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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 99 

 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 30.06.2014 
Dnia 30.06.2014 kapitał zakładowy Nettle S.A. wynosił 7.500.000,00 złotych i dzieli się na 1.500.000 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; 
c) 68.400 akcji zwykłych na okaziciela serii C; 
d) 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D; 
e) 800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E. 

 
Kapitał zakładowy Nettle S.A. (na dzień 30.06.2014) 

  Liczba akcji 
Udział w kapitale 

zakładowym 
Liczba głosów 

Udział w ogólnej 
liczbie głosów 

 Seria A                     80 000,00    5%           160 000,00    10% 

 Seria B                   151 600,00    10%           151 600,00    10% 

 Seria C                     68 400,00    5%             68 400,00     4% 

 Seria D                   400 000,00    27%           400 000,00    25% 

 Seria E                   800 000,00    53%           800 000,00    51% 

 Suma                1 500 000,00    100%        1 580 000,00    100% 

Źródło: Nettle S.A. 

Struktura właścicielska Nettle S.A. (na dzień 30.06.2014) 

Akcjonariusz Liczba akcji 
Udział w kapitale 

zakładowym 
Liczba głosów 

Udział w ogólnej 
liczbie głosów 

 ORTIE Capital Investment S.A.               1 485 030,00    99%        1 565 030,00    99,05% 

 Inwestycje.pl S.A.                     14 970,00    1%             14 970,00    0,95% 

 Suma               1 500 000,00    100,00%        1 580 000,00    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 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. 
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2.6 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. 

 

2.7 Powiązania organizacyjne i kapitałowe Emitenta 

Emitent  jest  podmiotem  zależnym  od spółki  Ortie Capital Investment S.A, która  posiada  99%  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. Pan Paweł Szewczyk 
jest również akcjonariuszem w spółce Ortie Capital Investment S.A posiadającym akcje w liczbie 
niewymagającej ujawnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Na ostatni dzień okresu 
objętego raportem Emitent nie posiada spółek zależnych ani stowarzyszonych. 
 

2.8 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 początku działalności Spółka podpisała prawie 1 500 umów 
finansowania transakcji handlowych na łączną kwotę 450 mln zł, które dotyczyły 226 szpitali. 

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

2.9 Zdarzenia istotne wpływające na działalność jednostki, mające 
miejsce w okresie obrotowym 

W pierwszym półroczu 2014 roku Spółka kontynuowała działalność, polegającą na świadczeniu usług 
zarządzania należnościami na zasadzie outsoucungu oraz finansowaniu podmiotów z sektora szpitalnego. 
Nettle S.A. sukcesywnie zwiększała swoje zaangażowanie w finansowaniu podmiotów z sektora 
szpitalnego poprzez rozwój oferowanych produktów finansowych. W  tym okresie podpisanych zostało 
391 nowych umów finansowania transakcji handlowych na łączną kwotę 156 mln zł, które dotyczyły 209 
szpitali. Stanowi to niemal 118% wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. 

Pierwsze półrocze 2014 było okresem intensywnej pracy nad pozyskaniem dodatkowego kapitału 
obrotowego dla Spółki. W lutym bieżącego roku miała miejsce emisja  obligacji na okaziciela serii L, która 
była przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie na rynek publiczny. W okresie objętym niniejszym 
sprawozdaniem została również podpisana nowa umowa kredytowa z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z 
siedzibą we Wrocławiu. 

Nettle zacieśniła również współpracę z instytucjami finansowymi. 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 2014 roku Nettle S.A. 
uzyskało przychody (w tym finansowe) na poziomie ponad 5 mln złotych co stanowiło wzrost, względem 
tego samego okresu ubiegłego roku o 54%. Portfel zarządzanych należności na koniec okresu objętego 
sprawozdaniem wyniósł 87 mln zł, czyli o 62% więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Zysk netto 
wyniósł 1 mln złotych. 

