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

Szanowni Państwo,
W imieniu Zarządu Spółki Magellan S.A. mam przyjemność przekazać na Państwa ręce Sprawozdanie
Finansowe Grupy Kapitałowej Magellan za 2012 rok. W minionym roku po raz kolejny dowiedliśmy, że
długookresowa perspektywa i konsekwentna realizacja strategii przynoszą wymierne efekty finansowe.
Podczas, gdy w ubiegłym roku krajowa gospodarka spowolniła tempo wzrostu, Grupa Kapitałowa
Magellan umocniła pozycję lidera rynkowego w finansowaniu sektora ochrony zdrowia. Dzięki
elastycznemu reagowaniu na zmiany w otoczeniu gospodarczym i legislacyjnym oraz przemyślanym
decyzjom biznesowym osiągnęliśmy zakładany, wysoki poziom wzrostu. Fundamentem stabilnego
i organicznego rozwoju Grupy jest specjalistyczna wiedza i dogłębna znajomość rynku, na którym
działamy, pozwalająca na przewidywanie i rozpoznawanie zmian popytu na świadczone przez Grupę
usługi, jak również elastyczna strategia sprzedaży dopasowana do aktualnych potrzeb rynku.
Atrakcyjna oferta produktowa i budowane przez lata zaufanie Klientów przełożyło się na wzrost skali
działalności Grupy. Potwierdziliśmy, że jesteśmy bardzo ważnym podmiotem stabilizującym sytuację
finansową rynku medycznego. W 2012 r. podpisaliśmy umowy o łącznej wartości 1 690 151 tys. PLN –
co oznacza wzrost o 23% w stosunku do wartości umów zawartych w roku ubiegłym. Wartość
aktywów odniesionych na bilans Grupy (kontraktacja bilansowa) wyniosła 1 086 254 tys. PLN i była
o 30% wyższa od wartości odnotowanej w roku 2011.
Systematyczny wzrost sprzedaży przekłada się na duży wzrost strumienia gotówki, jaki wpływa do
Grupy. W całym 2012 roku było to 890 mln PLN, co sprzyja dalszemu rozwojowi akcji sprzedażowej.
Wysokie wpływy gotówkowe obrazują naszą bardzo stabilną sytuację płynnościową.
Długookresowa polityka sprzedażowa sprawiła, że zbudowaliśmy portfel aktywów finansowych
o wartości 933 096 tys. PLN na dzień 31 grudnia 2012 i był on wyższy od portfela na koniec ubiegłego
roku o 216 387 tys. PLN, tj. o 30%.
Działania zmierzające do pełnego i efektywnego wykorzystania potencjału Grupy przyniosły efekty
w postaci wysokiego wyniku finansowego. W 2012 roku Grupa Kapitałowa Magellan wypracowała zysk
netto o wartości 37 155 tys. PLN, który był o 6 703 tys. PLN, tj. o 22% wyższy od wyniku osiągniętego
w 2011 roku.
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W 2012 roku równolegle z umacnianiem pozycji lidera w zakresie finansowania bieżącego dla
jednostek medycznych i ich dostawców oraz finansowania inwestycji na rynku medycznym, wyszliśmy
z szeroką ofertą na rynek finansowania Jednostek Samorządu Terytorialnego. Dotychczasowe
doświadczenie utwierdza nas w przekonaniu, że współpraca z samorządami otworzyła nowy rozdział
w naszej działalności.
Rok 2012 był bardzo pomyślny dla spółek zależnych Grupy. Spółka MEDFinance, oferująca
finansowanie procesów inwestycyjnych na rynku medycznym, zakończyła etap budowy struktur
i osiągnęła wynik finansowy w wysokości 2 260 tys. PLN, co oznacza wzrost o 223% w stosunku do
roku poprzedniego. Zagraniczne spółki zależne osiągnęły łączny wynik na poziomie 1 560 tys. PLN.
Konsekwentnie realizowana polityka fundamentalnego rozwoju Magellan S.A., osiągane wyniki
finansowe i wysokie wskaźniki wzrostu na wszystkich podstawowych kategoriach finansowych
przełożyły się na wysokie zaufanie do Spółki Magellan. Chciałbym podziękować wszystkim naszym
Inwestorom za okazane zaufanie i zapewnić, że również w przyszłych okresach poczucie satysfakcji
Akcjonariuszy, jak i Obligatariuszy będzie podstawowym celem naszego działania.
Dziękuję wszystkim Partnerom biznesowym, którzy nam zaufali i docenili. Dziękuję również
pracownikom za ich zaangażowanie i identyfikację z celami przyświecającymi działalności Grupy.
Wierzę, że w 2013 roku sprzyjająca sytuacja makroekonomiczna – oczekiwane ożywienie gospodarcze,
postępujące obniżki stóp procentowych i malejący koszt finansowania zewnętrznego – w połączeniu ze
zdobywaną pozycją rynkową i zbudowanym portfelem aktywów będą solidnymi fundamentami do
dynamicznego rozwoju Grupy.

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