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1 
WYBRANE DANE FINANSOWE 

 
01-04-2013 - 30-06-2013 01-04-2012 - 30-06-2012 01-01-2013 - 30-06-2013 01-01-2012 - 30-06-2012 GREMPCO SA  

Wybrane dane finansowe                                    '000 PLN                                    '000 PLN                                   '000 PLN                                       '000 PLN 

Przychody netto ze sprzedaży   0,0  0,0  0,0  0,0  
Amortyzacja   0,0  0,0  0,0  0,0  
Zysk (strata) na sprzedaży  -17,2  -18,7  -36,3  -35,8  
Zysk (strata) na działalność operacyjnej  -17,2  -18,8  -36,3  -35,9  
Zysk (strata) brutto -17,0  -17,8  -37,2  -34,8  
Zysk (strata) netto  -17,0  -17,8  -37,2  -34,8  
EBITDA -17,2  -18,8  -36,3  -35,9  
Kapitał własny  36 659,0  36 358,8  36 659,0  36 358,8  
Inwestycje długoterminowe  35 915,4  35 911,7  35 915,4  35 911,7  
Inwestycje krótkoterminowe 42,3  73,3  42,3  73,3  
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne  42,3  73,3  42,3  73,3  
Należności długoterminowe  0,0  0,0  0,0  0,0  
Należności krótkoterminowe  605,6  297,8  605,6  297,8  
Zobowiązania długoterminowe  0,0  0,0  0,0  0,0  
Zobowiązania krótkoterminowe  25,9  6,8  25,9  6,8  

  

01-04-2013 - 30-06-2013 01-04-2012 - 30-06-2012 01-01-2013 - 30-06-2013 01-01-2012 - 30-06-2012 CIAT Sp. z o.o. 
Wybrane dane finansowe                                    '000 PLN                                    '000 PLN                                       '000 PLN                                          '000 PLN  

Przychody netto ze sprzedaży  2 937,7  4 184,4  6 016,7  6 593,4  
Amortyzacja  204,9  193,6  398,9  387,6  
Zysk (strata) na sprzedaży 13,1  276,4  -171,9  -189,6  
Zysk (strata) na działalność operacyjnej  -8,8  265,6  -186,8  -176,4  
Zysk (strata) brutto  -300,5  106,6  -669,5  -486,4  
Zysk (strata) netto   -344,1  106,6  -758,1  -486,4  
EBITDA 196,1  459,2  212,1  211,2  
Kapitał własny  7 361,0  7 434,5  7 361,0  7 434,5  
Inwestycje długoterminowe  0,0  0,0  0,0  0,0  
Inwestycje krótkoterminowe 254,3  161,3  254,3  161,3  
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne  254,3  161,3  254,3  161,3  
Należności długoterminowe  27,0  27,0  27,0  27,0  
Należności krótkoterminowe  6 410,1  7 099,4  6 410,1  7 099,4  
Zobowiązania długoterminowe  9 659,7  11 306,0  9 659,7  11 306,0  
Zobowiązania krótkoterminowe  10 355,2  8 536,3  10 355,2  8 536,3  
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01-04-2013 - 30-06-2013 01-04-2012 - 30-06-2012 01-01-2013 - 30-06-2013 01-01-2012 - 30-06-2012 GRYFITLAB Sp. z o.o. 
Wybrane dane finansowe  '000 PLN                                      '000 PLN                                        '000 PLN                                         '000 PLN  