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 w dalszym ciągu próbuje zwiększać skalę finansowania 
należności szpitalnych, wykorzystując finansowanie dłużne jak i kapitał własny spółki. 

2.10 Istotne zdarzenia, które miały miejsce po zakończeniu pierwszego 
półrocza 2014 roku 

We wrześniu 2014 roku miała miejsce emisja  obligacji na okaziciela serii N, która w nie została 
przeznaczona na rynek publiczny. 

Rok 2014 był również okresem intensywnej pracy nad pozyskaniem kapitału obrotowego dla Spółki. Od 
początku roku Nettle S.A. przeprowadziła z sukcesem dwie emisje obligacji, z których pozyskano łącznie 17  
mln zł. 
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2.11 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 S.A. 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.  

Minimalizacji Ryzyka  
� Wdrożenie procedur bezpiecznej sprzedaży 

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

� 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 
Windykacja błękitna 
Windykacja czerwona 
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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. 

Od 2011 roku Nettle zawarła umowy z 161 szpitalami oraz z 47 dostawcami na łączną kwotę 209 milionów 
złotych. 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. 

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 
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, 
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• 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. 

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. 

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 
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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 
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 
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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 
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.   
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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 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. 
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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 
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 
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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 
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. 
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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 
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 
 

Skrócone sprawozdanie finansowe obejmujące I półrocze 2014 roku, nie podlegało badaniu ani 
przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. 

Raport za I półrocze obejmuje dane za okres od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku wraz z 
okresami porównawczymi w roku 2013. Skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu 
o zasady rachunkowości wynikające z przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. 
U. z 2013 r. poz. 330 i 613) oraz przyjętej polityki rachunkowości Spółki. 

Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w 
Spółce w 2013 roku.  

Skrócone sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w 
dającej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania 
działalności. 
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5.1 Wybrane dane finansowe 
 
Tabela przedstawia wybrane dane ze sprawozdania finansowego Spółki Nettle S.A. za okres pierwszego 
półrocza 2014 roku. Dla porównania został użyty ten sam okres z roku ubiegłego. 

  w tys. PLN w tys. EUR 
Wybrane pozycje ze sprawozdania 

finansowego  
I półrocze 

2014 
I półrocze 

2013 
I półrocze 

2014 
I półrocze 

2013 

-Przychody netto ze sprzedaży                2 362,88                    2 030,32                       565,49                       481,81     

-Zysk (strata) z działalności operacyjnej                   582,64                       792,26                       139,44                       188,01     

-Zysk (strata) brutto                 1 038,17                    1 067,01                       248,46                       253,21     

-Zysk (strata) netto                 1 003,85                    1 012,33                       240,25                       240,23     

-Aktywa razem               99 162,11                  58 179,05                  23 831,89                  13 438,75     

-Aktywa trwałe                 3 578,99                       633,52                       860,15                       146,34     

-Aktywa obrotowe               95 583,13                  57 545,53                  22 971,74                  13 292,42     

-Kapitał własny               11 979,54                    5 575,36                    2 879,08                    1 287,85     

-Zobowiązania długoterminowe               27 616,32                  12 028,19                    6 637,10                    2 778,39     

-Zobowiązania krótkoterminowe               58 913,30                  40 151,53                  14 158,79                    9 274,58     

 
Informacje finansowe za I połowę 2014 i 2013 roku 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 2014 roku – 4,1609 zł 
b. 30 czerwca 2013 roku – 4,3292 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 2014 rok – 4,1784 zł 
b. za 2013 rok – 4,2140 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NETTLE S.A.

