SPIS TREŚCI
07

17

23

O nas

Wpływ
na gospodarkę

Wpływ
na rozwój lokalny

31

57

67

Wpływ
na służbę zdrowia

71

O raporcie

Wpływ
na ludzi

Podsumowanie
i plany na przyszłość

Krzysztof Kawalec
Prezes Zarządu
Magellan S.A.

Paweł Niziński
CEO better.

Szanowni Państwo,

Szanowni Państwo,

Mam zaszczyt zaprezentować Państwu „Raport wpływu Grupy Magellan”. Rok poprzedzający 20-lecie naszej firmy postanowiliśmy wykorzystać na ocenę efektów
prowadzonej działalności oraz na przyjrzenie się wpływowi firmy na rozwój społeczno-ekonomiczny w Polsce.
Jako część międzynarodowej grupy bankowej BFF, mamy szansę tworzyć jedną
z największych i najszybciej rozwijających się instytucji w Europie, dostarczających
usługi poprawiające efektywność finansową placówek służby zdrowia, samorządów
i ich kontrahentów. W ciągu 19 lat działalności w Polsce udzieliliśmy prawie 10 mld zł
finansowania dla sektora ochrony zdrowia, jednostek samorządu terytorialnego i firm
z sektora MŚP.
Dokument, który trzymają Państwo w rękach, to efekt rzetelnych prac i analiz, ale
także krytycznego przyjrzenia się skali naszych działań w roku 2016 i w latach ubiegłych. To również rezultat pierwszych konsultacji z kluczowymi interesariuszami firmy.
Z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że wpływ, jaki udało nam się osiągnąć
w roku ubiegłym, ale i w poprzednich latach, zgodny jest z przyjętą biznesową strategią
i naszą misją. Stanowi również odzwierciedlenie wartości firmy i głębokiego przekonania
o słuszności i użyteczności naszych działań.
Od początku istnienia firmy Magellan wierzymy w ludzi, a biznes opieramy na budowaniu etycznych relacji. Dlatego też dokładamy wszelkich starań, aby nie tylko umacniać
naszą pozycję na rynku, ale – w myśl naszego motta „Finansując zwiększamy możliwości” – wzmacniać przy tym naszych interesariuszy.
Mocno wierzę, że doświadczenie związane z przygotowaniem pierwszego Raportu
wpływu Grupy Magellan zainspiruje cały nasz zespół do dalszych działań wspierających
rozwój społeczny i gospodarczy Polski.

Raportowanie wpływu – społecznego, gospodarczego czy ekologicznego, stało się
już standardem dobrego zarządzania organizacją. Kolejne firmy widzą w nim nie tylko
pożytek reputacyjny, ale coraz częściej narzędzie usprawniające procesy zarządzania.
Wraz z rosnącym na świecie trendem inwestowania ze skutkiem społecznym (impact
investment) raportowanie wpływu staje się też istotnym narzędziem budowania długofalowych relacji z potencjalnymi partnerami. Podobnie dzieje się w obszarze komunikacji z szerokim otoczeniem biznesowym firm, ich interesariuszami zewnętrznymi
i wewnętrznymi.
Trudno o lepszą manifestację wartości organizacji niż pokazanie faktów i liczb, odzwierciedlających rzeczywisty wpływ na kluczowe z punktu widzenia działalności firmy
obszary życia społecznego. Trudno o lepszy, oparty na faktach, manifest adresowany
do interesariusza wewnętrznego – pracowników firmy. Raportowanie wpływu to dowód na realizację w codziennym życiu wartości komunikowanych w obrębie korporacji
i na zewnątrz.
W naszej praktyce doradczej widzimy coraz to kolejne firmy z najróżniejszych sektorów
dołączające do grona tych, dla których zakomunikowanie światu tego, co zostawiają po
sobie, po swojej działalności, w tkance społecznej, w kapitale społecznym, traktowane
jest na równi z wynikiem ekonomicznym, jako jeden z celów strategicznych. Raportowany i całkiem wymierny, a dzięki temu poddający się zarządzaniu.
Bardzo się cieszymy, że mogliśmy wesprzeć firmę Magellan w tym ważnym, pierwszym kroku pokazania otoczeniu biznesowemu spectrum wpływu wywieranego przez
firmę w skali regionalnej, jak też ogólnokrajowej.
Zachęcam do lektury i już trzymam kciuki za kolejne edycje.

Zapraszam do lektury.
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O NAS

Magellan w liczbach

10 mld zł przeznaczonych
dla sektora ochrony zdrowia
i na rozwój samorządów.

19 lat pracy na rzecz sektora
ochrony zdrowia.

Ponad 20 tys. projektów
finansowych na rzecz rozwoju sektora
ochrony zdrowia.

763 mln zł przeznaczonych
na innowacyjny sprzęt w szpitalach.

1800 uśmiechniętych małych
pacjentów, dzięki remontom
świetlic przyszpitalnych w ramach
autorskiego projektu charytatywnego
Grupy: „Na zdrowie-uśmiech”.

16 000 godz. szkoleniowych
dla obecnych i przyszłych
menedżerów służby zdrowia
w ramach programów edukacyjnych:
„Zdrowie w regionach”,
„Liderzy Ochrony Zdrowia”.

Od ponad roku w najszybciej
rozwijającej się grupie bankowej
finansującej sektor publiczny
w Europie – BFF Banking Group.
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Grupa Magellan, będąca częścią międzynarodowej grupy bankowej BFF, to lider rynku
usług finansowych dla sektora ochrony zdrowia. Od niemal 20 lat dostarczamy rozwiązania umożliwiające efektywne zarządzanie finansami przez szpitale i ich dostawców,
inne podmioty działające na rynku medycznym, samorządy oraz mały i średni biznes.
Uważamy, że rozwój sektora ochrony zdrowia i środowisk lokalnych jest wynikiem
mądrego zarządzania, skutecznej restrukturyzacji i przemyślanych inwestycji. Nasza
kompleksowa oferta produktowa obejmuje m.in. pożyczki, factoring, refinansowanie zobowiązań, finansowanie inwestycji medycznych czy finansowanie obrotowe.
W ciągu 19 lat działalności w Polsce udzieliliśmy prawie 10 mld zł finansowania dla
sektora ochrony zdrowia, jednostek samorządu terytorialnego i firm z sektora MŚP.
Dzięki tej kwocie nasi klienci mogli poprawić swoją efektywność finansową i lepiej zarządzać kosztami obsługi zadłużenia.

Działamy w Polsce i Europie
Zadebiutowaliśmy w 1998 r. w Łodzi i szybko zajęliśmy pozycję lidera usług finansowych dla sektora medycznego. Z biegiem lat poszerzało się zarówno portfolio oferowanych przez nas rozwiązań, jak i zakres naszej działalności. W 2007 r. pojawiliśmy się
na warszawskiej giełdzie. Po zaledwie 5 latach obecności na rynku giełdowym, zostaliśmy docenieni przez akcjonariuszy i wyróżnieni przez analityków spółek notowanych
na GPW. Dwukrotnie znaleźliśmy się w gronie najlepiej ocenianych spółek w prestiżowym rankingu Giełdowa Spółka Roku 2013, a nasz Zarząd zdobył 3. miejsce w kategorii „kompetencje zarządu”.
Cały czas skutecznie rozwijaliśmy naszą działalność w sektorze ochrony zdrowia:
otworzyliśmy zagraniczne spółki zależne w Czechach i na Słowacji, a w 2010 r. powstała nasza spółka MEDFinance zajmująca się finansowaniem inwestycji medycznych.
Rok 2016 był dla nas rokiem zmian. Staliśmy się częścią międzynarodowej grupy
bankowej BFF. Wspólnie z Banca Farmafactoring tworzymy jedną z największych i najszybciej rozwijających się instytucji, dostarczających rozwiązania finansowe dla sektora publicznego i opieki zdrowotnej w Europie oraz faktoring dla biznesu. Połączenie
z BFF umocniło naszą pozycję na rynku europejskim i pozwoliło na skuteczniejszą realizację strategii ekspansji. Również w 2016 r., w efekcie gwarancji stabilności finansowej zapewnionej przez nowego właściciela, zdecydowaliśmy się na wycofanie spółki
z giełdy. Budowaniu i wzmacnianiu nowych struktur firmy towarzyszyło także przejęcie dobrze prosperującego Oddziału Korporacyjnego Magellan S.A. w Hiszpanii przez
Farmafactoring Espana S.A.
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Rozwój firmy Magellan na przestrzeni lat
W Łodzi powstaje
spółka Magellan

1998

2003

Stajemy się spółką akcyjną

Debiutujemy na Giełdzie
Papierów Wartościowych
1 października 2007 r.
Wzrost naszej wiarygodności
na rynkach finansowych
owocuje współpracą
z globalnymi funduszami
inwestycyjnymi.
Rośnie rozpoznawalność
naszej marki i modelu
biznesowego.
Powołujemy spółkę
zależną Magellan Česká
Republika s.r.o.,
z siedzibą w Pradze
Spółka pracuje nad własnymi
rozwiązaniami łączącymi
specyfikę rynku czeskiego
z modelem biznesowym
Spółki Magellan.
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2006

2007

2008

W spółce pojawia się
Enterprise Investors (EI)
Zmieniamy się z małego
przedsiębiorstwa rodzinnego
z ciekawym pomysłem na
biznes w dynamiczną firmę.
Zdobywamy pozycję lidera
na rynku usług finansowych
dla sektora medycznego,
wyznaczamy standardy
i kształtujemy trendy.

Powstaje spółka zależna
Magellan Slovakia s.r.o.
(aktualnie: Magellan
Central Europe s.r.o.)
z siedzibą w Bratysławie
na Słowacji
Spółka dostosowuje
rozwiązania oferowane na
rynku polskim do specyfiki
słowackiego sektora
szpitalnego.

Powołujemy spółkę
MEDFinance S.A.,
zajmującą się
finansowaniem inwestycji
w ochronie zdrowia
Spółka pomaga szpitalom
w finansowaniu inwestycji,
w szczególności tych
dotyczących wymiany
i zakupu nowego sprzętu
medycznego.

2010

Wprowadzamy
Faktoring dla Biznesu
Jako jeden z nielicznych
faktorów na rynku oferujemy
finansowanie firmom nowo
powstałym, które potrzebują
kapitału na rozwój.

