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Raport kwartalny za 2 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta zgodnie  z Uchwałą 363/2009 Zarządu 

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 roku i jej załącznikiem tekstem jednolitym 

„Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”. 
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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 oraz wyłącznym przedstawicielem na Polskę 
firmy Loacker. 
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2. Wybrane dane finansowe. 

 

Wybrane dane finansowe z bilansu Dr Kendy S.A. stan na dzień 30.06.2011 r. (w PLN) 

Lp. Wybrane dane finansowe 
Stan na 

30.06.2011 
Stan na 

30.06.2010 

1 Kapitał własny 685 599 574 791 

2 Należności długoterminowe 0 0 

3 Należności krótkoterminowe 417 768 181 198 

4 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 10 054 92 293 

5 Zobowiązania długoterminowe 660 293 586 059 

6 Zobowiązania krótkoterminowe 186 443 53 230 
 
 

Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat Dr Kendy S.A. stan na dzień 30.06.2011 r. (w PLN)   

Lp. Wybrane dane finansowe  

Okres od 
01.01.2011 

do 
30.06.2011 

Okres od 
01.04.2011 

do 
30.06.2011 

Okres od 
01.01.2010 

do 
30.06.2010 

Okres od 
01.04.2010 

do 
30.04.2010 

1 Amortyzacja 32 117 14 892 37 782 13 137 

2 Przychody netto ze sprzedaży 222 017 141 131 134 569 71 101 

3 Zysk/strata na sprzedaży -16 680 -15 575 -34 055 -29 961 

4 Zysk/strata na działalności operacyjnej -9 880 -8 575 -35 256 -31 162 

5 Zysk/strata brutto -12 101 -8 575 -39 174 -31 185 

6 Zysk/strata netto -12 101 -8 575 -39 174 -31 185 
 

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

 
 

W II kwartale 2011 r. wyniki finansowe Spółki uległy polepszeniu w stosunku do I 
kwartału 2011 r.  
 
W okresie od 1 kwietnia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. Spółka osiągnęła wzrost sprzedaży 
o 74% w porównaniu do ubiegłego kwartału 2011 r.   
 
W porównaniu do analogicznego okresu w 2010 r. wyniki Spółki za okres sześciu 
miesięcy od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r. również uległy istotnemu polepszeniu. 
 
W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r. Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży 
w wysokości 222 tys. zł i są one 0 niemalże 65% wyższe w stosunku do przychodów 
zrealizowanych w analogicznym okresie w 2010 roku. Wzrost przychodów w 2011 r. 
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wynika głównie z faktu pozyskania nowych partnerów handlowych oraz umocnienia 
pozycji marki Dr Kendy na rynku.  
 
W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r. strata netto Emitenta zmniejszyła się o 
69% w stosunku do straty za analogiczny okres w 2010 r. Strata netto spółki 
wygenerowana w okresie pierwszych sześciu miesięcy 2011 roku  wyniosła -12,1 tys. zł. 
 
Emitent w pierwszym półroczu 2011 r. poniósł mniejszą stratę z działalności 
operacyjnej niż miało to miejsce w analogicznym okresie w 2010 r.  
Strata z działalności operacyjnej za 2 kwartały 2010 r. wyniosła –35,2 tys. zł, natomiast 
w analogicznym okresie 2011 r. Emitent ograniczył stratę z działalności operacyjnej 
ponad trzykrotnie do poziomu -9,8 tys. zł. Czynnikiem wpływającym na ograniczenie 
strat z działalności operacyjnej był głównie znaczący wzrost sprzedaży przy bardziej 
efektywnej kontroli kosztów.  
 
Kapitał własny na dzień bilansowy 30 czerwca 2011 r. wynosił 685 tys. zł, podczas gdy 
na dzień 30 czerwca 2010 r. kapitał własny wynosił 574 tys. zł. Wzrost wartości kapitału 
własnego Emitenta nastąpił w wyniku podniesienia kapitału zakładowego Spółki, a 
także w wyniku wypracowania zysku netto za rok 2010 r.  
 
Jednocześnie w II kwartale 2011 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.  
 
Prowadzone przez Zarząd Spółki działania są zgodne z przyjętą 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.   
 
W drugim kwartale Emitent konsekwentnie kontynuował dystrybucję słodyczy 
włoskiej marki Loacker. 
Loacker to znana na całym świecie włoska marka produktów kategorii Premium, która  
od ponad 80 lat jest potentatem w branży cukierniczej. Produkty marki Loacker 
sprzedawane są w 90 krajach na całym świecie. Dostarczane na rynek produkty to 
wyselekcjonowane wyroby cukiernicze z naturalnych składników między innymi z 
czekolady, których proces produkcyjny oparty jest o staranny wybór składników i 
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hermetyczność opakowań.  Loacker  to marka, która ma potencjał, by stanąć na czele 
produktów Premium również na rynku polskim.   
 
Celem Emitenta na koniec 2011 roku jest rozszerzenie oferty handlowej o łącznie 
kilkadziesiąt nowych produktów, w tym reprezentujących nowe segmenty branży 
cukierniczej, znaczącą rozbudowę sieci dystrybucyjnej oraz ilości punktów sprzedaży, 
w których prowadzona będzie sprzedaż produktów reprezentowanych przez operatora 
marki Dr Kendy. 
 
W dniu 10 maja 2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w 
sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Uchwała przewiduje nową emisję 
akcji serii D i E o wartości maksymalnie do 4 mln złotych, z wyłączeniem prawa 
poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Nowe akcje mają zostać zaoferowane w 
drodze emisji prywatnej. Celem emisji jest pozyskanie dodatkowych środków 
obrotowych na planowane i realizowane projekty inwestycyjne. Akcje nowej emisji 
będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na New Connect. 
 

5.Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania 
podanych do publicznej wiadomości prognoz wyników na 2011 rok w 
świetle zaprezentowanych danych finansowych za okres od 01.01.2011 
do 30.06.2011 roku. 

 
 

Emitent prognozował osiągnięcie na koniec 2011 roku przychodów ze sprzedaży w 
wysokości 1,2 mln zł netto oraz zysku netto na poziomie 315 tys. zł. 
 
Na podstawie wyników zrealizowanych w II kwartale 2011 r. Zarząd Spółki zakłada 
możliwość realizacji założonych poziomów sprzedaży i zysków, tym samym  
podtrzymuje prognozę wyników finansowych na 2011 r.  
 
W przypadku zaistnienia przesłanek dla dokonania aktualizacji prognozy Emitent 
niezwłocznie poinformuje o tym Akcjonariuszy poprzez raport bieżący opublikowany 
za pośrednictwem systemu EBI. 
 
 

6. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia 
sprawozdania finansowego za II kwartał 2011 roku. 

 
 

Zarząd Spółki Dr Kendy S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, załączone 
kwartalne sprawozdanie finansowe spółki Dr Kendy S.A. za II kwartał 2011 r. 
sporządzone zostało zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 
rachunkowości oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych a także 
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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 
Zarządu zawiera przejrzysty obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji spółki Dr Kendy 
S.A. 
 
 
 
 
 

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2011 r. 
 
         Riad Bekkar 
         Prezes Zarządu 


