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Warszawa, 15 maja 2012 r. 

 

Raport kwartalny za 1 kwartał 2012 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”. 

 
 



Dr Kendy S.A. 
Raport za I kwartał 2012 roku. 

 

 

 2 

 

Spis treści 
 

1. Podstawowe informacje o Spółce. ................................................................................................................. 3 

2. Wybrane dane finansowe. ............................................................................................................................ 4 

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

finansowe. .......................................................................................................................................................... 4 

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

obszarze rozwoju prowadzonej działalności. ..................................................................................................5 

5.Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania podanych do publicznej wiadomości 

prognoz wyników na 2012 rok w świetle zaprezentowanych danych finansowych za okres od 01.01.2012 

do 31.03.2012 roku. ............................................................................................................................................. 6 

6. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za I kwartał 

2012 roku. ............................................................................................................................................................ 6 

 



Dr Kendy S.A. 
Raport za I kwartał 2012 roku. 

 

 

 3 

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) 380-30-87 lub (+48 22) 380-31-96 

Faks: (+48 22) 380-36-87 

E-mail: office@drkendy.com 

WWW: www.drkendy.com 

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

 

Wybrane dane finansowe z bilansu Dr Kendy S.A. stan na dzień 31.03.2012 r. (w PLN) 

Lp. Wybrane dane finansowe 
Stan na 

31.03.2012 
Stan na 

31.03.2011 

1 Kapitał własny 639 541 694 174 

2 Należności długoterminowe 0 0 

3 Należności krótkoterminowe 192 362 335 537 

4 Inwestycje długoterminowe 4 000 000 0 

5 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 017 3 578 

6 Zobowiązania długoterminowe 4 281 000 655 293 

7 Zobowiązania krótkoterminowe 164 156 149 478 
 
 

Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat Dr Kendy S.A. stan na dzień 31.03.2012 r. (w PLN) 

Lp. Wybrane dane finansowe  

Okres od 
01.01.2012 do 

31.03.2012 

Okres od 
01.01.2011 do 

31.03.2011 

1 Amortyzacja 26 328 17 225 

2 Przychody netto ze sprzedaży 10 859 80 885 

3 Zysk/strata na sprzedaży -198 323 -1 104 

4 Zysk/strata na działalności operacyjnej -198 323 -1 304 

5 Zysk/strata brutto -52 069 -3 526 

6 Zysk/strata netto -52 069 -3 526 
 
 
 
 

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

 

Na koniec I kwartału 2012 Emitent odnotował przychody ze sprzedaży niższe niż w 
analogicznym okresie roku ubiegłego ośmiokrotnie na co wpływ miała przede 
wszystkim niższa od zakładanej sprzedaż w I kwartale oraz likwidacja działalności 
handlowej przez jednego z naszych głównych odbiorców, która miała miejsce w 
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ubiegłym roku. Emitent jest w trakcie przygotowań do zmian modelu i obszaru  
działalności Spółki. 
W I kwartale 2012 r. wyniki finansowe Spółki uległy zmianie w stosunku do I kwartału 
2011 r.  
 
W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2012 r. Emitenta odnotował stratę w wysokości 52 
tyś zł. W analogicznym okresie ubiegłego roku Spółka poniosła również stratę, która 
wyniosła 3,5 tyś zł. Wpływ na wynik miały przede wszystkim wysokie koszty 
wynagrodzeń, które mają związek z planowanymi zmianami w Spółce. 
 
Emitent w 1 kwartale 2012 r. poniósł stratę z działalności operacyjnej w wysokości 198 
tyś zł. W analogicznym okresie w 2011 r. Spółka również wykazała stratę z działalności 
operacyjnej w wysokości 1,1 tyś. zł. Osiągnięcie straty z działalności operacyjnej w 
okresie sprawozdawczym wynikało głównie z poziomu poniesionych kosztów 
działalności operacyjnej. 
  
Wzrost poziomu inwestycji długoterminowych w I kwartale 2012 r. w porównaniu do 
analogicznego okresu roku ubiegłego jest konsekwencją wzrostu zobowiązań 
długoterminowych.  
 
 

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

 
Zarząd Spółki rekomendując do Członków Rady Nadzorczej możliwość dostosowania  
modelu i obszaru oraz profilu działalności do wymagań spółki i oczekiwań rynku. 
Prowadza  w tym zakresie  przekrojowe analizy, które mają wspomóc w wypracowaniu 
finalnego modelu do wprowadzenia w życie. 
 
Na rynku słodyczy jest zbyt wysoka niezdrowa konkurencja, a rozpoczęcie współpracy 
z dużymi sieciami wiąże się z wysokimi nakładami finansowymi  przed rozpoczęciem 
współpracy oraz długimi terminami kredytowania tych podmiotów co ma ogromny 
wpływ na bieżącą działalność. Ponadto dochodzi do tego nieunikniony koszt nakładów 
reklamowych w tych sieciach. W związku z powyższym Emitent podjął analizy i 
badania zmierzające do podjęcia ewentualnej decyzji o przeprowadzeniu zmian w 
modelu działalności Spółki. 
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5.Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania 
podanych do publicznej wiadomości prognoz wyników na 2012 rok w 
świetle zaprezentowanych danych finansowych za okres od 01.01.2012 
do 31.03.2012 roku. 

 
 

Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych na rok 2012. 

6. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia 
sprawozdania finansowego za I kwartał 2012 roku. 

 
 

Zarząd Spółki Dr Kendy S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, załączone 
kwartalne sprawozdanie finansowe spółki Dr Kendy S.A. za I kwartał 2012 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 
Zarządu zawiera przejrzysty obraz sytuacji spółki Dr Kendy S.A. 
 
 
 
 
 

Warszawa, dnia 15 maja 2012 r. 
         Riad Bekkar 
         Prezes Zarządu 