BILANS

30-06-2014 30-06-2013

AKTYWA 
A. Aktywa trwałe 3 578 986,27                     633 521,44                        

I. Warto�ci niematerialne i prawne 712 692,18                        63 284,37                          

   1. Koszty zako�czonych prac rozwojowych

   2. Warto�� firmy -                                    -                                    

   3. Inne warto�ci niematerialne i prawne 62 282,18                          63 284,37                          

   4. Zaliczki na poczet warto�ci niematerialnych i prawnych 650 410,00                        -                                    

II. Rzeczowe aktywa trwałe 528 474,09                        306 736,07                        

   1. �rodki trwałe 528 474,09                        306 736,07                        

   a) grunty (w tym prawo u�ytkowania wieczystego gruntu)

   b) budynki, lokale i obiekty in�ynierii l�dowej i wodnej 4 141,83                            4 841,79                            

   c) urz�dzenia techniczne i maszyny 5 022,36                            16 900,00                          

   d) �rodki transportu 519 309,90                        284 994,28                        

   e) inne �rodki trwałe

   2. �rodki trwałe w budowie

   3. Zaliczki na �rodki trwałe w budowie

III. Nale�no�ci długoterminowe -                                    -                                    

   1. Od jednostek powi�zanych

   2. Od pozostałych jednostek

IV. Inwestycje długoterminowe 2 296 260,00                     245 000,00                        

   1. Nieruchomo�ci 1 804 300,00                     -                                    

   2. Warto�ci niematerialne i prawne

   3. Długoterminowe aktywa finansowe 491 960,00                        245 000,00                        

   a) w jednostkach powi�zanych -                                    -                                    

      - udziały lub akcje 

      - inne papiery warto�ciowe

      - udzielone po�yczki

      - inne długoterminowe aktywa finansowe

   b) w pozostałych jednostkach -                                    -                                    

      - udziały lub akcje

      - inne papiery warto�ciowe

      - udzielone po�yczki

      - inne długoterminowe aktywa finansowe

   4. Inne inwestycje długoterminowe

V. Długoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 41 560,00                          18 501,00                          

   1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 41 560,00                          18 501,00                          

   2. Inne rozliczenia mi�dzyokresowe -                                    -                                    

B. Aktywa obrotowe 95 583 128,37                   57 545 532,31                   

I. Zapasy -                                    -                                    

   1. Materiały

   2. Półprodukty i produkty w toku

   3. Produkty gotowe

   4. Towary

   5. Zaliczki na dostawy

II. Nale�no�ci krótkoterminowe 88 892 875,99                   54 666 755,01                   

   1. Nale�no�ci od jednostek powi�zanych 13 341 727,35                   7 787 928,56                     

   a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty 757 668,81                        354 509,36                        

      - do 12 miesi�cy 757 668,81                        354 509,36                        

      - powy�ej 12 miesi�cy

   b) inne 12 584 058,54                   7 433 419,20                     

   2. Nale�no�ci od pozostałych jednostek 75 551 148,64                   46 878 826,45                   

   a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty 696 278,43                        528 872,91                        

      - do 12 miesi�cy 696 278,43                        528 872,91                        

      - powy�ej 12 miesi�cy

   b) z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpiecze� społecznych 

        i zdrowotnych oraz innych �wiadcze�
38 654,40                          -                                    

   c) inne 74 816 215,81                   46 349 953,54                   

   d) dochodzone na drodze s�dowej

III. Inwestycje krótkoterminowe 5 308 804,48                     2 695 805,55                     

   1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5 308 804,48                     2 695 805,55                     

   a) w jednostkach powi�zanych 268 266,99                        596 000,00                        

      - udziały lub akcje

      - inne papiery warto�ciowe -                                    -                                    

      - udzielone po�yczki 268 266,99                        596 000,00                        

      - inne krótkoterminowe aktywa finansowe

   b) w pozostałych jednostkach 96 000,00                          831 867,53                        

      - udziały lub akcje

      - inne papiery warto�ciowe

      - udzielone po�yczki 96 000,00                          831 867,53                        

      - inne krótkoterminowe aktywa finansowe

   c) �rodki pieni��ne i inne aktywa pieni��ne 4 944 537,49                     1 267 938,02                     

      - �rodki pieni��ne w kasie i na rachunkach 22 481,14                          233 140,27                        

      - inne �rodki pieni��ne 4 922 056,35                     1 034 797,75                     

      - inne aktywa pieni��ne

   2. Inne inwestycje krótkoterminowe

IV. Krótkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 1 381 447,90                     182 971,75                        

   1. Inne rozliczenia mi�dzyokresowe 1 381 447,90                     182 971,75                        

A k t y w a,  r a z e m 99 162 114,64                   58 179 053,75                   



NETTLE S.A.

