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1. Podstawowe informacje o Spółce  

 
 
Firma:  Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna Kompleks S.A.   
Skrót firmy:  GKI Kompleks S.A.  
Siedziba :  ul. Ogrodowa 19, 58-306 Wałbrzych 
Telefon:  (+ 48) 74 841 55 19  
Faks:  (+ 48) 74 841 55 61 
Adres poczty elektronicznej:  poczta@kompleks.pl  
Strona internetowa:  www.kompleks.pl 
NIP:  886-000-33-38 
Regon:  891500422 
Sąd rejestrowy:  Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we 

Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego 

KRS:  0000369499  
Zarząd:  Prezes Zarządu – Janusz Wystemp 

Wiceprezes Zarządu – Waldemar Joński 
Wiceprezes Zarządu – Grzegorz Manelski 
Wiceprezes Zarządu – Marcin Słowik 
Członek Zarządu – Marcin Maciejczak  

 

 

Firma Kompleks to spółka konsultingowo – inżynieryjna, która zajmuje się doradztwem technicznym 
oraz sprzedażą urządzeń i technologii na rynku basenowym oraz na rynku instalacji przemysłowych z 
tworzyw sztucznych. Spółka posiada w Wałbrzychu główną siedzibę, magazyny oraz halę 
produkcyjną, we Wrocławiu i Warszawie zlokalizowane są oddziały firmy, a w Bytomiu – biuro 
techniczno-handlowe. 
Grupa Kompleks jest największym dostawcą na rynku basenów publicznych. Spółka działa również na 
rynku basenów prywatnych, gdzie specjalizuje się w dostawach technologii basenowej oraz mini-
basenów i wanien z hydromasażem. Współpraca z wieloma renomowanymi producentami z branży 
basenowej zaowocowała stworzeniem własnych systemów technologii basenowych pod nazwą 
Aqua-Perfect oraz Aqua-Residental, zawierających kompletny asortyment produktów najwyższej 
jakości.  Firma Kompleks dostarczyła swoje produkty do kilkuset basenów wybudowanych w Polsce, 
w tym do czołowych inwestycji, takich jak aquaparki w Sopocie, Zielonej Górze, Zakopanem, Termy 
Maltańskie w Poznaniu. 

Ważnym i perspektywicznym obszarem działalności spółki są instalacje technologiczne z tworzyw 
sztucznych dla przemysłu, energetyki i budownictwa, w tym: 

- produkowany przez Kompleks system rur kompozytowych „Termo-Tech” 

- system wentylacji chemoodpornej „Chemo-Went” 

- systemy rurowe Georg Fischer wykonane z PVC, PVCC, PPH, PEHD, PVDF, ABS  

Duża wiedza techniczna oraz doświadczenie na polu instalacji z tworzyw sztucznych umożliwiły 
Spółce współpracę z największymi firmami wykonawczymi w tej branży. Systemy rurowe z tworzyw 
oferowane przez Kompleks funkcjonują w takich zakładach jak PKN Orlen, Lotos, większość zakładów 
chemicznych, liczne elektrociepłownie, huty, zakłady tłuszczowe i wiele innych, w tym TVP.  
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2. Wybrane dane finansowe za II kwartał 2012 roku oraz dane porównawcze 

 

 

 

 

 

 

 

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec 

2011 711 091 zł  2 242 606 z 3 834 042 z 1 902 897 z 1 861 090 z 2 535 287 z 

2012 2 009 011 zł 1 929 131 zł 2 133 673 zł 2 121 966 zł 2 994 696 zł 2 361 053 zł 

