Spółka Magellan S.A.

Sprawozdanie Jednostkowe za okres 01.01. – 31.12.2011
Pismo Prezesa Zarządu

Do Akcjonariuszy, Partnerów handlowych, Klientów i Pracowników Magellan S.A.

Szanowni Państwo,
W imieniu Zarządu Spółki Magellan S.A. mam przyjemność przedstawić Państwu Sprawozdanie
Finansowe Magellan S.A. za 2011 rok, który był kolejnym okresem realizacji strategii dynamicznego
rozwoju i znaczących wzrostów wyników Spółki.
Sektor, w którym działamy pozostaje nadal perspektywiczny i wykazuje duże zapotrzebowanie na
finansowanie. Zmienna sytuacja na rynkach finansowych nie przeszkodziła Magellan S.A.
w osiągnięciu zamierzonych celów biznesowych i realizacji ambitnych planów. W minionym okresie
koncentrowaliśmy nasze działania na umacnianiu długoterminowej relacji z Klientami i pozyskiwaniu
nowych Kooperantów, dbając o zapewnienie szerokiego zakresu wysokiej jakości usług finansowych.
Wysoka aktywność sprzedażowa i szeroki dostęp do finansowania zewnętrznego pozwoliły umocnić
pozycję lidera usług finansowych sektora ochrony zdrowia. W 2011 roku Spółka podpisała umowy
o łącznej wartości 1 227 535 tys. PLN – co oznacza wzrost o 43% w stosunku do wartości umów
zawartych w roku ubiegłym.
Wartość aktywów odniesionych na bilans Spółki (kontraktacja bilansowa) wyniosła 707 277 tys. PLN
i była o 8% wyższa od wartości odnotowanej w roku 2010. Zrealizowana kontraktacja pozwoliła Spółce
zbudować portfel aktywów finansowych, który na dzień 31 grudnia 2011 miał wartość
657 324 tys. PLN i był wyższy od portfela na koniec poprzedniego roku obrotowego
o 193 747 tys. PLN, tj. o 42%. Wartość portfela aktywów finansowych jest dobrym prognostykiem na
przyszłe wyniki Spółki.
Rok 2011 zamknęliśmy wypracowanym zyskiem netto o wartości 28 669 tys. PLN, który był
o 4 129 tys. PLN, tj. o 17% wyższy od wyniku osiągniętego w roku 2010. Dynamiczny wzrost wyniku
jest efektem organicznego wzrostu skali działalności przy utrzymaniu wysokiej efektywności
operacyjnej, jak również rozwoju nowych linii biznesowych.
Dynamiczny rozwój był możliwy dzięki pozyskanemu finansowaniu zewnętrznemu. W 2011 roku
Spółka wyemitowała obligacje o wartości ponad 300 mln PLN. Oznacza to wzrost o 60%
w porównaniu z 2010 rokiem, w którym wartość wyemitowanych obligacji wyniosła 188 mln PLN.
Łączna wartość programu emisji obligacji wynosząca na koniec 2011 roku 450 mln PLN czyni
Magellan S.A. jednym z największych emitentów papierów dłużnych w segmencie MIDCAP na
polskim rynku. To również dowód wiarygodnej i stabilnej pozycji Spółki.

W 2011 roku kolejny raz udowodniliśmy, że potrafimy dopasować strategię działania do zachodzących
zmian i trendów na rynku medycznym. Konsekwentnie rozwijaliśmy nowe linie biznesowe, finansując
inwestycje w sektorze ochrony zdrowia poprzez Spółkę MEDFinance. Otworzyliśmy się również na
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rynek samorządowy,
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doceniając jego potencjał i

odpowiadając na specyficzne potrzeby.

W efektywnym zarządzaniu finansami wspieraliśmy także podmioty działające na rynku medycznym
w Czechach i na Słowacji.
W minionym roku nie tylko sprostaliśmy wyzwaniom, ale udowodniliśmy, że jesteśmy konkurencyjni
i poprawiliśmy wyniki finansowe. Za wsparcie i zaangażowanie w budowanie silnej pozycji
Magellan S.A. chciałbym serdecznie podziękować pracownikom Spółki, których codzienna praca
przyniosła wymierne efekty ekonomiczne.
Pragnę również podziękować Akcjonariuszom, Klientom, Partnerom

Biznesowym za okazane

zaufanie i wsparcie dla prowadzonych przez nas działań. Zapewniamy, że będziemy dążyli do
dalszego rozwoju i wzrostu wartości Spółki.
Kolejny ważny i pełen wyzwań rok rozpoczynamy jako nowoczesna i dynamiczna instytucja
finansowa. W oparciu o dotychczasową wiedzę i doświadczenie będziemy konsekwentnie realizować
przyjęte założenia strategiczne, aby utrzymać dotychczasowe wysokie tempo rozwoju.

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