30-06-2014 30-06-2013

PASYWA
A. Kapitał własny 11 979 544,32               5 575 357,66              

I. Kapitał zakładowy 7 500 000,00                 3 500 000,00              

II. Nale�ne wpłaty na kapitał zakładowy (wielko�� ujemna)
III. Akcje (udziały) własne (wielko�� ujemna)
IV. Kapitał zapasowy 312 392,49                    119 379,63                 

   1. Ze sprzeda�y akcji powy�ej ich warto�ci nominalnej

   2. Tworzony ustawowo 312 392,49                    119 379,63                 

   3. Tworzony zgodnie ze statutem lub umow�

   4. Z dopłat wspólników

   5. Inny -                                -                             

V. Kapitał z aktualizacji  wyceny
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe 3 163 297,81                 943 650,01                 

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych -                                -                             

   1. Zysk (wielko�� dodatnia) -                                -                             

   2. Strata (wielko�� ujemna) -                                -                             

VIII. Zysk (strata) netto 1 003 854,02                 1 012 328,02              

   1. Zysk netto (wielko�� dodatnia) 1 003 854,02                 1 012 328,02              

   2. Strata netto (wielko�� ujemna)

IX. Odpisy z zysku netto w ci�gu roku obrotowego 
       (wielko�� ujemna)
X. Kapitał zakładowy w trakcie rejestracji -                                -                             

B. Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania 87 182 570,32               52 603 696,09            

I. Rezerwy na zobowi�zania 444 197,00                    202 022,00                 

   1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 444 197,00                    202 022,00                 

   2. Rezerwy na �wiadczenia emerytalne i podobne -                                -                             

     - długoterminowa

     - krótkoterminowa

   3. Pozostałe rezerwy -                                -                             

     - długoterminowa

     - krótkoterminowa -                                -                             

II. Zobowi�zania długoterminowe 27 616 323,10               12 028 193,87            

   1. Wobec jednostek powi�zanych -                                -                             

      - kredyty i po�yczki -                                -                             

      - z tytułu emisji dłu�nych papierów warto�ciowych 

      - inne zobowi�zania finansowe

      - inne

   2. Wobec pozostałych jednostek 27 616 323,10               12 028 193,87            

      - kredyty i po�yczki -                                -                             

      - z tytułu emisji dłu�nych papierów warto�ciowych 27 341 586,74               11 947 387,76            

      - inne zobowi�zania finansowe 274 736,36                    80 806,11                   

      - inne

III. Zobowi�zania krótkoterminowe 58 913 303,47               40 151 525,22            

   1. Wobec jednostek powi�zanych 13 978 502,67               29 702 332,18            

   a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalno�ci 18 032,37                      129 929,75                 

      - do 12 miesi�cy 18 032,37                      129 929,75                 

      - powy�ej 12 miesi�cy

   b) inne 13 960 470,30               29 572 402,43            

   2. Wobec pozostałych jednostek 44 934 800,80               10 449 193,04            

   a) kredyty i po�yczki 12 128 187,65               1 531 595,00              

   b) z tytułu emisji dłu�nych papierów warto�ciowych 9 755 897,74                 6 459 738,53              

   c) inne zobowi�zania finansowe 188 980,51                    93 294,64                   

   d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalno�ci: 260 399,69                    33 835,37                   

