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1. List Prezesa Zarządu. 

 

Szanowni Akcjonariusze, Szanowna Rada Nadzorcza,  

 

Spółka Dr Kendy S.A. ma za sobą kolejny okres wypełniony intensywną pracą, tym razem nad 

zainicjowanym na początku tego roku projektem przygotowania i wdroŜenia zmiany profilu 

działalności, a co za tym idzie sukcesywnego wygaszania dotychczasowej działalności 

w branŜy cukierniczej. Podejmowane przez Spółkę działania w tym zakresie są zgodne 

z przyjętym harmonogramem i mają na celu zapewnienie wzrostu przyszłych efektów 

działalności operacyjnej oraz konkurencyjności Spółki.  

Do głównych wyŜej wymienionych aktywności zalicza się podjętą w dniu 28 czerwca 2012 r. 

przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałę o zmianie statutu Spółki, 

zmiany w składzie Rady Nadzorczej, zmianę nazwy Emitenta, będąca w trakcie rejestracji 

w KRS, a takŜe przeprowadzoną analizę poszczególnych segmentów docelowego rynku dla 

naszej Spółki.  

Skuteczne zarządzanie Spółką, jak równieŜ istotne zmiany wewnętrzne i zewnętrzne 

prowadzone w tym roku z pewnością przyniosą wymierne korzyści, dzięki czemu Spółka 

będzie bardziej odporna na wahania koniunktury. Planowane zakończenie 

zainicjonowanego projektu to termin 31 października 2012 r. O postępach prac istotnych 

z punktu widzenia interesów Inwestorów oraz Akcjonariuszy będziemy informować w drodze 

raportów bieŜących.  

 

 

Z powaŜaniem,  

 

Prezes Zarządu  

Riad Bekkar  
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2. 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) 380-33-39 lub (+48 22) 380-31-96 

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

E-mail: office@drkendy.com 

WWW: www.drkendy.com 
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3. Wybrane dane finansowe. 

3.1 Wybrane dane finansowe Emitenta za okres od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r.- bilans 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Stan na dzień  
30 czerwca 2012 r. 

(w tys. zł) 

Stan na dzień  
30 czerwca 2011 r. 

(w tys. zł) 

KAPITAŁ WŁASNY 592,1 685,6 

INWESTYCJIE  DŁUGOTERMINOWE 3.755,0 5.000,0 

NALEZNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 0 0 

NALEZNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 190,1 417,7 

ŚRODKI PIENIEZNE I INNE AKTYWA PIENIEZNE 15,6 10 

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 3.781 660,3 

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 47,9 186,4 

 

3.2 Wybrane pozycje rachunku zysków i strat Emitenta  
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

za okres od 
01.04.2012 -
30.06.2012 

(w tys. zł) 

za okres od 
01.04.2011 -
30.06.2011 

(w tys. zł) 

za okres od 
01.01.2012 -
30.06.2012 

(w tys. zł) 

za okres od 
01.01.2011-
30.06.2011 

(w tys. zł) 

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY, W TYM : 278,2 141,1 289,1 222 

Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i  materiałów 278,2 141,1 289,1 222 

AMORTYZACJA 26,3 14,8 52,6 32,1 

ZYSK/STRATA NA SPRZEDAZY 226,5 -15,5 28,2 -16,6 

ZYSK/STRATA NA DZIALALNOŚCI OPERACYJNEJ -155,8 -8,5 -354,1 -9,8 

ZYSK/STRATA BRUTTO -47,3 -8,5 -99,4 -12,1 

ZYSK/STRATA NETTO -47,3 -8,5 -99,4 -12,1 

 

3.3 Dodatkowe dane, jeŜeli ich uzgodnienie w raporcie kwartalnym jest konieczne dla 

przedstawienia aktualnej sytuacji majątkowej i finansowej emitenta w sposób rzetelny 

i kompletny. 

 

W opinii zarządu Spółki rzetelne i kompletne przedstawienie aktualnej sytuacji majątkowej 

i finansowej Spółki nie wymaga uwzględnienia dodatkowych danych.  

