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1. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE BILANSU 

I RACHUNKU WYNIKÓW (DANE W ZŁ). 

 

 

 

Podstawowe pozycje rachunku wyników Spółki 

 

 
01.04.2012- 

 
01.04.2011- 

 
01.01.2012- 

 
01.01.2011- 

30.06.2012 30.06.2011 30.06.2012 30.06.2011 

Przychody netto ze sprzedaży 487 737 938 435 1 067 412 1 437 582 

Zysk/strata na sprzedaży -526 805 -159 168 -935 192 -633 744 

Zysk/strata na działalności operacyjnej -1 445 976 -140 478 -1 835 497 -605 362 

Zysk/strata brutto -1 699 161 -230 315 -1 987 974 -544 776 

Zysk/strata netto -1 699 161 -244 617 -1 987 974 -559 077 

EBITDA* -1 325 415 27 884 -1 573 396 -269 252 

Amortyzacja 120 561 168 361 262 100 336 110 

 

 
 

Podstawowe pozycje bilansu Spółki 

 
30.06.2012 31.12.2011 30.06.2011 

Kapitał własny 1 028 849 2 019 601 3 208 014 

Należności długoterminowe 0 0 0 

Należności krótkoterminowe 1 019 865 769 695 1 068 244 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 126 191 586 494 57 617 

Zobowiązania długoterminowe 10 136 3 121 905 3 243 666 

Zobowiązania krótkoterminowe 605 545 2 678 181 1 069 151 
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2. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE 

WYNIKI FINANSOWE ORAZ OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM 

PODEJMOWANE BYŁY W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI. 

 

II kwartał 2012 roku przyniósł wiele zdarzeń kluczowych dla sytuacji majątkowej i finansowej 

Emitenta. 

W minionym kwartale Spółka ostatecznie zakończyła działalność polegającą na bezpośrednim 

świadczeniu usług stomatologicznych w klinikach własnych.  

W maju 2012 r. Spółka sprzedała nieruchomość we Wrocławiu przy ulicy Horbaczewskiego 53a, w 

której znajdowała się jedna z klinik własnych Spółki (vide: raport bieżący nr 13/2012). Środki 

pieniężne pozyskane z tej transakcji pozwoliły na redukcję zadłużenia Spółki poprzez spłatę kredytu 

hipotecznego w wysokości, którego zabezpieczeniem była sprzedana nieruchomość (vide: raport 

bieżący nr 14/2012).  

W omawianym okresie Spółka dokonała również zbycia kliniki własnej zlokalizowanej przy ul. 

Duchnickiej 3 w Warszawie(vide: raport bieżący nr 17/2012). W ramach tej transakcji Spółka 

sprzedała sprzęt medyczny nowemu najemcy w/w lokalu oraz zbyła jego właścicielowi nakłady 

inwestycyjne poniesione przez Spółkę w związku z wykończeniem i dostosowaniem lokalu. W wyniku 

powyższej transakcji Spółka spłaciła także swoje zobowiązania z tytułu leasingu sprzętu medycznego. 

Działalność kliniki Spółki w Warszawie została zakończona z końcem czerwca 2012 r. Z tym samym 

dniem rozwiązaniu uległa również umowa najmu wynajmowanego przez Spółkę lokalu, w którym 

mieściła się klinika. Pełny efekt w/w działań będzie widoczny dopiero w wynikach trzeciego kwartału, 

ze względu na wpływ części należności za sprzęt medyczny  już po jego zakończeniu, tj. w lipcu br. 