      - do 12 miesi�cy 260 399,69                    33 835,37                   

      - powy�ej 12 miesi�cy

   e) zaliczki otrzymane na dostawy

   f) zobowi�zania wekslowe

   g) z tytułu podatków, ceł, ubezpiecze� i innych �wiadcze� 40 776,79                      200 054,46                 

   h) z tytułu wynagrodze� -                                -                             

   i) inne 22 560 558,42               2 130 675,04              

   3. Fundusze specjalne

IV. Rozliczenia mi�dzyokresowe 208 746,75                    221 955,00                 

   1. Ujemna warto�� firmy

   2. Inne rozliczenia mi�dzyokresowe 208 746,75                    221 955,00                 

     - długoterminowe -                                -                             

     - krótkoterminowe 208 746,75                    221 955,00                 

P a s y w a,  r a z e m 99 162 114,64               58 179 053,75            
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

01.01.-30.06.2014 01.01.-30.06.2013

I. Przychody netto ze sprzeda�y i zrównane z nimi, w tym:          2 362 877,83          2 030 321,94 
- od jednostek powi�zanych                           -                              -    

1. Przychody netto ze sprzeda�y produktów              2 232 183,83              2 030 321,94 

2. Zmiana stanu produktów (zwi�kszenie - warto�� dodatnia, zmniejszenie - 

warto�� ujemna)

3. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

4. Przychody netto ze sprzeda�y towarów i materiałów             130 694,00                           -    

II. Koszty działalnosci operacyjnej          1 647 303,61          1 185 662,99 
1. Amortyzacja                 122 553,39                   82 803,63 

2. Zuzycie materiałów i energii                   71 337,06                   52 075,99 

3. Usługi obce                 561 404,82                 365 436,14 

4. Podatki i opłaty, w tym:                   20 197,78                     3 208,24 

   - podatek akcyzowy

5. Wynagrodzenia                 552 290,20                 568 421,97 

6. Ubezpieczenia społeczne i inne �wiadczenia                 115 669,70                   86 550,26 

7. Pozostałe koszty rodzajowe                   89 102,66                   27 166,76 

8. Warto�� sprzedanych towarów i materiałów             114 748,00                           -    

III. Zysk (strata) ze sprzeda�y (I-II)             715 574,22             844 658,95 
IV. Pozostałe przychody operacyjne             208 155,37             119 489,90 
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                   20 423,67                               -    

2. Dotacje                               -                                  -    

3. Inne przychody operacyjne                 187 731,70                 119 489,90 

V. Pozostałe koszty operacyjne             341 087,91             171 887,01 
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                           -                              -    

2. Aktualizacja warto�ci aktywów niefinansowych

3. Inne koszty operacyjne                 341 087,91                 171 887,01 

VI. Zysk (strata) z działalno�ci operacyjnej (III+IV-V)             582 641,68             792 261,84 
VII. Przychody finansowe          2 982 677,94          1 432 467,60 
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

- od jednostek powi�zanych

2. Odsetki, w tym:              2 982 677,94              1 430 747,10 

- od jednostek powi�zanych               39 263,34                           -    

3. Zysk ze zbycia inwestycji

4. Aktualizacja warto�ci inwestycji

5. Inne                           -                    1 720,50 

VIII. Koszty finansowe          2 527 150,60          1 157 721,42 
1. Odsetki, w tym:              1 971 700,13              1 157 718,52 

- dla jednostek powi�zanych                               -                                  -    

2. Strata ze zbycia inwestycji

3. Aktualizacja warto�ci inwestycji                               -                                  -    

4. Inne                 555 450,47                            2,90 

IX. Zysk (strata) z działalno�ci gospodarczej (VI+VII-VIII)          1 038 169,02          1 067 008,02 
X. Wynik zdarze� nadzwyczajnych (X.1. - X.2.)                           -                              -    
1. Zyski nadzwyczajne

2. Straty nadzwyczajne

XI. Zysk (strata) brutto (IX+/-X)          1 038 169,02          1 067 008,02 
XII. Podatek dochodowy               34 315,00               54 680,00 
a) cz��� bie��ca                   34 315,00                   53 160,00 

b) cz��� odroczona                               -                        1 520,00 

