Spółka Magellan S.A.

Sprawozdanie Jednostkowe za okres 01.01. – 31.12.2014
Pismo Prezesa Zarządu

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

Szanowni Państwo,

w imieniu Zarządu Spółki Magellan S.A. mam przyjemność zaprezentować Państwu Sprawozdanie
Finansowe Magellan S.A. za 2014 rok. W minionym roku z sukcesem realizowaliśmy przyjętą strategię
wzrostu, co przyniosło efekty w postaci umocnienia pozycji lidera w obszarze finansowania sektora
ochrony zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego (JST), a także wzroście wyników finansowych.
Daje to podstawy do optymistycznej oceny przyjętego kierunku rozwoju Spółki.
Otoczenie rynkowe w minionym roku było dla Magellan S.A. wymagające, ale wykorzystaliśmy
wszystkie możliwości, jakie daje rynek do budowania wartości Spółki i rozwoju sprzedaży, szczególnie
zwiększony popyt na usługi finansowe w sektorze medycznym i samorządów, a także sprzyjające
czynniki makroekonomiczne. Obniżka bazowych stóp procentowych miała wpływ na obniżenie kosztów
finansowania, co przełożyło się na poprawę pozycji konkurencyjnej Spółki Magellan i pozwoliło na
oferowanie naszym Klientom bardziej atrakcyjnych produktów.
W strategii dotyczącej polskiego rynku skoncentrowaliśmy się na rozwoju nowych i udoskonalaniu
istniejących rozwiązań finansowych dla szpitali i dostawców sektora ochrony zdrowia. Na uwagę
zasługuje również udana współpraca z samorządami. W perspektywie kolejnych lat widzimy spory
potencjał na finansowanie JST, a tym samym szansę na dalszy rozwój współpracy z segmentem
jednostek samorządu terytorialnego i ich dostawców, który dla Spółki może stanowić znaczący czynnik
wzrostu.
Rok 2014 potwierdził kontynuację długoterminowego trendu wzrostu wyników.
W minionym roku podpisaliśmy umowy o łącznej wartości prawie 2 mld zł. Wzrost sprzedaży o 9%
w porównaniu do poprzedniego roku wynikał z wysokiej aktywności sprzedażowej Spółki, wzmożonego
popytu podmiotów medycznych na usługi Magellana oraz z intensyfikacji działań akwizycyjnych na
rynku jednostek samorządu terytorialnego. Wartość aktywów odniesionych na bilans Spółki
(kontraktacja bilansowa) w 2014 roku wyniosła 1,38 mld zł. Rekordowy był pod tym względem IV
kwartał 2014, w którym kontraktacja bilansowa osiągnęła poziom 581 mln zł i była o 110% wyższa w
porównaniu do IV kwartału 2013. Dynamiczny rozwój sprzedaży przełożył się na wzrost wpływów,
jakie realizuje Spółka. W 2014 r. osiągnęły one wartość 1,26 mld zł, co odzwierciedla naszą bardzo
stabilną sytuację płynnościową.
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Wynik netto Spółki Magellan w wysokości 43,3 mln zł w 2014 roku był o 15% wyższy w porównaniu
do zysku netto w 2013 roku.
Długookresowa polityka sprzedażowa przyniosła efekty we wzroście portfela aktywów finansowych,
który osiągnął 1,2 mld zł, co oznacza wzrost o 28% w porównaniu rok do roku.
Jednym z ważniejszych wydarzeń 2014 roku było podpisanie z funduszem Skarbiec TFI umowy
w zakresie utworzenia funduszu niepublicznego (FIZ AN), który zajmuje się nabywaniem
wierzytelności wobec podmiotów służby zdrowia. Dla Magellana udział w projekcie FIZ AN oraz
inwestycja 15 mln zł w certyfikaty funduszu dały możliwość zwiększenia konkurencyjności naszej
oferty produktowej.
Dziękuję Inwestorom, Akcjonariuszom, Obligatariuszom oraz wszystkim Partnerom biznesowym za
okazane zaufanie i wsparcie. Chciałbym podziękować także całemu zespołowi Magellan S.A.
za zaangażowanie i pracę włożoną w tworzenie wartości Spółki.
Zapraszam Państwa do zapoznania się z pełnym sprawozdaniem Spółki Magellan za 2014 rok.

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