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Najważniejsze wydarzenia w III kwartale 2012 w ENEL-MED:

Zakończenie planu inwestycyjnego, który spółka realizowała                    
w 2011 i w I półroczu 2012 roku oraz rozpoczęcie działań mających na 
celu zwiększenie sprzedaży oferowanych usług.

1

Podpisanie 120 nowych umów z klientami korporacyjnymi                        
na świadczenie usług medycznych, zarówno w ramach programu        
Enel-Care, jak i w ramach FFS (płatność za wykonaną usługę). 

Rozbudowanie oferty usług, m.in. uruchomienie w nowo powstałym 
Szpitalu Centrum 24-godzinnej pomocy ortopedycznej dostępnej 7 dni 
w tygodniu.

2

3
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Rozbudowana oraz
zdywersyfikowana sieć

medyczna

Trzeci co do wielkości, 
pod

względem wartości
przychodów, prywatny

operator usług
medycznych w Polsce

Jedyna prywatna firma 
medyczna, która 
posiada 2 szpitale 

w Warszawie

Spółka „na podium” 
w wojewódzkim 

audycie
klinicznym zdjęć

mammograficznychmedyczna

Wysoki standard 
i dostępność
świadczonych

usług, wypracowane 
w toku wieloletniej
obecności na rynku

Lider 
implantologiczny 

w Polsce - ENEL-MED 
znalazł się w 

gronie 9
nagrodzonych przez 

firmę 
Biomet 3i ośrodków
implantologicznych 

w Polsce

mammograficznych

Chirurg Paweł Nowicki
- jako jeden z 
pierwszych lekarzy 

w Polsce 
przeprowadził w 
Szpitalu Centrum 

rekonstrukcję 
niezrośniętej kości 

łódeczkowatej 
nadgarstka z 
przeszczepem 

mikrochirurgicznym 
kości z kolana



2 szpitale w Warszawie

11 wieloprofilowych przychodni 
znajdujących się na terenie 
7 województw

10 placówek diagnostyki obrazowej

Ponad 700 placówek partnerskich

Centrum Medyczne ENEL-MED to:

Warszawa

Mielec

Lublin

Poznań

Łomża

Wrocław

Kraków

Łódź

Konin

Gdańsk

TK, RM

TK, RM

RM

RM

RM

TK

TK x 4
RMx 3
PP x 2
SZ x 2

Piła

PP

PP

Łódź 
• Oddział 
Manufaktura 
Wrocław
• Oddział Arkady 
Wrocławskie
Kraków
• Oddział Galeria 
Krakowska
Gdańsk
• Oddział 
Grunwaldzka
Poznań
• Oddział Kupiec 
Poznański

Warszawa
• Oddział Zacisze
• Oddział Atrium
• Oddział Blue City
• Oddział Arkadia
• Oddział Puławska
• Oddział 
Domaniewska

4 przychodnie przyzakładowe

Wszystkie przychodnie znajdują się
w atrakcyjnych lokalizacjach 

TK – Tomografia komputerowa
RM – Rezonans magnetyczny
PP – Przychodnia przyzakładowa
SZ – Szpital

RM



Strategia Centrum Medycznego ENEL-MED zakłada inwestycje           
w najbardziej rentowne segmenty działalności

Usługi szpitalne

1

Usługi diagnostyczne

Przychodnie specjalistyczne

2

3

www.enel.pl



Główna inwestycja - otwarcie Szpitala Centrum w Warszawie 

Zakończenie planu inwestycyjnego prowadzonego w 2011       
i I półroczu 2012:

Koszt inwestycji: 23 mln zł

Placówka specjalizuje się w ortopedii i neurochirurgii.
Szpital posiada 2 sale operacyjne oraz salę pooperacyjną.
Dodatkowo, placówka wyposażona jest w 30 łóżek w komfortowych, 
klimatyzowanych pokojach z łazienkami, TV oraz dostępem do internetu.



Zakończenie planu inwestycyjnego prowadzonego w 2011       
i I półroczu 2012:

Otwarcie pracowni 
diagnostycznej 

w Koninie

Otwarcie przychodni 
wieloprofilowej wraz z 

pracownią 
diagnostyczną w 

Gdańsku

Otwarcie Oddziału 
diagnostycznego 

Centrum w Warszawie

Koszt inwestycji: 
ok. 5,6 mln zł

Wyposażona w 
nowoczesny sprzęt, 
jedyna placówka w 
Koninie świadcząca 

usługi z zakresu 
rezonansu 

magnetycznego 

Pierwsza placówka 
ENEL-MED w 

Trójmieście oferująca 
szeroką gamę usług od 

zabiegów 
ambulatoryjnych po 

diagnostykę obrazową

Oddział wyposażony jest 
w nowoczesną 

aparaturę, 
umożliwiającą 
wykonywanie 
precyzyjnych, 

wysokospecjalistycznych 
badań diagnostycznych

Koszt inwestycji: 
ok. 12 mln zł

Koszt inwestycji: 
ok. 12 mln zł
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+15% Abonamenty i 
ubezpieczenia

+28% Diagnostyka

+40% FFS firmowy

+4,8% Ubezpieczenia

Stały wzrost przychodów ze sprzedaży

+9,7%

+4,8% Ubezpieczenia

+2,5% Stomatologia

+5,4% FFS indywidualny

-3,5% NFZ

+10,2%



EBIT EBITDA

Głównym czynnikiem, który 
miał wpływ na wyniki 
finansowe za 1-3Q2012 było 
zrealizowanie planu 
inwestycyjnego, przede 
wszystkim koszty 
uruchomienia nowych 
placówek:

