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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 31.12.2010 r. (w PLN) 

Lp. Wybrane dane finansowe 
Stan na 

31.12.2010 
Stan na 

31.12.2009 

1 Kapitał własny 714 000 -261 034 

2 Należności długoterminowe 0 0 

3 Należności krótkoterminowe 367 977 421 654 

4 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 55 102 12 322 

5 Zobowiązania długoterminowe 651 959 1 294 125 

6 Zobowiązania krótkoterminowe 130 024 156 881 
 

Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat Dr Kendy S.A. stan na dzień 31.12.2010 r. (w PLN)  

Lp. Wybrane dane finansowe 
Okres od 
01.01.2010 

do 31.12.2010 

Okres od 
01.10.2010 

do 31.12.2010 

Okres od 
01.01.2009 

do 
31.12.2009 

Okres od 
01.10.2009 

do 
31.12.2009 

1 Przychody netto ze sprzedaży 497 866 275 813 317 126 299 017 

2 Amortyzacja 57 065 12 295 63 125 16 100 

3 Zysk/strata na sprzedaży 106 932 130 261 13 666 -133 067 

4 Zysk/strata na działalności operacyjnej 114 253 139 460 -71 379 -74 159 

5 Zysk/strata brutto 100 035 139 460 -73 249 -74 159 

6 Zysk/strata netto 100 035 139 460 -73 249 -74 159 

 

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

 

W IV kwartale 2010 r. wyniki finansowe Spółki uległy polepszeniu w stosunku do III 
kwartału 2010 r.  
 
Przychody ze sprzedaży zrealizowane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku 
wyniosły 498 tys. zł. co stanowi ponad 57% wzrost w stosunku do przychodów 
osiągniętych w analogicznym okresie w 2009 roku (przychody Spółki za okres od I do 
IV kwartału 2009 r. wyniosły 317 tys. zł). Wzrost przychodów w analizowanym okresie 
wynika głównie z faktu pozyskania nowych partnerów biznesowych oraz umocnienia 
pozycji marki Dr Kendy na rynku.  
 
W okresie od I do IV kwartału 2010 r. Spółka zanotowała wzrost marży na sprzedaży. 
Marża na sprzedaży wynosiła w 2009 r.  4%, natomiast w okresie od I do IV kwartału 
2010 r. wzrosła do poziomu 21%. W wyniku znaczącego wzrostu marży na sprzedaży 
Spółka wypracowała w okresie pierwszych czterech kwartałów 2010 r. znacznie wyższy 
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zysk ze sprzedaży niż w analogicznym okresie 2009 r. Zysk ze sprzedaży w omawianym 
okresie wyniósł 107 tys. zł i wzrósł niemal siedmiokrotnie w stosunku do analogicznego 
okresu w roku 2009, w którym wyniósł 14 tys. zł. 
 
Emitent w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. osiągnął zysk z działalności 
operacyjnej na poziomie 114,2 tys. zł., natomiast w analogicznym okresie roku 2009 
Emitent odnotował stratę z działalności operacyjnej w wysokości  - 71,3 tys. zł. 
Czynnikiem mającym wpływ na wypracowanie zysku z działalności operacyjnej był 
głównie znaczący wzrost sprzedaży Spółki przy bardziej efektywnej kontroli kosztów 
operacyjnych. 
 
Zysk netto Spółki za okres czterech kwartałów 2010 r. wyniósł 100 tys. zł co stanowi 
znaczną poprawę w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim, w którym 
Spółka wykazała stratę w wysokości  - 73 tys. zł.  Za cztery kwartały 2010 r. Spółka 
wykazała marżę netto w wysokości 20%. 
 
Przychody ze sprzedaży Emitenta pochodzą głównie ze sprzedaży cukierków twardych. 
Sprzedaż ta skorelowana jest natomiast ze wielkością popytu konsumpcyjnego na 
słodycze w danym okresie. W ciągu roku wielkość konsumpcji słodyczy ulega 
kilkukrotnym zmianom. Stąd sprzedaż Emitenta podlega zjawisku sezonowości. 
Największą sprzedaż Emitent realizuje w IV kwartale roku kalendarzowego co wiąże 
się ze wzrostem popytu konsumpcyjnego w związku z występowaniem na koniec tego 
okresu świąt Bożego Narodzenia.. W pozostałych kwartałach roku kalendarzowego 
sprzedaż jest względnie stała.  
 
