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2. INFORMACJE OGÓLNE O SPÓŁCE 
 

2.1 Nazwa, forma prawna, siedziba i dane teleadresowe Spółki 

 
Dane Spółki Nettle S.A. 

Firma : NETTLE 

Forma prawna: Spółka Akcyjna 

Siedziba: Wrocław 

Adres: ul. Hubska 44; 50 – 502 Wrocław 

Telefon: (+48) (71) 76 98 412 lub (+48) (71) 76 98 180 

Faks: (+48) (71) 733 68 69 

Adres poczty elektronicznej: biuro@nettle.pl 

Adres strony internetowej: www.nettle.pl 

NIP: 899-25-69-522 

REGON: 020303914 

KRS: 0000404062 

Źródło: Nettle S.A. 

2.2 Wskazanie czasu trwania Spółki 

Czas trwania Nettle S.A jest nieograniczony. 

2.3 Utworzenie i rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym 

Emitent został utworzony na podstawie Kodeksu spółek handlowych, w wyniku przekształcenia spółki z 
ograniczoną odpowiedzialnością  działającej pod firmą Nettle Sp. z o.o. w spółkę akcyjną zgodnie z art. 
551-570 KSH. Poprzednik prawny Emitenta – Nettle Sp. z o.o. – został zawiązany umową spółki z dnia 11 
maja 2006 r. (podjęta przed Asesorem Notarialnym Markiem Wypartem, zastępcą Notariusz Beaty 
Baranowskiej Seweryn) i po raz pierwszy wpisany do rejestru w dniu 17 maja 2006 r. Na mocy Uchwały nr 
1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 2 listopada 2011 r. Nettle Sp. z o.o. w sprawie 
przekształcenia Spółki Nettle Sp. z o.o. w spółkę akcyjna (Repertorium: A nr: 18487/2011; Akt Notarialny 
sporządzony przez Bartosza Masternaka z Kancelarii Notarialnej notariuszy Roberta Bronsztejna i Bartosza 
Masternaka Spółki Cywilnej we Wrocławiu) nastąpiła zamiana formy prawnej Emitenta na spółkę akcyjną. 
Nettle S.A. w dniu 2 grudnia 2011 r. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 
Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS: 000404062.   
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2.4 Kapitał zakładowy – stan na dzień 30.06.2012 
Dnia 30.06.2012 kapitał zakładowy Nettle S.A. wynosił 1.158.000,00 złotych i dzieli się na 231.600 akcji o 
wartości nominalnej 5,00 zł każda, w tym: 

a) 80.000 akcji uprzywilejowanych na okaziciela serii A; 
b) 151.600 akcji zwykłych na okaziciela serii B; 

Kapitał Spółki Akcjonariusze utworzyli, poza wkładem gotówkowym, poprzez przekształcenie Spółki Nettle 
Sp. z o.o. w spółkę akcyjną w dniu 2 listopada 2011 r. 
 

Kapitał zakładowy Nettle S.A. (na dzień 30.06.2012) 

 Liczba akcji Udział w kapitale 

zakładowym 

Liczba głosów Udział w ogólnej 

liczbie głosów 

Seria A 80.000 34,54% 160.000 51,35% 

Seria B 151.600 65,46% 151.600 48,65% 

Suma 231.600 100,00% 311.600 100,00% 

Źródło: Nettle S.A. 

Struktura właścicielska Nettle S.A. (na dzień 30.06.2012) 

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale 

zakładowym 

Liczba 

głosów 

Udział w ogólnej 

liczbie głosów 

ORTIE Capital Investment S.A. 220.000 95,00% 300.000 96,28% 

Inwestycje.pl S.A. 11.600 5,00% 14.970 3,72% 

Suma 231.600 100,00% 311.600 100,00% 

Źródło: Nettle S.A. 

Ortie Capital Investment S.A. jest funduszem działającym na zasadach private equity. Istotą działalności 
funduszu są inwestycje w spółki będące we wczesnej fazie biznesu (seed stage) oraz w jego początkowej 
formie działalności (start-up). 

2.5 Kapitał zakładowy – stan na dzień 28.09.2012 

Dnia 19 lipca 2012 roku kapitał zakładowy Nettle S.A. został podniesiony do kwoty 1.500.000,00 złotych i 
dzieli się na 300.000 akcji o wartości nominalnej 5,00 zł każda, w tym: 

c) 80.000 akcji uprzywilejowanych na okaziciela serii A; 
d) 151.600 akcji zwykłych na okaziciela serii B; 

e) 68.400 akcji zwykłych na okaziciela serii C 

 

Kapitał zakładowy Nettle S.A. (na dzień 28.09.2012) 

 Liczba akcji Udział w kapitale 

zakładowym 

Liczba głosów Udział w ogólnej 

liczbie głosów 

Seria A 80.000 26,67% 160.000 42,11% 

Seria B 151.600 50,53% 151.600 39,89% 

Seria C 68.400 22,80% 68.400 18,00% 

Suma 300.000 100,00% 380.000 100,00% 

Źródło: Nettle S.A. 

 



 

 

6 

Raport półroczny za okres 01.01-30.06.2012 r. 

Nettle S.A. ul. Hubska 44. 50-502 Wrocław 

Struktura właścicielska Nettle S.A. (na dzień 28.09.2012) 

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale 

zakładowym 

Liczba 

głosów 

Udział w ogólnej 

liczbie głosów 

ORTIE Capital Investment S.A. 185.030 95,01% 365.030 96,06% 

Inwestycje.pl S.A. 14.970 4,99% 14.970 3,94% 

Suma 300.000 100,00% 380.000 100,00% 

Źródło: Nettle S.A. 

2.6 Skład Zarządu 
Obecnie w skład Zarządu Nettle S.A. wchodzą następujące osoby : 

Zarząd Nettle S.A. 

Imię i nazwisko Stanowisko 
Kadencja 

Od Do 

Paweł Szewczyk Prezes Zarządu 2 listopada 2011 3 lata obrotowe 

Rafał Blum Członek Zarządu 3 września 2012 3 lata obrotowe 

Źródło: Nettle S.A. 

 

Z dniem 3 września nastąpiła zmiana w składnie Zarządu Spółki. Stanowisko Członka Zarządu objął Rafał 

Blum. 

 

2.7 Skład Rady Nadzorczej 

Obecnie w skład rady nadzorczej Nettle S.A. wchodzą następujące osoby : 

Rada Nadzorcza Nettle S.A. 

Imię i nazwisko Stanowisko 
Kadencja 

Od Do 

Tomasz Jóźwik Przewodniczący Rady Nadzorczej 2 listopada 2011 3 lata obrotowe 

Iwona Zapłotna Członek Rady Nadzorczej 2 listopada 2011 3 lata obrotowe 

Paweł Szczyrek Członek Rady Nadzorczej 1 września 2012 3 lata obrotowe 

Źródło: Nettle S.A. 

 

Po dniu bilansowym nastąpiło odwołanie ze składu Rady Nadzorczej Spółki z dniem 31 sierpnia 2012 r. 