2015

2012

Wprowadzamy ofertę dla
sektora samorządowego

2014

Debiutujemy na
hiszpańskim rynku
finansowania podmiotów
współpracujących
z sektorem publicznym

2016

Stajemy się częścią
grupy bankowej BFF
W wyniku połączenia
Magellana z BFF powstaje
jedna z największych
i najszybciej rozwijających się
instytucji, dostarczających
rozwiązania dla sektora
publicznego i opieki
zdrowotnej w Europie.
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Jesteśmy świadomi naszego wpływu

Chcemy być wiarygodnym partnerem

Nasze wsparcie finansowe ma bezpośredni wpływ na funkcjonowanie szpitali i jednostek samorządu terytorialnego. Oddziałujemy także na dostawców szpitalnych, dostawców JST, lokalny biznes, przedsiębiorczość w regionie oraz pracowników firmy i ich
rodziny. Nasz wpływ społeczny sięga również społeczności lokalnych, a wpływ ekonomiczny przyczynia się do rozwoju gospodarczego w regionie.
Nasz wpływ można podzielić na bezpośredni, wynikający z naszej podstawowej działalności, pośredni, generowany wśród interesariuszy naszych klientów, oraz indukowany, generowany przez wydatki interesariuszy naszych klientów.

Świadomość wpływu na działanie i rozwój sektora publicznego w Polsce znajduje odzwierciedlenie w naszej misji, wizji i wartościach. Wizją Magellana jest bycie wiarygodnym partnerem szpitali, samorządów i MŚP w procesie optymalizowania funkcjonowania ich organizacji poprzez dostarczanie najwyższej klasy produktów finansowych.
Aby było to możliwe, niezbędny jest zespół ludzi, których łączy pasja realizowania
niestandardowych projektów. Nasi pracownicy, dzielący wspólne wartości, współtworzą dziś jedno z lepszych miejsc pracy w regionie.
WARTOŚCI MAGELLANA

INTERESARIUSZE
Interesariusze to grupy lub jednostki, na które organizacja bezpośrednio lub pośrednio oddziałuje i które mają wpływ na działalność danej organizacji.
Należą do nich m.in. pracownicy, dostawcy, konsumenci czy organizacje pozarządowe, klienci, lokalny samorząd czy środowisko naturalne.

BFF BANKING GROUP
BFF to włoski bank, specjalizujący się w zarządzaniu wierzytelnościami i faktoringu pełnym na rynku szpitalnym i samorządowym. Od ponad 30 lat prowadzi swoją działalność na terenie
Włoch, a od kilku lat również w Hiszpanii i Portugalii. W skład
Grupy wchodzą marki Banca Farmafactoring, Farmafactoring
España, Magellan S.A., MEDFinance S.A., a także Magellan Česká Republika s.r.o. i Magellan Central Europe s.r.o.
Od 30 lat firmie przyświeca ten sam cel – dbanie o niezmiennie
wysoką jakość świadczonych usług, co z kolei przekłada się na
lojalność klientów.

uczciwość

rzetelność

szacunek

Zostaliśmy docenieni
Efektywność naszej działalności podkreślają licznie przyznane nagrody i wyróżnienia
branżowe, takie jak Ventury, Gazele Biznesu, Skrzydła Biznesu, Rekiny Biznesu i ranking Giełdowa Spółka Roku. W ostatnich latach zostaliśmy uznani m.in. za jedno z najbardziej dynamicznie rozwijających się małych i średnich przedsiębiorstw, jedną z najlepiej ocenianych przez analityków spółek notowanych na GPW, a nasz prezes, Krzysztof
Kawalec, zwyciężył w kategorii „Menedżer Roku”. Pozytywnie oceniane są także nasze
osiągnięcia finansowe, zarządcze oraz praktyki CSR.

PREZES MAGELLANA WŚRÓD NAJSKUTECZNIEJSZYCH
PREZESÓW SPÓŁEK GIEŁDOWYCH
Prezes naszej firmy, Krzysztof Kawalec, uplasował się w gronie najskuteczniejszych prezesów spółek należących do indeksu WIG80
w rankingu pięcioletnim, przygotowanym przez „Harvard Business
Review Polska” we współpracy z Domem Maklerskim mBanku.
Krzysztof Kawalec związany jest ze Spółką Magellan od 16 lat.
Od 2008 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu naszej firmy.
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O NAGRODACH

Troszczymy się o lokalną społeczność

Gazele Biznesu to ranking najdynamiczniej rozwijających się małych
i średnich firm, prowadzony od 2000 r. Gazela Biznesu to firma małej
lub średniej wielkości, która dzięki dynamicznemu rozwojowi doskonale daje sobie radę wśród nawet znacznie większych konkurentów.

Odpowiedzialność społeczna stanowi integralną część naszego innowacyjnego modelu biznesowego. Poza podstawową działalnością biznesową, angażujemy się także
w projekty o charakterze społecznym, przyczyniające się do podnoszenia jakości opieki
medycznej oraz rozwoju dzieci i młodzieży. Naszym pracownikom stwarzamy warunki
sprzyjające zarówno rozwojowi zawodowemu, jak i realizacji pasji. Szczególnie wspieramy ich aktywność sportową.
Angażowanie się w inicjatywy społecznie użyteczne jest elementem naszego strategicznego podejścia do budowania relacji ze środowiskami lokalnymi, pracownikami,
klientami, dostawcami i akcjonariuszami. Chcemy być dobrym sąsiadem, dlatego włączamy się w działalność społeczną, począwszy od programu darowizn, przez charytatywne biegi czy turnieje sportowe, kończąc na inicjatywach, z których dochód jest przekazywany na wsparcie lokalnych fundacji.

Skrzydła Biznesu to prestiżowy ranking firm z sektora MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw) oraz cykl merytorycznych spotkań.
Giełdowa Spółka Roku to najstarszy i najbardziej prestiżowy
ranking na rynku, organizowany od 18 lat przez Redakcję „Pulsu Biznesu” i Kantar TNS (dawniej TNS OBOP).
Rekiny Biznesu to nagrody dla spółek i osób, które znacząco
wpływają na rozwój polskiego rynku kapitałowego.

Działamy etycznie
Jesteśmy organizacją zarządzaną w sposób etyczny i transparentny. Zasady etyki,
uczciwa konkurencja, wysokie standardy ładu korporacyjnego to bardzo ważne kwestie zarówno dla nas, jak i dla naszych pracowników.
Wspieraniu pracowników w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami i usprawnianiu budowania relacji z klientami sprzyja Kodeks Etyczny Grupy Magellan, obowiązujący również partnerów handlowych, dostawców naszej firmy.

MAGELLAN NAGRODZONY
ZA OTWARTĄ KOMUNIKACJĘ
Profil Magellana na Twitterze znalazł się w 2015 r. na 4. miejscu na
liście 11 kont spółek giełdowych, za pomocą których komunikują się one z inwestorami i które każdy inwestor powinien śledzić.
Zostaliśmy wyróżnieni za „bardzo umiejętne informowanie, czym
się zajmujemy, i pokazywanie, że dobrze się na tym znamy”. Doceniony został również nasz sposób prezentowania analiz branżowych, prognoz oraz wyników finansowych. Profil oceniony został jako „bardzo konkretny, chyba najkonkretniejszy od strony
merytorycznej ze wszystkich wymienionych w rankingu.”
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Dbamy o rynkowe standardy
Zależy nam na dynamicznym rozwoju sektora ochrony zdrowia i stałym podnoszeniu
standardów sektora finansowego. Dlatego należymy do prestiżowych koalicji branżowych, w ramach których, we współpracy z innymi podmiotami, dbamy o przestrzeganie branżowych standardów i o jakość oferowanych na rynku usług.
STRATERA MED.
STRATERA MED. to związek pracodawców, którego celem jest dążenie do równości
podmiotów w ramach postępowań o zamówienia publiczne. Dzięki działaniom na rzecz
utrzymania równowagi w zamówieniach publicznych, przyczyniamy się do lepszej konkurencyjności na rynku usług medycznych i pomagamy promować stosowanie rozwiązań
prawnych gwarantujących równe traktowanie działających na tym rynku podmiotów.
Polski Związek Faktorów
Należymy do grona czołowych podmiotów świadczących usługi faktoringowe w Polsce – banków i wyspecjalizowanych w tym obszarze firm. Obecnie do PZF należy 5 banków komercyjnych i 20 samodzielnych podmiotów wyspecjalizowanych w faktoringu.
Wspieramy działania PZF, między innymi w obszarze standaryzowania jakości usług,
propagowania zasad „dobrych praktyk”, promocji usług faktoringowych, edukacji oraz
współpracy ze środowiskami akademickimi.

Raport wpływu Grupy Magellan
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WPŁYW NA
GOSPODARKĘ

Nasze nowoczesne produkty, relacje z partnerami wykraczające poza ściśle biznesowe
transakcje, transparentność działań, bogate doświadczenie i wysokie standardy etyczne mają wpływ na rynkowe trendy rozliczeniowe. Wnosimy też istotny wkład w rozwój
polskiej gospodarki i jakość życia lokalnej społeczności, w której działamy.

Nasz wpływ w liczbach

W pierwszych latach funkcjonowania Magellana, pomimo spowolnienia gospodarczego obserwowanego w Polsce, co roku zwiększaliśmy wartość udzielanego finansowania o kilkadziesiąt procent, a średnie tempo rocznego wzrostu finansowania w latach
2001–2007 wyniosło 38 proc. Od tej pory stale zwiększamy poziom udzielonego finansowania, w 2016 r. jego wartość była ponadtrzyipółkrotnie większa niż w 2008 r.

Wartość udzielonego finansowania w latach 1999–2016 w mln zł
1600
1400

75 mln zł wartości dodanej
wygenerowanej przez nas w 2016 r.

14%* wzrost naszego udziału
w tworzeniu wartości dodanej brutto.
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* w latach 2013 – 2014
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Niemal 30 mln zł*
podatku przekazanego przez
nas do gminy Łodź.

Suma ta wystarczyłaby na budowę
347 boisk dla dzieci.

* w latach 2004 – 2016

400
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Pomagamy łagodzić skutki spowolnienia gospodarczego
Nasze usługi mają szczególne znaczenie podczas trudniejszej sytuacji gospodarczej,
charakteryzującej się wzrostem zatorów płatniczych, problemami z wyegzekwowaniem należności oraz większą skalą upadłości.
Gdy większość instytucji finansowych w trakcie spowolnienia gospodarczego, w trosce o własne wyniki finansowe, ograniczała poziom udzielanych kredytów, przez co jeszcze bardziej pogłębiała skalę spowolnienia, my systematycznie zwiększaliśmy udzielane finansowanie.
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Wartość dodana wygenerowana przez firmę w danym roku to różnica
pomiędzy przychodem ze sprzedaży a kosztami wykorzystanych zasobów zewnętrznych.

Dzięki utrzymaniu płynności finansowej nasi klienci mogli w terminie płacić swoim dostawcom i przyznawać dłuższe terminy płatności swoim odbiorcom bez ryzyka opóźnień w otrzymaniu pieniędzy.
Przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorcy i ograniczenie niepewności przedsiębiorców co do własnej przyszłości ma szczególne znaczenie podczas spowolnienia gospodarczego i przyczynia się do zwiększenia stabilności ekonomicznej sektora. To wtedy
zwłaszcza przydatna jest nasza pomoc w zarządzaniu wierzytelnościami.