XIII. Pozostałe obowi�zkowe zmniejszenia zysku (zwi�kszenia straty)
XIV. Zysk (strata) netto (XI-XII-XIII)          1 003 854,02          1 012 328,02 



RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENI��NYCH
01.01.-30.06.2014 01.01.-30.06.2013

A. Przepływy �rodków pieni��nych z działalno�ci operacyjnej (metoda po�rednia)
I. Zysk (strata) netto              1 003 854,02              1 012 328,02 

II. Korekty razem            (9 418 716,44)            (1 989 351,78)

1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metod� praw własno�ci

2. Amortyzacja                 122 553,39                   82 803,63 

3. (Zyski) straty z tytułu ró�nic kursowych                               -                                  -    

4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)              1 776 640,13                 775 555,07 

5. (Zysk) strata z działalno�ci inwestycyjnej                 534 990,17                     9 177,10 

6. Zmiana stanu rezerw                 (82 500,00)                   (5 500,00)

7. Zmiana stanu zapasów

8. Zmiana stanu nale�no�ci          (20 367 325,62)          (18 799 450,84)

9. Zmiana stanu zobowi�za� krótkoterminowych, z wyj�tkiem po�yczek i kredytów              8 762 676,78            15 606 338,83 

10. Zmiana stanu rozlicze� mi�dzyokresowych               (165 751,29)                 341 724,43 

11. Inne korekty                               -                                  -    

III. Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci operacyjnej (I+/-II) - metoda po�rednia            (8 414 862,42)               (977 023,76)

B. Przepływy �rodków pieni��nych z działalno�ci inwestycyjnej
I. Wpływy                 617 605,88                 961 000,00 

1. Zbycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                   79 674,80                               -    

2. Zbycie inwestycji w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne

3. Z aktywów finansowych, w tym:                   12 240,29                 255 000,00 

a) w jednostkach powi�zanych                               -                                  -    

b) w pozostałych jednostkach                   12 240,29                 255 000,00 

- spłata udzielonych po�yczek długoterminowych

- odsetki 12 240,29                   -                             

4 . Inne wpływy inwestycyjne                 525 690,79                 706 000,00 

II. Wydatki                 778 246,09              2 089 450,00 

1. Nabycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                   14 776,09                   33 450,00 

2. Inwestycje w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne                               -                                  -    

3. Na aktywa finansowe, w tym:                 246 960,00                               -    

a) w jednostkach powi�zanych                               -                                  -    

- nabycie aktywów finansowych

- udzielone po�yczki długoterminowe

b) w pozostałych jednostkach                 246 960,00                               -    

- nabycie aktywów finansowych                 246 960,00 

- udzielone po�yczki długoterminowe

4. Inne wydatki inwestycyjne                 516 510,00              2 056 000,00 

III. Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci inwestycyjnej (I-II)               (160 640,21)            (1 128 450,00)

C. Przepływy �rodków pieni��nych z działalno�ci finansowej
I. Wpływy            26 368 187,65              3 574 299,89 

1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz 

dopłat do kapitału
                              -                                  -    

2. Kredyty i po�yczki            11 368 187,65              2 974 299,89 

3. Emisja dłu�nych papierów warto�ciowych            15 000 000,00                 600 000,00 

4. Inne wpływy finansowe                               -                                  -    

II. Wydatki            15 644 924,62                 911 701,32 

1. Nabycie akcji (udziałów) własnych                               -                                  -    

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz wła�cicieli                               -                                  -    

3. Inne, ni� wpłaty na rzecz wła�cicieli, wydatki z tytułu podziału zysku -                             -                             

4. Spłaty kredytów i po�yczek            12 001 044,20                 100 000,00 

5. Wykup dłu�nych papierów warto�ciowych              1 855 000,00                               -    

6. Z tytułu innych zobowi�za� finansowych                               -                                  -    

7. Płatno�ci zobowi�za� z tytułu umów leasingu finansowego                               -                      36 146,25 

8. Odsetki              1 788 880,42                 775 555,07 

9. Inne wydatki finansowe                               -                                  -    

III. Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci finansowej (I-II)            10 723 263,03              2 662 598,57 