Pana Rafała Blum oraz powołanie z dniem 1 września 2012 r. Pana Pawła Szczyrek. 
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2.8 Powiązania organizacyjne i kapitałowe Emitenta 

Emitent  jest  podmiotem  zależnym  od spółki  Ortie Capital Investment S.A, która  posiada  95%  głosów 
na Walnym Zgromadzeniu spółki Nettle S.A. 
Ortie Capital Investment S.A. z siedzibą we Wrocławiu jest funduszem działającym na zasadach private 
equity, venture capital. Istotą działalności funduszu są inwestycje w spółki będące we wczesnej fazie 
biznesu (seed stage) oraz w jego początkowej formie działalności (start-up). Niewielka wartość inwestycji 
w przedsięwzięcia na etapie krystalizacji działalności, gdzie niezbędne jest wsparcie zarówno finansowe 
jak i menedżerskie, stawia Ortie Capital Investment S.A. jako partnera oferującego przyspieszony rozwój 
spółki, nie naruszając przy tym niezależności dotychczasowych właścicieli i pomysłodawców biznesu w 
jego realizacji. 
Pan Paweł Szewczyk, Prezes Zarządu Nettle S.A. równocześnie pełni funkcję Członka Zarządu w Ortie 
Capital Investment S.A., która jest większościowym akcjonariuszem spółki Nettle S.A., będąc w posiadaniu 
95% głosów na Walnym Zgromadzeniu. 
Pan Paweł Szewczyk jest również akcjonariuszem w spółce Ortie Capital Investment S.A posiadającym 
akcje w liczbie niewymagającej ujawnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 
Spółka Nettle S.A. posiada 100% udziałów w spółce Nettle Kancelaria Prawno-Finansowa Sp. z o.o. Spółka 
ta specjalizuje się w windykacji należności na drodze przedsądowej oraz sądowo-egzekucyjnej. Nettle KPF 
Sp. z o.o. prowadzi również audyt prawny spraw prowadzonych przez Nettle S.A. 
 
Emitent nie konsoliduje sprawozdań finansowych, ponieważ stosuje, na podstawie Art. 58 ust. 1 Ustawy o 
Rachunkowości, zwolnienie fakultatywne jednostki zależnej z konsolidacji ze względu na nieistotne dane 
finansowe. 
 

Dane podmiotu powiązanego – Nettle Kancelaria Prawno-Finansowa sp. z o.o. 

Firma: Nettle Kancelaria Prawno-Finansowa 

Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Siedziba: Wrocław 

Adres: 50-502 Wrocław, ul. Hubska 44 

Telefon: (+48) (71)  769 81 64 

Faks: (+48) (71)  733 68 99 

Adres poczty elektronicznej:  

Adres strony internetowej: www.nettlekpf.pl 

NIP: 8992567894 

REGON: 020287718 

KRS: 0000255898 

Kapitał zakładowy: 500.000,- zł – 1.000 udziałów o wartości 500,- zł każdy 

Udział Nettle: 1.000 udziałów – 100,00% 

Źródło: Nettle KPF Sp. z o.o. 
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2.9 Podstawowe informacje o działalności Spółki 
Spółka specjalizuje się w pełnym outsourcingu procesu zarządzania należnościami oraz finansowaniu 
szpitali. Prezentuje nowoczesne podejście i autorskie rozwiązania (także informatyczne). Nettle 
rozpoczęła działalność w 2006 roku w sektorze opieki zdrowotnej, gdzie ze względu na specyfikę branży 
wdrażane były unikatowe narzędzia związane z procesem monitoringu i windykacji należności oraz 
uruchamiane pionierskie programy finansowe.  

W wyniku kilkuletniej obsługi firm z sektora szpitalnego w lutym 2010 roku Nettle rozpoczęła obsługę 
spółki finansującej należności szpitalne jako jej serwiser, a w czerwcu 2011 roku rozpoczęła finansowanie 
należności SPZOZ na własny rachunek. Od czerwca 2011 roku NETTLE sfinansowała pakiety należności 
SPZOZ na kwotę 29,3 miliona zł oraz zakontraktowała umowy z realizacją w 2012 roku na kwotę 44,5 
miliona zł. Stronami umów było 45 SPZOZ oraz 26 dostawców.  

Nettle S.A. obsługuje portfel o średniej miesięcznej wartości ponad 150 milionów zł, a roczna wartość 
obsługiwanych należności wynosi 600 milionów zł, z czego 80% to należności szpitalne. Pod nadzorem 
Spółki jest średnio miesięcznie 4000 sald odbiorców, w tym 580 szpitali. Spółka zarządza należnościami 
kilkunastu klientów w przeważającej części związanych z sektorem farmaceutycznym i ochrony zdrowia. 
Dla kilku z nich realizuje proces finansowania należności szpitalnych. 

Kadra Nettle S.A., to menadżerowie oraz specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w realizacji usług 
obsługi wierzytelności ( szczególna specjalizacja na rynku ochrony zdrowia). 

2.10 Krótki opis historii Spółki: 

• 11.05.2006 – założenie Spółki oraz rozpoczęcie działalności (akt notarialny Repertorium A numer 
3433/2006 z dnia 11-05-2006r). Założycielem Spółki jest fundusz private equity, Ortie Capital 
Investment S.A. 

• 2007 - koncentracja działalności na usłudze zarządzania należnościami w sektorze ochrony zdrowia, 

• 02.2010 - Nettle podpisuje umowę na zarządzanie podmiotem finansującym publiczne szpitale i ich 
dostawców, 

• 16.06.2010 - uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników podniesiono kapitał z kwoty 
120.000 zł do 250.000 zł .Udziały zostały objęte przez dotychczasowego udziałowca Ortie Capital 
Investment S.A., 

• 6.04.2011 - Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Nettle Sp. z o.o. podjęło uchwałę o 
podwyższeniu kapitału zakładowy o 850.000 zł do kwoty 1.100.000 zł. Nowe udziały zostały objęte 
przez Ortie Capital Investment S.A., 

• 06.2011 - Nettle rozpoczyna finansowanie uczestników sektora szpitalnego na własny rachunek, 

• 2.07.2011 - Zgromadzenie Wspólników pojęło uchwałę o kolejnym podwyższeniu kapitału 
zakładowego o kwotę 58.000 zł do kwoty 1.158.000 zł. Nowe udziały objął nowy udziałowiec, spółka 
Inwestycje.pl S.A., która po zakupie udziałów posiadała 5% w kapitale zakładowym Nettle Sp. z o.o., 

• 2.11.2011 - Nettle Sp. z o.o. na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 
została przekształcona w spółkę akcyjną (akt notarialny Repertorium A numer 18487/2011 z dnia 02-
11-2011r), 

• 2.12.2011 - Sąd Rejonowy we Wrocławiu zarejestrował Spółkę Nettle S.A. nadając jej nowy numer 
KRS 0000404062. 

