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Pismo Prezesa Zarządu

Do Obligatariuszy, Partnerów handlowych, Klientów i Pracowników Grupy Kapitałowej Magellan

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Grupy Magellan przekazuję w Państwa ręce Raport Roczny podsumowujący wyniki
finansowe oraz działalność biznesową Grupy Kapitałowej w roku 2017.
Poprzedni rok był okresem dalszej integracji w ramach BFF Banking Group - największej i najszybciej
rozwijającej się instytucji, dostarczającej rozwiązania finansowe dla sektora publicznego i opieki
zdrowotnej w Europie. Dzięki temu udało nam się uzyskać synergię działań i procesów, m.in.
w zakresie zmiany struktury i dostępności finansowania. Zyskaliśmy szerszą perspektywę na wzrost
skali biznesu na polskim rynku, zoptymalizowaliśmy koszty operacyjne, a także usprawniliśmy proces
ekspansji na rynki zagraniczne. Zdajemy sobie sprawę, że Grupa Magellan ma ciągle potencjał do
zwiększania efektywności działania, poprzez dalsze wykorzystywanie synergii w ramach Grupy
Bankowej BFF.
Rynek ochrony zdrowia, jak również cały sektor publiczny, nie tylko w Polsce, ale także w Europie,
wykazuje wysokie zapotrzebowanie na finansowanie obrotowe, jaki i inwestycje, co tworzy silną
podstawę do dalszych wzrostów. Potencjał BFF Banking Group, sprawdzony model biznesowy oraz
kompetencje naszych pracowników pozwoliły nam wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów, tworząc
dla nich zintegrowaną i międzynarodową ofertę. Wysoka aktywność sprzedażowa pozwoliła Grupie
w roku 2017 zrealizować sprzedaż bezpośrednio na bilans Grupy o wartości 2.325,8 mln PLN,
tj. o 27% wyższą w stosunku do zrealizowanej w porównywalnym okresie. Potwierdza to bardzo dobrą
pozycję rynkową Grupy, która jest liderem w swojej kategorii.
Do dobrych wyników sprzedażowych przyczyniła się także wysoka aktywność Grupy w ramach
funduszu Komunalny FIZ, działającego na rynku samorządów terytorialnych, który zrealizował w 2017
roku kontraktację bilansową o wartości prawie sześciokrotnie wyższej niż w roku ubiegłym.
Odpowiadając na zapotrzebowanie na finansowanie po stronie dostawców szpitalnych, w minionym
roku powołaliśmy również MEDICO Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny
Zamknięty, w ramach którego oferujemy nowy model finansowania wierzytelności na rynku
medycznym.
Działania BFF Banking Group miały niewątpliwy wpływ na dalszy rozwój Magellana. W ubiegłym roku,
w związku z podziałem kompetencji w ramach Grupy, ostatecznie zamknęliśmy oddział w Hiszpanii,
a wzmocniliśmy działalność na Słowacji, gdzie spółka zależna, Magellan Central Europe, z sukcesem
zamknęła miniony rok, uzyskując rekordową wartość sprzedaży o 58% wyższą niż w okresie
porównywalnym i wzmacniając tym samym pozycję na rynku. Rok 2017 zakończyła z wynikiem
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finansowym o wartości 15,2 mln PLN, co oznacza wzrost o 142% w porównaniu do roku
poprzedniego.
Jednymi z ważniejszych wydarzeń dla BFF Banking Group w minionym roku było dokonanie skutecznej
ekspansji i realizacja pierwszej transakcji na rynku greckim (wartość nabytego portfela kredytów
wyniosła 10 mln EUR), a także debiut spółki Banca Farmafactoring (podmiotu dominującego BFF
Banking Group) na giełdzie we Włoszech, który pozwoli realizować coraz bardziej ambitne cele.
W 2017 roku uzyskaliśmy wynik finansowy netto w wysokości 33,9 mln PLN, który został osiągnięty
pod presją odpisów aktualizacyjnych, utworzonych przez Grupę po szczegółowej analizie portfela,
będącej
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międzynarodowych standardów sprawozdawczości IFRS 9 jest zgodny z polityką BFF Banking Group
i potwierdza nasze dążenia do prowadzenia działalności biznesowej zgodnie z najwyższymi
standardami finansowymi.
Kolejny krokiem w dbaniu o transparentność i etykę działania było wydanie przez Grupę Magellan
w roku 2017 Raportu Wpływu, który podsumowywał ekonomiczną i społeczną wartość naszej
działalności. W procesie dialogu z naszymi najważniejszymi interesariuszami sprawdziliśmy ich
oczekiwania względem Magellana, a wnioski z raportu posłużą nam do dalszego rozwoju i wyznaczania
ambitnych celów w wymiarze finansowym oraz społecznym.
Jestem przekonany, że potencjał, jaki daje nam przynależność do BFF Banking Group oraz
doświadczenie i kompetencje naszych pracowników, przełożą się na dalszy wzrost wartości Grupy.
W imieniu Zarządu Spółki Magellan S.A. chciałbym podziękować Obligatariuszom, Partnerom
handlowym, Klientom i Pracownikom Grupy Magellan oraz Zarządowi BFF Banking Group za zaufanie
i wsparcie, jakim nas obdarzacie.
Zapraszam Państwa do zapoznania się z pełnym sprawozdaniem Grupy Magellan za 2017 rok.

Z wyrazami szacunku,
Krzysztof Kawalec
Prezes Zarządu Magellan S.A.
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