 



Dr Kendy S.A. 
Raport kwartalny za II Q 2012 
 

 
6 

4. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na 

osiągnięte wyniki.  

 

Na koniec drugiego kwartału 2012 r. Emitent wygenerował przychody netto ze sprzedaŜy na 

poziomie 289 tys. zł. Porównawczo z analogicznym okresem roku ubiegłego przychody były 

na poziomie 222 tys. zł. Ponadto w okresie od stycznia do czerwca 2012 r. strata netto 

Emitenta wyniosła (-99 tys. zł.), natomiast w analogicznym okresie roku poprzedniego Spółka 

zanotowała stratę (-12 tys. zł.). 

Poziom naleŜności krótkoterminowych oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług uległ znacznej 

redukcji. Odpowiednio uległ teŜ zmniejszeniu wskaźnik pokrycia zobowiązań naleŜnościami 

z 2 do blisko 4, co wskazuje z jednej strony na poprawę płynności, ale równieŜ na redukcje 

niepracujących zapasów.  

Zmniejszeniu uległ poziom inwestycji długoterminowych z 5.000 tys. zł. do 3.755 tys. zł. Aktywa 

te zostały nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, wynikających z przyrostu 

wartości tych aktywów. Jednocześnie wzrósł poziom zobowiązań długoterminowych 

korespondujący z poziomem inwestycji długoterminowych.  

Wyniki II kwartału 2012 r. świadczą o tym, iŜ sytuacja Spółki jest stabilna. Mimo niekorzystnych 

uwarunkowań rynkowych, o których Emitent informował juŜ w raporcie rocznym, Zarząd 

konsekwentnie realizuje szereg działań zewnętrznych, mających na celu przyjęcie 

optymalnego profilu działalności, który pozwoli w duŜym stopniu zneutralizować skutki 

poprzedniej negatywnej działalności w branŜy cukierniczej.  

 

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

podjął w obszarze rozwoju prowadzonej działalności w szczególności poprzez działania 

nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjności.  

 

W omawianym okresie odbyło się wiele spotkań z udziałem Zarządu i doradców w celu 

przygotowania strategii działań zmierzających do przygotowania i wdroŜenia zmiany profilu 

działalności Spółki. Obecnie trwają dalsze konsultacje na temat dostosowania specyfiki 

działalności do docelowego odbiorcy usług. Równocześnie Emitent jest na etapie 

opracowywania  między innymi nowej szaty graficznej i nowego kształtu strony internetowej. 

Zmianie (w trakcie rejestracji) uległa równieŜ nazwa Spółki Emitenta, co jest konsekwencją 

potrzeby oddzielenia toŜsamości dotychczasowej nazwy związanej z wyrobami cukierniczymi 

oraz budowanie nowej marki z nowymi horyzontami prowadzonej działalności. 

W dniu 28 czerwca 2012 r. odbyło się w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy. W ramach Zgromadzenia podsumowano wyniki Spółki za 2011 rok oraz 

udzielono absolutoria dla Zarządu oraz Rady Nadzorczej. Podjęło równieŜ uchwałę o zmianie 
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statutu Spółki, a takŜe wprowadzono zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Treść podjętych 

uchwał były przedmiotem Raportu bieŜącego  nr 12/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku. 

W związku z planowanym zakończeniem zainicjonowanego Projektu w terminie do 31 

października 2012 r. Spółka przewiduje publikację w drodze raportów bieŜących informacji, 

które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów Inwestorów oraz 

Akcjonariuszy. 

 

6. Stanowisko Zarządu odnośnie do moŜliwości zrealizowania podanych do publicznej 

wiadomości prognoz wyników na 2012 rok w świetle zaprezentowanych danych 

finansowych za okres od 01.04.2012 do 30.06.2012 roku. 

 

Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych na rok 2012. 

 

7. Kapitał zakładowy. 

 

Kapitał zakładowy Spółki od momentu zarejestrowania Spółki w dniu 2 lutego 2007 r. do dnia 

19 września 2007 r. wynosił 600 tys. zł i dzielił się na 1.200.000 Akcji imiennych serii A o wartości 

nominalnej 50 gr. kaŜda.  