Przychody netto ze sprzedaży  1 038,0  579,0  1 463,0  1 115,0  
Amortyzacja  73,0  73,0  146,0  148,0  
Zysk (strata) na sprzedaży 513,0  95,0  511,0  220,0  
Zysk (strata) na działalność operacyjnej  496,0  115,0  513,0  244,0  
Zysk (strata) brutto  437,0  -46,0  448,0  22,0  
Zysk (strata) netto  431,0  -48,0  436,0  7,0  
EBITDA 569,0  188,0  659,0  391,0  
Kapitał własny  4 751,0  4 123,0  4 751,0  4 123,0  
Inwestycje długoterminowe  0,0  0,0  0,0  0,0  
Inwestycje krótkoterminowe 16,0  0,0  16,0  0,0  
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne  16,0  0,0  16,0  0,0  
Należności długoterminowe  0,0  0,0  0,0  0,0  
Należności krótkoterminowe  1 723,0  1 348,0  1 723,0  1 348,0  
Zobowiązania długoterminowe  4 145,0  5 285,0  4 145,0  5 285,0  
Zobowiązania krótkoterminowe  3 260,0  2 073,0  3 260,0  2 073,0  

 

01-04-2013 - 30-06-2013 01-04-2012 - 30-06-2012 01-01-2013 - 30-06-2013 01-01-2012 - 30-06-2012 FLUID-DESK Sp. z o .o. 
Wybrane dane finansowe                                        '000 PLN                                      '000 PLN                                       '000 PLN                                         '000 PLN  

Przychody netto ze sprzedaży  367,5  304,0  509,0  672,2  
Amortyzacja  9,4  56,8  18,9  110,4  
Zysk (strata) na sprzedaży 38,1  -23,7  61,6  30,5  
Zysk (strata) na działalność operacyjnej  38,1  -38,4  61,6  32,9  
Zysk (strata) brutto 35,5  -44,4  58,0  26,1  
Zysk (strata) netto  23,4  -30,9  45,9  12,2  
EBITDA 47,5  18,3  80,5  143,3  
Kapitał własny  1 753,8  1 585,6  1 753,8  1 585,6  
Inwestycje długoterminowe  500,7  515,2  500,7  515,2  
Inwestycje krótkoterminowe 73,9  104,3  73,9  104,3  
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne  73,9  104,3  73,9  104,3  
Należności długoterminowe 0,0  0,0  0,0  0,0  
Należności krótkoterminowe  840,0  743,5  840,0  743,5  
Zobowiązania długoterminowe  145,4  307,0  145,4  307,0  
Zobowiązania krótkoterminowe  241,9  62,2  241,9  62,2  
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2 
GREMPCO S.A. 

 
INFORMACJE O SPÓŁCE 
 

Nazwa Spółki:       GREMPCO Spółka Akcyjna 

Siedziba, adres:   Łozienica, ul. Prosta 2A 

   72-100 Goleniów 

Nr telefonu, faksu:   tel.:  + 48 (91) 432 35 20 

   fax.: + 48 (91) 432 35 36 

Adres strony internetowej:   www.grempco.com 

Adresy stron internetowych spółek portfelowych:   www.gryfit.com, www.gryfitlab.com, www.fluid-desk.com 

Adres poczty elektronicznej:   info@grempco.com 

Sąd Rejestrowy:   Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,  

   XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Data rejestracji w KRS:   5 maja 2010 roku 

Nr KRS:   0000355599 

Nr REGON:   320833399 

NIP:   856-182-73-62 

GREMPCO Spółka Akcyjna została utworzona na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce, w szczególności na podstawie przepisów Kodeksu 

Spółek Handlowych (Dz.U.2000.94.1037 z późn. zm.) oraz Statutu GREMPCO Spółka Akcyjna. 

W dniu 5 maja 2010 roku, GREMPCO Spółka Akcyjna została zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy 

Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000355599. 