• 30.04.2012 – rozpoczęcie procesu upublicznienia Spółki (emisja obligacji serii A) 
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2.11 Zdarzenia istotne wpływające na działalność jednostki, mające 
miejsce w okresie obrotowym 

W pierwszym półroczu Spółka kontynuowała działalność, polegającą na świadczeniu usług zarządzania 
należnościami na zasadzie outsoucungu, finansowaniu podmiotów z sektora szpitalnego. Spółka w tym 
okresie podpisała 38 nowych umów na łączną kwotę 14,5 mln zł, które dotyczyły 54 szpitali. 

W pierwszym półroczu Spółka skupiła swoje działania na dwóch emisjach obligacji oraz debiucie w 
alternatywnym systemie obrotu Catalyst. Dnia 19 kwietnia bieżącego roku miała miejsce emisja  obligacji 
na okaziciela serii A, która w całości została przeznaczona na rynek publiczny. Formalny debiut nastąpił 19 
lipca 2012 roku. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem trwały również przygotowania nad emisją 
obligacji na okaziciela Serii B. Emisja miała miejsce w sierpniu i nie były przedmiotem oferty publicznej. 

W drugiej połowie lutego bieżącego roku Spółka podpisała umowę z Polską Agencją Rozwoju 
Przedsiębiorczości o dofinansowanie nr UDA-POIG.03.03.02-00-195/11-00 oraz został złożony wniosek o 
płatność końcową. Środki zostały przeznaczone na przekształcenie spółki w ramach procesu 
upubliczniania. 

W marcu bieżącego roku Spółka uzyskała dodatkowe finansowanie w ramach krótkoterminowego kredytu 
odnawialnego, który jest wykorzystywany do finansowania należności szpitalnych. W ocenie Zarządu 
wysoki udział kapitału dłużnego nie jest jednak obiektywnie niepokojące zjawisko i nie istnieje zagrożenie 
zdolności płatniczej Spółki ponieważ środki z kredytów są wykorzystywane do krótkoterminowego 
finansowania należności publicznych szpitali.  

Spółka w dalszym ciągu bardzo dynamicznie się rozwija. W pierwszym półroczu 2012 roku Nettle S.A. 
uzyskało przychody na poziomie 1,78 mln złotych co stanowiło wzrost, względem tego samego okresu 
ubiegłego roku, o 75%. Zysk netto wyniósł 382 tysięcy złotych, czyli aż o 112% więcej niż w czerwcu 
ubiegłego roku. 

Głównym składnikiem aktywów Spółki były należności z tytułu realizacji programów finansowych dla 
sektora szpitalnego. Działalność finansowania dostawców szpitali oraz jednostek szpitalnych była 
finansowana kredytem bankowym. Nettle S.A. w dalszym ciągu próbuje zwiększać skalę finansowania 
należności szpitalnych, wykorzystując finansowanie dłużne jak i kapitał własny spółki. Ze względu na krótki 
okres funkcjonowania sprzedaży produktów finansowych dla sektora szpitalnego, w wyniku Spółki nie są 
znacząco widoczne przychody oddające efektywność świadczonych usług finansowych. 

2.12 Istotne zdarzenia, które miały miejsce po zakończeniu pierwszego 
półrocza 2012 roku 

Dnia 19 lipa 2012 roku nastąpiło dokonanie wpisu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we 
Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o podwyższeniu kapitału zakładowego 
Spółki z kwoty 1.158.000 zł. do kwoty 1.500.000 zł.. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w 
drodze emisji 68.400 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 5,00 zł każda. Akcje serii C 
nie są uprzywilejowane. 

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 688/2012 postanowił wprowadzić 
do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 1.255 obligacji na okaziciela serii A Spółki Nettle S.A. o 
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wartości nominalnej 1.000 zł każda. Dzień 19 lipca 2012 r. był pierwszym dniem notowania obligacji w 

alternatywnym systemie obrotu na Catalyst. 

Dnia 3 sierpnia 2012 roku Zarząd Spółki podjął Uchwałę nr 1 w sprawie emisji 25 sztuk obligacji 
zabezpieczonych imiennych serii B o łącznej wartości 2.500.000 zł. Obligacje te nie były przedmiotem 
ubiegania się o wprowadzenie od Alternatywnego Systemu Obrotu na Catalyst. 

Dnia 31 sierpnia 2012 roku nastąpiły zmiany w składzie organów Spółki. Z funkcji Członka Rady Nadzorczej 
został odwołany Pan Rafał Blum, by w dniu 3 września objąć stanowisko Członka Zarządu. W dniu 1 
września 2012 skład Rady Nadzorczej uzupełnił Pan Paweł Szczyrek. 

2.13 Plany rozwoju spółki 

Spółka zamierza kontynuować prowadzoną działalność w obszarze zarządzania należnościami oraz 
finansowania sektora szpitalnego zwiększając liczbę stałych odbiorców oraz wprowadzając nowe 
produkty. 

3 Informacja o produktach, towarach i usługach Spółki 

 
Spółka działa w dwóch obszarach biznesowych. Świadczeniu usług zarządzania należnościami oraz 
finansowaniu uczestników sektora szpitalnego tj. Samodzielnych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz ich 
dostawców. 

3.1 Usługi zarządzania należnościami 

Na polskim rynku zarządzanie należnościami często kojarzone jest z windykacją, która jest tylko jednym z 
procesów tej działalności. 

Nettle w ramach zawieranych kontraktów obsługuje cały cykl złożonych zadań, który rozpoczyna się już 
przed dokonaniem decyzji o sprzedaży do danego odbiorcy, a kończy na uzyskaniu od niego zapłaty.  

Działania Nettle dotyczą trzech głównych obszarów: 

• ryzyka sprzedaży (weryfikacja i ocena klienta) – działania przedsprzedażowe, 
• monitoringu – posprzedażowe działania nadzorujące (do terminu płatności), 
• windykacji – aktywne działania monitująco -operacyjne (po terminie płatności). 

Usługi Nettle wyróżnia oferowany model współpracy z klientem: 

• Dopasowanie usługi do każdej firmy, z uwzględnieniem specyfiki rynku, na którym działa oraz zgodne 
z jej polityką i filozofią biznesu, 

• Budowanie i utrzymywanie dobrych oraz trwałych relacji z odbiorcami (dłużnikami), 
• Stała komunikacja z klientem (każdy klient ma własnego „opiekuna” oraz dostęp on-line do systemu 

Nettle), 
• System oceny ryzyka. 

Minimalizacji Ryzyka  
� Wdrożenie procedur bezpiecznej sprzedaży 

Opracowanie instrukcji i zasad postępowania ograniczających ryzyka powstawania trudnych 
należności przy sprzedaży do nowych i stałych klientów, 
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� Ocena nowego klienta  

Weryfikacja danych i analiza wiarygodności finansowej nowego partnera z wskazaniem 
bezpiecznych warunków handlowych dla klienta,  

� Rating odbiorców  

Wykorzystując autorski system oceny ryzyka odbiorców, stworzenie klasyfikacji klientów według 
stopnia ryzyka finansowego. Rating umożliwia dostosowanie działań handlowych oraz 
monitorująco-windykacyjnych do danego stopnia ryzyka, 

� Limity kredytowe  

Nadanie każdemu lub części odbiorców limitu sprzedaży odpowiadającemu maksymalnej 
wielkości należności (zadłużenia klienta). Limit uzależniony jest od ryzyka klienta oraz jego 
potencjału zakupowego.  