Raport wpływu Grupy Magellan
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Wpływamy na poprawę jakości życia społeczeństwa

Dynamika PKB (lewa oś) oraz dynamika udzielonego finansowania
(prawa oś) w latach 2001–2016
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Tworzymy wartość dodaną
Przyczyniamy się do rozwoju gospodarczego Polski. Średnia roczna wartość dodana
brutto wypracowywana przez naszą Grupę w latach 2013–2016 wynosiła 82,3 mln zł,
co stanowi około 0,23 proc. wartości dodanej brutto miasta Łódź. Łącznie w ciągu tych
trzech lat wypracowaliśmy 329 mln zł wartości dodanej brutto dla polskiej gospodarki. To kwota, która pozwoliłaby na wybudowanie niemal 220 nowych sal operacyjnych.
Jednocześnie możemy się pochwalić pięciokrotnie wyższą niż średnia dla polskiej gospodarki wartością dodaną przypadającą na jednego zatrudnionego, czyli ponadprzeciętną wydajnością pracy naszych pracowników. W 2015 r. wartość dodana przypadająca na jeden etat w naszej firmie wyniosła 570 tys. zł i była pięciokrotnie wyższa niż
przeciętna dla polskiej gospodarki. Oznacza to większy wkład w tworzenie polskiej gospodarki, a w konsekwencji wyższy poziom PKB przypadający na każdego mieszkańca.
20
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Działamy nie tylko na korzyść PKB kraju, ale także na rzecz rozwoju gminy Łódź, na
której terenie jest zarejestrowany Magellan. Ponad 39 proc. wpływów z uiszczanego
przez nas podatku trafia do gminy. Dzięki regularnie płaconym podatkom mamy swój
wkład w poprawę jakości gminnej infrastruktury i zwiększenie skali lokalnych inwestycji.
Jesteśmy też istotnym płatnikiem podatku VAT do polskiego budżetu. W latach
2004–2016 zapłaciliśmy 19 406 685 zł podatku od towarów i usług.
Dynamiczny rozwój, wysokie standardy zarządzania oraz bardzo dobre relacje z inwestorami (4. miejsce pod względem najlepszej komunikacji z inwestorami na GPW) sprawiły, że naszą firmą zainteresowały się Otwarte Fundusze Emerytalne. Przez wiele lat
byliśmy w czołówce spółek notowanych na GPW pod względem zaangażowania OFE,
na przykład pod koniec 2014 r. udział OFE w naszym akcjonariacie przekraczał 70 proc.
Nasz rozwój wpływał na wycenę giełdową akcji. Od początku 2009 r. do momentu
wyjścia z giełdy z końcem 2016 r. kurs naszych akcji wzrósł sześciokrotnie, co miało
pozytywny wpływ na stopy zwrotu uzyskiwane przez OFE dla przyszłych emerytów.

Raport wpływu Grupy Magellan
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Obszary naszego wpływu
Wpływ bezpośredni to wpływ wynikający z naszej podstawowej
działalności
Wpływ pośredni to wpływ generowany wśród naszych klientów
Wpływ indukowany to wpływ generowany poprzez wydatki
dokonywane przez interesariuszy naszych klientów

Wpływ bezpośredni
• Tworzenie wartości dodanej dla polskiej gospodarki
• Lepsze standardy usług faktoringowych
• Poprawa budżetu Państwa dzięki płaconym podatkom CIT i VAT
• Łagodzenie skutków spowolnienia gospodarczego
poprzez systematyczne zwiększanie wartości udzielanego finansowania
Wpływ pośredni
• Poprawa jakości życia lokalnej społeczności
• Rozwój gminy dzięki przekazanemu podatkowi
• Wzrost konsumpcji

Wpływ indukowany
• Regularnie płacone podatki zwiększają skalę lokalnych
inwestycji w gminie, poprawiają sytuację finansową jej
mieszkańców i firm rozwijających się na jej terenie, co
przekłada się na wzrost PKB

22
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WPŁYW NA
ROZWÓJ LOKALNY

Od lat angażujemy się we wsparcie przedsiębiorczości w Polsce, poprawiając warunki
rozwoju dla małego i średniego biznesu, w tym szczególnie młodych organizacji i start-upów. Z drugiej strony kierujemy naszą uwagę w stronę samorządów, rozumiejąc ich
kluczową rolę w tworzeniu warunków dla rozwoju społecznego.

Rozumiemy wyzwania samorządów
Samorządy borykają się z szeregiem problemów finansowych. Dochody własne samorządów, pochodzące przede wszystkim z lokalnych i regionalnych podatków, a także
udziałów w podatkach trafiających do budżetu centralnego, często nie wystarczają bądź
ledwo wystarczają na realizację bieżących zadań. Środki pochodzące z Unii Europejskiej stanowią istotne wsparcie dla realizacji inwestycji bądź innych inicjatyw rozwojowych, jednak by móc z nich skorzystać, samorządy muszą najpierw same zainwestować
w projekty. Wyzwania finansowe JST (Jednostek Samorządu Terytorialnego) przekładają się na sytuację samorządowych dostawców. Współpraca z samorządami często
niesie ze sobą konieczność długiego oczekiwania na zapłatę należności, co w szybkim
tempie przekłada się na pogorszenie biznesowej sytuacji dostawców.

Konieczność zapewnienia płynności
dostawcom.

Restrukturyzacja zobowiązań.

Nasz wpływ w liczbach

747 mln zł* przeznaczonych przez
nas na współpracę z samorządami
pozwoliłoby na wybudowanie
166 przedszkoli.

69 142 000 zł przeznaczonych przez
nas w 2016 r. na wsparcie finansowe
gmin pozwoliłoby na zakup 34 571
komputerów dla szkół w całej Polsce.

*w latach 2013–2016

Odpowiadamy na wyzwania samorządów
Pełnimy ważną rolę w finansowaniu samorządów, udzielając finansowania jednostkom
samorządu terytorialnego, ich dostawcom, a także spółkom komunalnym.
Długoterminowe finansowanie bieżących inwestycji w samorządach oraz partnerstwo przy projektach inwestycyjnych pozwalają gminom na rozwój i utrzymanie płynności finansowej.
Oferujemy JST różne formy wsparcia finansowego, pozwalające na zniwelowanie
przejściowego deficytu budżetowego, realizację inwestycji, a także dokonanie restrukturyzacji zobowiązań.
Wspieramy też samorządowych dostawców finansując realizację zamówienia publicznego, co pozwala przedsiębiorcom skorzystać ze środków finansowych przed terminem wystawienia faktury. Poza tym oferujemy im usługę faktoringu, umożliwiającą
otrzymanie zapłaty za wystawioną fakturę przed terminem jej płatności, pomagamy
finansowo przy starcie w przetargach, a także finansujemy inwestycje w JST.

Mamy wpływ na sytuację samorządów
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Rosnące potrzeby inwestycyjne.

Deficyty budżetowe.

Zwiększenie wydatków do tej pory
finansowanych z budżetu centralnego.

Zarządzanie finansami w ramach
projektów unijnych.
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W latach 2013–2016 udzieliliśmy finansowania bezpośredniego JST o wartości 414,4 mln zł.
Kwota ta pozwoliłaby na wybudowanie ponad 690 km dróg.
Finansujemy JST niemal ze wszystkich województw w Polsce, przy czym większy
udział wśród naszych klientów mają województwa o wysokim PKB, o większych możliwościach inwestycyjnych, dla których potrzebują wsparcia finansowego.
Ponadto wspieramy rozwój infrastruktury JST oraz poprawiamy jakość życia mieszkańców dzięki finansowaniu spółek komunalnych, których właścicielami są samorządy.

Raport wpływu Grupy Magellan
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Obszary naszego wpływu
Wpływ bezpośredni to wpływ wynikający z naszej podstawowej
działalności
Wpływ pośredni to wpływ generowany wśród naszych klientów

Wpływ bezpośredni
• Zniwelowanie przejściowego deficytu budżetowego
samorządów
• Realizacja inwestycji
• Wzrost konkurencyjności obszarów podległych JST
• Poprawa efektywności wykorzystania środków unijnych
• Restrukturyzacja zobowiązań

na wzrost satysfakcji ich pracowników. Pozwala także dostawcom na rozwój, inwestycje w surowce potrzebne do produkcji czy jej usprawnienie.
Dzięki naszemu wsparciu gminy bądź powiaty mogą poprawiać efektywność wykorzystania środków unijnych, szybko rozwiązać bieżące problemy, kontynuować rozpoczęte
inwestycje, a także planować nowe. To z kolei przekłada się na wzrost satysfakcji kluczowych interesariuszy samorządów, czyli mieszkańców podległego im obszaru oraz
współpracujących z nimi dostawców towarów i usług.
Poprawa sytuacji samorządów ma przełożenie na wzrost konkurencyjności nie tylko
ich samych jako potencjalnych zleceniodawców, ale także podległego im obszaru i może
zachęcić kolejne osoby do osiedlenia się na jego terenie.

Rozumiemy wyzwania MŚP

Wpływ pośredni
Wsparcie dla nowo powstałych firm.

Utrzymanie stabilności finansowej.

Inwestycje w zasoby ludzkie.

Utrzymanie konkurencyjności.

