 

Wynik EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację), w III kwartale 2013 roku, w 
stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrósł do poziomu 864.819,41 PLN i 
jest to wynik o 37% wyższy w stosunku do III kwartału 2012 r. (633.438,99. PLN). 

Zysk netto w III kwartale 2013 r. wyniósł 368,35 tys. PLN, Spółka zanotowała 57% wzrost do 
analogicznego okresu, w 2012, który wynosił 143,06 tys. PLN. Wzrost spowodowany jest 
zakończeniem kilku realizowanych przez Spółkę projektów w tym budowy stoczni jachtowej. 

W II kwartale 2013 r. o 105% w odniesieniu do III kwartału 2012 r. wzrosły aktywa trwałe, 
głównie w związku z zaliczkami na środki trwałe w budowie oraz przyjętymi środkami 
trwałymi w kwocie 7.187.538,18. PLN. Aktywa obrotowe w III kwartale 2013 r. wyniosły  
2.872.231,35 PLN i są one na porównywalnym poziomie do analogicznego okresu roku 2012. 

Na dzień 30 września 2013 r. należności krótkoterminowe wyniosły 912,62 tys. PLN, w 
porównaniu do 1.084,12 tys. PLN w stosunku do stanu na 30 września 2012 r. 

Na dzień 30 września  2013 r. wzrosły o 3% zobowiązania krótkoterminowe, wyniosły one 
2.234.013,80 PLN w porównaniu do wartości 2.174.153,45 PLN według stanu na 30 września 
2012 r.  

Komentarz Zarządu na temat wartości obecnych zobowiązań Spółki  

Na dzień 30 września 2013 r. łączne zobowiązania wyniosły 6.120.220,79 PLN. 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. Należ 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 PLN, 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 PLN oraz 
krótkoterminowy 691.101,22 PLN. 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 
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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 premii w znacznej mierze 
zmniejszył zobowiązania długoterminowe Spółki, co znajdzie odzwierciedlenie w bilansie 
Spółki w raporcie okresowym za IV kwartał 2013.  

 

7. Informacja na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent 

podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności 

a) Realizacja podpisanych umów.  

Spółka realizuje obecnie budowę 3 magazynów soli przy Obwodzie Utrzymania Autostrady 

Lublin, prace przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem. Planowany termin 

zakończenia prac to 31 grudnia 2013 roku.  Spółka zakończyła również prace przy budowie 

hali produkcyjnej w gminie Katy Wrocławskie. Wartość umowy wynosi 733,08 tyś PLN. Jest 

to już drugi obiekt realizowany dla tego samego inwestora. 

Zdjęcie 1. OUA Lublin 
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b) Zakończenie budowy nowej hali produkcyjnej 

Spółka zakończyła 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. Trwają prace rozruchowe nowej linii produkcyjnej. Zarząd planuje 
uzyskanie pełnej mocy produkcyjnej na początku grudnia 2013 roku. Spółka również podjęła 
działania maja cena celu uzyskania certyfikatu CE na produkowane wyroby. 

Zdjęcie 2.: Nowo wybudowana hala produkcyjna 

 

c) Informacja o wyborze wykonawcy 

Zarząd Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. informuje o pozyskaniu informacji od 

Mostostal Warszawa S.A. o chęci podjęcia współpracy z FKD jako podwykonawcą. W 

nadesłanym piśmie Mostostal Warszawa S.A. informuje, że w związku z zakończoną 

procedurą wyboru podwykonawcy na dostawę i kompleksowy montaż konstrukcji dachu i 

ścian szczytowych z drewna klejonego w ramach projektu inwestycyjnego "Budowa 

magazynu-baterii silosów do składowania śruty i zbóż na Nabrzeżu Śląskim wraz z 

mechanizacją załadunku/wyładunku magazynu nr 26 na terenie Zarządu Morskiego Portu 

Gdynia S.A." FKD została wybrana do realizacji w/w robót na kwotę brutto 4.649.400,00 

złotych. 

8. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania opublikowanych 

prognoz  

Spółka nie publikowała prognoz finansowych. 

9. Informacja o braku konieczności sporządzania raportów skonsolidowanych 

Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. nie jest powiązana kapitałowo z innymi spółkami 
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handlowymi w rozumieniu K.s.h., stąd nie sporządza sprawozdań skonsolidowanych a 
niniejszy raport jest raportem jednostkowym. 

Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. nie posiada żadnych oddziałów zlokalizowanych w 
Polsce, ani żadnych oddziałów zagranicznych. 

 

10. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu 

na pełne etaty 

Na dzień 30 września 2013 roku zatrudnienie w Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. w 
przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 22 osób. 

 

11. 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 III kwartał 
2013 r. i dane do nich porównywalne za III kwartał 2012 roku, oraz dane narastająco za trzy 
kwartały 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 