 - zł  

 500 000 zł  

 1 000 000 zł  

 1 500 000 zł  

 2 000 000 zł  

 2 500 000 zł  

 3 000 000 zł  

 3 500 000 zł  

 4 000 000 zł  

 4 500 000 zł  

Przychód  ze sprzedaży miesięcznie 2011/2012 

styczeń-czerwiec 2011 styczeń-czerwiec 2012 

Przychód 13 087 012 zł  13 549 531 zł 

 - zł  

 2 000 000 zł  

 4 000 000 zł  

 6 000 000 zł  

 8 000 000 zł  

 10 000 000 zł  

 12 000 000 zł  

 14 000 000 zł  

 16 000 000 zł  

Przychód  ze sprzedaży narastająco 2011/2012 
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Wybrane dane finansowe z rachunku 
zysku i strat 

II kwartał 2012 II kwartał 2011 
Zmiana 

2012/2011 
II kwartał 2012 

narastająco 
II kwartał 2011 

narastająco 
Zmiana 

2012/2011 

Waluta PLN PLN % PLN PLN % 

I. Przychody netto ze sprzedaży 7 477 716 6 299 274 18,71% 13 549 531 13 087 012 3,53% 

II. Zysk ze sprzedaży 596 297 299 372 99,18% 868 998 433 288 100,56% 

III. Zysk z działalności operacyjnej 607 649 163 554 271,53% 875 602 427 064 105,03% 

IV. Zysk brutto 529 824 112 771 369,82% 734 672 359 931 104,11% 

V. Zysk netto 416 527 89 931 363,16% 585 100 288 287 102,96% 

VI. Amortyzacja 72 149 38 068 89,53% 125 603 80 487 56,05% 

 

 

 

Wybrane dane finansowe z bilansu 
Wartość na 
30.06.2012 

Wartość na 
30.06.2011 

Zmiana 
2012/2011 

Waluta PLN PLN % 

I. Kapitał własny 9 627 955 8 876 755 8,46% 

II. Należności długoterminowe 0 44 358 -100,00% 

III. Należności krótkoterminowe 11 873 248 10 493 418 13,15% 

IV. Środki pieniężne i inne aktywa 291 334 137 336 112,13% 

V. Zobowiązania długoterminowe 112 642 210 748 -46,55% 

VI. Zobowiązania krótkoterminowe 8 406 100 6 545 179 28,43% 

 

 

 

Kredyt/Leasing 
Wartość na 
30.06.2012  

Waluta PLN 

Kredyt krótkoterminowy 5 084 392 

Kredyt długoterminowy 69 938 

Leasing operacyjny kr. term. 131 795 

Leasing operacyjny dł. term. 0 

Leasing finansowy kr. term. 41 325 

Leasing finansowy  dł. term. 21 056 

 

 



   

Strona 6 z 10 
 

 

3. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki 

finansowe  

 
W drugim kwartale 2012 roku Spółka osiągnęła przychód w wysokości 7,5 mln zł i był on o 18,7% 
wyższy od poziomu wypracowanego w analogicznym okresie roku 2011. Na szczególną uwagę 
zasługuje ponad trzykrotny wzrost zysku netto, którego wartość na koniec czerwca wyniosła 585 tyś 
zł. Tak znaczny wzrost możliwy był dzięki zwiększeniu marż na nowych produktach, które Spółka 
sukcesywnie wprowadza na rynek. Głównie dotyczy to kompozytowych systemów rurowych z 
tworzyw sztucznych o nazwie "Termo-Tech" i systemu wentylacji „Chemo-Went” oraz nowej ofercie 
dedykowanej dla rynku basenów prywatnych. Innym ważnym powodem wzrostu zysku było 
wprowadzenie nowego oprogramowania oraz reorganizacja struktury firmy. Działania te pozwoliły 
zoptymalizować wszystkie procedury, a w konsekwencji obniżyć koszty działalności operacyjnej. W 
celu uniknięcia straty wynikającej z ujemnych różnic kursowych, jaka miała miejsce w poprzednim 
roku, Zarząd wprowadził zasadę płatności dostawcom natychmiast w momencie otrzymania faktury. 
Możliwe to było dzięki nadpłynności finansowej, jaką Spółka posiada. Dzięki temu na dzień dzisiejszy 
nie wystąpiły istotne różnice kursowe mające wpływ na wynik finansowy Spółki.  
Zwiększenie zysku netto w pierwszej połowie roku 2012 nie wymagało zwiększenia przychodu. Miało 
to istotne znaczenie w sytuacji, kiedy sprzedaż na rynku basenów publicznych uległa wyhamowaniu z 
powodu mniejszej ilości inwestycji. Zarząd uważa, że ta sytuacja powtórzy się w drugiej połowie roku, 
stąd też Spółka nadal skupiać się będzie na podwyższaniu rentowności sprzedaży oraz obniżaniu 
kosztów operacyjnych, co w konsekwencji pozwoli utrzymać dotychczasowe tempo wzrostu zysku 
netto. Możliwość powtórzenia takiego wyniku w drugiej połowie roku przedstawiają załączone 
wykresy zmian zysku oraz EBIT.  
Obecnie większą perspektywę rozwoju Zarząd widzi w rynku przemysłowym, dla którego została 
uruchomiona własna produkcja nowoczesnych systemów rurowych z tworzyw sztucznych. 
Obserwowana w pierwszej połowie roku mniejsza ilość zamówień z rynku basenów publicznych 
potwierdziła słuszność wcześniejszych decyzji inwestycyjnych Spółki. Obecność Spółki na kilku 
różnych rynkach daje większe bezpieczeństwo i stabilizację na wypadek załamania się któregoś z nich.  
Zarząd Spółki zdecydował się na wprowadzenie większych zabezpieczeń należności z tytułu sprzedaży 
towarów i usług swoim Klientom. Wykorzystując nowe oprogramowanie handlowo-ksiegowe, 
wprowadzono nowe zasady monitoringu należności wraz z procedurami ich ewentualnej egzekucji. 
Niezależnie od tego Spółka podpisała z firmą Coface Poland umowę ubezpieczenia bezspornych 
należności. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyko braku zapłaty przysługujących należności w 
przypadku niewypłacalności dłużnika lub przewlekłej zwłoki. Umowa podpisana została na okres roku 
z możliwością jej dalszego przedłużenia. 
 
W dniu 29 czerwca odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na którym zatwierdzono 
sprawozdanie finansowe oraz jednogłośnie udzielono Zarządowi absolutorium. W trakcie ZWZ 
podjęto ponadto uchwałę o podziale zysku i wypłacie dywidendy za rok 2011. Dzień wypłaty 
dywidendy ustalony został na 6 sierpnia 2012 roku. Dywidenda w wysokości 0,03zł za akcję 
wypłacona została akcjonariuszom w ustalonym terminie. Ponadto Zarząd uzyskał zgodę na dalsze 
prowadzenie skupu akcji własnych z terminem wydłużonym do końca roku 2013. Decyzja o 
rozpoczęciu skupu akcji własnych wynikała ze znacznego spadku ich kursu, który według Zarządu nie 
odzwierciedla rzeczywistej wartości Spółki.  
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  na 30.06.2011 na 30.06.2012 Zmiana na 31.12.2011 
na 31.12.2012 

/Prognoza/ 
Zmiana 

Przychód ze sprzedaży   13 087 012 zł    13 549 531 zł  3,53% 28 400 636 zł 28 500 000 zł 0,35% 

EBIT         427 064 zł          875 602 zł  105,03% 876 999 zł 1 738 000 zł 98,18% 

Zysk netto         288 287 zł          585 100 zł  102,96% 345 246 zł 1 150 000 zł 233,10% 
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Do końca okresu sprawozdawczego Spółka wykorzystała tylko część środków z emisji na 
podwyższenie kapitału obrotowego, zakup działki na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej oraz urządzeń i maszyn do produkcji systemów „Termo-Tech” i Chemo-Went”.              
W drugiej połowie roku 2012 Spółka zamierza uruchomić linię technologiczną do produkcji 
chemoodpornych systemów wentylacyjnych z tworzyw sztucznych przeznaczonych głównie dla 
sektora przemysłowego.  
Poza wyżej wymienionymi, nie wystąpiły inne czynniki i zdarzenia, które w ocenie Zarządu mogły 
mieć wpływ na kondycję finansową i wyniki finansowe Spółki. 
 