GREMPCO S.A. jest spółką zarządzającą portfelem inwestycji kapitałowych. Inwestycje te skoncentrowane są na spółkach wysokich technologii w sektorze inżynierii dla 

budownictwa. Inwestycje GREMPCO S.A. zorientowane są na wąską specjalizację rynkową i charakteryzują się długoterminowym horyzontem inwestycyjnym. GREMPCO 

S.A. należy postrzegać przez pryzmat działalności operacyjnej spółek portfelowych. Łączy ona w sobie cechy wysokiej innowacyjności i dużego potencjału wzrostu. Spółki z 

portfela GREMPCO S.A. po zakończeniu programów inwestycyjnych w 2009 roku dysponują bardzo nowoczesną infrastrukturą techniczną. Spółki zakończyły programy 

inwestycyjne o łącznej wartości blisko 30 mln zł, co znacznie zwiększyło ich potencjał techniczny nie tylko w kontekście maksymalnych zdolności wytwórczych, ale także 

brzegowych parametrów wyrobów/usług oraz elastyczności procesu produkcji, dając istotne przewagi konkurencyjne. Na aktywa GREMPCO S.A. składają się udziały w trzech 

spółkach kapitałowych prawa handlowego, w których prowadzona jest działalność operacyjna. Spółki portfelowe GREMPCO S.A. działają na rynku urządzeń wentylacyjnych, 

klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Wiodącą spółką z portfela GREMPCO S.A. jest CIAT Sp. 

z o.o., będąca dystrybutorem urządzeń i systemów klimatyzacyjnych oraz chłodniczych, a także producentem urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych dla inżynierii 
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budownictwa. Kolejną spółką z portfela GREMPCO S.A. jest GRYFITLAB Sp. z o.o., pierwsze w Polsce prywatne przedsiębiorstwo badawczo-rozwojowe, dysponujące zespołem 

akredytowanych laboratoriów, które oferuje swoje usługi w zakresie badań ogniowych, akustyki oraz komfortu mikroklimatycznego wnętrz. Trzecią spółką portfelową GREMPCO 

S.A. jest FLUID DESK Sp. z o.o., tworząca moduły do wspomagania projektowania, wykorzystywane przez projektantów obiektów budowlanych. 

 INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĄPIENIA OD KONSOLIDACJI SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 

GREMPCO S.A. nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2013 w związku z art. 57 pkt. 2 oraz art. 58 ustawy o rachunkowości.  
 
Działając na podstawie art. 57 pkt. 2 i art. 58 Ustawy o rachunkowości oraz w związku z § 5 MSR 8 oraz § 11 Założeń koncepcyjnych sprawozdawczości 

finansowej opracowanych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, GREMPCO S.A. w swojej polityce rachunkowości określa kryteria 
zwolnienia z konsolidacji sprawozdań finansowych: 
 
1. Dane finansowe spółki portfelowej Fluid Desk nie podlegają konsolidacji z uwagi na ich nieistotność dla spełnienia obowiązku określonego w art. 4 ust. 1 UoR. 
2. Działalność spółki portfelowej GRYFITLAB Sp. z o.o. dla której zasady niezależności określone zostały przez Polskie Centrum Akredytacji, Ministerstwo 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Komisję Europejską - skutkują wyłączeniem sprawowania kontroli nad organami kierującymi tą 
jednostką. GRYFITLAB Sp. z o.o. z świadczy usługi laboratoryjne, w oparciu o posiadane uprawnienia w tym:  
 

- Akredytację AB 818 Polskiego Centrum Akredytacji, obejmującą badania akustyki środowiskowej i budowlanej oraz badania odporności 
ogniowej, 

- Autoryzację Ministerstwa Gospodarki (decyzja 8/AU/WB/10 o udzieleniu GRYFITLAB Sp. z o.o. Autoryzacji), 
- Autoryzację Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (decyzja Nr 4/AU/WB/12 i Nr 8/AU/WB/12) o udzieleniu GRYFITLAB 

Sp. z o.o.  Autoryzacji) oraz  
- Notyfikację Komisji Europejskiej w zakresie realizacji zadań związanych z oceną zgodności wyrobów budowlanych według wymagań dyrektywy 

89/106/WE (nr notyfikacji NB 2553). 
 
