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I. PISMO PREZESA ZARZĄDU 
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II. WYBRANE DANE FINANSOWE  
 

W poniższych tabelach zaprezentowane zostały wybrane informacje finansowe zawierające podstawowe 
dane liczbowe (w złotych oraz przeliczone na euro) podsumowujące sytuację finansową Spółki w okresie 
od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r. 
 
Pozycje bilansu przeliczone zostały według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank 
Polski, który obowiązywał na dzień bilansowy 31.12.2011 r. 
 
Pozycje rachunku wyników przeliczone zostały według średniego kursu euro będącego średnią 
arytmetyczną średnich kursów euro ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski, które obowiązywały na 
ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego. 
 

 
średni kurs EUR/PLN  w okresie kurs EUR/PLN na ostatni dzień okresu 

2011 4,1189 4,4168 

2010 3,9946 3,9603 

 
 

Wybrane pozycje bilansu 
 

 
PLN EUR 

Wyszczególnienie 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 

I. Kapitał własny 2 019 601 2 622 064 457 254 662 087 

II. Należności długoterminowe 0 0 0 0 

III. Należności krótkoterminowe 769 694 438 534 174 265 110 733 

IV. 
Środki pieniężne i inne aktywa 
pieniężne 

586 494 184 697 132 787 46 637 

V. Zobowiązania długoterminowe 3 121 905 3 615 741 706 825 912 997 

VI. Zobowiązania krótkoterminowe 2 678 181 1 306 179 606 362 329 818 

 
 

Wybrane pozycje rachunku wyników 
 

  
PLN EUR 

Wyszczególnienie 

01.01.2011 
-                         

31.12.2011 

01.01.2010                        
-  

31.12.2010 

01.01.2011 
- 

31.12.2011 

01.01.2010                   
-  

31.12.2010 

I. Przychody netto ze sprzedaży 3 054 541 2 917 567 741 591 730 378 

II. Zysk/strata na sprzedaży -1 409 623 -2 444 334 -342 233 -611 909 

III. 
Zysk/strata na działalności 
operacyjnej 

-1 346 830 -2 954 437 -326 988 -739 608 

IV. Zysk/strata brutto -1 661 935 -3 281 513 -403 490 -821 487 

V. Zysk/strata netto -1 708 682 -3 225 041 -414 839 -807 350 

VI. Amortyzacja 614 121 681 299 149 098 170 555 
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III. SPRAWOZDANIE DZIAŁALNOŚCI DENT-A-MEDICAL S.A. ZA 2011 R.  

1. Informacje ogólne 
 

 

Firma: Dent-a-Medical S.A. 

Siedziba: Wrocław 

Adres: 
ul. Horbaczewskiego 53a,  

54-130 Wrocław 

Telefon: (+48) 71 788 48 22 

Faks: (+48) 71 788 48 22 

Adres poczty elektronicznej: biuro@dent-a-medical.com 

Adres strony internetowej: www.dent-a-medical.com 

NIP 894-283-44-59 

REGON 020073934 

KRS 0000322873 

 

Dent-a-Medical S.A. została wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla 

Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 

0000322873 4 lutego 2009 r, kiedy nastąpiła rejestracja przekształcenia Dent-a-Medical sp. z o.o. 

(utworzonej Aktem Notarialnym z dnia 15 kwietnia 2005 roku, Repetytorium A numer 1372/2005) w 

Dent-a-Medical S.A. 

Siedziba Spółki mieści się we Wrocławiu, przy ul. Horbaczewskiego 53a.  
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2. Struktura akcjonariatu 
 

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania kapitał zakładowy Dent-a-Medical S.A. wynosi 

5.942.136,55 zł dzieli się na 594.213.655 akcji o wartości nominalnej 0,01 zł każda, w tym: 

 92.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1, 

 147.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2, 

 32.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A3, 

 120.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 

 5.760.299 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 

 12.703.356 akcji zwykłych na okaziciela serii D, 

 92.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E1, 

 55.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E2, 

 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E3, 

 30.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F. 

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 594.213.655. 

Struktura akcjonariatu Dent-a-Medical SA sporządzona na podstawie najbardziej aktualnych 

zawiadomień akcjonariuszy sporządzonych na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej 

przekazanych do publicznej wiadomości przedstawia się następująco: 

 

Mariusz Andrych 
19,10% 

Kazimierz Stafin 
16,93% 

Adam Warżała 
5,39% 

Pozostali 
58,59% 

Struktura akcjonariatu Dent-a-Medical SA 



 

5 | S t r o n a  

 

3. Przedmiot działalności Spółki 
 

Spółka zarządza ogólnopolską siecią partnerską klinik stomatologicznych liczącą ok. 350 placówek. 

Emitent konstruuje produkty abonamentowe i paraubezpieczeniowe z zakresu opieki stomatologicznej 

(programy opieki stomatologicznej) i dystrybuuje je jako produkty samodzielne lub jako składowe innych 

produktów  (np. ubezpieczeń medycznych, pakietów assistance) w kanałach B2B (business to business), 

B2B2C (business to business to client) oraz w bezpośredniej sprzedaży do klienta ostatecznego 

(pacjenta). Pacjenci będący użytkownikami tych produktów obsługiwani są w gabinetach partnerskich 

sieci Dent-a-Medical oraz w klinice własnej Spółki w Warszawie, w której Spółka świadczy usługi 

z zakresu wszystkich dziedzin stomatologii. 

Produkty konstruowane przez Spółkę są zróżnicowane pod względem zakresu usług, wysokości rabatów 

na leczenie stomatologiczne oraz dodatkowych korzyści dołączonych do nich. Dzięki temu Spółka może 

oferować je zarówno jako niskokosztową wartość dodaną do innych produktów jak i jako 

pełnowartościowy, kompletny produkt do samodzielnej sprzedaży bądź jako bazę produktu 

ubezpieczeniowego. 

4. Plany i strategia rozwoju 
 

Podstawowym celem strategicznym Dent-a-Medical S.A. na najbliższe lata jest konsolidacja rynku 

stomatologicznego poprzez rozwój ogólnopolskiej sieci partnerskiej gabinetów stomatologicznych. 

Spółka początkowo planowała rozwój sieci w oparciu o kliniki własne jednak po zgromadzeniu pakietu 

doświadczeń związanych z procesem inwestycyjnym, a także w reakcji na uwarunkowania rynkowe, w 

tym kondycję rynku kapitałowego oraz sektora bankowego warunkujące dostępność i cenę źródeł 

finansowania niezbędnych do realizacji strategii budowy klinik własnych, jak również na podstawie 

obserwacji tendencji na polskim rynku stomatologicznym w połowie 2009 roku podjęta została decyzja o 

zmianie strategii rozwoju przedsiębiorstwa i przesunięciu nacisku z otwierania kolejnych placówek 

własnych w stronę integracji polskiego rynku usług stomatologicznych poprzez tworzenie sieci 

partnerskiej gabinetów stomatologicznych działających od tej pory w partnerstwie z firmą Dent-a-

Medical. Doświadczenia związane z prowadzeniem klinik własnych (min. z zakresu zarządzania, 

organizacji i logistyki) oraz obserwacjami rynku dentystycznego zaowocowały poznaniem potrzeb grup 

docelowych, zarówno od strony pacjentów, jak i właścicieli gabinetów stomatologicznych oraz 

przyczyniły się do skonstruowania nowego programu konsolidacji placówek opartego o system 

partnerski. Nowa strategia w swoich założeniach zapewnia dużo większe możliwości rozwoju działalności 

Spółki, a przez to wzrost wartości dla akcjonariuszy, umożliwiając zwiększenie skali biznesu przy znacznie 

niższych nakładach inwestycyjnych. 

Emitent pragnie skupić się w szczególności na administrowaniu i kierowaniu siecią klinik partnerskich, 

stałym zwiększaniu zasięgu działalności przedsiębiorstwa, wspieraniu nowych partnerów biznesowych w 

szybkim adoptowaniu oferty, rozbudowie oferty usługowej dla sieci oraz kontrahentów oraz na 

budowaniu wizerunku i znaczenia marki Dent-a-Medical S.A. 
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Spółka zamierza zarabiać głównie na obsłudze sieci partnerskiej, usługach świadczonych dla klinik do niej 

należących oraz na obsłudze sieciowej pacjentów pozyskanych dzięki podpisanym umowom b2b 

(abonamentowym, ubezpieczeniowym, itd) realizowanej przez sieć partnerską.  

Podstawową korzyścią dla partnerów zrzeszonych w sieci będzie dodatkowy strumień pacjentów 

kierowany do nich przez centralę sieci w wyniku pracy działu handlowego pracującego dla całej sieci 

Spółki. Pacjenci  pozyskiwani będą m.in. z produktów dystrybuowanych przez instytucje finansowe: 

towarzystwa ubezpieczeniowe i banki, będących kombinacją polisy ubezpieczeniowej oraz/lub programu 

rabatowego, które różnią się od istniejących obecnie na rynku swoim zakresem (pełny zakres wszystkich 

dziedzin objęty produktem, nie jak dotychczas tylko wąski zakres usług podstawowych), ceną i 

standardami świadczenia usług. Kliniki sieci partnerskiej Spółki będą wykonawcami usług objętych 

pakietami stomatologicznymi oferującymi szereg rabatów, usług bezpłatnych i korzyści dla pacjenta 

stanowiącymi doskonałe uzupełnienie oferty firm ubezpieczeniowych a także atrakcyjną wartość dodaną 

dla klienta do podstawowych produktów i usług innych instytucji finansowych, np. banków. Konstrukcja 

produktu Spółki pozwala na jego masową dystrybucję zarówno jako odrębny produkt 

paraubezpieczeniowy, ubezpieczeniowy lub jako wartość dodana dołączana do istniejących już na rynku 

produktów.  

