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Oświadczenie Zarządu 

Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego za rok 2014   

 

Zarząd Nettle S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe     
i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, 
odzwierciedlają, w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki 
oraz jej wynik finansowy. Sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz jej 
rozwoju, osiągnięć oraz sytuacji, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.  
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Oświadczenie Zarządu 

Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania      
finansowego za rok 2014   

 

Zarząd Nettle S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, 
dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2014 został wybrany zgodnie z 
aktualnymi przepisami prawa. Ponadto oświadczamy, że podmiot ten oraz biegli rewidenci, 
dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej 
opinii o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
normami zawodowymi. 
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Szanowni Państwo, Drodzy Inwestorzy! 

 

W imieniu spółki Nettle S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazujemy raport roczny za 2014 rok, 
stanowiący podsumowanie naszej działalności  w minionym okresie. 

 

Rok 2014 był dla Nettle czasem , w którym Spółka znacząco poprawiła swoje wyniki finansowe. 
Nasze  działania koncentrowaliśmy na zarządzaniu należnościami podmiotów z branży 
medycznej, finansowaniu sektora ochrony zdrowia oraz na obsłudze dystrybucji bezpośredniej 
koncernów farmaceutycznych. Spółka umocniła swoją pozycje, jako solidnego i wiarygodnego 
partnera dla uczestników rynku medycznego.  

 

Był to okres również intensywnej pracy nad prezentacją i uwiarygodnieniem działań Spółki wśród 
inwestorów, zarówno tych indywidualnych jak i instytucjonalnych. Zakończone sukcesem 
plasowanie kolejnych emisji akcji i obligacji, oraz pozyskanie dodatkowych kredytów bankowych, 
niewątpliwie umacniają wiarygodny wizerunek i postrzeganie Nettle S.A. jako solidnego i 
kompetentnego partnera w dziedzinie usług finansowych dla rynku ochrony zdrowia.   

 

W najbliższym czasie będziemy  kontynuować działania wpływające na stabilny i dalszy 
zrównoważony rozwój Spółki na rynku finansowania publicznego sektora ochrony zdrowia. 
Kontynuować będziemy działania zmierzające do tworzenia innowacyjnych narzędzi i rozwiązań 
oraz zwiększenia dostosowania oferowanych produktów finansowych i usług do potrzeb klientów. 
Działania te, w połączeniu z bieżącą działalnością operacyjną skutkować będą dalszymi 
korzyściami dla Akcjonariuszy oraz Inwestorów. 

 

Z wyrazami szacunku, 
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Wybrane dane finansowe 

 

Tabela przedstawia wybrane dane ze sprawozdania finansowego Spółki Nettle S.A. za okres         

01.01.2014 – 31.12.2014. Do porównania został użyty analogiczny okres roku ubiegłego. 

w tys. PLN w tys. EUR 

Wybrane pozycje ze sprawozdania finansowego 2014 2013 2014 2013 

-Przychody netto ze sprzedaży 12 605,12 8 389,24 3 008,92 1 992,23 

-Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 570,61 5 469,62 2 045,86 1 298,90 

-Zysk (strata) brutto  3 473,03 2 994,63 829,03 711,15 

-Zysk (strata) netto  2 893,05 2 412,66 690,59 572,95 

-Aktywa razem  136 446,34 76 004,08 32 012,37 18 326,60 

-Aktywa trwałe  4 593,83 2562,89 1 077,78 617,98 

-Aktywa obrotowe  131 852,51 73 441,19 30 934,59 17 708,62 

-Kapitał własny  13 870,35 10 975,69 3 254,19 2 646,53 

-Zobowiązania długoterminowe  15 318,69 14 057,46 3 594,00 3 389,63 

-Zobowiązania krótkoterminowe  105 514,95 50 222,28 24 755,40 12 109,92 

 

Powyższe dane za 2013 i 2014 rok zostały przeliczone według następujących zasad:  

1) poszczególne pozycje bilansu według średniego kursu obowiązującego na dany dzień bilansowy, 

ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski:  

a. 31 grudzień 2014 roku – 4,2623 zł 

b. 31 grudzień 2013 roku – 4,1472 zł  

 

2) poszczególne  pozycje  rachunku  zysków  i  strat  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 – 4,1893 zł  

b. za 2013 rok – 4,2110 zł 

 

Opinia i raport biegłego rewidenta 
Patrz: Załącznik nr 1 Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego za 2014r 

Sprawozdanie finansowe 
Patrz: Załącznik nr 2 Sprawozdanie finansowe Spółki Nettle SA za 2014r 

Sprawozdanie z działalności Spółki 
Patrz: Załącznik nr 3 Sprawozdanie Zarządu Nettle SA z działalności za 2014r 

 


