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1. Podstawowe informacje o Spółce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma: Dr Kendy Spółka Akcyjna 

Siedziba: Warszawa, Polska 

Adres: 
ul. Wąwozowa 19 lok.32,  

02-796 Warszawa 

KRS: 0000271121 

Oznaczenie Sądu: 
Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON: 140784639 

NIP: 951-220-41-82 

Telefon: (+48 22) 409-27-80 

Faks: (+48 22) 409-27-81 

E-mail: office@drkendy.com 

WWW: www.drkendy.com 

Profil działalności 
Spółka jest dystrybutorem cukierków twardych 
(landrynek) oferowanych w prestiżowym i funkcjonalnym 
opakowaniu. 
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2. Wybrane dane finansowe. 

Wybrane dane finansowe z bilansu Dr Kendy S.A. stan na dzień 30.09.2010 r. (w PLN) 

Lp. Wybrane dane finansowe 

Stan na 

30.09.2010 

Stan na 

30.06.2010 

Stan na 

30.09.2009 

1 Kapitał własny 574 540 574 791 -335 193 

2 Należności długoterminowe 0 0 0 

3 Należności krótkoterminowe 165 934 181 198 62 066 

4 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 21 870 92 293 44 732 

5 Zobowiązania długoterminowe 581 259 586 059 1 185 625 

6 Zobowiązania krótkoterminowe 90 076 53 230 122 187 
 
 

Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat Dr Kendy S.A. stan na dzień 30.09.2010 r. (w PLN) 

Lp. Wybrane dane finansowe 

Okres od 

01.01.2010 

do 

30.09.2010 

Okres od 

01.07.2010 

do 

30.09.2010 

Okres od 

01.01.2009 

do 

30.09.2009 

Okres od 

01.07.2009 do 

30.09.2009 

1 Amortyzacja 44 769 6 987 47 024 15 674 

2 Przychody netto ze sprzedaży 222 053 87 483 18 109 6 265 

3 Zysk/strata na sprzedaży -23 329 10 726 -146 732 -70 344 

4 Zysk/strata na działalności operacyjnej -25 207 10 049 -145 538 -69 150 

5 Zysk/strata brutto -39 425 -250 -147 407 -69 149 

6 Zysk/strata netto -39 425 -250 -147 407 -69 149 

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

 

W III kwartale 2010 r. wyniki finansowe Spółki uległy polepszeniu w stosunku do II 
kwartału 2010 r.  
 
W III kwartale 2010 r. Spółka osiągnęła wzrost sprzedaży o 23% (III kwartał 2010 r. do II 
kwartału 2010 r.) oraz zredukowała stratę netto z poziomu -31,1 tys. zł poniesioną w II 
kwartale 2010 r. do poziomu -250 zł  poniesionej III kwartale 2010 r.  
 
W porównaniu do analogicznego okresu w 2009 r. wyniki Spółki za okres 9 miesięcy od 
1 stycznia do 30 września 2010 r. również uległy istotnemu polepszeniu. 
 
W okresie od 1 stycznia do 30 września 2010 r. Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży 
w wysokości 222,1 tys. zł i są one ponad 12-krotnie wyższe w stosunku do przychodów 
zrealizowanych w analogicznym okresie w 2009 roku. Wzrost przychodów w 2010 r. 
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wynika głównie z faktu pozyskania nowych partnerów biznesowych oraz umocnienia 
pozycji marki Dr Kendy na rynku.  
 
Emitent w okresie od 1 stycznia do 30 września 2010 r. poniósł mniejszą stratę z 
działalności operacyjnej niż miało to miejsce w analogicznym okresie w 2009 r.  
Strata z działalności operacyjnej za 3 kwartały 2009 r. wyniosła –145,5 tys. zł, natomiast 
w analogicznym okresie 2010 r. Emitent ograniczył stratę z działalności operacyjnej 
blisko 6-krotnie do poziomu -25,2 tys. zł. Czynnikiem wpływającym na ograniczenie 
strat z działalności operacyjnej był głównie znaczący wzrost sprzedaży Spółki przy 
bardziej efektywnej kontroli kosztów.  
 
W okresie od 1 stycznia do 30 września 2010 r. strata netto Emitenta była blisko 
czterokrotnie niższa w stosunku do straty za analogiczny okres w 2009 r. Strata netto 
spółki wygenerowana w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2010 roku  wyniosła     
-39.4 tys. zł. 
 
Dzięki emisji Akcji serii C i pozyskaniu z oferty kwoty 875 tys. zł Emitent 
zoptymalizował strukturę finansowania i zwiększył bezpieczeństwo finansowania w 
porównaniu do 2009 r. Kapitał własny na dzień bilansowy 30 września 2010 r. wyniósł 
574,5 tys. zł. 
 
Ponadto w III kwartale 2010 r. Emitent znacząco zwiększył skuteczność ściągania 
należności, co przełożyło się na zmniejszenie stanu należności i pozwoliło na bardziej 
efektywne wykorzystanie kapitału obrotowego. 
 
Jednocześnie w III kwartale 2010 r. w związku z rozwojem skali działalności i wzrostem 
poziomu przychodów nastąpiło zwiększenie stanu zobowiązań krótkoterminowych (w 
porównaniu do stanu na dzień bilansowy 30 czerwca 2010 r.), których główny składnik 
stanowiły zobowiązania o charakterze handlowym. Emitent częściej wykorzystywał 
kredyt kupiecki.  
 
Powyższe działania Emitenta są zgodne z przyjętą przez niego strategią rozwoju.  

4. Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym 
raportem Emitent podjął w obszarze rozwoju prowadzonej 
działalności. 

Główny kierunek działań Spółki był konsekwencją przyjętego programu zakładającego 
osiągnięcie rentowności i generowanie zysku, a w szczególności zakładał w pierwszym 
jego okresie powiększenie sprzedaży oraz ograniczenie kosztów.  
Spółka podjęła szereg działań wspierających rozszerzenie listy odbiorców zarówno 
krajowych jak i zagranicznych, między innymi zdobyła dofinansowanie z Programu 
Operacyjnego Innowacyjnej Gospodarki, działanie 6.1 pod nazwą „Paszport do 
Eksportu”. Przygotowany „Plan rozwoju eksportu” został zaakceptowany przez Polską 
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Spółka na podstawie przygotowanego planu 
rozpocznie eksport, którego próba podjęta przez spółkę w roku ubiegłym zakończyła 
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się sukcesem. Dzięki wsparciu wyżej wymienionego programu będzie kontynuowana 
i rozszerzona o kolejne rynki eksportu.  
 

5.Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania podanych 
do publicznej wiadomości prognoz wyników na 2010 rok w świetle 
zaprezentowanych danych finansowych za okres od 01.07.2010 do 
30.09.2010 roku. 

 

Emitent prognozował osiągnięcie na koniec 2010 roku przychodów ze sprzedaży w 
wysokości 546 tys. zł netto oraz zysk z działalności operacyjnej na poziomie 112 tys. zł. 
 
W okresie od początku 2010 roku do końca trzeciego kwartału 2010 roku Emitent 
uzyskał łączne przychody ze sprzedaży w wysokości 222,1 tys. zł oraz stratę na 
działalności operacyjnej w wysokości -25,2 tys. zł. 
 
Biorąc pod uwagę dynamikę wzrostu sumy przychodów w kolejnych kwartałach, a 
także silną sezonowość działalności, Emitent podtrzymuje prognozę dotyczącą 
wysokości planowanych przychodów oraz zysku w 2010 roku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warszawa, dnia 15 listopada 2010 r. 
 
         Riad Bekkar 
         Prezes Zarządu 