Zakończenie działalności klinik własnych pozwoliło Emitentowi na znaczące obniżenie kosztów 

funkcjonowania Spółki począwszy od III kwartału 2012 r. i umożliwiło pełną koncentrację na realizacji 

nowego modelu biznesu. Dzięki przeprowadzonym transakcjom Spółka pozbyła się zobowiązań 

finansowych na niej ciążących co w pozytywny sposób wpłynęło na strukturę bilansu. W tym 

kontekście istotne było również uregulowanie w czerwcu 2012 r. zobowiązania z tytułu pożyczki 

zaciągniętej przez Spółkę w grudniu 2011 r. (vide: raport bieżący nr 39/2011) poprzez objęcie przez 

pożyczkodawcę emisji akcji serii H (zgodnie z decyzją NWZA spółki z 28 lutego 2012 r.). Do dnia 

sporządzenia niniejszego raportu Spółka zredukowała niemalże całkowicie koszty finansowe związane 

z obsługą zobowiązań.  
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W II kwartale 2012 r. Spółka podpisała kolejne po umowie z G+J Gruner+Jahr Polska (vide: raport 

bieżący nr 7/2012) umowy gwarantujące jej istotne przychody ze sprzedaży pakietów 

stomatologicznych dla klientów biznesowych.   

Emitent rozpoczął współpracę z Mediacom Warszawa sp. z o.o organizującej dla Wrigley Poland sp. z 

o.o. kampanię promującą gumę do żucia Orbit (vide: raport bieżący nr 11/2012). 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. Współpraca wiąże się dodatkowo z rozbudowanymi 

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

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

Dużym sukcesem Spółki było podpisanie, już po zakończeniu II kwartału, niezwykle istotnej dla jej 

działalności umowy z TAURON Sprzedaż sp. z o.o. (vide: raport bieżący nr 26/2012). Dzięki tej 

umowie Spółka zrealizowała sprzedaż 100.000 Kart Stomatologicznych "TAURON Zdrowie" dzięki 

czemu uzyskała znaczącej wartości przychody. 

Klienci Grupy TAURON, do których trafią karty „TAURON Zdrowie” będą uprawnieni do korzystania ze 

stworzonego dla TAURON programu rabatowego w placówkach sieci Dent-a-Medical oraz z szeregu 

usług bezpłatnych przez okres 3 miesięcy od daty aktywacji kart. Po upływie terminu opłaconego z 

góry przez TAURON posiadacze kart będą mieli możliwość odpłatnego przedłużenia okresu ich 

ważności. 

Zarząd Spółki wspólnie z TAURON Sprzedaż sp. z o.o. pracuje obecnie nad rozszerzeniem współpracy 

w zakresie oferowania programów opieki stomatologicznej klientom Grupy TAURON. 

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

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

Spółka skorzysta także na promocji własnej marki przy okazji uczestnictwa w prowadzonych przez 

nowych kontrahentów kampaniach promocyjnych, a fakt współpracy z wiodącymi na polskim rynku 

firmami podnosi w istotny sposób wiarygodność Spółki oraz niewątpliwie pozytywnie wpływa na jej 

wizerunek ugruntowując pozycję lidera rynku opieki stomatologicznej.  

26 czerwca 2012 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta, które 

zatwierdziło sprawozdanie finansowe i udzieliło absolutorium wszystkim członkom organów Spółki 

sprawującym funkcje w 2011 r. (vide: raport bieżący nr 21/2012). Dodatkowo, ze względu na 
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wygaśnięcie mandatów członków organów Spółki związane z upływem ich kadencji, ZWZA powołało 

Zarząd i Radę Nadzorczą Spółki na kolejną kadencję (vide: raporty bieżące nr 22/2012 oraz 23/2012).  

Po dokonaniu wspomnianych wyżej transakcji w II kwartale 2012 roku istotnie zmieniła się struktura 

bilansu Spółki. Od końca 2011 roku łączne zobowiązania Spółki zostały obniżone aż o 5,18 mln zł do 

616 tys. zł. Dług oprocentowany Spółki został niemalże w całości spłacony (kredyt hipoteczny i 

leasing) lub skonwertowany na akcje (pożyczka) - na koniec II kwartału wyniósł jedynie 10 tys. zł. W 

związku z powyższym Spółka pozbyła się praktycznie kosztów finansowych, które nie będą już 

obciążały jej wyników finansowych w następnych okresach. Jednocześnie po sprzedaży klinik 

własnych Spółki i spłacie zobowiązań obniżeniu uległa suma bilansowa - z 7,82 mln zł na koniec 2011 

r. do 1,65 mln zł na koniec II kwartału 2012 r. 

