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Podsumowanie III kwartałów 2011

Nowi klienci i nowe umowy

Podpisanie umowy ramowej z PZU Pomoc S.A. na świadczenie usług medycznych na rzecz 
pracowników i klientów spółki.

Znaczna poprawa wyników finansowych

Kontynuacja wzrostowego trendu. Poprawa zysku netto o 161,6% (do 3,1 mln zł), zysku 
brutto – o 128,7% (do 4,3 mln zł), EBIT – o 45,3% (do 5,8 mln zł), EBITDA – o 22,3% 
(do 14,0 mln zł), sprzedaży – o 21,3% (122,6 mln zł).  

Podpisanie umowy na świadczenie usług medycznych dla pracowników firmy Sonoco 
Poland Packaging Services Sp. z o.o. oraz uruchomienie gabinetu przyzakładowego 
zlokalizowanego w siedzibie firmy w Łodzi. Wartość umowy zależy od liczby osób objętych 
pakietem medycznym w danym miesiącu i może osiągnąć ok. 6,9 mln zł w ciągu 5 lat.

Start budowy szpitala z centrum diagnostycznym przy al. Solidarności 128 w Warszawie i 
wieloprofilowej przychodni w Gdańsku (inwestycje  finansowane w znacznej części ze 
środków pozyskanych z IPO).

Inwestycje
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Silna pozycja rynkowa
Współpraca z ponad 600 placówkami partnerskimi 

w całym kraju

Główni konkurenci ENEL-MED: 
Lux Med, Medicover i EMC Instytut 

Medyczny

Trzeci co do wielkości gracz na polskim 
rynku medycznym, pod względem 

wartości przychodów

W ciągu trzech kwartałów w 2011 roku ENEL-MED podpisał 233 umowy z nowymi klientami 
korporacyjnymi na świadczenie usług medycznych w ramach abonamentów

Ponad 
300.000 
klientów

Ponad 1.100 
obsługiwanych 

firm

Ponad 100.000 
pacjentów 

abonamentowych

58 
specjalizacji

Ponad 600 
partnerów 

medycznych

korporacyjnymi na świadczenie usług medycznych w ramach abonamentów
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Konsultacje 
lekarskie

Diagnostyka 
obrazowa

Kompleksowy zakres usług

Kompleksowy 

Rehabilitacja

Hospitalizacja

Teleradiologia

Stomatologia

Kompleksowy 
zakres usług
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W ostatnich latach Spółka ENEL-MED poczyniła znaczące inwestycje w rozbudowę swojego 
potencjału medycznego

Łomża

Gdańsk

Rozbudowana sieć medyczna

Ponad 600 placówek partnerskich 
w 500 lokalizacjach

8 pracowni diagnostyki obrazowej

– inwestycje w 
trakcie realizacji

Warszawa

Mielec

Lublin

Poznań

Wrocław

Kraków

Łódź

Konin

w 500 lokalizacjach

Szpital w Warszawie (Zacisze)

10 wyprofilowanych przychodni w 
5 miastach
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Nie tylko ENEL-MED dostrzega 
perspektywy rozwoju rynku
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101,0

122,6

Przychody po III kwartałach 2011

+21,3%

Kontynuacja wzrostowego 
trendu – dwucyfrowa poprawa 
przychodów ze sprzedaży.  

Lipiec i sierpień tradycyjnie 
dobrymi miesiącami w roku –
stałe wpływy z abonamentów 
przy jednoczesnej niskiej 
zachorowalności

1-3Q2010 1-3Q2011

zachorowalności

Poprawa efektywności i  
zwiększenie stopnia 
wykorzystania posiadanego 
potencjału (przy zachowaniu 
wysokiej jakości 
świadczonych usług)

Pozyskanie od początku 2011 
233 nowych klientów 
korporacyjnych pozwalające 
przewidywać dalszą poprawę 
wyników finansowych

102

121
138

166

2008 2009 2010 2011P

+62,7%
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12%

Abonamenty i 
ubezpieczenia

NFZ

Kontrakty z NFZ Miesięczna stała stawka za 
osobę płacona przez firmy w 
zamian za opiekę medyczną 
dla pracowników oraz 
ubezpieczenia

Struktura przychodów i kanały sprzedaży
w III kwartałach 2011

53%
35%

Fee For 
Service

osób indywidualnych

pacjentów abonamentowych dla usług

nieobjętych  abonamentem

pacjentów firm ubezpieczeniowych

nielicznych klientów korporacyjnych

Odrębna płatność za każdą wykonaną 
usługę medyczną wg cennika dla: 

Ponadto:
Znaczące przepływy pacjentów 
pomiędzy poszczególnymi 
kanałami sprzedaży powodują 
dodatkową stabilizację 
przychodów12