 

4. Informacja na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w 

obszarze rozwoju prowadzonej działalności.  

 
W okresie sprawozdawczym Spółka zrealizowana wiele ważnych dostaw dla sektora basenowego, 
wśród nich między innymi dla basenów miejskich w Uniejowie, Żorach, Nakle, Staszowie, kompleksu 
sportowego w Kwidzyniu, basenu przyszkolnego we Wrocławiu, aquaparku w Wałbrzychu, hotelu 
SPA Mera w Sopocie oraz centrum wellness i Spa w Skytower we Wrocławiu. Niezależnie od tego 
Spółka aktywnie działała w sektorze przemysłowym, dostarczając swoje technologie dla 
następujących inwestycji: 
 
Chemo-Went 

1. UW w Warszawie, budynki CENT II i CENT III  
2. UJ w Krakowie, budynek wydz. Fizyki i Astronomii  
3. ASP Wrocław – laboratoria 
4. UAM w Poznaniu, budynek WCZT bud. B 
5. Oczyszczalnia ścieków Skawina 
6. Centrum Biotechnologii, laboratoria Suchy Las k/poznania 
7. Kompostownia Lublin 

 
Termo-Tech: 

1. EC Kozienice – instalacja transportu szlamu 
2. KGHM Huta Głogów – woda przemysłowa dla fabryki kwasu siarkowego 
3. Huta Cynku w Miasteczku Śląskim – instalacja technologiczna 
4. Zakłady Azotowe Puławy - instalacja wody przemysłowej Termo-Tech Termoplasty d32 mm 

PE-HD PN16/PE d90mm 
5. Sklejka Pisz - instalacja ścieków przemysłowych Termo-Tech Termoplasty d160 mm PVC-U 

PN16/PE d250mm 
6. Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. - instalacja wody zdemineralizowanej Termo-Tech 

Termoplasty d90 mm PE-HD PN10/PE d160mm 
7. Jastrzębska Spółka Węglowa - instalacja sprężonego powietrza Termo-Tech Duroplasty 

DN500mm TWS PN10/PE d630mm 
8. Rafineria Nafty Jedlicze - instalacja wody zdemineralizowanej Termo-Tech Duroplasty 

DN100mm TWS PN10/Spiro ocynk d200mm 
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Aktualnie prowadzone są prace projektowe nad kolejnymi inwestycjami planowanymi w przyszłości. 
W oparciu o informacje z rynku oraz przygotowane oferty Zarząd zakłada utrzymanie tempa wzrostu 
zysku w drugiej połowie tego roku przy zachowanym poziomie sprzedaży sprzed roku. 
 
Bardzo duże znaczenie dla dalszego rozwoju Spółki ma kontynuowanie inwestycji związanych ze 
zwiększeniem oraz udoskonaleniem produkcji systemów rur kompozytowych "Termo-Tech", które 
wykorzystywane są w przemyśle do budowy bardzo odpowiedzialnych instalacji technologicznych.  
Nowe tworzywa oraz sukcesywnie wprowadzane udoskonalenia systemu, polegające między innymi 
na zastosowaniu monitoringu szczelności oraz podgrzewu rury przewodowej, spotkały się z dużym 
zainteresowaniem biur projektów oraz inwestorów. Dzięki ciągłemu rozwojowi technologii Spółka 
sukcesywnie poszerza zakres produkowanych średnic. 
Spółka jest w trakcie realizacji dostaw rurociągów "Termo-Tech Duroplasty" o dużych średnicach 
(500/630 mm) dla instalacji sprężonego powietrza w jednej z kopalń Górnośląskiego Zagłębia 
Węglowego. Poniżej przedstawiamy zdjęcia wyprodukowanych elementów dla tej inwestycji. 