GRYFITLAB Sp. z o.o. jest w pełni niezależnym laboratorium badawczo – rozwojowym, zaś instrumenty kontroli i nadzoru statutowych organów GRYFITLAB 
Sp. z o.o. mają charakter ograniczony, w celu zapewnienia Spółce w pełni autonomicznego funkcjonowania. Świadcząc usługi GRYFITLAB Sp. z o.o. ma m.in. 
obowiązek zapewnienia warunków pełnej niezależności, bezstronności organów Spółki jak również ciągłości funkcjonowania systemu zarządzania – co 
powoduje ograniczenia w sprawowaniu nad nimi kontroli. Niezależność jednostki, jak również organów zarządzających zespołem laboratoriów GRYFITLAB 
Sp.  z o.o., była i jest corocznie przedmiotem licznych audytów, w tym także dokonywanych przez organy państwowe Rzeczypospolitej Polskiej, 
potwierdzających jej niezależność oraz autonomię funkcjonowania. 

 
3. Każda ze spółek portfelowych tj. 1) CIAT Sp. z o.o. 2) GRYFITLAB Sp. z o.o. 3) FLUID-DESK Sp. z o.o., prowadzi odrębny przedmiot działalności, dlatego z punktu 

widzenia inwestorskiego analiza pojedynczych sprawozdań finansowych ukazuje bardziej jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej każdej jednostki. 
4. Mając na uwadze 4 ust. 1 UoR  oraz w związku z obowiązkowym wyłączeniem spod konsolidacji spółki portfelowej GRYFITLAB Sp. z o.o. w związku z art. 

57 pkt. 2 – Emitent podjął decyzję o niedokonywaniu konsolidacji sprawozdania CIAT Sp. z o. o., ponieważ skutkowałoby to częściowym i niejasnym 

ukazaniem sytuacji finansowej Spółki. 
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RAPORTY EBI PRZEKAZANE PRZEZ EMITENTA W II KWARTALE 2013 R. 

 

W drugim kwartale 2013 r. GREMPCO S.A., za pośrednictwem systemu EBI, opublikowała 5 raportów, w tym 2 okresowe i 3 bieżące. 
  

Data Typ Numer Temat 

2013-06-29 22:43:12 bieżący 9/2013 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GREMPCO S.A. w dniu 28.06.2013 r. 

2013-06-14 20:42:12 roczny 8/2013 Raport roczny GREMPCO S.A. za 2012 rok 

2013-05-23 18:31:27 bieżący 7/2013 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GREMPCO S.A. 

2013-05-15 17:36:51 kwartalny 6/2013 Raport kwartalny za I kwartał 2013 roku - GREMPCO S.A. 

2013-04-11 08:27:48 bieżący 5/2013 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i G 

 

STRUKTURA AKCJONARIATU  
 

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu struktura akcjonariatu GREMPCO S.A. prezentuje się następująco: 
 

Akcjonariusze GREMPCO S.A. powyżej 5% Liczba akcji % Liczba głosów % 

Roman Kazimierz Jędrzejewski       19 810 000    80,49%       20 610 000    81,10% 

Pozostali         4 802 300    19,51%         4 802 300    18,90% 

Razem       24 612 300    100,00%       25 412 300    100,00% 
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CIAT Sp. z o.o. 

 

INFORMACJE O SPÓŁCE 

Nazwa Spółki: CIAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Siedziba, adres: Konstantynów Łódzki, ul. Langiewicza 62m 95-050 Konstantynów Łódzki 

Liczba udziałów ogółem: 1.280 szt. 

Cena nominalna jednego udziału: 2.500,00 zł  

Udział GREMPCO S.A.  100,00%  

Adres strony internetowej: http://www.gryfit.com 

Adres poczty elektronicznej: info@gryfit.com ; info@ciat.pl 

Sąd Rejestrowy:  Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS 

Data rejestracji w KRS: 28 marzec 2003 roku 

Nr KRS: 0000159358 

Nr REGON: 812551823 

NIP: 955-205-63-74 

 