Jedną z korzyści  wynikających z uczestnictwa w sieci partnerskiej Dent-a-Medical  są preferencyjne 

warunki  zaopatrzenia w sprzęt, materiały, akcesoria oraz narzędzia medyczne z uwagi na efekt skali 

działania sieci i możliwość negocjowania cen w imieniu całej grupy przez Emitenta.  

Strategia brandingowa sieci nie narzuca przystępującym partnerom rezygnacji ze swojego dorobku 

wyrażonego rozpoznawalnością nazwy, logo i dotychczasowej marki ich gabinetów na rynkach lokalnych. 

Dla marek mniejszych gabinetów zrzeszonych w sieci nazwa Dent-a-Medical działa wzmacniająco, nie zaś 

konkurencyjnie.  

Wejście pojedynczych jednostek gospodarczych do sieci Emitenta daje im możliwość wykorzystania 

efektów marketingowych sieci, dzięki czemu mogą wyróżnić się na tle lokalnej konkurencji. Partnerzy 

Emitenta, którzy uczestniczyć będą w sieci staną się automatycznie beneficjentami zakrojonej na szeroką 

skalę akcji marketingowo-promocyjnej Spółki.  

W dalszej perspektywie Emitent zamierza zaoferować obsługę finansowo-rachunkową oraz prawną 

(opiniowanie umów najmu, umów o pracę, pomoc w prowadzeniu wszelkiego rodzaju spraw o 

charakterze administracyjnym w tym powództwa cywilnego bądź wszczęcia sprawy karnej, związanej 

bezpośrednio z wykonywanym przez lekarza zawodem), doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy z 

UE. Dent-a-Medical S.A. docelowo zamierza zaoferować swoim odbiorcom pełen zakres potrzebnych 

usług w jednym miejscu, przez co gabinet partnerski nie będzie musiał poszukiwać poszczególnych 

elementów w/w pakietu usług u wielu dostawców. 

Obecnie Emitent koncentruje się na pozyskaniu jak największej liczby pacjentów dla gabinetów 

partnerskich sieci oraz na sprzedaży programów opieki stomatologicznej zarówno w dystrybucji B2B 

(business to business), B2B2C (business to business to client) jak i w bezpośredniej sprzedaży do klienta 

ostatecznego (pacjenta). Spółka kontynuuje także działania mające na celu poszerzenie oferty sieci 

o nowe usługi, na które składać się będzie współpraca z towarzystwami ubezpieczeń, bankami, 

dystrybutorami materiałów stomatologicznych, agencjami PR/marketingowymi. Pozyskanie klientów 

korporacyjnych, indywidualnych i pozyskiwanie nowych kanałów dystrybucji dla konstruowanych przez 
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Spółkę programów opieki stomatologicznej pozostaje jednak priorytetem Emitenta na obecnym etapie 

rozwoju.   

5. Podsumowanie działań Zarządu podejmowanych w 2011 roku 
 

W 2011 roku działania Zarządu Spółki były ukierunkowane przede wszystkim na:  

 Przyłączaniu gabinetów stomatologicznych do sieci partnerskiej Spółki oraz rozszerzaniu oferty 

dla sieci 

 Pozyskiwaniu kontrahentów, klientów korporacyjnych i nowych kanałów dystrybucji dla 

konstruowanych przez Spółkę programów opieki stomatologicznej 

 Kontynuacją prac restrukturyzacyjnych w Spółce związanych ze zmianą strategii rozwoju Spółki 

oraz modyfikacją pierwotnego modelu biznesowego. 

W omawianym okresie Zarząd Spółki realizował z sukcesem elementy strategii Spółki a także 

składane wcześniej deklaracje i zapowiedzi odnośnie rozwoju sieci partnerskiej, budowy oferty 

usługowej Spółki a także pozyskiwania kluczowych kontrahentów. 

 

5.1 Rozbudowa sieci partnerskiej gabinetów stomatologicznych Dent-a-Medical oraz wzbogacanie 

oferty dla sieci 

Na początku 2011 roku ogólnopolska sieć stomatologiczna Dent-a-Medical liczyła 130 placówek. Do dnia 

sporządzenia niniejszego sprawozdania została ona rozszerzona do ponad 330 placówek, co stanowi 

duży sukces działu handlowego Spółki. Sieć Dent-a-Medical jest obecnie największą prywatną siecią 

stomatologiczną w Polsce.  

Spółka rozszerzyła także swoją ofertę dla gabinetów partnerskich o zaopatrzenie w materiały 

stomatologiczne podpisując umowę o współpracy z czołowym dystrybutorem w branży stomatologicznej 

spółką Marrodent sp. z o.o.. Gabinety partnerskie sieci Dent-a-Medical uzyskały dzięki temu dostęp do 

dedykowanej oferty materiałów i sprzętu stomatologicznego w bardzo atrakcyjnych cenach 

niedostępnych dla podmiotów spoza sieci, niższych nawet do kilkudziesięciu procent od cen rynkowych. 

W przyszłości Spółka zamierza rozszerzyć ofertę w tym zakresie i prowadzić dalsze działania zmierzające 

do zwiększenia jej atrakcyjności dla gabinetów partnerskich sieci. 

5.2 Pozyskiwanie klientów korporacyjnych i nowych kanałów dystrybucji dla konstruowanych przez 

Spółkę programów opieki stomatologicznej 

W trakcie roku obrotowego 2011 oraz w roku bieżącym do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania 

Zarząd podejmował i prowadził negocjacje z wieloma instytucjami finansowymi do których kierował 

swoją ofertę. Rozmowy te dotyczyły m.in. dołączenia pakietu stomatologicznego Spółki jako wartości 

dodanej do istniejących produktów banków lub towarzystw ubezpieczeń (takich jak ubezpieczenia 

grupowe, pakiety assistance, indywidualne ubezpieczenia zdrowotne lub rachunki bankowe w 

przypadku banków). Dzięki zagwarantowaniu ogólnopolskiego pokrycia usługowego Spółka mogła 
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przyspieszyć proces pozyskiwania do współpracy tych przedsiębiorstw wzmacniając pozycję przetargową 

w prowadzonych negocjacjach. 

W kwietniu 2011 roku Spółka zawarła z PZU Pomoc S.A. umowę o współpracy przewidującą włączenie 

do oferty usług typu assistance PZU Pomoc S.A. pakietu usług stomatologicznych realizowanych w 

ramach sieci klinik partnerskich Dent-a-Medical. Pakietem usług PZU Pomoc S.A., którego częścią będzie 

oferta stomatologiczna Dent-a-Medical mają docelowo zostać objęci wszyscy ubezpieczeni w spółkach 

Grupy PZU S.A. (największej instytucji ubezpieczeniowej na polskim rynku), właściciela 100% akcji PZU 

Pomoc S.A.  

Spółka w omawianym okresie zawarła także umowę o współpracę z Med Casco sp. z o.o., która zajmuje 

się projektowaniem oraz organizacją pakietów opieki medycznej na potrzeby towarzystw ubezpieczeń, 

banków i innych dużych usługodawców prowadzących sprzedaż do dużych wolumenów klientów 

indywidualnych. Zawarta umowa dotyczy organizacji opieki stomatologicznej dla pakietów 

ogólnomedycznych konstruowanych przez Med Casco sp. z o.o. W trzecim kwartale 2011 roku 

MedCasco sp. z o.o.  podpisała umowę na realizację pierwszej na polskim rynku polisy stomatologicznej 

z Towarzystwem Ubezpieczeń Europa SA. Polisa o handlowej nazwie "Dental Plan" gwarantuje jej 

posiadaczowi organizację i pełne finansowanie zabiegów protetycznych i implantologicznych 

wykonanych w następstwie nieszczęśliwych wypadków oraz współfinansowanie pozostałych usług 

stomatologicznych nawet do 30% ich wartości. Dent-a-Medical SA. będzie organizatorem opieki 

stomatologicznej świadczonej w ramach produktu "Dental Plan". Sprzedaż polisy „Dental Plan” będzie 

prowadzona przez TU Europa. Spółka otrzymywać będzie stałe miesięczne wynagrodzenie za każdą 

osobę objętą polisą. Spółka oczekuje na rozpoczęcie masowej sprzedaży w/w polisy przez 

ubezpieczyciela. 