W drodze emisji akcji serii B i rejestracji podwyŜszenia kapitału zakładowego w KRS od 20 

września 2007 r. do dnia 2 lutego 2011 r., kapitał zakładowy wynosił 610,593 zł i dzielił się na 

1.200.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 50 groszy kaŜda oraz 

21.186 Akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 50 groszy kaŜda. Kapitał zakładowy Spółki 

został pokryty w całości. 

W dniu 2 lutego 2010 r. dokonano rejestracji kolejnego podniesienia kapitału zakładowego 

Spółki w drodze emisji Akcji serii C. Na dzień 31 grudnia 2011 kapitał zakładowy wynosi 

1.048.093,00 zł i dzieli się na 1.200.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości 

nominalnej 50 groszy kaŜda, 21.186 Akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 50 groszy 

kaŜda oraz na 875.000 akcji serii C o wartości nominalnej 50 groszy kaŜda. Kapitał zakładowy 

został pokryty w całości. 

8. Akcjonariat. 

 

W skład akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zaleŜne co 

najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu DR Kendy S.A., według stanu 

posiadania akcji i ich procentowego udziału w kapitale zakładowym na dzień publikacji 

raportu (tj. na dzień 14 sierpnia 2012 roku), ujawnionych w zawiadomieniach doręczonych 

Spółce w oparciu o art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia 
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instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, 

wchodzą: 

AAKKCCJJOONNAARRIIUUSSZZEE  EEMMIITTEENNTTAA  PPOOSSIIAADDAAJJĄĄCCYY  CCOO  NNAAJJMMNNIIEEJJ  55%%  OOGGÓÓLLNNEEJJ  LLIICCZZBBYY  GGŁŁOOSSÓÓWW  

NNAA  DDZZIIEEŃŃ  1144  SSIIEERRPPNNIIAA  22001122  RR..  

AKCJONARIUSZ  % akcji  % głosów na 

AIDAN The ONE  61,21%  61,21% 

DM IDM S.A.   6,12%  6,12% 

 

9. Rada Nadzorcza. 

RRAADDAA  NNAADDZZOORRCCZZAA  EEMMIITTEENNTTAA    

NNAA  DDZZIIEEŃŃ  3300  CCZZEERRWWCCAA  22001122  RR.. 

 
SKŁAD RADY NADZORCZEJ: 

Bogusław DzieŜok  

Agnieszka Chmielewska  

Katarzyna Musiatowicz 

Izabela Gałązka  

Tymon Kulczycki  

 

W II kwartale 2012 r. w składzie Rady Nadzorczej Emitenta miały miejsce następujące zmiany. 

W dniu 8 maja 2012 r. Emitent otrzymał od Pana Tymona Betlej rezygnację z pełnienia funkcji 

Członka Rady Nadzorczej spółki Dr Kendy S.A. z dniem 26 kwietnia 2012 r. (Raport bieŜący nr 

5/2012 z dnia 9 maja 2012 r.)  

Ponadto na mocy uchwały powziętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 

czerwca 2012 r. w skład Rady Nadzorczej Dr Kendy S.A. powołana została Pani Izabela 

Gałązka (Raport bieŜący nr 14/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.).  

RównieŜ na mocy uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2012 r. 

dotychczasowi Członkowie Rady Nadzorczej zostali powołani na nową wspólną kadencję 

wynoszącą 3 lata (raport bieŜący nr 13/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.) 

 

10. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za 

okres II kwartału 2012 roku. 

 

Zarząd Spółki Emitenta oświadcza, Ŝe wedle jego najlepszej wiedzy, sprawozdanie finansowe 

i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta 

lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz Ŝe odzwierciedlają w sposób 
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prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik 

finansowy oraz Ŝe sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji 

Emitenta, w tym opis podstawowych zagroŜeń i ryzyk. 

 

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2012 r. 

 

Riad Bekkar 

 

 

Prezes Zarządu 

 

 