CIAT Sp. z o.o. dostarcza innowacyjne wyroby z obszaru inżynierii budowlanej. Produkty Spółki znajdują szerokie zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym, 

komercyjnym  (biurowce, centra handlowe) oraz w budownictwie użyteczności publicznej (szkoły, szpitale, budynki administracji publicznej). Asortyment produktów 

oferowanych przez Spółkę składa się z urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych instalacji, a także importowanych wyrobów 

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Wyroby Spółki produkowane pod marką GRYFIT można podzielić na pięć kategorii produktowych: 

 

− Zabezpieczenia przeciwpożarowe, 

− Wentylacja pożarowa, 

− Dyfuzja powietrza, 

− Regulacja wydajności i ochrony przed hałasem, 

− Elementy i systemy fasadowe. 

 

 

KOMENTARZ ZARZĄDU LUB OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ EMITENTA NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI 

FINANSOWE 
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Spółka kontynuowała prowadziła prace nad rozszerzeniem zakresu certyfikatów (zgodność z wymaganiami normy zharmonizowanej PN-EN 15650:2010 (E)) wyrobów z 

segmentu bezpieczeństwa pożarowego, tj. przeciwpożarowych klap i zaworów odcinających GRYFIT przed wszystkim w zakresie, który umożliwi dostosowanie oferty 

handlowej do wymagań rynku francuskiego. Szerszy zakres certyfikatów pozwoli na zwiększenie konkurencyjności urządzeń marki GRYFIT – przede wszystkim rozpoczęcie 

sprzedaż na terenie Unii Europejskiej, co poprawi dynamikę rozwoju rynków eksportowych.  

Kontynuowane były prace związane z przygotowanie do uzyskania certyfikatu zgodności ze zharmonizowaną normą PN-EN-12101-8 dla klap odcinających do systemów 

wentylacji pożarowej, dzięki czemu możliwe będzie ich oznaczenie znakiem CE i dystrybucja na terenie Europy. Zakłada się, że zakończenie procesu certyfikacji w 

powyższym zakresie to trzeciego kwartału 2013. 

Kontynuowano prace nad rozwojem nowych rynków eksportowych. Spółka rozpoczęła sprzedaż dla nowego klienta na Słowacji. Prowadzone były dalsze uzgodnienia 

warunków współpracy z potencjalnymi partnerami handlowymi, między innymi na rynkach niemieckim. Biorąc pod uwagę aktualne zaawansowanie rozmów, zakłada się 

podpisanie umowy dystrybucyjnych z partnerem na rynku niemieckim w trzecim kwartale 2013 roku. 

Kontynuowane były prace na wystąpieniem o rejestracje kolejnego patentu na wynalazek.  

KOMENTARZ ZARZĄDU LUB OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ EMITENTA NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI 

FINANSOWE ORAZ NA TEMAT AKTYWNOŚCI ZWIĄZANEJ, Z WDRAŻANIEM ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH. 
 

  

Z sukcesem realizowany jest plan rozwoju rynków eksportowych. W na koniec drugiego kwartału 2013 sprzedaż narastająco na rynki eksportowe od początku roku 

odpowiadała wartość całkowitej sprzedaży eksportowej w 2013 roku. Oznacza to w perspektywie do końca 2013 możliwość wzrostu sprzedaży eksportowej o około 100%! 

Na rynku krajowym doszło do przesunięcia kontraktowania kilku istotnych projektów, wskutek czego na rynku krajowym w odniesieniu do analogicznego okresu 2012 roku 

odnotowano spadek sprzedaży o 30% i w konsekwencji narastająco do analogicznego okresu 2012 odnotowano spadek o blisko 9%. 

W związku z realizacją Projektu "Integracja systemów spółki CIAT i dystrybutorów wyrobów w celu elektronicznej wymiany danych i informacji poprzez platformę 

GRYFITnet" w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-32-021/10-00 działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi 

priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki POIG, 2007-2013 w drugim kwartale 2013 r. trwały prace mające na celu realizację 

ostatniego V etapu projektu – Instalacja i konfiguracja oprogramowania oraz przygotowanie danych podstawowych. Spółka przygotowała się do złożenia zapytań 

ofertowych do potencjalnych dostawców, rozpoczęła również szkolenia z zakresu użytkowania systemu. Zakończenie projektu może mieć kluczowe znaczenie dla 

dynamicznego rozwoju rynków eksportowych. 
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4 
GRYFITLAB Sp. z o.o. 