 

Monitoring 

• Cykliczne ustalanie sald i wyjaśnianie różnic ewidencji księgowych, 

• Telefoniczne powiadamianie o nadchodzących płatnościach, 

• Wysyłanie monitów i przypomnień o nadchodzących płatnościach w formie e-mail, SMS oraz 

pocztą, 

• Monitorowanie spłaty zawartych ugód i porozumień, 

• Monitorowanie należności przed ich przedawnieniem, 

• Zabezpieczanie należności przed przedawnieniem, 

Windykacja błękitna 
• Telefoniczne przypomnienie o wymagalnych płatnościach, 
• Wysyłanie monitów i tzw. miękkich wezwań o bieżącym zadłużeniu w formie e-maila, SMS oraz 

pocztą, 
• Prowadzenie mediacji oraz negocjacji z odbiorcami, 
• Prowadzenie negocjacji i uzgadnianie harmonogramu spłat zadłużenia, 
• Miękka windykacja zawartych ugód i porozumień, 
• Dodatkowe zabezpieczanie należności klienta, 
• Ewidencjonowanie w systemie Netlink dokonanych ustaleń z odbiorcami, 

 Windykacja czerwona 

• Telefoniczna windykacja wymagalnych płatności, 
• Wysyłanie wezwań do zapłaty w formie e-maila, SMS oraz pocztą, 
• Wystawianie w imieniu klienta not odsetkowych, 
• Inkaso not odsetkowych, 
• Osobiste wizyty w siedzibie odbiorcy (dłużnika) zmierzające do wynegocjowania spłaty długu, 
• Prowadzenie przedsądowych mediacji, 
• Ewidencjonowanie w systemie Netlink dokonanych ustaleń z odbiorcami, 
• Przeprowadzenie postępowania sądowego w porozumieniu ze zleceniodawcą, 
• Upublicznienie długu w BIG. 

Doradztwo i konsulting 

• Konsultacje prawne ze szczególnym uwzględnieniem analiz i opinii zapisów umów, ugód, 
kontraktów dotyczących obsługiwanych należności, 

• Doradztwo rachunkowo-podatkowe w zakresie spraw dotyczących obsługiwanych należności, 
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Dobór oferty 

Istnieją dwa rodzaje możliwej współpracy z Nettle: 

• w ramach pełnego zarządzania należnościami powierzając cały lub częściowy pakiet należności do 
stałej obsługi (outsourcing procesu), 

• tworząc własny zakres usług, gdzie klient wybiera szczegółowe punkty dotyczące realizowanych 
przez Nettle czynności. 

3.2 Finansowanie Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki 
Zdrowotnej 

W wyniku kilkuletniej obsługi firm z sektora szpitalnego w lutym 2010 roku Nettle rozpoczęła obsługę 
spółki finansującej należności szpitalne jako jej serwiser. W ramach tej współpracy Nettle jako 
pełnomocnik inicjowała oraz zawierała transakcje handlowe ze szpitalami i ich dostawcami, dokonywała 
rozliczeń pieniężnych, podpisywała porozumienia ze szpitalami oraz monitorowała ich spłatę. W okresie 
dwóch lat Nettle zawarła umowy na kwotę kilkudziesięciu milionów złotych. 

W czerwcu 2011 roku Nettle rozpoczęła finansowanie podmiotów z sektora szpitalnego na własny 
rachunek.  

Spółka oferuje cztery produkty finansowe: 

Produkty dla dostawców szpitali 

• finansowanie transakcji handlowych, 
• faktoring należności niewymagalnych i wymagalnych od szpitali, 
• finansowanie pakietów należności wymagalnych.  

Produkt dla szpitali 

• finansowanie bieżących zobowiązań. 

W 2011 roku Nettle zawarła umowy z 45 szpitalami oraz z 26 dostawcami na łączną kwotę 29,3 milionów 
złotych oraz zakontraktowała umowy z realizacją w 2012 roku na kwotę 44,5 miliona zł Finansując sektor 
szpitalny, Nettle, w celu minimalizacji ryzyka powstania trudnych należności , koncentruje się na 
właściwym doborze szpitali do portfela. W tym celu stosuje kryteria właściwej dywersyfikacji ze względu 
na jednostkowe zaangażowanie oraz sytuację finansową każdego finansowanego szpitala. 

Kryteria doboru szpitala: 

• Posiada zawarty kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia,  
• Posiada status Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, który nie może być w 

trakcie likwidacji, połączenia z innym SPZOZ lub przekształcenia w Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej, 

• Maksymalne zaangażowanie w jednostkowy szpital nie może przekroczyć 50% miesięcznego 
wpływu z NFZ. 

System oceny ryzyka (rating odbiorców) 

System ma na celu ocenę odbiorcy pod kątem krótkoterminowego ryzyka finansowego ponoszonego 
przez dostawców. Oszacowany jest w oparciu o grupę wybranych wskaźników, z których każdy ma 
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określoną wagę wpływającą na końcową ocenę. Dzięki systemowi ratingowemu kontrahenci NETTLE mogą 

skutecznie zarządzać sprzedażą i optymalnie kierować strumień dostaw do wybranej grupy klientów, jak 
również z wyprzedzeniem, szybko i elastycznie reagować na zachodzące zmiany. Dzięki zastosowaniu 
ratingu Nettle możliwe stało się uzyskanie bardzo dobrych wyników w zakresie zarządzania należnościami, 
co znajduje potwierdzenie w znacznej poprawie wskaźników płynnościowych u klientów Nettle. 

Zespół Nettle 

Do dyspozycji naszych klientów pozostaje doświadczony, liczny zespół w skład, którego wchodzą 
specjaliści z obszarów: 

• Mediacji, 

• Monitoringu i windykacji, 

• Budowania relacji i więzi konsumenckiej, 

• Analityków ryzyka handlowego, 

• Finansów i produktów bankowych, 

• Rachunkowości i prawa podatkowego, 

• Prawa gospodarczego. 

Wśród kluczowych pracowników są osoby, które posiadają wieloletnie doświadczenie w obsłudze sektora 
szpitalnego i wdrażaniu produktów finansowych. Na przestrzeni ostatnich kilku lat zespół udzielił 
finansowania szpitalom w postaci szeregu programów finansowych na kwotę ponad 900 milionów 
złotych. 

Procedury ochrony danych, istniejący system zabezpieczenia 

Zabezpieczenie danych w Firmie NETTLE zostało podzielone na dwa poziomy. Pierwszy z nich dotyczy 
fizycznej ochrony serwerów, komputerów i nośników przechowujących dane oraz poziom drugi, który 
opiera się na zabezpieczeniach programowych, które blokują dostęp do danych niepowołanym osobom. 