 
W IV kwartale 2010 r. Spółka odnotowała zysk netto na poziomie 139 tys. zł, co stanowi 
istotną zmianę w stosunku do analogicznego okresu w 2009 r., w którym Spółka 
wykazała stratę netto w wysokości 74 tys. zł. Marża na sprzedaży wypracowana w IV 
kwartale 2010 r. wyniosła 47%, a marża netto uzyskana w okresie od 1 października do 
31 grudnia 2010 r. wyniosła 51%. Zysk netto Spółki za IV kwartał 2010 r. wyniósł 139 tys. 
zł w analogicznym okresie roku poprzedniego Spółka wykazała stratę w wysokości 74 
tys. zł. 
 
Kapitał własny na dzień bilansowy 31 grudnia 2010 r. wynosi 714 tys. zł., podczas gdy na 
dzień 31 grudnia 2009 r. kapitał własny był ujemny i kształtował się na poziomie – 261 
tyś. Wzrost wartości kapitału własnego Emitenta nastąpił głównie w wyniku 
podniesienia kapitału zakładowego Spółki w 2010 r. do poziomu 1.048 tys. zł w wyniku 
emisji Akcji serii C skierowanej do inwestorów w ramach oferty prywatnej, a także w 
wyniku wypracowania dodatniego zysku netto za okres czterech kwartałów 2010 r.  
 
Jednocześnie w IV 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 września 2010 r.), których główny składnik 
stanowiły zobowiązania o charakterze handlowym. W analizowanym okresie Emitent 
częściej wykorzystywał kredyt kupiecki .  
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Prowadzone przez Spółke działania 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. 

Zarząd konsekwentnie realizuje przyjęty plan rozwoju, którego głównym założeniem 
jest osiągnięcie rentowności i generowanie zysku. W celu zrealizowania przyjętych 
zamierzeń Spółka koncentruje swoje działania na powiększeniu sprzedaży oraz 
ograniczeniu kosztów działalności.   
 
Spółka podjęła szereg działań wspierających rozszerzenie listy odbiorców zarówno 
krajowych jak i zagranicznych, między innymi otrzymała dofinansowanie z Programu 
Operacyjnego Innowacyjnej Gospodarki, działanie 6.1 pod nazwą „Paszport do 
Eksportu”, plan eksportu był częścią składanego pierwszego wniosku o dotację do 
PARPu . Emitent został również zakwalifikowany do drugiego etapu programu „Plan 
rozwoju eksportu”, który ma na celu realizację przedstawionego planu, na który 
zostanie przyznana kolejna dotacja w wysokości kilkuset tysięcy złotych .  
 
Na początku lutego 2011 roku Emitent otrzymał list intencyjny od firmy A. Loacker AG 
włoskiego producenta wyrobów cukierniczych. Na mocy postanowień listu, A.Loaker 
AG zadeklarował chęć rozpoczęcia współpracy w zakresie wyłączności dystrybucji 
produktów marki Loacker na rynku polskim.  
 
Loaker to znana na całym świecie marka włoskich produktów kategorii premium. 
Firma A. Loacker AG od ponad 80 lat jest potentatem w branży cukierniczej, swoje 
produkty sprzedaje w 90 krajach na całym świecie. Dostarczane na rynek produkty to 
wyselekcjonowane wyroby cukiernicze między innymi z czekolady, których proces 
produkcyjny oparty jest o staranny wybór składników i hermetyczność opakowań.  
Umowa o współpracy zostanie podpisana do końca I kwartału 2011 r.  
 

5. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia 
sprawozdania finansowego za IV kwartał 2010 roku. 

 

Zarząd Spółki Dr Kendy S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, załączone 
kwartalne sprawozdanie finansowe spółki Dr Kendy S.A. za IV kwartał 2010 r. 
sporządzone zostało zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 
rachunkowości oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych a także 
zgodnie z wymogami odnoszącymi się do emitentów papierów wartościowych 
dopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect. 
 
Sprawozdanie finansowe odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację 
majątkową i finansową oraz uzyskane wyniki finansowe. Powyższe sprawozdanie 
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Zarządu zawiera przejrzysty obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji spółki Dr Kendy 
S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warszawa, dnia 14 lutego 2011 r. 
 
         Riad Bekkar 
         Prezes Zarządu 