Kolejną ważne umowy podpisane przez Zarząd Spółki w 2011 r. oraz do dnia sporządzenia niniejszego 

sprawozdania to: 

 umowa z największym operatorem telekomunikacyjnym w Polsce - Telekomunikacją Polską SA 

(dalej: TP SA), w ramach której współpracuje przy realizacji programu lojalnościowego dla 

abonentów TP SA. Wynikiem zawiązanej współpracy będzie objęcie programem rabatowym w 

sieci partnerskiej Dent-a-Medical blisko 4,5 miliona abonentów TP SA; 

 umowa z BRE Bank SA, w ramach której ponad 300 tys. klientów mBank oraz Multibank 

posługujących się kartami kredytowymi jest uprawniona do rabatów na usługi stomatologiczne 

realizowane w wybranych placówkach sieci Dent-a-Medical 

 umowa z Sygma Banque Societe Anonyme Oddział w Polsce (dalej: Sygma Bank) w przypadku 

której Emitent obejmie programem rabatowym Dent-a-Medical posiadaczy kart kredytowych 

wydanych przez Sygma Bank (karty z logiem Sygma Bank i Cetelem Bank) w ramach 

ogólnopolskiego multibrandowego Programu Rabatowego Sygma Bonus. Sygma Bank 

specjalizuje się we wspieraniu sieci detalicznych. Sygma Bank wspiera detaliczne sieci handlowe 

poprzez usługi finansowe i pozafinansowe dla ich klientów, w szczególności karty kredytowe 

typu "private label" dla, jak również kredyty ratalne oraz pożyczki gotówkowe i obsługuje w tym 

zakresie m.in. Real, E. Leclerc, OBI, Praktiker, BricoMarche, NOMI, PSB, Jysk, Komfort, RTV EURO 

AGD, NEONET. Zawarcie umowy zapewnia Spółce dotarcie z ofertą sieci Dent-a-Medical do 

grupy posiadaczy blisko 1,8 mln kart wydanych przez Sygma Bank. 

 Umowa z Benefit Systems SA, jednym z największych na rynku polskim organizatorem 

pozapłacowych świadczeń pracowniczych z zakresu sportu i rekreacji (karta MultiSport), kultury 
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oraz programów kafeteryjnych. W ramach współpracy pracownicy przedsiębiorstw 

uczestniczących w Programie Kafeteryjnym Benefit Systems będą mogli dokonywać płatności za 

usługi stomatologiczne realizowane w klinikach partnerskich sieci Dent-a-Medical bonami 

wartościowymi Benefit Systems.  

 umowa z Bankiem Handlowym w Warszawie SA (Citibank), w ramach której ponad 1.000.000 

klientów Citibank zostanie objętych programem rabatowym w sieci partnerskiej Spółki. 

 umowa z Credit Agricole Bank Polska SA, w ramach której ponad 1.200.000 klientów Credit 

Agricole Bank Polska zostanie objętych programem rabatowym w sieci partnerskiej Spółki. 

 umowa na udział w programie MasterCard Buy&Smile skierowany do posiadaczy wybranych 

kart płatniczych MasterCard, którzy będą uprawnieni do rabatów na usługi stomatologiczne 

realizowane w placówkach sieci Dent-a-Medical posiadających terminale płatnicze.   

Spółka rozpoczęła również współpracę z GSU Stowarzyszenie Ubezpieczonych,  jedną z największych 

instytucji w Polsce umożliwiających przystąpienie do ubezpieczeń grupowych dla klientów 

indywidualnych oraz grup klientów, posiadającą biura na terenie całego kraju, współpracującą z 200 

agentami ubezpieczeniowymi i obsługującą obecnie ponad 160.000 osób. Tym samym Spółka uzyskała 

dostęp do znacznego potencjału GSU w bezpośredniej sprzedaży produktów ubezpieczeniowych i 

abonamentowych dzięki czemu wzmocniła segment sprzedaży indywidualnej swoich produktów. Celowi 

temu służyło także zawarcie umowy z Royal sp. z o.o. - firmą zajmującą się leasingiem pracowniczym, 

która z racji prowadzonej działalności posiada dostęp do znaczącej liczby osób zatrudnionych za jej 

pośrednictwem. 

Zawarcie wymienionych wyżej umów otworzyło przed Spółką nowe, szerokie możliwości dystrybucji 

programu opieki stomatologicznej Dent-a-Medical wśród dużych grup potencjalnych pacjentów. 

Współpraca z wymienionymi powyżej kontrahentami pozwoli Spółce na uzyskanie dodatkowego kanału 

sprzedaży usług stomatologicznych świadczonych w sieci Spółki. Łączna liczba osób objętych programem 

usług stomatologicznych Dent-a-Medical wynikająca ze zsumowania potencjałów wszystkich 

wymienionych powyżej umów przekracza 9 mln. Liczba ta nie może być bezpośrednio przełożona na 

liczbę potencjalnych pacjentów, ze względu na możliwość posiadania produktów kilku współpracujących 

ze Spółką kontrahentów jednocześnie, niemniej jednak przedstawia ona bardzo duży potencjał 

sprzedażowy i przychodowy, który powinien z okresu na okres być coraz bardziej widoczny w wynikach 

Spółki. 

Przychody Spółki będące efektem współpracy z w/w podmiotami opierać się będą przede wszystkim na 

otrzymywanym przez Spółkę wynagrodzeniu prowizyjnym od wartości usług realizowanych w klinikach 

sieci Dent-a-Medical przez pacjentów pozyskanych w wyniku tej współpracy. Zależne będą one zatem 

przede wszystkim od liczby osób objętych podstawowym programem opieki stomatologicznej bądź 

programem rabatowym, które rozpoczną leczenie w gabinetach sieci partnerskiej Spółki oraz od 

wartości usług przez nich realizowanych. Stopień konwersji osób uprawnionych w pacjentów sieci Spółki 

zależny będzie przede wszystkim od intensywności i skuteczności promocji kampanii marketingowych i 

informacyjnych przeprowadzanych przez kontrahentów Spółki promujących korzystanie z 

przygotowywanej dla ich klientów oferty.  

Zarząd Spółki prowadzi rozmowy, również z częścią wymienionych wyżej firm, dotyczące sprzedaży 

rozszerzonych programów opieki stomatologicznej na zasadzie okresowego, opłacanego z góry 

abonamentu. 
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W tym kontekście istotnym wydarzeniem które nastąpiło już po zakończeniu roku obrotowego 2011 

było zawarcie umowy z wydawcą magazynu kobiecego Claudia spółką G+J Gruner+Jahr Polska sp. z o.o. 

& Co. s.k, zgodnie z którą wydawca magazynu zakupił od Spółki 350.000 "Rodzinnych Kart 

Stomatologicznych Claudia", dystrybuowanych w postaci insertu z 350 000 nakładem miesięcznika 

Claudia, który ukazał się w dystrybucji pod koniec kwietnia 2012 r. W/w karty uprawniają do korzystania 

z rabatów na usługi stomatologiczne realizowane w placówkach sieci Dent-a-Medical oraz do szeregu 

usług bezpłatnych przez okres 2 miesięcy. Posiadaczki kart będą miały możliwość odpłatnego 

przedłużenia okresu ważności karty na okres kolejnych 10 miesięcy. Współpraca wiąże się również z 

rozbudowanymi świadczeniami reklamowymi o znaczącej wartości ze strony wydawcy magazynu 

„Claudia”, obejmującymi m.in. ekspozycję logotypu Dent-a-Medical w 12 wydaniach czasopisma.  

Kolejnym zdarzeniem, dzięki któremu spółka zrealizowała sprzedaż o istotnej wartości było rozpoczęcie 

współpracy z Mediacom Warszawa sp. z o.o. organizującej dla Wrigley Poland sp. z o.o. kampanię 

promującą gumę do żucia Orbit. Zgodnie z umową partner zakupił od Spółki 160.000 "Kart 

Stomatologicznych Orbit", uprawniających do korzystania z rabatów na usługi stomatologiczne 

realizowane w placówkach sieci Dent-a-Medical oraz do szeregu usług bezpłatnych przez okres 6 

miesięcy. Również w tym wypadku Współpraca wiązać się będzie również z rozbudowanymi 

świadczeniami reklamowymi ze strony Partnera o znaczącej wartości, obejmującymi m.in. ekspozycję 

marki Dent-a-Medical w prasie kobiecej oraz telewizji śniadaniowej.  

Przychody Spółki będące efektem współpracy z w/w podmiotami wynikać będą nie tylko z 

wynagrodzenia za sprzedane programy opieki stomatologicznej (Karty Stomatologiczne) ale też z 

otrzymywanego przez Spółkę wynagrodzenia prowizyjnego od wartości usług realizowanych w klinikach 

sieci Dent-a-Medical przez pacjentów pozyskanych w wyniku tej współpracy. 

Zarząd Spółki negocjuje kolejne tego typu umowy i oczekuje iż 2012 rok przyniesie znaczące przychody z 

tytułu sprzedaży pakietów stomatologicznych konstruowanych przez Spółkę. 

Należy raz jeszcze podkreślić, że Emitent korzysta także na promocji własnej marki przy okazji 

uczestnictwa w prowadzonych przez swoich kontrahentów w kampaniach promocyjnych, zaś fakt 

współpracy z wiodącymi na rynku firmami (np. PZU, BRE Bank, Sygma Bank, Mastercard, Citibank, Credit 

Agricole, Wrigley, Gruner+Jahr,) podnosi w istotny sposób wiarygodność Spółki oraz niewątpliwie 

pozytywnie wpływa na jej wizerunek ugruntowując pozycję lidera rynku opieki stomatologicznej.  