Pierwszy poziom zabezpieczeń jest realizowany za pomocą zasobów ludzkich i urządzeń: 

• system alarmowy obejmujący cały budynek, w którym znajdują się biura, 

• system zamków mechanicznych, 

• serwery z danymi i bazą SQL znajdują się w innym strzeżonym miejscu niż biuro, 

• program znajduje się na zasobie zewnętrznym, który po zakończeniu pracy całego departamentu 
zamykany jest w specjalne zabezpieczonej szafie,  

• dostęp do serwerowni ma tylko administrator sieci.  

Drugi poziom zabezpieczeń jest realizowany za pomocą zasobów programowych: 

Na początek każdy z użytkowników, który chciałby korzystać z programu musi zalogować się do zasobu 
zewnętrznego, ponieważ tam znajduje się program. Następnie po poprawnej identyfikacji loguje się do 
programu. Każdy użytkowników posiada unikalny login dzięki temu ma nadane określone prawa 
niezbędne do wykonywania pracy. Podsumowując oznacza to, że każdy użytkownik ma takie prawa które 
potrzebuje do wykonywania swoich zadań bez możliwości wglądu do danych innych użytkowników. 
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Oprócz tego użytkownicy oraz administratorzy sieci i programu zobowiązani są do przestrzegania 
określonych zasad bezpieczeństwa wdrożonych w spółce. 

Firma NETTLE korzysta z wielu zabezpieczeń tak, aby dane znajdujące się w systemie nie zostały utracone 
lub nastąpiła długotrwała przerwa w przetwarzaniu. Żeby zapobiec takim zjawiskom wprowadzono 
zabezpieczenia na stacjach roboczych podłączonych do sieci wewnętrznej. 

Potencjał i pojemność systemu, ograniczenia systemu 

System przygotowany jest do przyjęcia bardzo dużej ilości danych - uzależnione jest to od motoru bazy 
danych na której zbudowany jest program. Obecnie jest to baza danych Postgresql. System przygotowany 
jest na zamianę bazy danych np. na bazę Oracle.  

4 Czynniki Ryzyka 

 
Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych potencjalni inwestorzy powinni dokładnie 
przeanalizować Czynniki ryzyka przedstawione poniżej i inne informacje zawarte w Dokumencie 
Informacyjnym. Czynniki ryzyka, jako zdarzenia niepewne wpisane są w każdą prowadzoną działalność 
gospodarczą. Opisane poniżej Czynniki ryzyka, wskazane według najlepszej aktualnej wiedzy Spółki, mogą 
nie być jedynymi, które jej dotyczą i prowadzonej przez niego działalności. W przyszłości mogą powstać 
ryzyka trudne do przewidzenia w chwili obecnej, na przykład o charakterze losowym i niezależne od 
Spółki. Należy podkreślić, że spełnienie się któregokolwiek z wymienionych poniżej czynników ryzyka 
może mieć istotny negatywny wpływ na prowadzoną przez Spółkę działalność, sytuację finansową, a także 
wyniki prowadzonej działalności, a przez to na kształtowanie się rynkowego kursu akcji Spółki. W efekcie 
powyższych zdarzeń inwestorzy mogą nie osiągnąć założonej stopy zwrotu z inwestycji i stracić część lub 
całość zainwestowanych środków finansowych. Przedstawiając Czynniki ryzyka w poniższej kolejności, 
Spółka nie kierowała się prawdopodobieństwem ich zaistnienia ani oceną ich ważności. 

4.1 Czynniki ryzyka związane z działalnością oraz otoczeniem w którym 
działa Spółka 

4.1.1 Ryzyko utraty kluczowych pracowników 

Działalność Spółki w dużym stopniu opiera się na kontaktach z klientami. Dotychczasowy rozwój firmy był 
determinowany nie  tylko  wiedzą  i  praktyczną  znajomością  rynku,  ale  także  zaangażowaniem  
pracowników  oraz  kadry  kierowniczej. Czynnikiem  ryzyka  w  tym  przypadku  może  być  możliwość  
utraty  pracowników  wraz  z  ich  wiedzą,  doświadczeniem  i umiejętnościami ważnymi z punktu widzenia 
strategicznych interesów Spółki. Kluczowi pracownicy Spółki to specjaliści, świadczący usługi dla  spółki  od 
wielu lat , pełniący odpowiedzialne funkcje w jej zarządzaniu. Wielokrotnie udowodnili, że ich związki z 
firmą opierają się nie tylko na zajmowanych stanowiskach, ale też lojalnych, przyjacielskich relacjach. 
Władze Spółki doceniają to i dają temu wyraz. 

4.1.2 Ryzyko operacyjne 

Ryzyko to polega na możliwości popełnienia błędów lub pomyłek w trakcie procesu oceny ryzyka 
transakcji, wynikającego z błędu ludzkiego lub zastosowania nieodpowiednich procedur. Zajście powyższej 
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sytuacji może powodować opóźnienia lub trudności w spłacie wierzytelności, a co za tym idzie 
konieczność regulowania zobowiązań wyłącznie ze środków Spółki. Spółka ogranicza możliwość 
wystąpienia pomyłek wprowadzając ścisłe procedury przy zawarciu transakcji oraz monitoringu realizacji 
kontraktów. Nettle S.A. posiada system informatyczny wspomagający proces oceny ryzyka transakcji oraz 
dobrze zorganizowaną i sprawnie funkcjonującą kontrolę wewnętrzną. 

4.1.3 Ryzyko niewypłacalności kontrahentów  

Ryzyko niewypłacalności kontrahentów Spółki wiąże się głównie z  ryzykiem sektora szpitalnego.  W 
zakresie finansowania szpitali, klientami Spółki są samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, które 
nie prowadzą działalności nastawionej na zysk, w związku z czym, nie można zastosować przy ich ocenie, 
standardowych metod analizy ryzyka. SPZOZ nie posiada zdolności upadłościowej. W przypadku jego 
likwidacji, zgodnie z art. 61 Ustawy o działalności leczniczej, zobowiązania i należności SPZOZ, w tym 
również jego mienie stają się zobowiązaniami i należnościami Skarbu Państwa albo uczelni medycznej, 
albo właściwej jednostki samorządu terytorialnego. 

1 lipca 2011r. weszła w życie Ustawa o działalności leczniczej, która między innymi określa zasady 
postępowania w  przypadku  wystąpienia  problemów finansowych w SP ZOZ, zgodnie  z  art. 59 Ustawy  o  
działalności  leczniczej w  przypadku  gdy  SP  ZOZ  osiągnie  ujemny  wynik  finansowy  organ założycielski 
w ciągu 3 miesięcy od zatwierdzenia sprawozdania finansowego musi pokryć ujemny wynik finansowy 
jednostki lub w ciągu następnych 12 miesięcy podjąć decyzję o przekształceniu albo o likwidacji SPZOZ.   

