Grupa Kapitałowa Magellan

Sprawozdanie Skonsolidowane za okres 01.01. – 31.12.2013
Pismo Prezesa Zarządu

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

Szanowni Państwo,

w imieniu Zarządu Spółki Magellan S.A. mam przyjemność zaprezentować Państwu Sprawozdanie
Finansowe Grupy Kapitałowej Magellan za 2013 rok. Miniony rok potwierdził, że Grupa jest bardzo
ważną instytucją stabilizującą finansową sytuację służby zdrowia, o wysokiej efektywności biznesowej
i z szerokimi perspektywami dalszego rozwoju.
Na początku 2013 roku przewidywałem, że ożywienie gospodarcze w Polsce, cykl obniżki stóp
procentowych oraz solidny portfel aktywów będą fundamentami wzrostu Grupy. Z satysfakcją mogę
stwierdzić, że ocena czynników budujących wyniki Grupy była trafna. Oczywiście nie tylko otoczenie
makroekonomiczne ma wpływ na realizację naszych celów. Bez konsekwentnie realizowanej strategii
funkcjonowania na rynku finansowania sektora ochrony zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego,
elastycznego dopasowania oferty produktów finansowych do zmian w prawie i przemyślanych decyzji
biznesowych, niemożliwe byłoby osiągnięcie wysokiego wzrostu wyników Grupy.
Podsumowanie osiągnięć finansowych i operacyjnych Grupy Magellan w 2013 roku można opisać
jednym zdaniem - rekordowe wyniki na wszystkich poziomach.
Wartość podpisanych umów z kontrahentami przekroczyła 2,1 mld zł. Rekordowy poziom kontraktacji
w 2013 roku potwierdza dużą skuteczność Grupy we współpracy ze szpitalami, dostawcami sektora
medycznego oraz samorządami terytorialnymi w zakresie finansowania ich bieżącej działalności
i inwestycji. Wzrost sprzedaży o 27% w ubiegłym roku był możliwy dzięki doskonałej znajomości rynku
oraz umiejętności dopasowania portfolio naszych usług finansowych do potrzeb Klientów. Około 91%
kontraktacji realizujemy na rynku polskim, który nadal odgrywa dominującą rolę w strukturze naszej
sprzedaży. Również na rynkach zagranicznych odnotowaliśmy w ubiegłym roku dynamiczny rozwój.
W Czechach i na Słowacji, w efekcie nawiązania współpracy z nowymi Klientami oraz zwiększenia
dostępu do finansowania w walutach lokalnych, zwiększyliśmy dynamicznie kontraktację bilansową,
która w 2013 roku wyniosła 138 mln zł i była o 89% wyższa rok do roku. Dynamiczny rozwój
sprzedaży przełożył się na wzrost strumienia gotówki, jaki wpływa do Grupy. Wpływy gotówkowe
w 2013 roku przekroczyły 1,1 mld zł i były o 28% wyższe rok do roku.
Skonsolidowany wynik netto w wysokości 43 mln zł w 2013 roku był o 17% wyższy w porównaniu do
zysku netto w 2012 roku.
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Bardzo ważny dla przyszłych wyników jest portfel aktywów finansowych, które będą stanowiły
podstawę dalszego, dynamicznego rozwoju Grupy Magellan. W 2013 roku, po raz pierwszy w historii
Grupy, portfel aktywów przekroczył 1,1 mld zł i wzrósł o 19% w porównaniu rok do roku.
Bardzo zadowoleni jesteśmy z osiągnięć ubiegłego roku. Grupa Magellan zawsze realizowała ambitne
cele i przekraczała oczekiwania rynku. Niezależnie od sytuacji w gospodarce i na rynkach finansowych,
Grupa osiągała ponadprzeciętne wzrosty wyników. Od 2007 roku, debiutu na giełdzie podmiotu
dominującego Grupy - Spółki Magellan S.A., wynik netto Grupy Magellan średniorocznie rósł o 22%,
a portfel aktywów o 33%.
Jednym z najważniejszych wydarzeń minionego roku były zmiany w strukturze akcjonariatu
Spółki Magellan. Zakończyliśmy 10-letni okres współpracy z Polish Enterprise Fund IV, L.P., który
aktywnie wspierał nas w podejmowanych działaniach rozwojowych i dołączeniu do grona spółek
giełdowych. Z satysfakcją powitaliśmy w gronie Akcjonariuszy największe polskie fundusze
inwestycyjne, dzięki którym akcjonariat Magellan S.A. jest stabilny i długofalowy, a ich wysoki
profesjonalizm będzie nadal motywował nas do wytężonej pracy.
Systematycznie realizowana polityka fundamentalnego rozwoju, osiągane wyniki finansowe i wysokie
wskaźniki wzrostu na wszystkich podstawowych kategoriach finansowych przełożyły się na wysokie
zaufanie i wzrost wartości Spółki i Grupy. Kurs akcji Magellan S.A. wzrósł w 2013 roku o 86% i byliśmy
w gronie spółek, które zanotowały wysoką stopę zwrotu w roku ubiegłym. W tym miejscu chciałbym
podziękować wszystkim Inwestorom za okazane zaufanie i zapewnić, że nadal poczucie satysfakcji
Akcjonariuszy, jak i Obligatariuszy będzie głównym celem działania Zarządu Spółki Magellan.
Dziękuję wszystkim Partnerom biznesowym, którzy nam zaufali i docenili. Podziękowania kieruję także
do całego zespołu Grupy Magellan, dzięki któremu umacniamy pozycję rynkową i tworzymy najwyższą
jakość usług finansowych.
Zapraszam Państwa do zapoznania się z pełnym sprawozdaniem Grupy Magellan za 2013 rok i życzę
wszystkim Inwestorom trafnych decyzji i wysokich stóp zwrotu w 2014 roku.

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