 

5.3 Działania w zakresie finansowania działalności Spółki i inwestycji 

W omawianym okresie Spółka dokonała istotnych transakcji w zakresie inwestycji oraz finansowania 

działalności.  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z 21 czerwca 2011 r. uchwaliło warunkowe podwyższenie 

kapitału w drodze emisji akcji serii F w związku z wykonaniem programu motywacyjnego dla kluczowych 

pracowników Spółki wprowadzonego uchwałą nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 30 

czerwca 2010 r. W  związku z realizacją uchwalonego w Spółce programu motywacyjnego sąd rejestrowy 

zarejestrował 30 sierpnia 2011 r. podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, wskutek czego kapitał 

zakładowy Spółki wzrósł do kwoty 5 942 136,55 zł.  

28.02.2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło o podwyższeniu kapitału 

zakładowego o kwotę 50.000,00 zł w drodze emisji  5.000.000 akcji serii G oraz o podwyższeniu kapitału 

zakładowego o kwotę nie większą niż 125.000,00 zł w drodze emisji 12.500.000 akcji zwykłych na 
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okaziciela serii H a także o wyłączeniu prawa poboru akcji serii G oraz H przez dotychczasowych 

akcjonariuszy. 

23 grudnia 2011 roku Spółka nabyła 500 udziałów w Med Casco sp. z o.o. stanowiących 40% w jej 

kapitale zakładowym. Spółka współpracowała wcześniej ściśle z Med Casco sp. z o.o. w zakresie realizacji 

usług stomatologicznych m.in. w ramach produktów ubezpieczeniowych konstruowanych przez Med 

Casco sp. z o.o. oraz w ich sprzedaży. Zapłata ceny sprzedaży w/w udziałów została częściowo rozliczona 

akcjami serii G wyemitowanymi decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 28.02.2012 r.  

Spółka zaciągnęła także pożyczkę od członka Rady Nadzorczej Emitenta, która m.in. posłużyła zapłacie 

ceny sprzedaży w pozostałej części. Rozliczeniu pożyczki służyć będzie objęcie przez pożyczkodawcę akcji 

serii H wyemitowanych w tym celu decyzją NWZA Spółki. 

7 marca 2012 r. Spółka zbyła wszystkie posiadane w MedCasco sp. z o.o. udziały. Transakcje, których 

przedmiotem były udziały w MedCasco sp. z o.o. miały pozytywny wpływ na płynność finansową Spółki. 

 

5.4 Kontynuacja prac restrukturyzacyjnych w Spółce związanych ze zmianą jej strategii rozwoju  

W 2011 roku działania Spółki w tym zakresie koncentrowały się przede wszystkim na  przygotowaniach 

do sprzedaży własnych klinik stomatologicznych Spółki we Wrocławiu i Warszawie.  

Efektem tych działań była sprzedaż w maju 2012 r. nieruchomości we Wrocławiu, w której mieściła się 

klinika własna Spółki za cenę 3.500.000 zł. Spółka część środków otrzymanych ze sprzedaży 

nieruchomości przeznaczyła na spłatę kredytu inwestycyjnego udzielonego przez Bank Zachodni WBK 

dzięki czemu ograniczy koszty finansowe i poprawi strukturę bilansu.  

Do 30 czerwca 2012 r. Zarząd planuje również finalizację transakcji związanych ze zbyciem drugiej kliniki 

własnej Spółki zlokalizowanej w Warszawie. Pozwoli to Emitentowi na dalsze obniżenie kosztów 

funkcjonowania Spółki i umożliwi pełną koncentrację na realizacji nowego modelu biznesu a także na 

spłatę większości z pozostałych po w/w spłacie kredytu zobowiązań spółki, wynikających przede 

wszystkim z umów leasingu.  

Zbycie klinik własnych oraz uregulowanie zobowiązań finansowych związanych z ich dotychczasowym 

funkcjonowaniem stanowi ostatni etap restrukturyzacji Spółki związanej ze zmianą jej strategii.  
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6. Informacje o najistotniejszych zdarzeniach wpływających na 

działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po 

jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego. 
 

Najistotniejsze z punktu widzenia działalności Spółki zdarzenia, które miały miejsce od początku 2011 

roku do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania przedstawia poniższa tabela. 

Data Zdarzenie 

04.01.2011 r. W dniu 04.01.2011 r. został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na 

rynku NewConnect 12.703.356 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości 

nominalnej 0,01 zł każda oraz 92.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E1 o 

wartości nominalnej 0,01 zł każda. 

12.01.2011 r. W dniu 12 stycznia 2011 roku wprowadzone zostały do alternatywnego systemu 

obrotu na rynku NewConnect 12.703.356 akcje zwykłe na okaziciela serii D oraz 

92.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E1. 

24.01.2011 r. Właściwy Sąd Rejestrowy w dniu 24.01.2011 r. dokonał rejestracji podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki i rejestracji 55.000.000 akcji zwykłych na okaziciela 

serii E2 oraz 6.000.000 akcji na okaziciela serii E3. 

09.03.2011 r.  Zarząd Spółki poinformował, iż łącznie z klinikami własnymi, sieć Dent-a-Medical 

liczyła na dzień przekazania raportu łącznie 182 placówki medyczne. 

14.03.2011 r. W dniu 14 marca 2011 roku została zawarta umowa o współpracy z PZU Pomoc 

S.A. z siedzibą w Warszawie dotycząca dostarczania przez Dent-a-Medical S.A. 

usług stomatologicznych w ramach pakietu usług typu assistance Klubu PZU 

Pomoc w Życiu. 

11.04.2011 r. W dniu 11 kwietnia 2011 roku Zarząd Spółki otrzymał podpisaną umowę o 

współpracy z Marrodent sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej dotyczącą 

zaopatrzenia gabinetów partnerskich sieci Dent-a-Medical w materiały, 

narzędzia i sprzęt stomatologiczny.  

13.06.2011 r. Zarząd Spółki w dniu 13 czerwca 2011 roku zawarł umowę o współpracy z MED 

CASCO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dotyczącą obsługi stomatologicznej 

osób korzystających ze świadczeń oferowanych przez MED CASCO sp. z o.o.  

20.06.2011 r. W związku z przyjętą strategią rozwoju Spółki oraz zapowiedziami dotyczącymi 

tempa rozwoju sieci, Zarząd Dent-a-Medical S.A. zawarł w dniu 20 czerwca 2011 

roku 220. umowę partnerską dotyczącą współpracy w ramach sieci Dent-a-

Medical. 

21.06.2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. w uchwale nr 17 z dnia 

21.06.2011 r. postanowiło o emisji nie więcej niż 30.000.000 warrantów 

subskrypcyjnych serii A, uprawniających ich posiadaczy do objęcia Akcji serii F 

oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 
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300.00,00 zł w drodze emisji Akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości 

nominalnej 0,01 zł każda, z wyłączeniem prawa poboru akcji oraz warrantów 

przez dotychczasowych akcjonariuszy, oraz zmiany Statutu Spółki. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 18 w sprawie 

wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym 

Systemie Obrotu akcji wyemitowanych w ramach emisji Akcji serii F oraz 

dematerializacji wspomnianych akcji. 

22.06.2011 r. Zarząd Dent-a-Medical S.A. w dniu 22.06.2011 roku złożył do Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do alternatywnego 

systemu obrotu na rynku NewConnect 55.000.000 akcji zwykłych na okaziciela 

serii E2 o wartości nominalnej 0,01 zł każda oraz 6.000.000 akcji zwykłych na 

okaziciela serii E3 o wartości nominalnej 0,01 zł każda. 

12.07.2011 r. W dniu 12 lipca 2011 roku wprowadzonych zostało do alternatywnego systemu 

obrotu na rynku NewConnect 55.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E2 

oraz 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E3. 

12.07.2011 r. Zarząd Dent-a-Medical S.A. poinformował, iż 12 lipca 2011 roku otrzymał 

postanowienie Sądu z dnia 5 lipca 2011 roku o rejestracji warunkowego 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 300.000 zł 

wynikającego z uchwały nr 17 ZWZA Spółki z dnia 21 czerwca 2011 r. W 

załączeniu Zarząd Spółki przedstawił tekst jednolity Statutu uwzględniający w/w 

zmianę. 

26.07.2011 r. Zarząd Emitenta zawarł umowę najmu należącego do Spółki lokalu we 

Wrocławiu przy ul. Horbaczewskiego 53a. Przedmiotowa umowa zastąpiła 

zawartą uprzednio umowę franczyzową na użytkowanie kliniki własnej Spółki. 

Najemca jest podmiotem powiązanym z poprzednim franczyzobiorcą. 

Przedmiotowa umowa została zawarta na okres 5 lat.  

16.08.2011 r. Zarząd Dent-a-Medical S.A. zawarł w dniu 16 sierpnia 2011 roku dwieście 

sześćdziesiątą umowę partnerską dotyczącą współpracy w ramach sieci Dent-a-

Medical. 

31.08.2011 r. Właściwy Sąd Rejestrowy w dniu 31.08.2011 r. dokonał rejestracji podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki i rejestracji 30.000.000 akcji zwykłych na okaziciela 

serii F. 