4,0

5,8

EBIT

+45,3%

1,2

3,1

Zysk netto

+161,6%

Zyski po III kwartałach 2011

Znaczna poprawa 
zyskowności na wszystkich 
poziomach w porównaniu z 
analogicznym okresem 
ubiegłego roku

Dalsze działania nad 
podniesieniem zyskowności 
kontraktów dotyczących 

1,9

4,3

1-3Q2010 1-3Q2011

Zysk brutto

+128,7%

1-3Q2010 1-3Q20111-3Q2010 1-3Q2011

11,4

14,0

1-3Q2010 1-3Q2011

+22,3%

EBITDA

kontraktów dotyczących 
abonamentów medycznych, 
których efekty spodziewane 
są w 2012 r.
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Prognozy wyników finansowych na 2011 

ENEL-MED podtrzymuje prognozy dotyczące sprzedaży na 2011 r. Jednocześnie Spółka koryguje 
prognozy dotyczące zyskowności w 2011 r. Konieczność korekty prognoz bierze się z niższej od 

oczekiwanej rentowności kontraktów abonamentowych zawartych w 2010 r. 

Pomimo korekty zysków znaczna poprawa wyników finansowych, w szczególności widoczna na 
poziomie zysku netto – wzrost o 388,9%

Mln zł 2010 2011P zmiana

Przychody 137,8 167,0 +21,2%

EBITDA 13,8 18,8 +36,2%

EBIT 3,8 7,7 +102,6%

Zysk netto 0,9 4,4 +388,9%
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Najbliższe plany

Kontynuacja działań mających na celu poprawę rentowności kontraktów na abonamenty 
medyczne zawartych w 2010 r., dalszy wzrost sprzedaży przy zachowaniu wysokiej jakości 
usług oraz rozwój potencjału ENEL-MED i nowe inwestycje, przede wszystkim w 
najrentowniejsze segmenty działalności – usługi szpitalne i diagnostykę obrazową (plan 
inwestycyjny ogłoszony w czasie IPO)

IV kwartał 2011

Otwarcie centrum diagnostycznego w Warszawie. Oddział wyposażony będzie w sprzęt 
najnowszej generacji, jak 64-rzędowy tomograf komputerowy i 1,5 teslowy rezonans najnowszej generacji, jak 64-rzędowy tomograf komputerowy i 1,5 teslowy rezonans 
magnetyczny.

Otwarcie przychodni w Gdańsku oferującej szeroki zakres usług: od podstawowej opieki 
ambulatoryjnej po zaawansowaną diagnostykę obrazową. 

Otwarcie szpitala w Warszawie w ramach powiększenia potencjału ENEL-MED (spółka 
prowadzi już szpital na warszawskim Zaciszu). Placówka w dobrej lokalizacji (al. 
Solidarności 128), 30 łóżek, 3 stanowiska pooperacyjne, 2 sale operacyjne, 2 specjalności 
– ortopedia oraz neurochirurgia.

I półrocze 2012

16



Zarząd 

Adam Rozwadowski
Prezes Zarządu

Założyciel ENEL-MED

Jacek Rozwadowski
Dyrektor Zarządzający,

Wiceprezes Zarządu

Wojciech Mizerka
Dyrektor Finansowy
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Akcjonariat

30,23%

6,36%

33,18%

Całkowita liczba akcji

23.566.900

Kapitalizacja

113.121.120

Free float

33,18%

Akcjonariusz Liczba akcji

Koremia Investments Ltd. * 7.124.000 

Versinus Ltd. ** 7.123.950 

Generali PTE 1.500.000

Pozostali akcjonariusze 7.818.950

*100% akcji Koremia Investments Ltd. z siedzibą w Limassol (Republika Cypru) posiada Adam Rozwadowski, Prezes Zarządu Centrum Medycznego ENEL-
MED S.A.
** 100% akcji Versinus Ltd. z siedzibą w Limassol (Republika Cypru) posiada Anna Rozwadowska, Przewodnicząca Rady Nadzorczej Centrum Medycznego 
ENEL-MED S.A.

30,23%

6,36% 33,18%
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ENEL-MED na tle innych spółek medycznych 
notowanych na GPW: MED Index

4,00

5,00

6,00

ENEL-MED. rel. Index WIGMED Index
Od debiutu ENEL-MED 14 
czerwca kurs spółki 
zachowuje się lepiej niż 
średnia rynkowa
(WIG) i zdecydowanie lepiej 
niż indeks obejmujący 
wszystkie spółki medyczne
notowane na GPW (MED 
Index)

www.enel.pl

0,00

1,00

2,00

3,00

2011-06-14 2011-07-14 2011-08-14 2011-09-14 2011-10-14

Index)
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Dziękujemy za uwagę!

www.inwestor.enel.pl

Kontakt:

Anna Rosińska 
Specjalista ds. Relacji Inwestorskich
tel.: (22) 431 77 84
kom.: 608 392 300
anna.rosinska@enel.pl
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