Przekształcenie SPZOZ  w  spółkę  kapitałową  poprzedzone  jest  ustaleniem  przez  podmiot  tworzący  
tzw.  wskaźnika zadłużenia,  na  podstawie  sprawozdania  finansowego  SPZOZ  za  ostatni  rok  obrotowy,  
liczonego  jako  relacja  sumy zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych, pomniejszonych o 
inwestycje krótkoterminowe SPZOZ do sumy jego przychodów. Zgodnie z  art.  70  –  72  Ustawy  o  
działalności  leczniczej,  w  przypadku  przekształcenia  SPZOZ  w  spółkę kapitałową,  przejęcie  
zobowiązań  SPZOZ  przez  tzw.  podmiot  tworzący,  będzie  obligatoryjne  tylko,  jeśli  tzw.  wskaźnik 
zadłużenia  przekroczy  0,5. Przejęte  będą wówczas  zobowiązania  SPZOZ  o  takiej  wartości,  aby  
wskaźnik  zadłużenia ustalany na dzień przekształcenia dla spółki powstałej z przekształcenia SPZOZ 
wyniósł nie więcej niż 0,5. Jeśli wskaźnik ten będzie 0,5 lub mniej podmiot tworzący będzie uprawniony 
ale nie zobowiązany przejąć zobowiązania SPZOZ. Spółka kapitałowa powstała z przekształcenia SPZOZ 
nabędzie zdolność upadłościową. 

Spółka dokonuje miesięcznej oceny ryzyka szpitali i unika zawierania transakcji z jednostkami z 
długotrwałym problemem przyrostu zobowiązań. 

W obszarze świadczenia usług zarządzania należnościami może wystąpić ryzyko braku zapłaty 
wynagrodzenia dla Nettle w wyniku powstałych problemów finansowych klientów. W przeważającej 
części klientami Spółki są duże firmy o stabilnej sytuacji finansowej, które regulują płatności dla Nettle 
terminowo lub z niewielkim opóźnieniem.   

4.1.4 Ryzyko zwiększenia kosztów prowadzonej działalności 

Ryzyko związane jest z wzrostem kosztów osobowych i organizacyjnych oraz finansowych. Koszty 
osobowe i organizacyjne, a szczególnie ich wzrost determinowany jest przez rozwój firmy lub przez 
wprowadzanie nowych produktów. Wzrost kosztów finansowych wiąże się przede wszystkim z kosztami 
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odsetkowymi pozyskanych kapitałów (w tym planowana emisja obligacji), które skorelowane są z 
przychodami odsetkowymi (odsetki ustawowe) Spółki. Może wystąpić sytuacja, w której nastąpi wzrost 
stóp rynkowych (wskaźnik WIBOR) przy dotychczasowym poziomie odsetek ustawowych. Pomimo 
bieżącej kontroli kosztów prowadzonej przez Spółkę nie można wykluczyć nieprzewidzianego wzrostu 
kosztów wynikających z ustawowego wprowadzenia dodatkowych obciążeń kosztów pracy, podatków, itp. 

4.1.5 Ryzyko obsługi długu odsetkowego 

Spółka Nettle S.A. od 2008 roku korzysta z kredytów bankowych. Obsługa powstałego w ten sposób długu 
odsetkowego wymaga zapewnienia odpowiednich środków finansowych na spłatę kapitału i odsetek. 
Istnieje ryzyko, że w razie nieterminowych spłat przez SPZOZ, Spółka może mieć trudności z zapłatą za 
wyżej wspomniane zobowiązania. 

4.1.6 Ryzyko płynności  

Spółka narażona jest na ryzyko braku terminowej obsługi zadłużenia przez SP ZOZ. Taka sytuacja może 
spowodować, iż Spółka nie będzie posiadać środków pieniężnych na pokrycie bieżących zobowiązań. 
Zobowiązania Spółki wynikają z umów z dostawcami SPZOZ, zaciągniętych pożyczek i kredytów. Umowy z 
dostawcami zawierają odroczony termin zapłaty za pakiet należności SPZOZ. Spółka dąży do zawierania 
porozumień z SPZOZami, które zawierają część spłaty odsetkowej i należności głównej. Zobowiązania 
wobec dostawców z tytułu zawartej umowy regulowane są z kredytu, który obsługiwany jest z należności 
uzyskanych od SPZOZ. Może wystąpić przesunięcie w spłacie raty należności lub szpital nie podpisze 
porozumienia z Nettle. Wysoka marża na produktach finansowych Nettle, duża ilość szpitali w portfelu, 
wpływy z drugiej linii biznesowej Spółki oraz wypracowane procedury, pozwalają ograniczać ryzyko 
płynności. 

4.1.7 Ryzyko kredytowe 

Spółka narażona jest na ryzyko, iż SPZOZ nie wywiążą się ze swoich zobowiązań. Na gruncie 
dotychczasowych przepisów, zobowiązania SPZOZ po jego likwidacji stawały się zobowiązaniami co do 
zasady Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Nowe przepisy, obowiązujące 
od 1 lipca 2011r., wprowadzają rozwiązania pozostawiające podmiotowi tworzącemu SPZOZ wybór 
pomiędzy likwidacją a przekształceniem SPZOZ w spółkę kapitałową.  

Zgodnie  z  art. 59 Ustawy  o  działalności  leczniczej w  przypadku  gdy  SPZOZ  osiągnie  ujemny  wynik  
finansowy  organ założycielski  w  ciągu  3  miesięcy  od  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  musi  
pokryć  ujemny  wyniki  finansowy jednostki lub w ciągu następnych 12 miesięcy podjąć decyzję o 
przekształceniu albo o likwidacji SPZOZ.   

Przekształcenie SPZOZ w spółkę kapitałową poprzedzone jest ustaleniem przez podmiot tworzący tzw. 
wskaźnika zadłużenia, na podstawie sprawozdania finansowego SPZOZ za ostatni rok obrotowy, liczonego 
jako relacja sumy zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych, pomniejszonych o inwestycje 
krótkoterminowe SPZOZ do sumy jego przychodów. Zgodnie z  art.  70  –  72  Ustawy  o  działalności  
leczniczej,  w  przypadku  przekształcenia  SPZOZ  w  spółkę kapitałową,  przejęcie  zobowiązań  SPZOZ  
przez  tzw.  podmiot  tworzący,  będzie  obligatoryjne  tylko,  jeśli  tzw.  wskaźnik zadłużenia  przekroczy  
0,5. Przejęte będą wówczas zobowiązania SPZOZ o takiej wartości, aby wskaźnik zadłużenia ustalany na 
dzień przekształcenia dla spółki powstałej z przekształcenia SPZOZ wyniósł nie więcej niż 0,5. Jeśli 
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wskaźnik ten będzie 0,5 lub mniej podmiot tworzący będzie uprawniony ale nie zobowiązany przejąć 

zobowiązania SP ZOZ. Spółka kapitałowa powstała z przekształcenia SPZOZ nabędzie zdolność 
upadłościową.  