12.09.2011 r. 12 września 2011 roku Zarząd Emitenta otrzymał rezygnację, skutkującą z dniem 

jej złożenia, Pana Radosława Jadacha z pełnienia funkcji członka Rady 

Nadzorczej Spółki.  

22.09.2011 r. 22 września 2011 r. Zarząd Spółki otrzymał podpisaną umowę o współpracy ze 

Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych (SII). Współpraca Emitenta z SII 

polegać będzie na zaoferowaniu za pośrednictwem SII programu opieki 

stomatologicznej realizowanego w klinikach sieci Dent-a-Medical wszystkim 

członkom Stowarzyszenia. 
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10.10.2011 r. Zarząd Dent-a-Medical S.A. poinformował, iż 10 października 2011 r. powziął 

wiadomość o podpisaniu przez Med Casco sp. z o.o. umowy z Towarzystwem 

Ubezpieczeń Europa S.A., na realizację pierwszej na polskim rynku polisy 

stomatologicznej o handlowej nazwie "Dental Plan". Dent-a-Medical S.A. 

zgodnie z zawartą z Med Casco sp. z o.o. umową o współpracy będzie 

organizatorem opieki stomatologicznej świadczonej w ramach produktu "Dental 

Plan". Spółka otrzymywać będzie stałe miesięczne wynagrodzenie za każdą 

osobę objętą polisą.  

25.10.2011 r. Zarząd Dent-a-Medical S.A. zawarł umowę o współpracy z BRE Bank S.A., w 

ramach której ponad 300.000 klientów bankowości detalicznej BRE Bank S.A. 

(mBank i Multibank) zostanie objętych programem rabatowym w sieci 

partnerskiej Spółki. Zgodnie z Umową klienci mBank oraz Multibank posługujący 

się kartami kredytowymi będą uprawnieni do rabatów na usługi 

stomatologiczne realizowane w wybranych placówkach sieci Dent-a-Medical.  

25.10.2011 r. 25 października 2011 r. na podstawie §15 ust. 5. Statutu Spółki do Rady 

Nadzorczej Spółki został powołany Pan Adam Warżała. 

27.10.2011 r. Zarząd Emitenta zawarł z Benefit Systems S.A. umowę o współpracy przy 

realizacji Programu Kafeteryjnego MultiBenefit organizowanego przez Benefit 

Systems S.A. 

02.11.2011 r. Zarząd Emitenta zawarł umowę o współpracy z Sygma Banque Societe Anonyme 

Oddział w Polsce (dalej: Sygma Bank), w ramach ogólnopolskiego 

multibrandowego Programu Rabatowego Sygma Bonus dla posiadaczy kart 

kredytowych wydanych przez Sygma Bank.  

03.11.2011 r. 3 listopada 2011 r. Zarząd Emitenta zawarł z Telekomunikacją Polską S.A. (dalej: 

TP S.A.) umowę o współpracy przy realizacji programu lojalnościowego 

dla abonentów TP S.A., w ramach której blisko 4.500.000 abonentów TP S.A. 

zostanie objętych programem rabatowym w sieci partnerskiej Spółki. 

14.11.2011 r. Zarząd Emitenta zawarł w dniu 14 listopada 2011 roku 320 umowę partnerską 

dotyczącą współpracy w ramach sieci Dent-a-Medical. 

23.11.2011 r. 23 listopada 2011 r. Zarząd Spółki otrzymał podpisaną umowę o współpracy z 

Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., w ramach której ponad 1.000.000 

klientów Citibank zostanie objętych programem rabatowym w sieci partnerskiej 

Dent-a-Medical. 

01.12.2011 r. Zarząd Emitenta zawarł umowę o współpracy z Credit Agricole Bank Polska S.A., 

w ramach której ponad 1.200.000 klientów Credit Agricole Bank Polska zostanie 

objętych programem rabatowym w sieci partnerskiej Spółki. 

08.12.2011 r. Został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o 

wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 

30.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,01 zł 
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każda. 

21.12.2011 r. Spółka zawarła nabyła 500 udziałów spółki MED CASCO sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie, stanowiących 40% udział w jej kapitale zakładowym. 

21.12.2011 r. Zarząd Dent-a-Medical S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 21 

grudnia 2011 r. Spółka zawarła z członkiem Rady Nadzorczej Spółki umowę 

pożyczki. Kwota pożyczki została ustalona na 1.000.000 zł a termin jej spłaty na 

dzień 31 grudnia 2012 roku. 

10.01.2012 r. Zarząd Emitenta zawarł umowę współpracy z "Boson" Michał Witeska, w 

ramach Programu MasterCard Buy&Smile (organizowanego we współpracy z 

MasterCard Europe sprl) obejmującego ok. 1,2 mln kart MasterCard w Polsce.  

Zgodnie z zawartą umową posiadacze wybranych kart MasterCard będą 

uprawnieni do rabatów na usługi stomatologiczne realizowane w placówkach 

sieci Dent-a-Medical posiadających terminale płatnicze. 

28.02.2012 r. Nadwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. z dnia 28.02.2012 r. 

postanowiło o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 50.000,00 zł w 

drodze emisji  5.000.000 akcji serii G oraz o podwyższeniu kapitału zakładowego 

o kwotę nie większą niż 125.000,00 zł w drodze emisji 12.500.000 akcji zwykłych 

na okaziciela serii H a także o wyłączeniu prawa poboru akcji serii G oraz H przez 

dotychczasowych akcjonariuszy oraz o zmianie Statutu Spółki. Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Spółki podjęło także uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu 

akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii G i H oraz ich dematerializacji. 

05.03.2012 r. Zarząd Emitenta zawarł umowę z GSU Stowarzyszenie Ubezpieczonych (dalej: 

GSU) w ramach którego GSU będzie pośredniczyć w sprzedaży programów 

opieki stomatologicznej Dent-a-Medical wśród członków stowarzyszenia. 

06.03.2012 r. Zarząd Dent-a-Medical SA zawarł umowę współpracy z G+J Gruner+Jahr Polska 

sp. z o.o. & Co. s.k. (dalej: Partner), w ramach której Spółka zaoferowała 

program opieki stomatologicznej "Rodzinna Karta Stomatologiczna Claudia" 

czytelniczkom wydawanego przez Partnera miesięcznika "Claudia". 

Zgodnie z umową Partner nabył od Spółki 350.000 wyprodukowanych dla 

Partnera "Rodzinnych Kart Stomatologicznych Claudia”. 

07.03.2012 r. Zarząd Emitenta dokonał zbycia posiadanych przez Spółkę 500 udziałów w MED 

CASCO sp. z o.o.  

21.03.2012 r. Zarząd Emitenta zawarł umowę z Royal sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: 

Royal), na podstawie której Spółka realizować będzie sprzedaż programów 

opieki stomatologicznej Dent-a-Medical wśród pracowników, 

współpracowników i klientów Royal. 

24.04.2012 r. Zarząd Dent-a-Medical SA zawarł umowę o współpracy z Mediacom Warszawa 

sp. z o.o. (dalej: Partner) organizującej dla Wrigley Poland sp. z o.o. kampanię 
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promującą gumę do żucia Orbit. W ramach współpracy Partner nabędzie od 

Spółki 160.000 "Kart Stomatologicznych Orbit". 

18.05.2011 r. Zarząd Dent-a-Medical SA informuje, iż w dniu 18 maja 2012 roku Spółka 

zawarła ze spółką Dental Salon sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu umowę 

sprzedaży prawa wieczystego użytkowania działki oraz posadowionego na niej 

budynku położonego we Wrocławiu przy ulicy Horbaczewskiego 53a. Tytułem 

zapłaty ceny sprzedaży nieruchomości Spółka otrzymała 3.500.000 zł.  

29.05.2012 r. Zarząd Emitenta dokonał przedterminowej całkowitej spłaty kredytu 

inwestycyjnego udzielonego Spółce na podstawie umowy kredytowej z dnia 

16.01.2008 r. przez Bank Zachodni WBK. Kwota przedterminowej spłaty kredytu 

wyniosła 2.952.754,84 zł. Spółka dokonała spłaty ze środków uzyskanych ze 

sprzedaży nieruchomości, której hipoteka stanowiła zabezpieczenie w/w 

kredytu. 

04.06.2012 r. Zarząd Emitenta poinformował, iż zgodnie ze strategią spółki i wcześniejszymi 

zapowiedziami podjął decyzję o zakończeniu działalności własnej kliniki Spółki 

zlokalizowanej w lokalu przy ul. Duchnickiej 3 w Warszawie. 

W wyniku tej decyzji Emitent zawarł następujące umowy i porozumienia:  

1. Porozumienie o rozwiązaniu umowy najmu lokalu przy ul. Duchnickiej 3 

w Warszawie z właścicielem w/w lokalu, spółką Duchnicka 3 sp. z o.o.  

2. Umowę sprzedaży nakładów inwestycyjnych związanych z 

wykończeniem i dostosowaniem w/w lokalu z jego właścicielem, spółką 

Duchnicka 3 sp. z o.o.  

3. Umowę potrącającą wzajemne wierzytelności Spółki oraz Duchnicka 3 

sp. z o.o. wynikające z wymienionych powyżej porozumień. 