D. Przepływy pieni��ne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)              2 147 760,40                 557 124,81 

E. Bilansowa zmiana stanu �rodków pieni��nych, w tym:              2 147 760,40                 557 124,81 

F. �rodki pieni��ne na pocz�tek okresu              2 796 777,09                 710 813,21 

G. �rodki pieni��ne na koniec okresu (F+/-D), w tym:              4 944 537,49              1 267 938,02 

- o ograniczonej mo�liwo�ci dysponowania                               -                                  -    



ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

01.01.-30.06.2014 01.01.-30.06.2013

I. Kapitał własny na pocz�tek okresu (BO)             10 975 690,30                 4 563 029,64 

a) zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci

b) korekty bł�dów podstawowych

I.a. Kapitał własny na pocz�tek okresu (BO), po uzgodnieniu do 
danych porównywalnych

            10 975 690,30                 4 563 029,64 

1. Kapitał zakładowy na pocz�tek okresu               7 500 000,00                 3 500 000,00 

1.1. Zmiany kapitału zakładowego                               -                                    -    

a) zwi�kszenia (z tytułu)                               -                                    -    

- emisji akcji (wydania udziałów)                               -                                    -    

b) zmniejszenia (z tytułu)                               -                                    -    

1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu               7 500 000,00                 3 500 000,00 

2. Nale�ne wpłaty na kapitał zakładowy na pocz�tek okresu
2.1. Zmiany nale�nych wpłat na kapitał zakładowy                               -                                    -    

2.2. Nale�ne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu                               -                                    -    

3. Akcje (udziały) własne na pocz�tek okresu
a) zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci

b) korekty bł�dów podstawowych

3.a. Akcje (udziały) własne na pocz�tek okresu (BO), po uzgodnieniu 
do danych porównywalnych

                              -                                    -    

3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych                               -                                    -    

3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu                               -                                    -    

4. Kapitał zapasowy na pocz�tek okresu                  119 379,63                      37 323,11 

4.1. Zmiany kapitału zapasowego                  193 012,86                      82 056,52 

a) zwi�kszenia (z tytułu)                  193 012,86                      82 056,52 

- z podziału zysku                  193 012,86                      82 056,52 

4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu                  312 392,49                    119 379,63 

5. Kapitał z aktualizacji wyceny na pocz�tek okresu                               -                                    -    

5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu                               -                                    -    

6. Pozostałe kapitały rezerwowe na pocz�tek okresu                  943 650,01                                 -    

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych               2 219 647,80                    943 650,01 

a) zwi�kszenia (z tytułu)               2 219 647,80                    943 650,01 

6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu               3 163 297,81                    943 650,01 

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocz�tek okresu               2 412 660,66                 1 025 706,53 

7.1. Zysk z lat ubiegłych na pocz�tek okresu               2 412 660,66                 1 025 706,53 

7.2. Zysk z lat ubiegłych, na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do 
danych porównywalnych

              2 412 660,66                 1 025 706,53 

a) zwi�kszenia (z tytułu)                               -                                    -    

b) zmniejszenia (z tytułu)               2 412 660,66                 1 025 706,53 

- wypłata dywidendy jedn. zale�n.                               -                                    -    

- przeniesienie na zapasowy               2 412 660,66                 1 025 706,53 

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu                               -                                    -    

7.4. Strata z lat ubiegłych na pocz�tek okresu
7.5. Strata z lat ubiegłych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do 
danych porównywalnych

                              -                                    -    

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu                               -                                    -    

7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu                               -                                    -    

8. Wynik netto               1 003 854,02                 1 012 328,02 

a) zysk netto               1 003 854,02                 1 012 328,02 

b) strata netto

c) odpisy z zysku

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )             11 979 544,32                 5 575 357,66 

III. Kapitał własny, po uwzgl�dnieniu proponowanego podziału zysku 
(pokrycia straty)


