Grupa Kapitałowa Magellan

Sprawozdanie Skonsolidowane za okres 01.01. – 31.12.2015
Pismo Prezesa Zarządu

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

Szanowni Państwo,

w imieniu Zarządu Spółki Magellan S.A. przekazuję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Kapitałowej
Magellan, będący podsumowaniem najważniejszych wydarzeń z życia Grupy i wyników finansowych
w 2015 roku. Działania, które podejmowaliśmy w minionym roku, ukierunkowane były na długofalowy
wzrost wartości Grupy. Utrzymaliśmy silną pozycję rynkową oraz wysoki potencjał wzrostu
w konkurencyjnym i wymagającym otoczeniu biznesowym.
Rok 2015 był czasem pełnym wyzwań i wymagającym ze względu na zmiany w otoczeniu
regulacyjnym. W grudniu 2014 roku wartość odsetek ustawowych została obniżona o 5 pp. Obniżone
odsetki ustawowe wpłynęły na zmniejszenie rentowności posiadanego portfela oraz stały się
benchmarkiem rynkowym akceptowanego przez Klientów kosztu pozyskiwanego finansowania. W
rezultacie prowadziliśmy działalność w warunkach zaostrzonej konkurencji na rynku usług finansowych
dla sektora ochrony zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego, co przełożyło się na obniżenie
rentowności

zawieranych

kontraktów.

Aby

sprostać

wyzwaniom

płynącym

z

otoczenia,

wykorzystaliśmy nasze przewagi rynkowe i oparliśmy rozwój Grupy na dywersyfikacji działalności.
Bardzo dobre wyniki sprzedażowe osiągnęły nasze spółki zagraniczne, które uzyskały w 2015 roku
w ramach kontraktacji bilansowej łącznie 60% wzrost wartości kontraktacji w stosunku do 2014 roku.
Pozwoliło to zbudować spółkom zagranicznym portfel aktywów finansowych o łącznej wartości
283 mln zł na koniec 2015 roku, co oznacza wzrost o 75% w porównaniu do portfela na koniec 2014
roku. W 2015 roku dynamicznie rozwijał się nasz Oddział Korporacyjny w Hiszpanii, który zawarł
umowy operacyjne o łącznej wartości 71 mln zł, co pozwoliło na zbudowanie portfela aktywów
finansowych o wartości 47 mln zł na dzień 31 grudnia 2015. Rynek hiszpański oceniamy jako bardzo
chłonny dla usług Magellana i wierzymy, że działalność na nim będzie kluczowym czynnikiem dalszego
rozwoju Grupy.
Sektor ochrony zdrowia i samorządowy pozostają nadal perspektywiczne i wykazują duże
zapotrzebowanie

na

finansowanie.

Przyzwyczailiśmy

jednak

otoczenie

biznesowe,

że

stale

poszukujemy nowych dróg dotarcia do Klientów i kształtujemy ofertę zgodnie z rynkowymi trendami.
W minionym roku stworzyliśmy nową linię biznesową - Faktoring dla Biznesu, poszerzając ofertę
o usługi faktoringowe świadczone poza rynkiem medycznym i samorządowym jako odpowiedź na
rosnące potrzeby płynnościowe sektora MSP.
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Na koniec roku 2015 Grupa Magellan zbudowała rekordową wartość portfela aktywów finansowych
w wysokości 1,7 mld zł, co oznacza wzrost o 209 mln zł, tj. o 14% w stosunku do okresu
porównywalnego. Zarówno wartość portfela, jak i jego jakość oraz regularność stanowią solidną
podstawę wyników finansowych przyszłych okresów. Pomimo wymagającego otoczenia rynkowego
i zaostrzonej konkurencji, rok 2015 zamknęliśmy wypracowanym zyskiem netto o wartości 43,1 mln zł.
Solidne wyniki udało nam się uzyskać dzięki aktywnej działalności operacyjnej oraz umiejętnym
zarządzaniem kosztem wykorzystywanego finansowania zewnętrznego. W okresie sprawozdawczym
utrzymywaliśmy wysoką dyscyplinę kosztową, dzięki czemu zwiększyliśmy efektywność działalności
operacyjnej.
W 2015 roku w celu poszukiwania dalszych możliwości dynamicznego rozwoju Grupy, rozpoczęliśmy
przegląd opcji strategicznych. W efekcie czego podmiot dominujący Grupy – Spółka Magellan S.A.
zawarła umowę z Banca Farmafactoring S.p.A. (BFF), w wyniku której włoski inwestor ogłosił
wezwanie na sprzedaż akcji Magellan S.A. W opinii Zarządu współpraca z BFF jest zgodna ze strategią
Spółki i postrzegamy BFF jako wartościowego partnera strategicznego, który mógłby wspierać jej
rozwój w przyszłości.
Niezależnie od efektu procesu wezwania, Grupa konsekwentnie realizuje przyjętą strategię, budując
silne fundamenty oraz przewagi konkurencyjne do dalszego rozwoju i wzmacniania wartości Grupy.
Chciałbym podziękować Inwestorom, Akcjonariuszom, Obligatariuszom oraz wszystkim Partnerom
biznesowym za zaufanie i wsparcie, jakim nas obdarzacie. Dziękuję także całemu zespołowi Grupy
Magellan za zaangażowanie w tworzenie najwyższej jakości usług finansowych.
Zapraszam Państwa do zapoznania się z pełnym sprawozdaniem Grupy Magellan za 2015 rok.

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