4. Umowę przedwstępną sprzedaży sprzętu medycznego na rzecz nowego 

najemcy w/w lokalu. 

7. Organy Spółki 
 

7.1 Zarząd 

Od rozpoczęcia roku obrotowego (1 stycznia 2011 r.) do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania 

Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu pełni Pan Mariusz Andrych. 

W 2011 roku wynagrodzenie członków zarządu Spółki wyniosło łącznie 137,38 tys. zł. 

7.2 Rada Nadzorcza 

W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 12 września 2011 r. Rada Nadzorcza Spółki składała się z 5 osób:  

1) Marcina Kruszyny – Członka Rady Nadzorczej 

2) Macieja Andrycha – Członka Rady Nadzorczej 
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3) Piotra Wiśniewskiego – Członka Rady Nadzorczej 

4) Tomasza Dauermana – Członka Rady Nadzorczej 

5) Radosława Jadacha – Członka Rady Nadzorczej 

W dniu 12 września 2011 r. Pan Radosław Jadach złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady 

Nadzorczej Spółki. 25 października 2011 r. na podstawie §15 ust. 5. Statutu Spółki do Rady Nadzorczej 

Spółki został powołany Pan Adam Warżała. Powołania Pana Adama Warżały do Rady Nadzorczej zostało 

potwierdzone uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą 28 lutego 2012 r. 

Od 25 października 2011 r. do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania Rada Nadzorcza Spółki 

składała się z 5 osób:  

1) Marcina Kruszyny – Członka Rady Nadzorczej 

2) Macieja Andrycha – Członka Rady Nadzorczej 

3) Piotra Wiśniewskiego – Członka Rady Nadzorczej 

4) Tomasza Dauermana – Członka Rady Nadzorczej 

5) Adama Warżały – Członka Rady Nadzorczej 

W 2011 roku Rady Nadzorcza Spółki działała bez wynagrodzenia. 

8 Sytuacja majątkowa i finansowa Spółki 
 

2011 rok przyniósł znaczącą poprawę wyników finansowych Dent-a-Medical SA w stosunku do roku 

2010. Spółka znacząco ograniczyła koszty funkcjonowania odnotowując wynik EBITDA na poziomie -732 

tys. zł, czyli aż o 1,56 mln zł lepszy niż przed rokiem (w 2010 roku było to -2,27 mln zł). Wynik 

działalności operacyjnej wyniósł -1,35 mln zł w porównaniu do -2,95 mln zł w 2010 roku. Wynik 

finansowy netto Spółki za 2011 rok wyniósł - 1 709 tys. zł i był blisko o 1 516 tys. zł wyższy niż w roku 

poprzedzającym. Czynnikami wpływającymi negatywnie na wynik Spółki w 2011 r. były m.in. koszty 

związane z intensyfikacją rozbudowy sieci partnerskiej Spółki oraz koszty dotowania kliniki w Warszawie 

w okresach ujemnego wyniku operacyjnego na poziomie tej placówki. Wynik finansowy Spółki za 

miniony rok obrotowy na poziomie operacyjnym został znacząco obciążony rozliczanymi w czasie 

kosztami związanymi z utworzeniem kliniki Spółki w Warszawie (w aktywach Spółki jako 

międzyokresowe rozliczenia kosztów), a także stosunkowo wysoką amortyzacją, na którą składała się 

głównie amortyzacja nakładów na obce środki trwałe związanych z pracami budowlanymi i 

dekoracyjnymi w lokalu warszawskim poniesionymi przed jego otwarciem. 

Suma bilansowa Spółki zwiększyła się w ciągu roku obrotowego z 7 543 tys. zł do 7 820 tys. zł. Wpływ na 

ten wzrost miała pożyczka zaciągnięta przez Spółkę w grudniu 2011 r. oraz zasilenie kapitału własnego 

poprzez emisje akcji serii E2, E3 oraz F, które skompensowały zmniejszenie w kapitałach własnych 

spowodowane poniesioną stratą. W 2011 roku wskutek przeprowadzonych przez Spółkę emisji akcji serii 

E1, E2 oraz F kapitał zakładowy Spółki zwiększył się z 5 032 tys. zł do 5 942 tys. zł a kapitał zapasowy z 

5 152 tys. zł do 5 751 tys. zł. Na koniec 2011 r. Spółka posiadała 586 tys. zł środków pieniężnych. W 

opinii Zarządu nie istnieją istotne zagrożenia dla kontynuacji działalności Spółki.  

Przychody Spółki w 2011 roku generowane były z usług stomatologicznych świadczonych w klinikach 

własnych Spółki oraz z opłaty za najem uzyskiwanego od podmiotu zarządzającego kliniką we 
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Wrocławiu. W maju 2012 r. Spółka dokonała sprzedaży kliniki we Wrocławiu. Do końca czerwca 2012 r. 

zakończy funkcjonowanie drugiej kliniki własnej, zlokalizowanej w Warszawie. 

Docelowo głównym źródłem przychodów Emitenta będzie działalność Spółki jako operatora sieci 

gabinetów partnerskich. Świadczenie usług  stomatologicznych stanowić będzie coraz mniej istotne 

źródło przychodów Spółki, które po zbyciu kliniki własnej Spółki w Warszawie zaniknie całkowicie. 

Towarzyszyć temu będzie jednak również znaczące zmniejszenie kosztów funkcjonowania Spółki 

związane z zakończeniem działalności polegającej na bezpośrednim świadczeniu usług 

stomatologicznych oraz zwiększenie przychodów ze sprzedaży programów opieki stomatologicznej 

realizowanych w klinikach partnerskich Spółki. 

Z zastrzeżeniem powyższego, działalność jednostki w roku 2012 w stosunku do roku 2011 nie powinna 

ulec istotnemu ograniczeniu, co do jej zakresu.  

9 Stan zatrudnienia 
 

Przeciętne zatrudnienie na umowę o pracę w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011 r. 

wyniosło 7 osób. Na dzień 31 grudnia 2011 r. Spółka współpracowała w różnych formach łącznie z 

kolejnymi 12 osobami. 

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Spółka zatrudnia 7 osób na umowę o pracę i 

współpracuje w rożnych formach łącznie z kolejnymi 9 osobami. 

10   Czynniki ryzyka i zagrożenia 
 

Ryzyko nieosiągnięcia celów strategicznych 

Emitent zakłada integrację podmiotów gospodarczych działających na rynku stomatologicznym w 

obrębie marki Dent-a-Medical, opartą  przede wszystkim na korzyściach związanych z efektem skali 

realizowanym w zakresie  dystrybucji produktów stomatologicznych oraz obsługą nowych pacjentów w 

ramach realizacji kontraktów b2b i kontraktów ubezpieczeniowych negocjowanych przez Spółkę. Spółka 

poprzez skuteczną realizację strategii zakłada osiągnięcie pozycji wiodącego operatora na polskim rynku 

usług stomatologicznych. 

Realizacja założeń oraz strategii rozwoju Emitenta uzależniona jest od możliwości pozyskania do 

współpracy w ramach tworzonej sieci nowych partnerów z branży dentystycznej, przede wszystkim 

nowych gabinetów stomatologicznych. Wystąpienie nieprzewidzianych zdarzeń lub okoliczności może 

uniemożliwić realizację przyjętej strategii. W takim przypadku przychody i wynik finansowy osiągane w 

przyszłości przez Emitenta mogą okazać się niższe od zakładanych. W celu ograniczenia wystąpienia 

niniejszego ryzyka Zarząd Spółki na bieżąco analizuje okoliczności mogące mieć potencjalnie 

niekorzystny wpływ na realizację strategii przedsiębiorstwa, a w razie potrzeby podejmuje niezbędne 

decyzje i działania. 

Ryzyko związane z wynikami finansowymi Spółki 
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W roku 2011 Spółka osiągnęła wynik netto w wysokości - 1 709 tys. zł. W związku z prowadzoną przez 

Emitenta działalnością, która wymaga ponoszenia istotnych nakładów finansowych w początkowych 

etapach rozwoju sieci partnerskiej, istnieje ryzyko, że w kolejnych okresach sprawozdawczych Spółka 

może generować ujemne wyniki netto. Przedłużający się czas dochodzenia do progu rentowności Spółki 

może powodować szereg trudności finansowych związanych między innymi z niemożnością otrzymania 

kredytów bankowych lub z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych emisji akcji lub szukania 

alternatywnych źródeł finansowania. Utrzymujące się ujemne wyniki finansowe Emitenta mogą 

negatywnie wpłynąć na działalność Spółki, jej wycenę oraz możliwość dalszego rozwoju. Nowa strategia 

rozwoju przedsiębiorstwa zakłada integrację polskiego rynku usług stomatologicznych poprzez 

utworzenie sieci partnerskiej gabinetów stomatologicznych, co jest mniej kosztochłonne niż pierwotnie 

realizowana strategia polegająca na tworzeniu sieci klinik własnych Spółki. Nowa strategia w swoich 

założeniach zapewnić powinna dużo większe możliwości rozwoju działalności Spółki, a przez to wzrost 

wartości dla akcjonariuszy, umożliwiając zwiększenie skali biznesu przy znacznie niższych nakładach 

inwestycyjnych. Dla skrócenia terminu osiągnięcia progu rentowności przez Spółkę. Emitent 

intensyfikuje działania zmierzające do jak najszybszego osiągnięcia pełnej funkcjonalności sieci 

partnerskiej, pozyskania jak największej liczby pacjentów do obsługi sieciowej w jak najkrótszym okresie 

czasu oraz uzyskania nowych źródeł przychodów.  