 
  

 
 

 

 

 
 
W drugiej połowie roku 2012 Spółka zamierza uruchomić linię technologiczną do produkcji 
chemoodpornych systemów wentylacyjnych z tworzyw sztucznych przeznaczonych głównie dla 
sektora przemysłowego. Na chwilę obecną zakupiona została piła do wycinania wielkogabarytowych 
elementów z tworzyw oraz podpisana umowa na dostawy pozostałych maszyn niemieckiej firmy 
Wegener. Uruchomienie własnej produkcji pozwoli Spółce zrezygnować z pomocy kooperantów, a 
tym samym zwiększyć rentowność sprzedaży tej grupy produktów. Biorąc pod uwagę obecne 
zainteresowanie rynku oraz sukcesywny wzrost sprzedaży tej grupy produktów, należy ocenić 
dotychczasowe działania jako właściwe i dające duże możliwości na zwiększenie przychodu Spółki w 
przyszłości. 
 
 

5. Stanowisko Zarządu odnośnie realizacji podanych do publicznej wiadomości prognoz wyników 

na rok 2012 roku w świetle danych finansowych zaprezentowanych w raporcie kwartalnym za 

II kwartał 2012 roku  

 

Zarząd GKI Kompleks SA zdecydował się przedstawić prognozę wyników finansowych na drugą 

połowę roku 2012. Zmiana poprzedniej decyzji o niepublikowaniu prognozy w tym roku wynika 

głównie z większego oczekiwania naszych Inwestorów na bieżącą informację o sytuacji finansowej 

oraz o planach rozwojowych Spółki w obliczu nieuzasadnionego spadku kursu akcji. Bardzo dobre 

wyniki za pierwsze półrocze roku 2012 oraz konsekwentna realizacja planów inwestycyjnych, w tym 



   

Strona 10 z 10 
 

głównie rozwój produkcji systemów kompozytowych z tworzyw sztucznych o nazwie Termo-Tech 

oraz wejście na rynek basenów prywatnych, pozwoliło Zarządowi na pełniejszą ocenę perspektyw 

rozwoju Spółki w drugiej połowie roku, a tym samym przekazanie prognoz finansowych inwestorom. 

Przeprowadzenie wielu zmian strukturalnych, w tym między innymi wprowadzenie nowego 

programu handlowo-księgowego oraz reorganizacja działu logistyki, miało istotny wpływ na 

obniżenie kosztów operacyjnych, w tym kosztów transportu. Wszystkie te działania przyniosły 

wymierny efekt w postaci dwukrotnego wzrostu zysku netto w pierwszym półroczu roku 2012 w 

stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego i wg opinii Zarządu będą miały pozytywny wpływ 

na wynik końcowy. 

Prognoza wyników finansowych wraz ze strategią rozwoju Spółki w drugiej połowie roku 2012 została 

opublikowana w raporcie bieżącym nr 35/2012 w dniu 06.08.2012r oraz 36/2012 w dniu 10.08.2012r. 

W związku z obserwowanym spadkiem notowań akcji, Zarząd Spółki wydał oświadczenie, w którym 

wyraził stanowisko w tej sprawie. Zarząd stwierdził w nim, że nie widzi żadnych fundamentalnych 

przyczyn tłumaczących obecną przecenę waloru oraz że w zakresie działalności Spółki nie wystąpiły 

żadne zdarzenia, które mogłyby stanowić zagrożenie dla jej sytuacji finansowej i perspektywy 

rozwoju. Sytuacja finansowa GKI Kompleks SA jest dobra. Spółka rozwija się prawidłowo i realizuje 

program inwestycyjny zawarty wcześniej w Dokumencie Informacyjnym. Pełny tekst oświadczenia 

opublikowany został w raporcie bieżącym nr 23/2012 w dniu 18.07.2012 r.  

 
 
 

Osoby reprezentujące Spółkę: 

Grzegorz Manelski – Wiceprezes Zarządu 