 

INFORMACJE O SPÓŁCE 

 

Nazwa Spółki:   GRYFITLAB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Siedziba, adres:  Łozienica, ul. Prosta 2, 72 – 100 Goleniów 

Liczba udziałów ogółem:  650 szt. 

Cena nominalna jednego udziału:  1.000,00 zł 

Udział GREMPCO S.A. 100,00% 

Nr telefonu, faksu: tel.:  + 48 (91) 431 82 45, fax.: + 48 (91) 48 7 57 

Adres strony internetowej: http://www.gryfitlab.com 

Adres poczty elektronicznej: contact@gryfitlab.com 

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego 

Data rejestracji w KRS:  21 czerwiec 2005 roku 

Nr KRS:  0000236527 

Nr REGON:  320054643 

NIP: 955-212-87-25 

 

GRYFITLAB Sp. z o.o. świadczy usługi badawczo - rozwojowe w ramach trzech jednostek laboratoryjnych: 

Laboratorium badań ogniowych, gdzie przeprowadza się badania odporności ogniowej: 

− Elementów systemów wentylacyjnych: przeciwpożarowych klap odcinających, klap wentylacji pożarowej, przewodów oddymiających, wentylatorów, 

− Elementów budowlanych: ścian, stropów, podłóg podniesionych, sufitów podwieszanych, drzwi, okien, żaluzji, zamknięć otworów w ścianach budynków, przejść i 

przepustów instalacyjnych. 

Laboratorium akustyki, które prowadzi badania z wykorzystaniem komór pogłosowych oraz w środowisku: 

− Badania parametrów aeroakustycznych urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 

− Badania izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych, przegród ściennych, drzwi i okien, 

− Badania poziomu mocy akustycznej maszyn i urządzeń, 
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− Środowiskowe badania akustyczne. 

Laboratorium komfortu wnętrza, wykonujące następujące badania: 

− Właściwości użytkowych elementów i urządzeń systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 

− Efektywności systemów rozprowadzania powietrza w pełnej skali technicznej w warunkach izotermicznych i nie-izotermicznych, 

− Badania parametrów komfortu mikroklimatycznego wewnętrznego w skali 1:1. 

 

KOMENTARZ ZARZĄDU LUB OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ EMITENTA NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 

 

GRYFITLAB Sp. z o.o. w drugim kwartale 2013 prowadził intensywne prace badawcze w zakresie badań odporności ogniowej oraz akustyki. W porównaniu z analogicznym 

okresem roku ubiegłego zanotowano, znaczący kilkudziesięcioprocentowy wzrost ilości i wartości wykonywanych badań zarówno ogniowych jak i akustycznych .   

Realizując plan wzrostu eksportu Spółka przyjęła i wykonała pierwsze zlecenia od klientów z Francji, Estonii i Norwegii. Zebrane doświadczenie w szczególności zadowolenie 

klientów z Norwegii zaowocowało decyzją o podpisaniu umowy agencyjnej z nowym partnerem Spółki z tego kraju, odpowiedzialnym za działania marketingowe na terenie 

Skandynawii. Po zaledwie kilku tygodniach współpracy uzyskane wyniki sprzedaży wskazują na możliwość stałego wzrostu przychodów z eksportu badań i ich coraz bardziej 

znaczącego udziału w wypracowanym przez Spółkę zysku.  