Ryzyko związane z budową sieci partnerskiej 

Emitent realizuje nowatorski na polskim rynku usług stomatologicznych projekt rozwoju sieci 

partnerskiej. W przypadku powodzenia projektu Emitenta może wystąpić uzależnienie generowanych 

przychodów Spółki wyłącznie od sprzedaży osiąganej przez sieć partnerską. Podpisywane do tej pory jak 

i planowane do zawarcia przez Spółkę nowe umowy z partnerami powinny mieć charakter wieloletni, nie 

można jednak wykluczyć możliwości zakończenia współpracy między stronami przed wygaśnięciem 

umowy. Pojawienie się nowego konkurenta dążącego do konsolidacji branży stomatologicznej lub innych 

negatywnych czynników wpływających na rozwój sieci partnerskiej mogą spowodować, że spodziewane 

przychody generowane z placówek partnerskich mogą zostać znacznie obniżone. Należy jednak 

zauważyć, że wdrożone przez Spółkę procedury biznesowe tworzą solidne fundamenty do długofalowej 

współpracy z partnerami handlowymi oraz opierają się na zaufaniu i poszanowaniu interesów każdej ze 

stron, a Zarząd Spółki monitoruje ewentualne zagrożenia związane z funkcjonowaniem sieci i na bieżąco 

wdraża neutralizujące je rozwiązania organizacyjne.  

Ryzyko modelu biznesowego Spółki 

Emitent realizuje plan rozbudowy sieci placówek partnerskich. Strategia budowy sieci klinik partnerskich 

zakłada integrację podmiotów gospodarczych działających na rynku stomatologicznym w obrębie marki 

Dent-a-Medical, opartą  przede wszystkim na korzyściach efektu skali wynikającego z działania sieci 

związanego głównie z obsługą nowych pacjentów w ramach realizacji kontraktów b2b i kontraktów 

ubezpieczeniowych negocjowanych przez Spółkę, z dystrybucją materiałów stomatologicznych i innych 

usług, które Spółka będzie oferować gabinetom sieci. Istnieje ryzyko, że wdrożenie modelu biznesowego 

przy nieodpowiedniej ocenie przez Emitenta perspektyw tego modelu może mieć negatywny wpływ na 

wyniki i sytuację majątkowo-finansową Emitenta.  

Ryzyko braku popytu na usługi i produkty Spółki 

Jednym z kluczowych działań związanych z realizacją planów strategicznych Spółki jest wdrożenie 

pionierskiego na rynku polskim modelu biznesowego zakładającego budowę sieci klinik partnerskich 
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opartą o starannie skonstruowaną ofertę dla klienta biznesowego (gabinetów stomatologicznych) oraz 

kontrahentów i pacjentów. W ocenie Spółki skutecznie dobrana oferta Emitenta przeznaczona dla 

placówek partnerskich spotka się ze znaczącym zainteresowaniem wśród odbiorców i przyniesie wzrost 

wyników finansowych Spółki. Podobnie, konstruowane produkty związane z opieką stomatologiczną w 

ocenie Emitenta powinny spotkać się z dużym zainteresowaniem klientów. Nie mniej ze względu na 

zakres świadczonych przez Emitenta usług i sprzedawanych produktów, brak popytu na nie, może mieć 

negatywny wpływ na osiągane wyniki finansowe oraz przyczynić się do zahamowania tempa rozwoju 

działalności Spółki. Istnieje ryzyko, że pomimo przygotowania usługi lub produktu przeznaczonych dla 

ściśle wybranego grona odbiorców, jakimi są zarówno placówki stomatologiczne, pacjenci oraz 

przedsiębiorstwa i jej dostosowania do zmieniających się stale potrzeb rynkowych, nie będzie ona w 

stanie zaoferować rozwiązań, które w optymalny sposób spełniałyby oczekiwania klientów. Jeśli oferta 

Spółki nie spotka się z wystarczającym zainteresowaniem potencjalnych klientów, to planowane przez 

Emitenta korzyści ekonomiczne mogą nie wystąpić. Dodatkowo w przypadku braku wystarczającego 

popytu na usługi lub produkty Spółki przychody z działalności gospodarczej mogą nie zapewnić pokrycia 

wydatków poniesionych przez Emitenta na wytworzenie, promocję i wdrożenie nowej usługi lub 

produktu. Zaistniała sytuacja może mieć negatywny wpływ na osiągane przez Emitenta wyniki 

finansowe. Spółka czyni starania w celu minimalizacji wskazanego ryzyka i umocnienia swojej pozycji na 

rynku, dlatego przeprowadza ciągłe badania rynku w zakresie zidentyfikowania potencjalnych 

możliwości rozbudowy nowych usług w celu najskuteczniejszego dopasowania oferty do potrzeb 

klientów.  

Ryzyko braku finansowania dla zamierzeń Spółki 

Planem Spółki jest uruchomienie sieci placówek partnerskich na terenie Polski. Realizacja wyznaczonych 

przez Zarząd celów strategicznych może w przyszłości wymagać poniesienia dodatkowych kosztów i w 

tym celu pozyskania dodatkowych zewnętrznych źródeł finansowania. W takim przypadku Emitent 

planować będzie finansowanie prowadzonej przez siebie działalności przy wykorzystaniu zarówno 

środków własnych jak i środków obcych. Środki własne pochodzić będą z emisji akcji, z kolei środki obce 

pozyskiwane będą w formie pożyczek lub kredytów bankowych. Istnieje jednak ryzyko niepozyskania 

kapitałów w wysokości wystarczającej na realizację zamierzeń Spółki. W przypadku niekorzystnej sytuacji 

gospodarczej lub rynkowej i braku możliwości finansowania zamierzeń Spółki może zaistnieć 

konieczność odstąpienia od realizacji części planów strategicznych lub ich istotnej zmianie. Powyższe 

może negatywnie wpłynąć na sytuację Emitenta skutkując spowolnieniem jego działalności.   

Ryzyko odejścia kluczowych członków kierownictwa i trudności związane z pozyskaniem nowej 

wykwalifikowanej kadry zarządzającej 

Funkcjonowanie Spółki uzależnione jest od wiedzy, kompetencji, kreatywności i doświadczenia 

zatrudnionej kadry, w szczególności kadry zarządzającej. Im przedsiębiorstwo posiada większy potencjał 

w zakresie zasobów ludzkich, tym silniejsza jest jego pozycja konkurencyjna na rynku, w którym działa. 

Emitent nie może zapewnić, że ewentualne odejście kluczowych pracowników lub członków 

kierownictwa nie będzie miało negatywnego wpływu na jego operacyjną działalność, sytuację 

majątkową lub wyniki finansowe. W przypadku odejścia kluczowych pracowników sprawne 

funkcjonowanie Spółki może zostać zakłócone i wpłynąć negatywnie na kondycję finansową 

przedsiębiorstwa i pozycję konkurencyjną. Spółka stara się minimalizować ryzyko odejścia kluczowych 

członków kierownictwa poprzez kreowanie satysfakcjonujących systemów wynagrodzenia, 

uzależnionych od poziomu kwalifikacji danych pracowników oraz atrakcyjnych programów 
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motywacyjnych opartych na akcjach Spółki. Należy także mieć na uwadze, że Prezes Zarządu Emitenta 

jest równocześnie jednym z głównych akcjonariuszy Spółki, co istotnie minimalizuje ryzyko jego odejścia.  

Ryzyko związane z funkcjonowaniem systemów informatycznych i teleinformatycznych 

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o nowoczesną technologię informacyjną, 

zaprojektowane systemy informatyczne oraz aplikacje służące do zarządzania, selekcjonowania i 

archiwizacji danych o partnerach biznesowych oraz konsumentach indywidualnych. Należyta działalność 

operacyjna między innymi takich dziedzin jak księgowość, obsługa klienta, komunikacja między 

placówkami partnerskimi a Emitentem uzależniona jest od sprawnego funkcjonowania systemu 

informatycznego. Błędy w systemie, nieautoryzowany dostęp osób niepożądanych do informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub wadliwa modernizacja systemów komputerowych mogą 

doprowadzić do całkowitej lub częściowej awarii infrastruktury informatycznej lub kanałów łączności 

Emitenta, co może znacząco negatywnie wpłynąć na działalność operacyjną Spółki. Należy jednak 

zaznaczyć, że Emitent posiada wdrożył procedury zabezpieczające, stosuje odpowiednie aplikacje 

antywirusowe, prowadzi stały monitoring działania systemu informatycznego, co chroni infrastrukturę 

informatyczną przed nieuprawionymi atakami z zewnątrz. 