Czerwiec 2012:
Szpital Centrum uruchomiony w 
czerwcu 2012

2011:
Oddział diagnostyczny Centrum w 

I -III kwartał 2012
(mln zł)

Głównym czynnikiem,          
który miał wpływ na wyniki 
finansowe za 1-3Q2012            
i za 3Q2012 było 
zrealizowanie planu 
inwestycyjnego,               
przede wszystkim koszty 
uruchomienia nowych 
placówek:

Zysk brutto Zysk netto

2011:
Oddział diagnostyczny Centrum w 
Warszawie,
przychodnia wieloprofilowa i 
pracownia diagnostyczna w 
Gdańsku,
pracownia diagnostyczna w 
Koninie

Ponadto, w III kwartale Spółka  
odnotowała zmniejszoną liczbę 
pacjentów komercyjnych w 
okresie wakacyjnym, co jest 
wynikiem sezonowości sprzedaży 
w branży prywatnej opieki 
medycznej.



EBIT EBITDA

III kwartał 2012
(mln zł)

Głównym czynnikiem, który

Znaczne koszty inwestycji oraz 
koszty stałe placówki.

Okres wakacyjny nie sprzyjał 
rozpoczęciu sprzedaży 
komercyjnej na zadowalającym 
poziomie.

Szpital Centrum:

Oddział diagnostyczny 
Centrum w Warszawie,

Zysk brutto Zysk netto

Placówki te dopiero od kilku 
miesięcy funkcjonują na rynku, 
tak więc pomimo że sprzedaż 
usług sukcesywnie z miesiąca na 
miesiąc rośnie, udział kosztów 
stałych i amortyzacji jest nadal 
bardzo znaczący i niekorzystnie 
wpływa na wynik finansowy.

Centrum w Warszawie,
przychodnia wieloprofilowa      
i pracownia diagnostyczna     
w Gdańsku
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Jednym z najważniejszych wydarzeń    
na rynku zdrowia były zmiany              
w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Oznacza to spadek sprzedaży NFZ       
w szpitalach w trzecim kwartale 2012 
roku o 14% w porównaniu                    
z analogicznym okresem ubiegłego 

Sytuacja w branży medycznej:

z analogicznym okresem ubiegłego 
roku.

Mimo starań, Spółce nie udało się 
powiększyć kontraktu z Narodowym 
Funduszem Zdrowia na świadczenia 
szpitalne. ENEL-MED nadal będzie 
starać o kontrakt  z NFZ na leczenie 
szpitalne i diagnostykę obrazową, 
jednak ze względu na szczuplejsze 
środki w budżecie NFZ uzyskanie 
zwiększonego kontraktu może być 
trudne. 



Prognozy dla rynku prywatnej opieki medycznej są optymistyczne:

Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Centrum Medycznego ENEL-MED, PMR Publications, 
Rynek prywatnej opieki zdrowotnej  w Polsce

Według danych PMR w latach 2011-2013 rynek prywatnej opieki medycznej    
w Polsce będzie się rozwijał w tempie ok. 6-7% rocznie i w 2013 r.            
jego wartość przekroczy 34 mld zł.
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Plany ENEL-MED na 2013:

Kontynuacja działań mających na celu systematyczne zwiększanie 
sprzedaży oraz poprawę wyników finansowych, po okresie 

intensywnych inwestycji w rozwój sieci medycznej.
1

Rozpoczęcie współpracy z warszawską przychodnią nOvum w zakresie 
diagnostyki i leczenia niepłodności oraz przygotowania pacjentek do 

zabiegu in vitro.

Dalsza rozbudowa oferty usług w istniejących placówkach ENEL-MED, w 
tym m.in. promocja oraz rozszerzenie oferty FFS (opłata za wykonaną 
usługę) wśród klientów indywidualnych i instytucjonalnych.  

2

3



Centrum udostępni pacjentom 
nOvum część swoich placówek: 
Oddział Atrium i Oddział Puławska 
w Warszawie, Grunwaldzka w 
Gdańsku, Manufaktura w Łodzi, 
Galeria Krakowska, Kupiec 
Poznański oraz Arkady 
Wrocławskie.

Nawiązanie współpracy z przychodnią leczenia niepłodności nOvum.

Wrocławskie.

Lekarze obu firm będą ze sobą 
ściśle współpracować. W program 
włączeni będą, poza ginekologami, 
także endokrynolodzy, interniści, 
urolodzy oraz psycholodzy.

W Polsce problem niepłodności 
dotyczy około 15-20% par w 
wieku rozrodczym. 



Akcjonariat 

Całkowita liczba akcji

23.566.900

Kapitalizacja

90.968.234

Free float

21,11%

Liczba akcji i głosów

Adam Rozwadowski* 7.124.000 

Anna Rozwadowska** 7.123.950 

Generali OFE 2.377.000 

Jacek Rozwadowski*** 992.800

Bartosz Rozwadowski**** 972.650

Pozostali akcjonariusze 4.976.500 

* poprzez spółkę Koremia Investments Ltd. (Republika Cypru) 
** poprzez spółkę Versinus Ltd. (Republika Cypru) 
*** poprzez spółkę Smerona Holdings Ltd (Republika Cypru) 
**** poprzez spółkę Elvestra Ltd (Republika Cypru)

21,11%



Kontakt:

Anna Rosińska Anna Rosińska 

Specjalista ds. Relacji Inwestorskich

tel.: (22) 431 77 84

kom.: 608 392 300

anna.rosinska@enel.pl

www.inwestor.enel.pl

www.enel.pl