• Wzrost satysfakcji mieszkańców obszarów administrowanych przez poszczególne JST
• Podniesienie jakości lokalnej infrastruktury
• Lepsze relacje samorządów z dostawcami towarów i usług
• Poprawa kondycji finansowej dostawców JST i ich pracowników

Łącznie w latach 2013–2016 udzieliliśmy 95,9 mln zł finansowania spółkom komunalnym pochodzącym z większości województw w Polsce. Dzięki naszemu wsparciu możliwe było sfinansowanie wielu inwestycji wpływających na jakość życia mieszkańców,
takich jak poprawa dróg, budowa placów zabaw, poprawa jakości wody pitnej z wodociągów, gospodarka odpadami.
Nasza współpraca z samorządami w ostatnich latach ewoluowała od pokrycia podstawowych potrzeb gmin do wspólnego wypracowywania rozwiązań dla wsparcia lokalnego rozwoju. Od 2015 r. skala finansowania udzielanego przez nas spółkom komunalnym jest znacznie wyższa niż w poprzednich latach.
Naszym istotnym klientem są również samorządowi dostawcy. Wartość udzielonego
im przez nas finansowania w 2016 r. wyniosła niemal 68 mln zł. Polepszenie sytuacji finansowej dostawców JST, a szczególnie odzyskanie płynności ma bezpośredni wpływ
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Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce jest kluczowy dla funkcjonowania gospodarki. Wytwarza on połowę polskiego PKB oraz zatrudnia ponad
70 proc. pracowników sektora przedsiębiorstw. Jednak prowadzenie działalności
gospodarczej w Polsce wiąże się z szeregiem barier. Jak wynika z raportów Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, mali i średni przedsiębiorcy muszą mierzyć się z zatorami płatniczymi, a odzyskanie należności zajmuje im około
900 dni. Jak podaje Bibby MŚP Index, z niezapłaconymi fakturami problem ma około
76,4 proc. małych i średnich przedsiębiorstw. Szacuje się, że jedna dziewiąta wartości faktur wpływa z opóźnieniem. Problemem wielu przedsiębiorców, także z sektora MŚP, są przeterminowane wierzytelności. Firmy te teoretycznie mają wiele zleceń i wystawionych faktur, ale nie idą za nimi płatności.
Problem zatorów płatniczych może doprowadzić do utraty płynności. W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, które w obliczu trudności nie mogą
Raport wpływu Grupy Magellan
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na ogół liczyć na kredyt, może to stać się powodem upadku firmy.
Potwierdzają to statystyki GUS. Jedynie 76 proc. przedsiębiorstw prowadzi działalność po roku, natomiast po pięciu latach jedynie co trzecia firma funkcjonuje na rynku.
Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność muszą pokonać wiele barier, wśród
których najbardziej dotkliwymi są obciążenia podatkowe i pracownicze. Na starcie
firma zamiast inwestować środki obrotowe w rozwój, jest zmuszona regulować zobowiązania wobec US i ZUS, co może doprowadzić do likwidacji nawet najbardziej
obiecujące przedsiębiorstwo. Oferta banków skierowana do nowo powstałych podmiotów jest bardzo uboga i często wymaga tak wielu zabezpieczeń, że mało który
przedsiębiorca jest w stanie z niej skorzystać.
FAKTORING WYMAGALNOŚCIOWY
W ciągu zaledwie roku od chwili uruchomienia nowej oferty staliśmy
się liderem faktoringu wymagalnościowego. Naszym klientom oferujemy nie tylko nabywanie ich faktur, ale także pomagamy im w odzyskaniu należności. Ma to korzystny wpływ na wskaźniki płynności, rotację należności oraz pozwala poprawić bilans firmy klienta. Dłużnikowi
natomiast daje to możliwość rozliczenia wierzytelności w określonym
wspólnie z faktorem czasie.
Tylko przez 2 lata działalności w ramach usługi Faktoring dla Biznesu
osiągnęliśmy obroty w wysokości ponad 100 mln zł.

Odpowiadamy na wyzwania MŚP

SPOSÓB NA ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI
Dzięki faktoringowi firmy mogą profesjonalnie zarządzać swoimi należnościami. Prowadzimy szczegółową ewidencję rozliczeń z odbiorcami,
wyjaśniamy niezgodności, pozyskujemy informacje pozwalające we właściwy sposób rozliczyć transakcję. Spółka monitoruje terminy wymagalności faktur i dba o terminowe uzyskanie zapłaty. Pozyskuje też dla swoich klientów informacje gospodarcze na temat dowolnego kontrahenta.

Mamy wpływ na sektor prywatny
Już w 2015 r. – pierwszym roku funkcjonowania faktoringu w naszej firmie, sfinansowaliśmy faktury o wartości niemal 13 mln złotych, jednak jak duże było zapotrzebowanie na usługi faktoringu, pokazał następny rok, w którym liczba sfinansowanych faktur wzrosła o 475 proc., a ich wartość o 611 proc.
Małe i średnie firmy korzystając z faktoringu „uwalniają pieniądze”, dzięki czemu
mogą kupić surowce potrzebne do produkcji, a także zrealizować nowe inwestycje. Swoim dostawcom mogą zapłacić za towar szybciej, co pozwala na uzyskanie
oszczędności. Jednocześnie poprawiają swoje relacje z dłużnikami.
Nasze rozwiązania bezpośrednio przekładają się na wyniki firmy. Poprzez wzrost
cykli sprzedażowych, zwiększa się jej przychód i marżowość, a w rezultacie także
zysk, za którym idą inwestycje i wzrost zatrudnienia.
Korzystanie z usług faktoringu pozytywnie wpływa na płynność finansową firmy,
która może zagwarantować swoim pracownikom stabilność zatrudnienia i przewidywalność środowiska pracy, to z kolei ma bezpośredni wpływ na sytuację ich gospodarstw domowych i ich zachowania konsumpcyjne.

Staramy się wyjść naprzeciw tym problemom i od 2015 r. wspieramy konkurencyjność
MŚP, oferując im dostosowane do ich potrzeb rozwiązania finansowe. Dbamy, by nasza oferta była dopasowana do możliwości przedsiębiorców, procedury uproszczone,
a formalności ograniczone. Stawiamy na przejrzystość, gwarantujemy bezpieczeństwo
transakcji i pewność otrzymania zapłaty po dokonaniu sprzedaży.
Jako faktor dostarczamy klientom informacje na temat tego, w jaki sposób działa
firma kontrahenta, jaki majątek posiada, z jakimi podmiotami jest powiązana, jak jest
oceniana przez innych uczestników rynku jej dyscyplina płatnicza oraz jak jest oceniane ryzyko współpracy z takim kontrahentem.
Jako jeden z nielicznych faktorów na rynku oferujemy finansowanie firmom rozpoczynającym swoją działalność, obdarzając je zaufaniem i uwzględniając przy ocenie ryzyka dobry pomysł na biznes oraz grono wiarygodnych kontrahentów.
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Obszary naszego wpływu
Wpływ bezpośredni to wpływ wynikający z naszej podstawowej
działalności
Wpływ pośredni to wpływ generowany wśród naszych klientów
Wpływ indukowany to wpływ generowany poprzez wydatki
dokonywane przez interesariuszy naszych klientów

Wpływ bezpośredni
• Lepsze zarządzanie finansami (uwolnienie pieniędzy,
poprawa bilansu firmy, zwiększenie przychodu i zysku,
wzrost cykli sprzedażowych)
• Rozwój działalności (realizowanie inwestycji, wzrost
zatrudnienia)
• Poprawa relacji z partnerami biznesowymi
Wpływ pośredni
• Poprawa sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych i poprawa jakości życia pracowników
• Poprawa sytuacji finansowej dłużnika i jego pracowników
Wpływ indukowany
• Rozwój przedsiębiorstw to także większe wynagrodzenia i konsumpcja ich pracowników
• Zapewniona równowaga finansowa i stabilność rozwoju przedsiębiorstw gwarantują zwiększenie płaconych
podatków przez ich pracowników i współpracowników,
co przekłada się na wzrost PKB naszego kraju
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WPŁYW NA
SŁUŻBĘ ZDROWIA

Sektor ochrony zdrowia jest priorytetem naszej działalności. Współpracujemy ze środowiskiem medycznym, znamy i rozumiemy jego problemy, a naszą ofertą odpowiadamy na niedoskonałości i wyzwania systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Udzielane przez nas finansowanie pozwala zarówno szpitalom, jak i ich dostawcom
efektywnie zarządzać płynnością finansową oraz inwestować w nowoczesny sprzęt
medyczny.

Perspektywa regionalna

Perspektywa krajowa

67% (579 mln zł) w 2016 r.
naszych działań koncentruje się
w województwach, w których poziom
zadłużenia w Polsce jest najwyższy.

86% (22 mln zł) spadku zadłużenia
szpitali pod koniec 2016 r. pochodzi
z województw, w których
koncentrujemy nasze działania.

Zadłużenie przeterminowane szpitali
wobec dostawców wynosi
1,82 mld zł. Kwota ta pozwoliłaby
dostawcom na roczne utrzymywanie
38 000 pracowników.

650 przeszkolonych dyrektorów
szpitali w ramach programu „Zdrowie
w regionach” wpływa na poprawę
jakości zarządzania w sektorze
medycznym w Polsce.

43% wartości wszystkich nowych
karetek zakupionych w 2016 r.
w Polsce sfinansowane było
przez MEDFinance.
21 karetek sfinansowanych przez
MEDFinance w 2016 r. ratuje życie
ponad 150 tys. pacjentów rocznie.

Niemal 350 mln zł
przeznaczonych przez nas w 2016 r.
na sfinansowanie działalności dostawców
szpitalnych to równowartość kosztów
wyjazdów wakacyjnych dla 174 371 dzieci
pracowników dostawców.

Ponad 745 mln zł wsparcia dla
szpitali udzielonego przez nas
w 2016 r. to roczne zarobki 24 838
pielęgniarek.

168 mln zł inwestycji MEDFinance
w 2016 r. wystarczyłoby na zakup
840 tomografów komputerowych
lub stworzenie nowoczesnej sali
operacyjnej w co 9. szpitalu w Polsce.

177
mln
22 mln zł odnotowanego spadku
zobowiązań szpitali
w 2016 r. w 4 najbardziej zadłużonych
województwach wystarczyłoby na
pokrycie kosztów płac minimalnych
pracownikom medycznym w całej
Polsce oraz sfinansowanie
miesięcznej terapii onkologicznej
ponad 300 pacjentom.

O 10% (w sumie o 361 mln zł ) poprawiła
się sytuacja finansowa szpitali
w latach 2011–2015
(spadek zobowiązań wymagalnych)
w województwach, w których
koncentrujemy nasze działania.
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W 2015 r. samorządy wydały na
spłatę zadłużenia szpitali 177 mln zł.
Kwotę tę zamiast na spłatę długów
samorządy mogłyby przeznaczyć na
remont i doposażenie w nowoczesny
sprzęt ponad 400 oddziałów
dziecięcych w Polsce.

Raport wpływu Grupy Magellan
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Rozumiemy wyzwania służby zdrowia

Wyzwania szpitali i współpracujących z nimi podmiotów

Służba zdrowia w liczbach

Niedofinansowanie
Jak wynika z raportu OECD „Zdrowie w pigułce” („Health at a glance”) z 2015 r., Polska
przeznacza na opiekę zdrowotną 6,4 proc. PKB, zajmując tym samym niemal ostatnią
pozycję wśród państw Unii Europejskiej oraz 36. pozycję wśród państw rozwiniętych.
Jednocześnie polska służba zdrowia jest uważana za jedną z najgorszych w Europie.
W Europejskim Konsumenckim Indeksie Zdrowia zajęliśmy 34. miejsce na 35 badanych
państw (to o trzy pozycje gorzej w stosunku do poprzedniej edycji Indeksu).

Nakłady na służbę
zdrowia – 34 – takie miejsce na 35
państw OECD zajmuje Polska pod
względem publicznych wydatków
na zdrowie (w relacji do PKB).

Przeciętny koszt świadczeń
medycznych finansowanych z NFZ
na jednego obywatela w wieku
od 0 do 65 lat – ok. 1,2 tys. zł
rocznie (dane EY).

Odsetek pielęgniarek przypadających
w Polsce na każdy
1000 pacjentów – 5,2%.
Średnia europejska – 8,4%.