Zgodnie z art. 6 pkt 3 ustawy prawo upadłościowe SPZOZ nie może zostać postawiony w stan upadłości. W 
wypadku jego likwidacji, zgodnie z art. 61 Ustawy o działalności leczniczej, zobowiązania i należności 
SPZOZ, w tym również jego mienie stają się zobowiązaniami i należnościami Skarbu Państwa albo uczelni 
medycznej, albo właściwej jednostki samorządu terytorialnego. 

4.1.8 Ryzyko związane ze zmianą stopy procentowej 

Ryzyko stopy procentowej jest to ryzyko poniesienia strat w wyniku zmian poziomów rynkowych stóp 
procentowych, w tym także zmian wysokości odsetek ustawowych. Zarówno wysokość przychodów, jak i 
kosztów Spółki jest wrażliwa na zmiany poziomu rynkowych stóp procentowych. Spółka uzyskuje przychód 
z portfela należności w postaci odsetek co powoduje, że rentowność projektów jest powiązana z 
poziomem bieżących stóp procentowych. Ponadto przychody finansowe Spółki są skorelowane z 
poziomem odsetek ustawowych ponieważ wpływają na wartość wierzytelności SPZOZ. Nettle S.A. 
finansuje działalność finansowania sektora szpitalnego kredytami, które posiadają zmienną formułę 
oprocentowania. Powoduje to, iż w przypadku wzrostu rynkowych stóp procentowych wzrosną koszty 
Spółki.  Zmiany stóp procentowych mogą mieć zarówno negatywny jak i pozytywny wpływ na wynik 
finansowy Spółki. Na dzień złożenia niniejszego raportu Spółka nie zabezpiecza się przed ryzykiem 
związanym ze zmianą stopy procentowej.  

4.1.9 Ryzyko koncentracji 

Ryzyko koncentracji jest to ryzyko poniesienia strat przez Spółkę oraz negatywnego wpływu na 
funkcjonowanie Spółki spowodowanego nadmierną koncentracją należności wobec pojedynczych 
SPZOZów. Wzrost wielkości portfela należności oraz dostępność finansowania może powodować 
nieadekwatny do posiadanych kapitałów własnych wzrost poziomu ekspozycji wobec pojedynczych 
podmiotów lub grup podmiotów, których działalność jest ze sobą silnie powiązana.  

Wysoki poziom koncentracji w portfelu należności może potęgować skutki ryzyka kredytowego i ryzyka 
płynności. Jakiekolwiek negatywne zjawiska zachodzące w podmiotach lub grupach podmiotów, wobec 
których występuje zwiększona koncentracja zaangażowania Spółki, może powodować opóźnienia w 
spłacie  części portfela należności. Spółka stosuje kryteria doboru SPZOZ do portfela oraz stosuje system 
oceny ryzyka szpitali (rating) tak aby minimalizować powyższe ryzyko. 

4.1.10 Ryzyko kradzieży danych dotyczących kontrahentów 

Ryzyko kradzieży danych w firmach  występuje coraz częściej,  jednakże  wiele podmiotów gospodarczych 
nie  przykłada do tego należytej wagi. Firma każdego dnia działa na danych „wrażliwych”, takich jak: nowe 
koncepcje i pomysły, analizy , kontakty biznesowe oraz inne dane mogące powodować znaczne szkody , w 
momencie, kiedy dostaną się w niepowołane ręce.  

Spółka stara się ograniczać wystąpienie ryzyka poprzez ograniczanie dostępności do informacji na różnych 
szczeblach struktury Spółki. Do znaczących informacji mają dostęp tylko zaufani pracownicy, z którymi 
Spółka współpracuje od wielu lat. Firma zabezpiecza się również przed możliwością kradzieży informacji z 
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zewnątrz. Wszystkie ważne informacje przechowywane są na dyskach zewnętrznych, do których nie ma 
dostępu poza siedzibą , a nad sprawnym funkcjonowaniem zabezpieczeń czuwa grupa specjalistów.   

4.2 Czynniki ryzyka związane z otoczeniem gospodarczym i prawnym  

4.2.1 Ryzyko zmiany prawnych podstaw działalności Spółki 

Spółka prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług finansowych na specyficznym rynku 
niszowym. Konsekwencją tego była koncentracja rynkowa i zależność przychodów od sytuacji i zmian w 
sektorze służby zdrowia. Dlatego zmiany zachodzące w tym sektorze będą miały istotny wpływ na 
działalność Spółki.   

Sektor służby zdrowia jest specyficznym sektorem gospodarki. Charakteryzuje się wysokim poziomem 
uregulowania, a jego kształt jest w wysokim stopniu zależny od zmieniających się przepisów prawa.  
Ryzyko biznesowe jest ryzykiem symetrycznym, ponieważ teoretycznie zmiany zachodzące w otoczeniu 
rynkowym Spółki mogą być zarówno korzystne jak i niekorzystne dla Spółki. Obecny kształt systemu 
służby zdrowia bardzo mocno determinuje działalność Spółki wpływając na popyt jej usług, możliwe do 
osiągnięcia rentowności oraz poziom ryzyka związany z finansowaniem działalności SP ZOZ. Gruntowne 
zmiany systemu mogą więc spowodować duże zmiany w specyfice funkcjonowania Spółki, wpływając na 
wszystkie ww. trzy elementy.  

Spośród  aktów  prawnych  regulujących  problematykę  służby  zdrowia,  podstawową  rolę  odgrywa  
obecnie  Ustawa  o działalności leczniczej ,  która  weszła  w  życie  z  dniem  01  lipca  2011  roku.  Ustawa 
zgodnie z zapisami art. 220 zastąpiła Ustawę o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991. 
Ustawa stanowi, w ocenie rządowej, systemową regulację dotyczącą organizacji i funkcjonowania ochrony 
zdrowia w Polsce. Wedle ustawodawcy celem regulacji jest uporządkowanie i ujednolicenie form 
prawnych, w jakich udzielane są świadczenia zdrowotne”  

W ramach działalności prowadzonej przez Spółkę podstawowe znaczenie mają następujące 
postanowienia ustawy:   