W celu podniesienia standardu świadczonych usług, Spółka przeprowadziła skomplikowany proces kalibracji pieca do badań ogniowych. Wykonana na początku roku 

kalibracja pieca umożliwiła m.in. pozyskanie strategicznego partnera – producenta stolarki ppoż. zorientowanego w pierwszej kolejności na jakość otrzymywanej od 

laboratorium usługi. Z obserwacji Zarządu wynika, iż z faktu posługiwania się przez GRYFITLAB, obecnie jako jedyne (!) akredytowane laboratorium w Polsce, raportem z 

kalibracji pieca, wynika większe zainteresowanie ofertą Spółki, szczególnie wśród zagranicznych klientów. W dłuższej perspektywie z pewnością spowoduje to wzrost 

przychodów dzięki gwarancji wysokiego poziomu oferowanych przez Spółkę usług.  

INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM GRYFITLAB PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ 

DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE 

 

W okresie objętym raportem, najistotniejszym wydarzeniem, skutkującym możliwością rozwoju prowadzonej przez Spółkę działalności było przeprowadzenie procesu 

rozszerzenia zakresu akredytacji oraz uzyskanie akredytacji w celu notyfikacji na zgodność z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Nr 305/2011 (tzw. 

CPR), które obowiązując od 1 lipca 2013 narzuca nowe obowiązki nie tylko na producentów wyrobów budowlanych, ale również na laboratoria i jednostki notyfikowane w 

Unii Europejskiej. Muszą one ponownie przejść ocenę celem uzyskania notyfikacji, aby kontynuować swoją działalność w zakresie ustalenia typu wyrobu.  

W wyniku rozszerzenia zakresu akredytacji, Spółka rozpoczęła wykonywanie badań szaf przeciwpożarowych i lekkich urządzeń odpornych na działanie ognia oraz 

wyzwalaczy topikowych i pozostałych badań wymaganych przez normy wyrobu dotyczące klap ppoż. Spółka dokonała również zakupu nowego stanowiska badawczego do 

badań dymoszczelności drzwi. Stanowisko zostanie uruchomione w trzecim kwartale br., w związku z czym spodziewany jest znaczący wzrost przychodów Laboratorium 

Badań Ogniowych. 
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5 
FLUID DESK Sp. z o.o. 

 

INFORMACJE O SPÓŁCE 
 

Nazwa Spółki:   FLUID DESK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Siedziba, adres:  ul. Wojska Polskiego 107 B lok. 14, 70 – 44 Szczecin 

Liczba udziałów ogółem:  100 szt. 

Cena nominalna jednego udziału:  500,00 zł 

Udział GREMPCO S.A. 95,0% 

Nr telefonu, faksu: tel.: + 48 (91) 431 45 50, fax.: + 48 (91) 431 45 75 

Adres strony internetowej: http://www.fluid-desk.pl 

Adres poczty elektronicznej: poczta@fluid-desk.com 

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Data rejestracji w KRS:  22 maja 2002 roku 

Nr KRS:  0000113468 

Nr REGON:  812445676 

 

FLUID DESK Sp. z o.o. jest jedną z niewielu europejskich firm, która umożliwia producentom urządzeń instalacyjnych oraz wyrobów budowlanych, publikację profesjonalnej 

biblioteki CAD, w pełni zgodnej z ofertą handlową w formie parametrycznej, zapewniając integrację z systemem ERP oraz dostępność informacji w serwisie B2B. Dzięki tej 

ofercie producenci urządzeń są dużym potencjalnym rynkiem zbytu na usługi w zakresie opracowania bibliotek CAD, a jednocześnie współpraca ta przyczynia się do 

promocji programów FLUID DESK Sp. z o.o. 