Odsetek lekarzy przypadających
w Polsce na każdy
1000 mieszkańców – 2,3%.
Średnia europejska – 3,5%.

Niedoszacowanie
Koszt wielu procedur medycznych jest niedoszacowany, a tym samym pieniądze otrzymywane z NFZ nie pokrywają realnych wydatków ponoszonych przez podmioty przyjmujące pacjentów. Jak wynika z analizy wyników finansowych szpitali, już na poziomie
procedur generują one stratę 5,5 proc.
Pacjenci leczeni szpitalnie (w tys.) w 2015 r. wg województw (lewa oś) w porównaniu
z zadłużeniem SPZOZ na koniec 2015 r. (w mln zł) wg województw (prawa oś)
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Roczny koszt świadczeń na
obywatela dla osób
w wieku powyżej 65 lat –
3,5 tys. zł (dane EY).

warmińsko-mazurskie

Średni czas oczekiwania
na świadczenia zdrowotne w Polsce –
2,9 miesiąca.
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dolnośląskie
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● pacjenci leczeni szpitalnie (w tys.)
● zobowiązania SPZOZ (w mln zł)
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Istnieje silna zależność pomiędzy liczbą pacjentów przyjmowanych w ciągu roku a poziomem zadłużenia w danym województwie. W województwach, w których przyjmowanych jest najwięcej pacjentów, występuje również najwyższy poziom zadłużenia.
Oznacza to, że ceny świadczeń są zbyt niskie i nie pokrywają realnych wydatków szpitali. Z każdym rokiem koszt świadczeń dla jednego pacjenta wzrasta z uwagi na coraz
większą liczbę osób powyżej 65 roku życia. Na ceny świadczeń wpływ mają także rozwój technologiczny i droższe, ale przy tym bardziej skuteczne metody leczenia.
Zadłużenie
Zadłużenie szpitali w Polsce od kilku lat utrzymuje się na poziomie ok. 10 mld zł,
a w ostatnich latach nawet rośnie. Na poprawę sytuacji nie wpływa ani zwiększenie
wydatków na zdrowie, które w ciągu 10 ostatnich lat wzrosły dwukrotnie, ani przeprowadzane inicjatywy oddłużania szpitali.
Problem zadłużenia dotyka ok. 40 proc. szpitali publicznych w Polsce.
Zadłużenie w powiatach
Najtrudniejsza sytuacja jest w szpitalach gminnych, których średni wskaźnik rentowności netto był najniższy zarówno w 2014, jak i w 2015 r. Bywa, że zadłużenie szpitali
jest wyższe niż roczny dochód województwa. Istotnym problemem szpitali jest także
wymagalność ponad 16 proc. kwoty ich zobowiązań. Obowiązek finansowania części
świadczeń medycznych oraz pokrywania długów SPZOZ jest ogromnym obciążeniem finansowym dla samorządów, prawie zawsze przekraczającym ich możliwości finansowe.

INWESTYCJE SZPITALI
Inwestycje szpitali dotyczą w większości przypadków zakupu
sprzętu medycznego. Ponadto szpitale muszą inwestować w odświeżanie podstawowego wyposażenia z powodu jego zużycia
lub możliwości oferowania lepiej płatnych bądź mniej inwazyjnych
procedur w ramach istniejących kontraktów. Każdego roku szpitale inwestują miliardy złotych w remonty infrastruktury, nowy
sprzęt i technologie medyczne. Na sam średni i duży sprzęt medyczny, tj. aparaty USG, RTG, a także tomografy, szpitale wydają kilkaset milionów złotych rocznie.
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NIEDOBORY KADRY
Polska jest na ostatnim miejscu w Europie pod względem proporcji liczby lekarzy do ogółu populacji i na jednym z ostatnich
pod tym względem w przypadku pielęgniarek. Jak wynika z danych OECD, na 1000 mieszkańców przypada 2,3 lekarza i 5,2 pielęgniarki. Ponadto istnieją specjalności deficytowe, w których lekarzy brakuje znacząco.
Uważa się, że co dziesiąty absolwent medycyny planuje rozwijać swoją karierę za granicą.
Konsekwencją takich niedoborów jest coraz większa presja płacowa wywierana na szpitale. Nieunikniony wzrost wynagrodzeń
przełoży się z kolei na podniesienie kosztów działalności szpitali. Już teraz wydatki na zatrudnienie personelu wynoszą średnio
ok. 50 do 60 proc. rocznego budżetu.

Konsekwencje zadłużenia
Dla dostawców szpitali
Z 2 mld zł zadłużenia przeterminowanego SPZOZ, aż 1,82 mld zł to zobowiązania wobec dostawców i usługodawców. Placówki zapożyczają się m.in. u dostawców leków,
materiałów opatrunkowych, cateringu, firm sprzątających i ochroniarskich. Zdarza się,
że szpitale nie regulują w terminie swoich zobowiązań nawet wobec regionalnych stacji krwiodawstwa i krwiolecznictwa, u których zamawiają krew.
Ustawa z 2013 r. zakłada, że termin zapłaty w transakcjach, których dłużnikiem jest
podmiot publiczny, nie może przekroczyć 60 dni. Tymczasem średni czas oczekiwania
na zapłatę przez szpitale przekracza pół roku.
Dla pacjentów
Niskie nakłady na służbę zdrowia w Polsce oraz zadłużenie SPZOZ przekładają się na
sytuację pacjentów. Fundacja Watch Health Care podaje, że średni czas oczekiwania
na gwarantowane świadczenia zdrowotne w Polsce wynosi 2,9 miesiąca. Długi czas
oczekiwania dotyczy nie tylko wizyt u lekarzy specjalistów, ale i podstawowych badań.
Jednocześnie polscy pacjenci nie mają dostępu do wielu nowoczesnych leków i terapii dopuszczonych do obrotu w Unii Europejskiej. Jak podaje fundacja Watch Health
Care, dotyczy to co najmniej 256 leków i 1000 tzw. technologii nieigłowych.
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WYZWANIE –
STARZENIE SIĘ SPOŁECZEŃSTWA
Nasze społeczeństwo jest jednym z najszybciej starzejących
się w Unii Europejskiej. W ciągu najbliższych 20 lat liczba osób
powyżej 65 roku życia wzrośnie o 3 mln i będzie wynosić ok. 8,5
mln. Niesie to ze sobą ogromny wzrost wydatków na leczenie.
Przeciętny koszt świadczeń dla osób powyżej 65 r.ż. jest prawie
trzykrotnie wyższy niż ten dla osób młodszych.

w szczególności te dotyczące wymiany i zakupu sprzętu medycznego czy infrastruktury. Naszym klientom proponujemy zarówno klasyczne formy finansowania, jak leasing
czy pożyczka ratalna, jak i kompleksowe plany finansowe, współtworzone z dostawcami sprzętu medycznego. W ten sposób szpitale mogą bez konieczności angażowania własnych środków rozpoczynać inwestycje w rozwój i modernizację, a tym samym
poprawiać konkurencyjność swoich placówek i podnosić standardy leczenia pacjentów.

Mamy wpływ na sektor ochrony zdrowia

Wyzwania służby zdrowia

Rosnące zadłużenie.

Starzenie się społeczeństwa.
Kwota finansowania udzielonego przez nas SPZOZ w 2015 r. stanowi
równowartość 1,8 proc. budżetu NFZ przeznaczanego na lecznictwo szpitalne,
a w 2016 r. aż 2,5 proc. tej wartości.

Rosnąca potrzeba inwestycji
medycznych.

Niedobory kadry.

Niedofinansowanie.

Niedoszacowanie.

Odpowiadamy na wyzwania służby zdrowia
W firmie Magellan oferujemy nowoczesne i elastyczne rozwiązania finansowe, takie jak
m.in. pożyczki, faktoring oraz refinansowanie zobowiązań, dzięki czemu maleje liczba
placówek generujących straty. Lepsza kondycja finansowa szpitali przekłada się z kolei na stabilne warunki rozwoju szpitalnych dostawców i zwiększa ich konkurencyjność.
Poprzez spółkę MEDFinance pomagamy natomiast szpitalom finansować inwestycje,
38
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Jesteśmy niekwestionowanym liderem rynku usług finansowych dla sektora medycznego w Polsce. Dzięki naszemu wsparciu polepsza się sytuacja finansowa szpitali. Placówki mają środki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania oraz na zapewnienie personelowi stabilnego wynagrodzenia.
Za pośrednictwem spółki MEDFinance pomagamy realizować inwestycje kluczowe
dla ochrony zdrowia i ratowania życia w Polsce, mamy udział w finansowaniu najnowocześniejszego sprzętu, a także aparatury pozwalającej stosować rozwiązania do tej
pory w naszym kraju nieobecne. Przyczyniliśmy się m.in. do powstania najnowocześniejszego ośrodka neurochirurgii i ortopedii w Polsce – szpitala Vital Medic w Kluczborku.

Przyczyniamy się do spadku kosztów obsługi zadłużenia szpitali
Mamy istotny wpływ na obniżenie kosztów obsługi zobowiązań przez SPZOZ, które
dla wielu szpitali, ze względu na skalę zadłużenia, są jednymi z ważniejszych kosztów
funkcjonowania.
Pomagamy szpitalom w restrukturyzacji zobowiązań wymagalnych i zmianie warunków spłaty zobowiązań, dzięki czemu placówki mogą obniżyć koszty wynikające z zadłużenia. Roczne oprocentowanie zobowiązań wymagalnych często dochodzi
do 16 proc., a dodatkowe koszty sądowe i komornicze windują je do 30 proc. rocznie.
Raport wpływu Grupy Magellan
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Z naszych analiz wynika, że przy wsparciu Magellana placówki mogą obniżyć zobowiązania o około 6 proc. w skali roku, a w województwach, w których jesteśmy silniej obecni, spadek ten jest prawie dwa razy większy.
W 2015 r. udzieliliśmy szpitalom finansowania na kwotę 602 mln zł, co stanowiło ponad
34 proc. kwoty zobowiązań wymagalnych SPZOZ na koniec 2015 r. Rok później udzielone
przez nas finansowanie wyniosło 745 mln zł, co odpowiadało aż 43 proc. tychże zobowiązań. W efekcie naszej działalności udało się poprawić strukturę zadłużenia szpitali.
Z województw, w których dużą rolę odgrywa nasze zaangażowanie, pochodzi aż
86 proc. spadku zobowiązań (pomiędzy 3. a 4. kwartałem 2016 r.). Podczas gdy całkowity spadek zobowiązań polskich szpitali wyniósł 0,23 proc., to w województwach mazowieckim, śląskim, kujawsko-pomorskim oraz lubelskim był on dwukrotnie wyższy
i wyniósł łącznie 0,43 proc. (spadek o 21,9 mln zł).