Ryzyko związane z działaniami konkurencji 

Analiza konkurencji była ważnym elementem przygotowań do realizacji przyjętej strategii działalności 

Dent-a-Medical S.A. Spółka przez długi czas monitorowała rynek stomatologiczny, w tym zmieniające się 

trendy i przeprowadzała niezbędne obserwacje. Zdaniem Emitenta na rynku usług stomatologicznych i 

ubezpieczeniowych brak jest podmiotu wyraźnie dominującego w skali Kraju, który byłby w stanie 

zagrozić obranej strategii Emitenta. Spółka zdaje sobie sprawę, że oferowana przez nią usługa nie jest 

stosowana w szerokim zakresie na rynku krajowym i spotkać się może z większym od oczekiwań 

uznaniem grupy docelowej. Proponowane nowe usługi Spółki wychodzą naprzeciw oczekiwaniom 

wybranej grupy klientów, co powinno spotkać się ze sporym zainteresowaniem rynku i skutkować 

zdecydowanym wzrostem popularności usługi Spółki. W przypadku gdy wdrożenie przyjętej strategii 

rozwoju Emitenta pozytywnie wpłynie na postrzeganie jego marki oraz realizowane wyniki finansowe 

osiągnięty sukces może zachęcić inne podmioty gospodarcze do rozpoczęcia działalności w branży, w 

której funkcjonuje Emitent. W momencie pojawienia się przedsiębiorstw konkurencyjnych Spółka może 

być zmuszona do obniżania cen, co może się przełożyć na spadek rentowności działalności Emitenta. 

Istnieje ryzyko, iż poprzez działania konkurencji, dynamika rozwoju Spółki ulegnie obniżeniu, co przełoży 

się na konieczność obniżenia stosowanych marż, zwiększenie wydatków na promocję oraz obniżenie 

wyników finansowych osiąganych przez Spółkę. 

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski  

Dent-a-Medical S.A. skupia swoją działalność gospodarczą na obszarze Polski, co powoduje dużą 

zależność kondycji finansowo-majątkowej Spółki od sytuacji makroekonomicznej Kraju. Kluczowym dla 

Spółki sektorem, w związku z charakterystyką prowadzonej działalności, jest sektor stomatologiczny. 

Ekspansja i dalszy rozwój Spółki jest pozytywnie skorelowana z sytuacją gospodarczą obszaru, na którym 

Emitent prowadzi aktywność gospodarczą i oferuje swoje usługi. Do podstawowych czynników o 

charakterze ekonomiczno-gospodarczym, wpływających na działalność przedsiębiorstwa, można zaliczyć 

między innymi: wzrost PKB, wielkość inflacji, poziom bezrobocia, stopień zadłużenia jednostek 

gospodarczych i gospodarstw domowych na terenie Polski. Istnieje ryzyko, że spowolnienie tempa 

wzrostu gospodarczego i pogorszenie się wskaźników makroekonomicznych Kraju może negatywnie 
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przełożyć się na działalność oraz sytuację finansową Spółki, poprzez obniżenie popytu na usługi 

Emitenta. 

Ryzyko związane z budową szeroko rozpoznawalnej marki Dent-a-Medical  

Budowa rozpoznawalnej marki ma za zadanie odróżnienie określonego producenta i jego usług od 

produktów konkurencyjnych. Należyte wypromowanie nazwy oraz znaku handlowego Emitenta lub ich 

kombinacji umożliwi Spółce znaczące zwiększanie jej udziału w rynku stomatologicznym oraz pozwoli na  

identyfikację Spółki przez potencjalnego odbiorcę, odróżnienie go od innych podmiotów, a także 

sprzyjać będzie kształtowaniu się powtarzalności zakupów poprzez lojalność konsumentów. Pomyślność 

gospodarcza Emitenta jest zatem ściśle pozytywnie skorelowana z należytą budową marki Dent-a-

Medical. Utożsamianie nazwy Spółki i jej logo z wysoce specjalistyczną siecią dystrybuującą rozwiązania 

stomatologiczne i zapewniającą dostęp do usług dodatkowych wspomoże realizację celów 

strategicznych Spółki, a także umożliwi rozszerzenie sieci o kolejne placówki partnerskie. Mając na 

uwadze cele Emitenta związane z reklamą własnej marki istnieje ryzyko, że kapitały przeznaczone na 

wskazane zadanie okażą się niewystarczające lub podjęte działania marketingowe nieefektywne. W 

takim przypadku może wystąpić pogorszenie się pozycji rynkowej i wyników finansowych Emitenta. 

Ryzyko związane z interpretacją przepisów prawnych 

Obowiązujące przepisy prawa w Polsce dotyczące między innymi podatku od towarów i usług, podatku 

dochodowego, czy podatku od czynności cywilno prawnych podlegają częstym zmianom i nowelizacjom, 

wskutek czego niejednokrotnie pojawiają się wątpliwości interpretacyjne dokonanych modyfikacji. 

Zmieniające się przepisy prawa lub różne jego interpretacje, zwłaszcza w odniesieniu do prawa 

podatkowego mogą wywołać negatywne konsekwencje dla Spółki. Niejednoznaczność przepisów może 

rodzić ryzyko nałożenia kar administracyjnych lub finansowych w przypadku przyjęcia niewłaściwej 

wykładni prawnej przez Emitenta. Pomimo stosowania przez Spółkę aktualnych standardów 

rachunkowości, brak jednolitości w praktyce organów skarbowych i orzecznictwie sądowym w sferze 

opodatkowania, może skutkować nałożeniem na Emitenta sankcji finansowych, które mogą mieć 

negatywny wpływ na wyniki Emitenta. 

Ryzyko związane z wpływem głównego właściciela  

Na dzień sporządzenia Memorandum Ofertowego głównym akcjonariuszem Emitenta jest Pan Mariusz 

Andrych pełniący funkcję Prezesa Zarządu. Główny właściciel Spółki posiada 113.485.300 akcji 

stanowiących 19,10% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz taki sam udział w ogólnej liczbie głosów 

na Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z  § 22 Statutu „Tak długo jak Wspólnik Mariusz Andrych będzie 

posiadał nie mniej niż 5% w kapitale zakładowym Spółki Dent-a-Medical, będzie posiadał prawo 

powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej poprzez złożenie oświadczenia w formie 

pisemnej opatrzonego datą pewną”. W związku z posiadaną ilością akcji wpływ głównego akcjonariusza 

na działalność Emitenta jest większy niż pozostałych akcjonariuszy i może rodzić ryzyko, że pozostali 

akcjonariusze nie będą w stanie wpływać na sposób zarządzania i funkcjonowania Spółki. 

Ryzyko związane z błędami ludzkimi 

Jednym z elementów modelu biznesu Dent-a-Medical S.A. jest świadczenie pełnego zakresu usług z 

wachlarza dostępnych świadczeń stomatologicznych w obrębie tworzonej sieci partnerskiej oraz w 

placówkach własnych. Istnieje ryzyko, iż, w przypadku błędnej diagnozy lekarza, świadczone przez 

Emitenta lub gabinety partnerskie sieci Dent-a-Medical usługi mogą być w niektórych przypadkach 
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nieadekwatne w stosunku do stanu zdrowia uzębienia lub wymogów klienta. Podobne ryzyko związane z 

jakością obsługi pacjenta istnieje również w przypadku niewłaściwych działań działu handlowego lub 

działu obsługi klienta Spółki (Call Center). Zaistnienie przedmiotowego scenariusza może wpłynąć na 

utratę zaufania pacjentów lub rozprzestrzenianie się niepomyślnej opinii o jakości usług świadczonych w 

sieci Emitenta. 

Ryzyko stóp procentowych 

W celu finansowania działalności i planów rozwojowych Spółka posiłkuje się kapitałem zewnętrznym 

pozyskanym od banków i firm leasingowych. W zawartych umowach oprocentowanie kapitału 

zewnętrznego ustalone jest zwykle według zmiennej stopy procentowej (np. WIBOR 1M, WIBOR 3M), 

powiększonej o marżę. Istnieje ryzyko, iż znaczący wzrost stóp procentowych przełoży się na wzrost 

kosztów finansowych Spółki związanych ze spłatą rat zaciągniętych zobowiązań.  

Ryzyko zmiany kursów walutowych 

Część zobowiązań spółki (leasing urządzeń) denominowana jest w walutach obcych (frankach 

szwajcarskich). W przypadku niekorzystnej zmiany kursu waluty w której Spółka spłaca zobowiązania, 

istnieje ryzyko konieczności poniesienia wydatków w wysokości odbiegającej od zakładanej przez Spółkę 

w budżecie inwestycyjnym i w rezultacie zwiększenia wysokości kosztów finansowych związanych z ich 

obsługą. 

11   Informacja o posiadanych instrumentach finansowych 
 

21 grudnia 2011 roku Spółka nabyła 500 udziałów w Med Casco sp. z o.o. 7 marca 2012 r. Spółka zbyła 

wszystkie posiadane w Med Casco sp. z o.o. udziały. Spółka nadal współpracuje z Med Casco sp. z o.o. w 

zakresie realizacji usług stomatologicznych m.in. w ramach produktów ubezpieczeniowych 

konstruowanych przez Med Casco sp. z o.o. oraz w ich sprzedaży. 

12   Pozostałe informacje  
 

Spółka nie prowadziła w 2011 roku, ani po jego zakończeniu, do dnia sporządzenia sprawozdania 

finansowego prac badawczo-rozwojowych. Nie nabywała w tym okresie akcji własnych. 
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