Na stratę II kwartału 2012 r. wpływ miał przede wszystkim księgowy wynik operacji związanych ze 

sprzedażą klinik własnych spółki. Strata Spółki z tytułu zbycia nieruchomości (różnica między ceną 

sprzedaży a wartością księgową), niefinansowych aktywów trwałych (nakładów poniesionych na 

dostosowanie lokalu w Warszawie na potrzeby Spółki poniesionych w 2008 roku oraz strata 

zrealizowana na sprzedaży leasingowanego sprzętu (głównie z tytułu różnic kursowych) wyniosły 

łącznie ponad 1,2 mln zł. Straty te nie miały charakteru gotówkowego i wynikały z konieczności 

wykreślenia z ksiąg dotychczas amortyzowanych aktywów będących przedmiotem transakcji, na 

które Spółka poniosła nakłady w przeszłości.  

Należy podkreślić, że w wyniku przeprowadzenia transakcji sprzedaży klinik własnych, pomimo 

odnotowanej straty księgowej, Spółka osiągnęła dodatnie przepływy pieniężne i w znaczący sposób 

poprawiła płynność finansową.  

Poprawę sytuacji majątkowej i finansowej potwierdza analiza wskaźników zadłużenia i płynności 

Spółki.  

Wskaźniki płynności 

  30.06.2012 31.12.2011 

Wskaźnik płynności bieżącej 2,52 0,94 

Wskaźnik płynności szybkiej 2,48 0,82 

   

Wskaźniki zadłużenia 

 30.06.2012 31.12.2011 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,37 0,72 

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 0,01 1,41 

Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 0,60 2,56 
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Wzrosła zdolność Spółki do regulowania zobowiązań krótkoterminowych, którą dobrze ilustrują 

wskaźniki płynności bieżącej (aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe) i szybkiej ((aktywa 

obrotowe - zapasy - rozliczenia międzyokresowe)/zobowiązania krótkoterminowe Spółki. Na koniec 

czerwca 2012 r. wyniosły one odpowiednio 2,52 i 2,48 i były prawie trzykrotnie wyższe niż na koniec 

2011 r.  

Wskaźniki zadłużenia Spółki, informujące o wypłacalności Spółki i bezpieczeństwie jej struktury 

finansowania, uległy po II kwartale 2012 roku znaczącej poprawie. Wskaźnik ogólnego zadłużenia 

(aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe) na 30 czerwca 2012 roku wyniósł 0,37 i był 

dwukrotnie niższy niż na koniec 2011 roku. Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 

(zobowiązania/kapitał własny) zmniejszył się w tym okresie ponad czterokrotnie i wynosił na koniec II 

kwartału 2012 r. 0,60. Ze względu na wspomnianą powyżej spłatę długu długoterminowego wskaźnik 

zadłużenia długoterminowego (zobowiązania długoterminowe/kapitał własny) jest obecnie bliski 

zera.  

Strata Spółki w II kwartale 2012 r. spowodowała obniżenie kapitałów własnych. Jednocześnie w 

czerwcu 2012 r. Sąd zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G. 

Kapitał własny Spółki na koniec II kwartału 2012 r. wyniósł 1,029 mln zł. Obecnie Spółka oczekuje na 

rejestrację akcji serii H, po której kapitał własny Spółki wzrośnie o kolejny 1 mln zł. 

Zbycie klinik własnych oraz uregulowanie zobowiązań finansowych związanych z ich dotychczasowym 

funkcjonowaniem stanowi ostatni etap restrukturyzacji Spółki związanej ze zmianą jej strategii 

rozwoju. Kolejne okresy przyniosą znaczące zmniejszenie kosztów funkcjonowania Spółki związane z 

zakończeniem działalności polegającej na bezpośrednim świadczeniu usług stomatologicznych oraz  z 

minimalizacją kosztów finansowych. Na wyniki finansowe w III kwartale 2012 r. pozytywnie wpłynie 

także zwiększenie przychodów ze sprzedaży programów opieki stomatologicznej realizowanych w 

klinikach partnerskich Spółki, wynikające z podpisanych przez Spółkę w 1 połowie 2012 r. umów.  

 

 

 

 