DOBRA PRAKTYKA –
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ
W 2012 i 2013 r. szpital w Dąbrowie Białostockiej stracił kontrakt z NFZ na chirurgię, co stanowiło połowę dotychczasowego finansowania otrzymywanego z funduszu. Utrata kontraktu
oznaczała konieczność zamknięcia oddziału chirurgicznego, pojawiło się też ryzyko zamknięcia całej placówki. Rolę jedynego
szpitala w powiecie miał przejąć szpital powiatowy w Sokółce.
Placówka musiała pozyskać dodatkowe finansowanie na poradzenie sobie z zamknięciem oddziału, wypłaceniem odpraw jego
pracownikom i zażegnaniem kryzysowej sytuacji.
Dzięki udzielonej przez nas pożyczce, szpital uzyskał środki na
zmianę profilu działalności. W odpowiedzi na starzenie się społeczeństwa postawił na rozbudowę ZOL (zakład opiekuńczo-leczniczy). Specjalizacja w wybranej niszy okazała się dobrym
rozwiązaniem. Szpital wyszedł z zadłużenia, a dzięki przeprofilowaniu, nie konkuruje z placówką w Sokółce.

Wspieramy innowacyjność szpitali
Dzięki oferowanej przez naszą spółkę MEDFinance pomocy w finansowaniu inwestycji, w szczególności dotyczących wymiany i zakupu nowego sprzętu medycznego, diagnostyki i infrastruktury, szpitale mogą zapewniać pacjentom dostęp do nowoczesnych terapii, dokładniejszej diagnostyki i w konsekwencji do skuteczniejszego leczenia.
Za pośrednictwem MEDFinance finansujemy projekty o zróżnicowanych budżetach,
począwszy od kilkudziesięciu tysięcy złotych, a skończywszy na kilkudziesięciu milionach. Aktywnie wspieramy projekty będące start-upami, w których kapitał początkowy składa się wyłącznie z pomysłu oraz biznesplanu, i oferujemy ich twórcom rozwiązania finansowe szyte na miarę. W ten sposób przyczyniamy się do powstania często
bardzo innowacyjnych i pionierskich inicjatyw.
Sami też stawiamy na innowacyjność. Stworzyliśmy m.in. pierwszy w Polsce wirtualny konfigurator ambulansów w naszym salonie sprzedaży ambulansów online
MEDAmbulans. Klienci odwiedzający naszą stronę internetową mogą wybrać markę
i model samochodu, rodzaj wyposażenia, a następnie zakupić pojazd w systemie ratalnym. Jesteśmy też w stanie stworzyć ambulans dostosowany do bardzo precyzyjnych oczekiwań, w którym zastosujemy sprzęt pochodzący od różnych dostawców.
Każdego roku skala naszego zaangażowania rośnie. W ostatnich dwóch latach (2015
oraz 2016) za pośrednictwem MEDFinance udzieliliśmy finansowania na łączną kwotę prawie 324 mln zł. Środki te przeznaczone zostały na inwestycje medyczne – zakup
ambulansów, nowoczesnej aparatury diagnostycznej, wyposażenie ośrodków medycznych oraz poprawę infrastruktury.
Struktura udzielonego finansowania (wartościowo) w latach 2015–2016
w podziale na rodzaj inwestycji

● 9% karetki pogotowia
● 21% sprzęt medyczny
● 30% urządzenia diagnostyki obrazowej
● 40% infrastruktura

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie
Białostockiej zajął 3. miejsce w Rankingu Szpitali Publicznych
2016, w kategorii: Kontrakt z NFZ do 29 mln zł.
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Jesteśmy liderem w Polsce pod względem finansowania ambulansów. W latach 2013–2016
nasz udział w rynku wynosił średnio 44 proc.
Przed nami dużo pracy. Polska służba zdrowia wymaga znaczącego unowocześnienia, a w najbliższych trzech latach planowane są inwestycje na łączną kwotę 11,9 mld zł.

DOBRA PRAKTYKA –
AMBULANS DOPASOWANY DO POTRZEB
RATOWNIKÓW
Stworzyliśmy unikatową zabudowę ambulansu dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, według pomysłu jej dyrektora. Jej wyjątkowość polega na zastosowaniu
odwróconego schematu umiejscowienia sprzętu, m.in. defibrylatora, respiratora i pompy infuzyjnej. W pojeździe nie ma też bezpośredniego przejścia z kabiny kierowcy do przedziału medycznego. Sprzęt w ambulansie pochodzi od kilku dostawców. Przed
MEDFinance budowy takiego ambulansu nie chciała się podjąć
żadna inna firma.
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DOBRA PRAKTYKA –
SZPITAL MIEJSKI W ZABRZU I MEDFINANCE
Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka im. prof. Wojciecha Starzewskiego w Zabrzu zdobyło główną nagrodę w kategorii „Lider Roku
2016 w Ochronie Zdrowia – innowacyjny szpital” w XVI edycji konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny 2016.
To jedyny szpital w Polsce (a także jeden z niewielu w Europie),
w którym pacjentki z endometriozą mogą liczyć na usunięcie
wszystkich zmian endometrialnych w trakcie zabiegu z użyciem
noża plazmowego.
W sfinansowaniu sprzętu do nowo powstającej placówki pomogła nasza spółka MEDFinance. Łączna wartość dostarczonego
przez nas szpitalowi sprzętu to 2 mln 795 tys. zł. Sfinansowaliśmy prawie 80 proc. wyposażenia placówki, w tym zintegrowany
system do laparoskopowej sali operacyjnej, sprzęt endoskopowy,
łóżka porodowe, wannę porodową, wózki i inkubatory.
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DOBRA PRAKTYKA –
SAMODZIELNY SZPITAL KLINICZNY NR 4
W LUBLINIE I MEDFINANCE
Samodzielny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie to największy szpital Lubelszczyzny i zarazem lider inwestycji w regionie. Najważniejszą inwestycją w sprzęt, dokonaną przez szpital w ubiegłym
roku, był zakup najnowocześniejszego w Polsce tomografu komputerowego. To pierwsza instalacja tego typu sprzętu w naszym
kraju i czwarta w Europie, która dzięki zastosowaniu technologii 256-rzędowej tomografii komputerowej pozwala na lepszą
diagnostykę u pacjentów z chorobami nowotworowymi. Zakup
przyczynił się także do zmniejszenia kolejki oczekujących poprzez wyeliminowanie długich przerw w działaniu poszczególnych pracowni oraz skrócenie czasu trwania badań.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 8 mln zł, z których 4,3 mln zł
pochodziło od naszej spółki MEDFinance.
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DOBRA PRAKTYKA –
SZPITAL VITAL MEDIC W KLUCZBORKU I MEDFINANCE
Województwo opolskie borykało się z deficytem oddziałów ortopedyczno-neurochirurgicznych. Najbliższy przeprowadzający
tego typu operacje szpital w Opolu nie był w stanie realizować
wystarczającej liczby zabiegów z uwagi na ograniczenia bloku operacyjnego, co skutkowało m.in. jednymi z najdłuższych
w kraju kolejkami po endoprotezy. Populacji regionu, wynoszącej ok. 200 tysięcy osób, brakowało również dostępu do rezonansu magnetycznego.
W odpowiedzi na powyższe potrzeby Spółka Vital Medic zbudowała w Kluczborku prywatny szpital, będący najnowocześniejszym ośrodkiem neurochirurgii i ortopedii w Polsce. Szpitalowi
towarzyszy Centrum Edukacji i Rozwoju w Medycynie, supernowoczesny ośrodek badawczy, którego celem jest prowadzenie
prac nad udoskonaleniem standardów i procesów medycznych
w neurochirurgii i ortopedii.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 41,7 mln zł. MEDFinance odpowiada za sfinansowanie ponad ¼ inwestycji. Pożyczka udzielona przez MEDFinance wyniosła 13 mln zł.
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W ostatnich latach coraz częściej udzielamy wsparcia placówkom prywatnym. O ile jeszcze
w 2015 r. większość udzielonego przez nas finansowania dotyczyła publicznej służby zdrowia (63 proc.), o tyle rok później proporcje te były wyrównane (po 50 proc.). Zarówno w 2015,
jak i 2016 roku, sfinansowaliśmy prawie 30 proc. inwestycji w publicznej służbie zdrowia.
Nasz udział w prywatnych inwestycjach wzrósł w tych latach z poziomu 9 proc. do 11 proc.
Wspieramy dostawców szpitalnych
Poprzez nasze produkty finansowe wspieramy nie tylko placówki ochrony zdrowia, ale także ich dostawców. Od początku naszej działalności udzieliliśmy niemal 2 mld zł wsparcia firmom świadczącym usługi i zaopatrującym szpitale w całej Polsce.
Współpracując z nami dostawcy łatwiej zarządzają płynnością, skuteczniej ograniczają
ryzyko prowadzonej działalności gospodarczej oraz zmniejszają zapotrzebowanie na kapitał obrotowy. Finansujemy dostawców ze wszystkich województw w Polsce, a coraz częściej także dostawców zagranicznych. Większość z nich to małe i średnie przedsiębiorstwa,
dla których utrzymanie płynności finansowej ma szczególne znaczenie, gdyż w odróżnieniu
od dużych firm mają one znacznie mniejsze możliwości kredytowania szpitali.

Dzięki rozwiązaniom finansowym Magellana, mali i średni dostawcy otrzymują
zastrzyk finansowy, który pozwala na bezpieczne funkcjonowanie, pomimo
zatorów płatniczych ze strony placówek ochrony zdrowia.

Pomagamy dostawcom poprawić kondycję finansową, wspieramy rozwój ich biznesu
i przyczyniamy się do zwiększenia konkurencyjności. Odkupujemy od nich niezapłacone w terminie faktury i ustalamy ze szpitalem nowy harmonogram spłaty, dzięki czemu ten może uzyskać finansowanie na okres sięgający nawet 36 miesięcy. W ramach
faktoringu powierniczego udzielamy finansowania kontrahentom dostawców i przejmujemy odpowiedzialność za odzyskanie od nich środków wynikających z wierzytelności. Oferujemy też dostawcom pożyczkę w oparciu o uproszczoną procedurę zdolności kredytowej, prefinansujemy faktury, udzielamy pożyczki na przetarg, a także, za
pośrednictwem MEDFinance, służymy wsparciem finansowym przy dokonywaniu inwestycji w sprzęt.

Struktura przetargów powierzanych dostawcom przez szpitale w podziale
na branże
DOBRA PRAKTYKA –
EMKA S.A.

