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Kraków, dnia 29 maja 2020 roku  

 

PISMO PREZESA ZARZĄDU 

 

Szanowni Akcjonariusze! 

 

W imieniu Dent-a-Medical S.A. przedstawiam Państwu raport okresowy podsumowujący 2019 rok, 
na który składa się w szczególności jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres 
od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wraz ze sprawozdaniem Zarządu 
z działalności Spółki we wskazanym okresie oraz sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta 
z badania sprawozdania finansowego.  

Rok 2019 niestety zamknął się stratą netto na poziomie 312 tys. zł, która nie wynikała z podstawowej 
działalności operacyjnej, a z aktualizacji wartości aktywów oraz zawiązania rezerwy na ewentualne 
skutki sprawy sądowej toczącej się od 2016 roku. Rok 2019 przebiegał przede wszystkim pod dyktando 
odzyskiwania bieżącej równowagi finansowej oraz uruchomienia nowego segmentu działalności. 
Niestety działania te okazały się nieudane. W związku z tym Spółka w styczniu 2019 złożyła do sądu 
wniosek o otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, a w przypadku odmowy o otwarcie 
postępowania upadłościowego. 

Niepewność co do kontynuacji działalności Spółki była formalną przeszkodą do wyrażenia przez 
Biegłego Rewidenta opinii o badanym sprawozdaniu finansowym, co wyjaśnił w swoim raporcie. 

Obecnie Spółka podejmuje kroki w celu zamknięcia kluczowego dla jej przyszłości procesu sądowego, 
aby otworzyć sobie drogę do rozmów z potencjalnymi inwestorami.  

 

Z poważaniem 

Piotr Grzesiak – Prezes Zarządu 
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DANE PODSTAWOWE SPÓŁKI 

Firma: Dent-a-Medical Spółka Akcyjna 

Adres siedziby: 30-382 Kraków, ul. Kobierzyńska 211 

Adres do korespondencji: 30-382 Kraków, ul. Kobierzyńska 211 

NIP 

REGON 

KRS 

Telefon: 

8942834459 

020073934 

0000322873 

+48 12 428 50 60 

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

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

Rynek notowań: ASO NewConnect 

Skrót giełdowy: DAM 

Data debiutu 17 grudnia 2009 

 

Skład Zarządu na dzień publikacji raportu: 

•  Piotr Grzesiak – Prezes Zarządu. 

 

Skład Rady Nadzorczej na dzień publikacji raportu: 

•  Mariusz Soliński – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

•  Bogusław Bodzioch – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 

•  Piotr Cholewa – członek Rady Nadzorczej, 

•  Michał Potoplak – członek Rady Nadzorczej. 

 

mailto:biuro@dent-a-medical.com
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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 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.  
 

Wybrane dane z rachunku zysków i strat 

 
2019 2019 2018 2018 

 PLN EUR PLN EUR 

Przychody netto ze sprzedaży 261 521 60 793 296 833 69 566 
Zysk (strata) na sprzedaży 90 864 21 122 132 633 31 084 
Zysk (strata) z dział. operacyjnej (288 574) (67 082) (104 177) (24 415) 
Zysk (strata) brutto (304 483) (70 780) (160 680) (37 657) 
Zysk(strata) netto (311 518) (72 416) (160 680) (37 657) 

Wybrane dane z bilansu 

 
31.12.2019 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2018 

 PLN EUR PLN EUR 

Kapitał własny (472 758) (111 015) (466 331) (108 449) 
Rezerwy na zobowiązania 332 135 77 993 - - 
Zobowiązania długoterminowe 48 444 11 376 100 921 23 470 
Zobowiązania krótkoterminowe 152 225 35 746 471 157 109 571 
Należności krótkoterminowe 42 678 10 022 55 830 12 984 
Środki pieniężne  16 565 3 890 8 505 1 978 
Suma bilansowa 60 046 14 100 109 429 25 449 

*Pozycje bilansu przeliczone zostały według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, który 
obowiązywał na dzień bilansowy  
*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. 
*Kursy EUR/PLN wykorzystane do obliczeń 

 
2019 2018 

Średni kurs EUR/PLN w okresie 4,3018 4,2669 

Kurs EUR/PLN na ostatni dzień okresu 4,2585 4,3000 
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

Sprawozdanie finansowe Dent-a-Medical S.A. za rok 2019 zaprezentowane zostało 
w Załączniku nr 1 do niniejszego raportu. 

 

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU 

Sprawozdanie Zarządu z działalności Dent-a-Medical S.A. za rok 2019 zaprezentowane zostało 
w Załączniku nr 2 do niniejszego raportu. 

 

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ 

Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego  
Dent-a-Medical S.A. za rok 2019 zaprezentowane zostało w Załączniku nr 3 do niniejszego 
raportu. 

 

STOSOWANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO 

Spółka w dniu 08.06.2015 r. w załączniku do Raportu Rocznego (EBI nr 17/2015) opublikowała 
Oświadczenie Zarządu o stosowaniu Dobrych Praktyk NewConnect.  

W 2019 roku Spółka nadal działała zgodnie z powołanym oświadczeniem. 

W związku z niewielką ilością zadawanych na walnym zgromadzeniu pytań oraz faktem, iż 
zazwyczaj dotyczą one spraw porządkowych, Spółka nie stosowała zasady zamieszczania na 
korporacyjnej stronie internetowej pytań akcjonariuszy dotyczących spraw objętych 
porządkiem obrad walnego zgromadzenia wraz z odpowiedziami w sposób permanentny. 

Spółka stara się przywiązywać dużą wagę do publikacji wszystkich istotnych informacji 
na swojej stronie internetowej. W związku z powyższym, w opinii Spółki, dodatkowe 
umieszczanie informacji w serwisie GPW Infostrefa jest zbędne, gdyż wszystkie istotne 
informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki. 

Spółka nie posiada Autoryzowanego Doradcy. 

Spółka nie zdecydowała się na organizowanie regularnych, przynajmniej 2 razy w roku, spotkań 
z inwestorami, analitykami i mediami. W opinii Spółki oraz w oparciu o dotychczasowe 
praktyki, spotkania z inwestorami cieszyły się niewielkim zainteresowaniem akcjonariuszy, 
a koszty spotkań przekraczały realne korzyści.  

Ponadto Spółka nie zdecydowała się na transmisję obrad walnego zgromadzenia 
z wykorzystaniem sieci Internet, rejestracji przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie 
internetowej, ponieważ w ocenie Spółki stanowiłoby to koszt niewspółmierny do korzyści 
płynących z takiego rozwiązania. 

Spółka nie publikowała raportów miesięcznych, ze względu na fakt powielania w większości 
przypadków, w ramach raportu miesięcznego, wcześniej przekazanych w raportach bieżących 
informacji oraz wynikającej z tego faktu braku istotności przedmiotowych informacji. 
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OŚWIADCZENIA ZARZĄDU 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

W imieniu jednoosobowego Zarządu Dent-a-Medical S.A. oświadczam, że wedle mojej 
najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały 
zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz, że odzwierciedlają w sposób 
prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkowa i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy 
oraz, że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis 
podstawowych zagrożeń i ryzyk. 

 

     Piotr Grzesiak – Prezes Zarządu 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU  
UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

W imieniu jednoosobowego Zarządu Dent-a-Medical S.A. oświadczam, że firma audytorska, 
przeprowadzająca badanie rocznego sprawozdania finansowego, została wybrany zgodnie 
z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej oraz, że firma 
audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia 
bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania 
zawodu i zasadami etyki zawodowej.  

 

     Piotr Grzesiak – Prezes Zarządu 

 