W zakresie przekształceń  
Ustawa zasadniczo nie nakłada na istniejące SPZOZ obowiązku przekształcenia się w spółki prawa 
handlowego, tworzy jednak mechanizmy, które mogą do przekształceń „zachęcać”. W przypadku 
niepokrycia ujemnego wyniku finansowego SPZOZ–u  przez  podmiot  tworzący,  podmiot  ten  w  terminie  
12  miesięcy  od  upływu  terminu  trzymiesięcznego  wydaje rozporządzenie  albo  podejmuje  uchwałę  o  
zmianie  formy  organizacyjno  –  prawnej  albo  o  likwidacji  SPZOZ.  Powyższe rozwiązanie wymusza na 
organach założycielskich dofinansowanie szpitali będących w złej kondycji finansowej lub przekształcenia 
samodzielnych publicznych zakładów opieki  zdrowotnej  w  spółki  prawa  handlowego.  Ponadto 
przekształceniu mogą podlegać również szpitale w których realizowany jest zysk netto. W takich 
przypadkach organ założycielski zobligowany jest do podjęcia stosownej uchwały w tym zakresie. Istotnym 
czynnikiem procedury przekształcenia jest ustalenie wskaźnika zadłużenia takiej jednostki liczonego jako 
relacja sumy zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych, pomniejszonych o inwestycje 
krótkoterminowe SPZOZ do sumy jego przychodów. Od  wartości  tego  wskaźnika  zależeć  będzie  
wartość  zobowiązań,  które  przejmuje  lub  może  przejąć  podmiot  tworzący. Zgodnie z art. 70 – 72 
Ustawy o działalności leczniczej, w przypadku przekształcenia SPZOZ w spółkę kapitałową, przejęcie 
zobowiązań SPZOZ przez tzw. podmiot tworzący, będzie obligatoryjne tylko, jeśli tzw. wskaźnik zadłużenia 
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przekroczy 0,5. Przejęte będą wówczas zobowiązania SPZOZ o takiej wartości, aby wskaźnik zadłużenia 
ustalany na dzień przekształcenia dla spółki powstałej z przekształcenia SPZOZ wyniósł nie więcej niż 0,5. 
Jeśli wskaźnik ten będzie 0,5 lub mniej podmiot tworzący będzie uprawniony ale nie zobowiązany przejąć 
zobowiązania SPZOZ.  Spółka kapitałowa powstała z przekształcenia SPZOZ nabędzie zdolność 
upadłościową.  

Powstała w wyniku przekształcenia spółka kapitałowa wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki, których 
podmiotem był SPZOZ. Elementami wsparcia dla tego procesu będzie:  

- przewidziane w art. 190L192 umorzenie przejętych przez podmiot tworzący zobowiązań 
publicznoprawnych zakładu pod warunkiem, że jego przekształcenie nastąpi do 31 grudnia 2013 r.  

-  możliwość  ubiegania  się  przez  podmiot  tworzący  o  udzielenie  dotacji  celowej  przeznaczonej  na  
spłatę  zobowiązań podmiotu tworzącego przejętych od samodzielnego publicznego  zakładu opieki 
zdrowotnej, odsetek od nich lub pokrycie kosztów przekształcenia po spełnieniu warunków określonych w 
art. 197 Ustawy o działalności leczniczej.   

W zakresie likwidacji  
W przypadku niepokrycia ujemnego wyniku finansowego podmiot tworzący w terminie 12 miesięcy  od  
upływu  terminu trzymiesięcznego będzie musiał wydać rozporządzenie, zarządzenie albo podjąć uchwałę 
o zmianie formy organizacyjno – prawnej albo o likwidacji SPZOZ. Okres od dnia otwarcia likwidacji do 
dnia jej zakończenia nie będzie mógł być dłuższy niż 12 miesięcy. W przypadku wydania rozporządzenia, 
zarządzenia abo uchwały likwidacyjnej nie będzie możliwe przedłużanie terminu zakończenia likwidacji. 
Zobowiązania  i  należności SP ZOZ po jego likwidacji staną się zobowiązaniami  i należnościami  Skarbu  
Państwa  albo  uczelni  medycznej,  albo  właściwej  jednostki  samorządu  terytorialnego. Skrócenie i 
jednoczesne określenie maksymalnego nieprzekraczalnego okresu likwidacji szpitali otwiera nowy rynek 
dla Spółki. Dotychczas ze względu na wysokie ryzyko przedłużających się procesów likwidacyjnych Spółka 
unikała ekspozycji w tego typu projekty – pomimo ich atrakcyjnych rentowności. W związku z wejściem w 
życie Ustawy o działalności leczniczej Spółka planuje aktywnie uczestniczyć w w/w procesach.  

W zakresie zmiany wierzyciela  
Zgodnie z art. 54 ust 5. Ustawy o działalności leczniczej czynność prawna mająca na celu zmianę 
wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody 
przez podmiot tworzący. Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę 
konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji 
finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. 
Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. 
Rozwiązanie ustawowe nie zamyka drogi do obrotu wierzytelnościami w przypadku zobowiązań SPZOZ, 
ale utrudnia i wydłuża ten proces wprowadzając instytucję zgody organu założycielskiego. Zwiększa to 
natomiast atrakcyjność zawierania umów windykacji wierzytelności. 

4.2.2 Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną w Polsce  

Na działalność Spółki niewątpliwy wpływ ma sytuacja w całej gospodarce. Tempo jej wzrostu może 
przekładać się na wzrost/spadek (w ujęciu wolumenowym) składek zdrowotnych, a co za tym idzie 
zwiększenie lub zmniejszenie ilości środków na finansowanie służby zdrowia.  Równocześnie zachodzą 
procesy powodujące znaczne zwiększenie kosztów funkcjonowania placówek. Z jednej strony są to zmiany 
wymuszone przez samych pacjentów (podwyższenie standardu usług związane z zakupem nowych 
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urządzeń, leków etc.), z drugiej zaś wymuszone przez lekarzy i personel pomocniczy (podwyżki płac, 
zwiększenie zatrudnienia). Nie można jednoznacznie przewidzieć w jaki sposób zachodzące zmiany wpłyną 
na sytuację ekonomiczną Spółki. 

5 Sprawozdanie finansowe 
 

5.1 Wybrane dane finansowe 

 
Tabela przedstawia wybrane dane ze sprawozdania finansowego Spółki Nettle S.A. za okres pierwszego 
półrocza 2012 roku. Dla porównania został użyty ten sam okres z roku ubiegłego. 

 I Półrocze w tyś. PLN I Półrocze w tyś. EUR 

2012 2011 2012 2011 

Przychody netto ze sprzedaży    1 766,81            1 012,08    418,22       255,10 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej       434,23               215,15    102,78 54,23 

Zysk (strata) brutto       437,43               193,79    103,55 48,85 

Zysk (strata) netto       382,12               180,01    90,45 45,37 

Aktywa razem  20 129,85            2 886,32    4 723,87       724,01    

Aktywa trwałe    1 005,50               817,19    235,96       204,98    

Aktywa obrotowe  19 124,35            2 069,13    4 487,91       519,02    

Kapitał własny    1 919,45            1 280,01    450,44       321,08    

Zobowiązania długoterminowe  10 269,73                       -      2 410,00               -      

Zobowiązania krótkoterminowe    7 928,59            1 606,31    1 860,60       402,93    

 

Powyższe dane za 2011 i 2010 rok Informacje finansowe zostały przeliczone według następujących zasad: 
 
1) poszczególne pozycje bilansu według średniego kursu obowiązującego na dany dzień bilansowy, 
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski: 
a. 30 czerwca 2012 roku – 4,2613 zł 
b. 30 czerwca 2011 roku – 3,9866 zł 

 
2) poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych według kursu 
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski 
obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w okresie objętym sprawozdaniem: 
a. za 2012 rok – 4,2246 zł 

b. za 2011 rok – 3,9673 zł 

 

 

 

 

 