● 77,54% medyczna
● 22,46% inne:

7,37% sprzątanie
1,36% kosmetyki, środki czystości
0,23% materiały papiernicze
0,59% ochrona
4,30% spożywcza
0,19% wodno-kanalizacyjna
0,03% telekomunikacja,
telefony
0,97% ciepłownictwo i gaz
1,86% budowlana
0,58% motoryzacja
0,04% BHP, odzież ochronna

EMKA S.A. z siedzibą w Żyrardowie jest jedną z czołowych firm
na polskim rynku, w branży unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych. Firma konsekwentnie wprowadza kolejne nowe rozwiązania technologiczne i organizacyjne, które po
pewnym czasie stają się standardem w całej branży. Jest solidnym partnerem lokalnym, zatrudnia 200 pracowników, z których 80 proc. pochodzi z okolic siedziby firmy i z których wielu
jest związanych z nią ponad 20 lat. EMKA współpracuje z nami
od przeszło 10 lat i od lat utrzymuje płynność finansową. Systematycznie wprowadzane są innowacje w działalności firmy i rozwiązania ekologiczne.

i robocza
0,41% nieruchomości, grunty,
parkingi, administracja
0,77% elektroenergetyczna
1,16% informatyka
2,60% finanse
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Mamy wpływ na jakość ochrony zdrowia
Nasza działalność przyczynia się do polepszenia jakości służby zdrowia w Polsce. Uregulowanie zobowiązań wobec szpitalnych dostawców powoduje, że zyskują oni warunki do rozwoju, w których mogą polepszać jakość swoich usług. Dzięki wsparciu inwestycji poprawia się jakość infrastruktury szpitalnej oraz diagnostyki, skraca się czas
oczekiwania na realizację niektórych świadczeń, a także rośnie efektywność finansowa szpitali, będąca ważnym elementem oceny jakości ochrony zdrowia. Podczas gdy
w ostatnich latach średnia wartość sprzedaży brutto w Polsce spadła o 0,08 proc.,
to w województwach, w których nasz udział w zobowiązaniach SPZOZ przekracza
10 proc., wskaźnik ten wzrósł średnio o ponad 2,2 proc.

Udział Magellana w zobowiązaniach a zmiana rentowności brutto
sprzedaży SPZOZ, w latach 2014–2016, w punktach procentowych
● 0 – 0,03
● 0,03 – 0,07
● 0,07 – 0,1

-3,09

Podnosimy kompetencje osób zaangażowanych w ochronę zdrowia
W ramach partnerstwa z Fundacją im. Lesława A. Pagi przy projekcie „Liderzy Ochrony
Zdrowia”, inwestujemy w liderów i podnosimy kompetencje przyszłej kadry menedżerskiej
sektora medycznego. Dzięki projektowi, studenci i absolwenci uczelni wyższych z całej Polski mogą poszerzać wiedzę z zakresu finansowania, zarządzania w tym sektorze.
Z kolei w ramach programu „Zdrowie w regionach” zapewniamy darmowe dokształcanie dyrektorom szpitali, przedstawicielom samorządów oraz osobom odpowiedzialnym za realizację polityki ochrony zdrowia w wymiarze lokalnym. Do tej pory w programie udział wzięło ponad 650 osób.

● 0,1 – 0,13

-0,68
-0,23

● 0,13 –0,17
-0,51
1,4
-0,17

-0,15

Największa poprawa rentowności nastąpiła w województwach mazowieckim, kujawsko-pomorskim oraz śląskim. Rentowność sprzedaży rośnie, bo m.in. dzięki naszej działalności spada koszt finansowania zobowiązań wymagalnych, a mniejsze koszty to większe oszczędności dla szpitali.
Przyczyniamy się do poprawy jakości ochrony zdrowia w Polsce także dzięki różnorodnym inicjatywom, mającym na celu wsparcie placówek ochrony zdrowia i dążącym
do podnoszenia standardów obowiązujących w sektorze. Pomagamy rozwijać szpitale jako jednostki medyczne, przekazujemy środki na inwestycje w infrastrukturę szpitali, wspieramy także rozwój przyszłej kadry menedżerskiej sektora ochrony zdrowia.

6,2

Wspieramy małych pacjentów
W ramach programu „Na zdrowie – uśmiech” organizujemy ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci ze szkół i świetlic przyszpitalnych, który daje szkołom i świetlicom
szansę na wygranie nowoczesnego wyposażenia placówki. W każdej edycji konkursu
otrzymywaliśmy średnio 50 zgłoszeń ze szpitali. W sumie, w ciągu 9 edycji przyznaliśmy 33 nagrody w postaci wyposażenia świetlic.

0,3
-0,15

-1,86
-1,69
1,44

1,41

-0,79

-2,81

■ zmiana rentowności w p.p.
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Angażujemy się charytatywnie
Udzielamy także wsparcia finansowego dla projektów przyczyniających się do podnoszenia jakości opieki medycznej w lokalnych środowiskach. Do tej pory wsparliśmy
w ten sposób kilkadziesiąt instytucji.

Wpływ bezpośredni
Inwestycje
• wzrost innowacyjności szpitali
• zwiększenie dostępu do innowacyjnego leczenia
• większe inwestycje w infrastrukturę szpitalną
• powstawanie nowych podmiotów medycznych
i nowoczesnych placówek, dzięki inwestycjom
w rozwój infrastruktury
• zwiększenie jakości i zakresu oferowanych usług
medycznych poprzez zagwarantowanie szpitalom
dostępu do innowacyjnego sprzętu i terapii
• obniżenie kosztów leczenia i świadczeń, dzięki
środkom przeznaczonym na rozwój technologii

W służbie sektora ochrony zdrowia
Od 2008 r. gromadzimy i analizujemy informacje o sytuacji szpitali publicznych w Polsce.
Posiadamy dane finansowe z 80 proc. publicznych placówek medycznych z ostatnich
9 lat. Taka próba pozwala wyciągać rzetelne wnioski. Nadajemy szpitalom ratingi kondycji finansowej oraz przygotowujemy corocznie zestawienia obrazujące trendy w sektorze ochrony zdrowia.
Raporty prezentujące sytuację finansową szpitali stanowią cenne źródło wiedzy
na temat zmian na rynku medycznym i kierunków jego rozwoju. Przygotowujemy także Ranking Szpitali Publicznych i wyróżniamy najlepiej zarządzane szpitale publiczne
w Polsce. Ranking powstaje pod patronatem merytorycznym Deloitte oraz medialnym
dziennika „Rzeczpospolita”.

Obszary naszego wpływu
Wpływ bezpośredni to wpływ wynikający z naszej podstawowej
działalności
Wpływ pośredni to wpływ generowany wśród naszych klientów

Redukcja zadłużenia
• spadek kosztów obsługi zadłużenia szpitali
• poprawa płynności szpitali
• zamiana zobowiązań wymagalnych na niewymagalne

Wpływ pośredni
Dostawcy
• poprawa kondycji finansowej dostawców szpitali
• poprawa relacji szpitali z kontrahentami
Pacjenci
• wzrost skuteczności leczenia i jakości
świadczonych usług
Pracownicy
• wzrost atrakcyjności rynku ochrony zdrowia
• zwiększenie zatrudnienia w sektorze ochrony zdrowia
• rozwój kadry
• zmniejszenie fluktuacji pracowników
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WPŁYW NA
LUDZI

Jesteśmy ważnym pracodawcą na łódzkim rynku pracy, cenionym za otwartość, uczciwość, solidność oraz troskę o pracowników. Dbamy o przyjazne oraz bezpieczne warunki pracy i umożliwiamy pracownikom rozwijanie się wraz z organizacją.
Pod koniec 2016 r. zatrudnialiśmy 150 osób w spółce Magellan oraz 19 osób w spółce MEDFinance. Jesteśmy świadomi wpływu, jaki wywieramy na pracowników, i umiejętnie nim zarządzamy, aby zwiększać pozytywne efekty naszej działalności i poprawiać dobrobyt pracowników.

Przyciągamy młodych i zatrzymujemy doświadczonych

Nasz wpływ w liczbach

Zatrudniamy prawie
170 osób.

To więcej niż liczba studentów,
którzy kończą kierunek Zarządzanie
na Uniwersytecie Łódzkim
w ciągu dwóch lat.

3,1 mln zł
składek na ZUS wpłaconych
przez nas

mogłoby pokryć koszty
ubezpieczeń społecznych
315 małym przedsiębiorstwom.

Tworzymy dobre miejsce pracy
86 proc. naszych pracowników pochodzi z województwa łódzkiego, które na tle innych
województw charakteryzuje się nieco wyższym bezrobociem i niższym poziomem wynagrodzeń od średniej krajowej.
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Stabilność i poczucie bezpieczeństwa naszych pracowników są dla nas bardzo ważne.
Ponad 80 proc. pracowników Grupy Magellan posiada umowy o pracę na czas nieokreślony, podczas gdy średnia dla Polski wynosi niecałe 60 proc.
Dzięki temu w 2015 r. nasza Grupa odprowadziła ponad 3 mln zł składek do ZUS,
a w 2016 r. już ponad 3,1 mln zł. Składki te odpowiadają około 315 jednoosobowym
działalnościom gospodarczym.

Na poczucie stabilności zatrudnienia dodatkowo wpływa nasz dynamiczny rozwój i stały wzrost zatrudnienia, który ma miejsce w ostatnich latach. Wśród 54 nowo zatrudnionych przez nas osób w 2016 r. są zarówno specjaliści z doświadczeniem, jak i świeżo upieczeni absolwenci uczelni, wchodzący dopiero na rynek pracy. Zapraszamy też
do siebie stażystów, którzy mogą zdobyć wiedzę i doświadczenie oraz mają szansę na
stałe zatrudnienie w naszej firmie.
W 2016 r. aż 60 proc. nowo zatrudnionych przez nas osób miało mniej niż 30 lat. To
ważne, biorąc pod uwagę fakt, że wskaźnik bezrobocia w kraju wśród osób do 30. roku
życia jest ponaddwukrotnie wyższy niż dla osób po 30. roku życia. Dzięki naszej polityce zatrudnienia młode osoby mogą zdobyć doświadczenie przydatne w późniejszej
karierze zawodowej.
Jednocześnie cenimy lojalność pracowników i dbamy o to, by zdobyta przez nich wiedza oraz kompetencje pozostały w organizacji na długie lata. Dlatego też staramy się zapewnić im jak najlepsze warunki pracy i inwestujemy w ich rozwój zawodowy i osobisty.
W konsekwencji wielu pracowników wiąże się z nami na lata. Ponad 32 proc. osób pracuje w naszej firmie 5 lat i dłużej, a 18 pracowników jest u nas od początku działalności.