 

Wśród klientów FLUID DESK Sp. z o.o. są między innymi tacy producenci jak Uniwersal, Enix, BH-RES, Burgman, Foko, Karpol, Rosenberg itp. Kompetencje FLUID DESK Sp. z 

o.o.  w zakresie parametrycznych bibliotek CAD wykorzystywane są również przez CIAT Sp. z o.o. W skali kraju w biurach projektów jest obecnie aktywny ponad 2.000 

licencji oprogramowania FDBES.  
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WPROWADZENIE 

 

W drugim kwartale 2013 Spółka kontynuowała prace rozwojowe oprogramowania FDBES oraz aplikacji internetowej klasy B2B. Wdrażane były istotne zmiany funkcjonalne 

FDBES Ventpack oraz Hydronicpack, którego pierwsza wersję testowa została opublikowana pod koniec drugiego kwartału. Nowa i znacząco udoskonalona funkcjonalność 

może w sposób istotny wpłynąć na wzrost sprzedaży licencji oprogramowania w IV kwartale 2013 roku. 

W drugim kwartale Spółka kontynuowała akcję marketingową pod hasłem "Oswajanie technologii". Przeprowadzono szereg szkoleń internetowych dla potencjalnych 

klientów zainteresowanych zastosowaniem metod numerycznych CFD, w czasie których przedstawiono możliwości oprogramowania FloVENT i FloEFD firmy Mentor 

Graphics. Działania te mogą przynieść wymierne korzyści w kolejnych kwartałach 2013 roku, w postaci zwiększenia sprzedaży szkoleń i licencji oprogramowania CFD. W 

drugim kwartale przeprowadzono również kilka szkoleń z obsługi oprogramowania FDBES 3.0. Szkolenia te umożliwiły zwiększenie sprzedaży licencji naszego 

oprogramowania. Spółka prowadziła również intensywne negocjacje z producentami urządzeń, których zakończenie przewidywane jest w trzecim kwartale a ewentualna 

publikacja kolejnych nowych bibliotek zakładana jest na czwarty kwartał 2013 roku.  

KOMENTARZ ZARZĄDU LUB OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ FLUID DESK NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 

 

W drugim kwartale 2013 Spółka kontynuowała intensywne działania handlowe zmierzające do zwiększenia sprzedaży licencji własnego oprogramowania FDBES. Rezultaty 

tych działań przyniosły znaczny wzrost sprzedaży licencji na rynku krajowym w porównaniu do tego samego okresu w 2012 r. 

W zakresie działań marketingowych Fluid Desk położył duży nacisk na intensyfikację pozyskiwania kontaktów z producentami z branży szeroko pojętej techniki sanitarnej, do 

których zostały rozesłane oferty współpracy przy tworzeniu biblioteki CAD ich produktów. Wyniki tych działań bez wątpienia przyniosą rezultaty w kolejnych kwartałach 2013 r. 

 

KOMENTARZ ZARZĄDU LUB OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ FLUID DESK NA TEMAT AKTYWNOŚCI ZWIĄZANEJ Z WDRAŻENIEM ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH 

 

W drugim kwartale 2013 wysiłki Spółki w zakresie prac rozwojowych skoncentrowane w dużej mierze na kontynuacji rozwoju aplikacji internetowej klasy B2B, która będzie 

skierowana zarówno do producentów wyrobów instalacyjnych, jak również do firm wykonawczych i projektowych. Aplikacja automatyzuje między innymi sporządzanie 

ofert i zamówień na podstawie zestawień materiałów opracowanych z wykorzystaniem FDBES. Aplikacja ta umożliwi Spółce wypełnić zagospodarować nową niszę rynkową, 

a także rozszerzyć możliwość współpracy z nowymi producentami oraz wykonawcami i biurami projektowymi. 

Kontynuowano także prace wdrożeniowe nad znaczącymi zmianami funkcjonalnymi programu FDBES Coolpack, który po istotnych zmianach funkcjonalnych będzie 

dystrybuowany pod nazwą Hydronickpack. Celem prowadzonych prac jest znacząca poprawa produktywność projektowania instalacji chłodniczy i grzewczych wodnych z 

wykorzystaniem tego modułu FDBES, a co za tym idzie zwiększenie udziału w rynku w segmencie oprogramowania do projektowania CAD instalacji rurowych. 

 

 Roman Jędrzejewski 

     PREZES ZARZĄDU 