Dbamy o różnorodność
W naszym środowisku pracy doceniamy doświadczenie wynikające zarówno z wieku, jak i stażu pracy. Wiemy, że tylko w różnorodnych zespołach, w których jest miejsce zarówno dla studentów, jak i osób starszych, możemy wypracowywać coraz lepsze rozwiązania dla naszych klientów. Wierzymy, że tworzenie międzypokoleniowych
zespołów przynosi korzyść firmie i satysfakcję naszym pracownikom. Dlatego wśród
54 nowo zatrudnionych osób w 2016 r. są zarówno specjaliści z doświadczeniem, jak
i świeżo upieczeni absolwenci uczelni, a w Grupie nie brakuje także osób powyżej 50. r.ż.
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Przestrzegamy wysokich standardów
Polityka dotycząca zatrudnienia jest ważnym elementem naszej strategii rozwoju.
Przyjmowane przez nas cele i zobowiązania są regulowane przez dokumenty strategiczne dotyczące polityki personalnej, jak np. Regulamin organizacyjny czy Procedurę zatrudniania. Dzięki temu zasady rekrutacji oraz ścieżki rozwoju kariery są transparentne, a standardy zarządzania niezwykle wysokie.
Nieustająco się rozwijamy i ulepszamy naszą politykę personalną. Wprowadzamy
nowe programy dla pracowników, stwarzamy różnorodne szanse rozwoju, poszerzania umiejętności i kompetencji.
Dbamy o to, by wszyscy pracownicy byli traktowani w jednakowy sposób, i budujemy kulturę organizacyjną w oparciu o szacunek i tolerancję.
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Budujemy silny zespół
Wspierając wspólne realizowanie różnorodnych aktywności, przyczyniamy się do integracji naszych pracowników i wspieramy budowanie zespołu scalonego wokół wspólnych
celów, idei i wartości. Zintegrowany zespół oznacza lepsze relacje, poprawę komunikacji, lepszą atmosferę pracy, większą satysfakcję z jej wykonywania, a w konsekwencji
także wzrost efektywności oraz zmniejszenie absencji i fluktuacji.

BIZNESOWA LIGA POMOCY

Dbamy o naszych pracowników
Chcemy, aby się rozwijali
Stwarzamy pracownikom warunki sprzyjające rozwojowi zawodowemu. Ponad 32 proc.
z nich korzysta z lekcji doszkalających z języka angielskiego. Prowadzimy także różnego rodzaju szkolenia wewnętrzne (np. warsztatowe z Excel, VBA, SQL, EOD) oraz zewnętrzne (treningi z kwalifikacji niezbędnych do pracy na danym stanowisku).
Stawiamy na dobre relacje i wierzymy, że kontakt z doświadczonym pracownikiem
to najlepsza nauka dla nowych specjalistów i menedżerów. Dlatego też znaczna część
procesu zdobywania nowych umiejętności i rozwoju naszych pracowników odbywa się
w formie mentoringu pomiędzy pracownikami z długim stażem pracy i tymi, którzy pracują w firmie od niedawna.
Wspieramy ich zaangażowanie społeczne
Wspieramy pracowników w działaniach na rzecz lokalnych środowisk. Uczestniczą oni
w naszych akcjach charytatywnych, sami też często inicjują społeczne wydarzenia
w regionie, angażują się w wolontariat i pomoc dla organizacji pozarządowych. Wspólnie z pracownikami wspieramy także inicjatywy służące poprawie stanu środowiska
i promowaniu postaw ekologicznych wśród najmłodszych.
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BLP to międzysektorowa inicjatywa charytatywna – piłkarskie
spotkanie biznesmenów i przedsiębiorców reprezentujących rozmaite branże, organizowane przez nas wspólnie z IQ Sport Advisory Group i Urzędem Miasta Łodzi. Celem projektu jest zebranie środków na pomoc lokalnym organizacjom społecznym. Nasi
pracownicy od lat wspierają inicjatywę. W 2015 r. w III edycji Biznesowej Ligi Pomocy wspólnie zebraliśmy środki zapewniające
całoroczny dojazd lekarzy do dzieci z hospicjów domowych, prowadzonych przez Fundację Gajusz.

WSPIERAMY PASJE I ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW
Bieganie w Magellanie: inicjatywa pracowników, w której każdy przebiegnięty kilometr (w skali roku) to 5 zł przeznaczane na wspólnie wybrany cel charytatywny oraz 5 zł przeznaczane na nagrodę indywidualną.
Pasja w Życiu, Pasja w Pracy: dofinansowanie aktywności rozwijającej pracowników w obszarach ich pozazawodowych zainteresowań, jak
np. zakup sprzętu sportowego, wynajem obiektu do ćwiczeń czy opłacenie udziału w imprezach kulturalno-naukowych.
Wolontariat pracowniczy: pracownicy w ramach inicjatyw oddolnych
realizują działania społeczne na rzecz wybranych organizacji.
Dofinansowanie lekcji angielskiego: ponad 32 proc. pracowników korzysta z możliwości dodatkowych lekcji doszkalających.
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Obszary naszego wpływu
Wpływ bezpośredni to wpływ wynikający z naszej podstawowej
działalności
Wpływ pośredni to wpływ generowany wśród naszych pracowników

Wpływ bezpośredni
•
•
•
•
•

Zatrudnienie w regionie
Rozwój kompetencji pracowników
Zwiększenie satysfakcji z pracy
Wzrost efektywności działań
Inwestycja w rozwój talentów

Wpływ pośredni
• Poprawa sytuacji ekonomicznej regionu
• Poprawa jakości życia pracowników i ich rodzin
• Wzmocnienie środowisk lokalnych
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PODSUMOWANIE
I PLANY NA
PRZYSZŁOŚĆ

Podsumowanie i plany na przyszłość
Prawie 10 mld zł finansowania udzielonego przez nas w ciągu 19 lat sektorowi ochrony zdrowia, jednostkom samorządu terytorialnego i firmom z sektora MŚP przełożyło się na powstanie wielu bardzo ważnych i często innowacyjnych projektów w służbie
zdrowia i lokalnych społecznościach, a także pozwoliło wielu małym i średnim firmom
rozwinąć skrzydła.
Dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu instytucjom ochrony zdrowia i ich dostawcom przyczyniliśmy się do obniżenia kosztów obsługi zobowiązań SPZOZ, wzrosła efektywność finansowa szpitali, a szpitalni dostawcy poprawili swoją kondycję finansową, rozwinęli biznes i zwiększyli konkurencyjność.
Za pośrednictwem naszej spółki MEDFinance mieliśmy swój udział w realizacji inwestycji ważnych dla ochrony zdrowia i ratowania życia w Polsce, pomogliśmy sfinansować najnowocześniejszy w Polsce sprzęt i taki, który pozwala stosować rozwiązania do tej pory w naszym kraju nieobecne.
Jednostki Samorządu Terytorialnego korzystając z naszych środków mogły zrealizować wiele inwestycji istotnie poprawiających jakość życia lokalnych mieszkańców.
Z kolei mali i średni przedsiębiorcy mogli rozwinąć swoją działalność i zwiększyć zyski
dzięki skorzystaniu m.in. z oferowanego przez nas faktoringu.
Dynamiczny rozwój naszej firmy i stały wzrost zarówno udzielanego finansowania,
jak i zatrudnienia sprawiły, że mieliśmy swój wkład w rozwój gospodarczy Polski, wypracowując w ciągu trzech ostatnich lat 329 mln zł wartości dodanej brutto dla gospodarki. Jednocześnie wydajność naszych pracowników była pięciokrotnie wyższa niż średnia dla polskiej gospodarki, pomogliśmy łagodzić skutki spowolnienia gospodarczego
systematycznie zwiększając w tym czasie nasze finansowanie, a dzięki regularnie płaconym podatkom przyczyniliśmy się do rozwoju gminy, w której działamy.
Prawdziwym sercem naszej firmy są nasi pracownicy i to właśnie wpływ na nich jest
dla nas szczególnie ważny. Staramy się, by Grupa Magellan była dla nich bezpiecznym
i stabilnym miejscem zatrudnienia, w którym mogą się rozwijać zarówno zawodowo, jak
i osobiście, i z którym chcą związać swoją przyszłość na długie lata. Szczególną wagę
przywiązujemy do budowania silnego zespołu, zintegrowanego wokół wspólnych celów, idei i wartości.
Przed nami wciąż pojawiają się nowe wyzwania, a moment, w którym znajduje się
nasza firma, nie jest tu bez znaczenia. Od 2016 r. jesteśmy częścią międzynarodowej
grupy bankowej BFF. Nowe miejsce na finansowej mapie Europy nakłada na nas też
nowe zobowiązania.
Dlatego też traktujemy powstanie niniejszego raportu jako punkt wyjścia, jako pierwszy krok do przyjrzenia się obszarom, na jakie możemy mieć wpływ, identyfikacji tego
wpływu, ale i zastanowienia się, które obszary naszej działalności wymagają popra-
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wy, tak by zmaksymalizować pozytywne skutki działalności Grupy Magellan i zminimalizować te negatywne.
Do dyskusji nad zobowiązaniami Magellana w Polsce chcemy też zaprosić naszych
kluczowych interesariuszy, tak by w kolejnych edycjach raportu móc się pochwalić jeszcze większym, pozytywnym wpływem naszej firmy zarówno pod względem gospodarczym, jak i społecznym oraz środowiskowym.
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O Raporcie
Raport wpływu Grupy Magellan, obejmujący spółki Magellan S.A. oraz MEDFinance S.A., ma na celu pokazanie realnego wpływu firmy na rozwój społeczny i gospodarczy zarówno regionu, z którego się ona wywodzi, jak i całej Polski. Raport przedstawia
długofalowe konsekwencje wszystkich działań podejmowanych przez firmę w kraju,
tak biznesowych jak i społecznych. Przybliża też wartości, jakimi kieruje się firma w codziennej działalności, jej priorytety oraz cechy wyróżniające ją na rynku.
Raport wpływu Grupy Magellan powstał przy wykorzystaniu metodologii Measuring
Impact Framework, opracowanej przez WBCSD (World Business Council for Sustainable Development). Stworzone przez grono doświadczonych przedstawicieli biznesu narzędzie pozwala pokazać wpływ działalności firmy na zdefiniowane wspólnie z interesariuszami obszary jej wpływu. W ramach metodologii analizie wpływu poddane są
4 filary działalności firmy: zarządzanie i zrównoważony rozwój (w tym ład korporacyjny), jej aktywa i inwestycje w innowacyjność, zaangażowanie w ludzi i rozwój kapitału
społecznego oraz przepływy finansowe.
Wieloetapowy proces przygotowania raportu Magellana obejmował m.in. określenie kluczowych interesariuszy firmy, których dotyczy badany wpływ, zdefiniowany zakres szczegółowości analizowanych obszarów, wybór źródeł oraz powodów wpływu,
a także diagnozę wpływów w podziale na wpływ bezpośredni, pośredni i indukowany.
W wyniku konsultacji z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi firmy zidentyfikowaliśmy cztery kluczowe obszary wpływu Grupy Magellan, opisane w raporcie: wpływ na służbę zdrowia, wpływ na gospodarkę, wpływ na rozwój regionów oraz
wpływ na ludzi.
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