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Podsumowanie I kwartału 2012 r. 

I kwartał 2012 r. był 
korzystnym okresem dla 

ENEL-MED: 

Kontynuacja budowy Szpitala 
Centrum

Podpisanie kolejnych 
kontraktów z NFZ

Nawiązanie współpracy z 

Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie 
usług z zakresu diagnostyki obrazowej w pracowni 
diagnostycznej w Łomży

Nawiązanie współpracy z 
warszawskim Szpitalem 

Wolskim w zakresie 
diagnostyki obrazowej

Umowa z Philips Polska na 
zakup sprzętu do nowego 

szpitala

Przedłużenie umowy z 
Zakładem Opieki Zdrowotnej 

Poznań -Jeżyce

Zawarcie umowy ze spółką 
Coca Cola HBC Polska

Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie 
usług z zakresu diagnostyki obrazowej w Lublinie

Umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie 
opieki zdrowotnej w pracowniach diagnostycznych w Poznaniu, 
Koninie oraz Mielcu. 

Umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie 
tomografii komputerowej, teleradiologii, pracowni RTG oraz na 
najem pomieszczeń w Szpitalu im. Franciszka Raszei w 
Poznaniu

www.enel.pl



Podsumowanie I kwartału 2012 r.

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY: wzrost o 10,5 % (do 45 mln zł) 

EBITDA: 1,5 mln zł
Na wyniki finansowe Spółki
miały wpływ dwa istotne
czynniki:

Rynek prywatnej służby zdrowia jest perspektywiczny oraz wciąż nienasycony. 
ENEL-MED wykorzystuje jego potencjał inwestycyjny.

Wynik netto: -2,4 mln zł

Wynik brutto: -2,4 mln zł

EBIT: -1,9 mln zł

EBITDA: 1,5 mln zł czynniki:

Otwarcie w drugiej połowie 2011 r.
trzech nowych placówek. Były to
znaczące przedsięwzięcia, które
będą przynosiły pozytywne efekty,
w perspektywie dłuższego czasu.

Podpisanie z opóźnieniem kontraktu
na usługi szpitalne z mazowieckim
oddziałem NFZ - spowodowało to
spadek sprzedaży w tym kanale o
30% w porównaniu z analogicznym
okresem poprzedniego roku.

www.enel.pl



Trzeci co do wielkości, pod względem wartości 
przychodów, prywatny operator usług medycznych 

Centrum Medyczne 
ENEL-MED

Pozycja rynkowa

Wysoki standard i dostępność świadczonych usług, 
wypracowane w toku wieloletniej obecności na rynku

Rozbudowana oraz zdywersyfikowana sieć 
medyczna 

przychodów, prywatny operator usług medycznych 
w Polsce

Rynek prywatnej 
służby zdrowia 

Lux Med
oraz 

Medicover

GPW i NewConnect

Swissmed
Polmed

EMC Instytut 
Medyczny

Voxel

Główna
konkurencja 

ENEL-MED
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Strategia

Strategia Centrum Medycznego ENEL-MED zakłada inwestycje w 
najbardziej rentownych segmentach działalności

Usługi szpitalne
11

Spółka 
konsekwentnie 
realizuje plan 
inwestycyjny

Usługi diagnostyczne

Przychodnie specjalistyczne

Teleradiologia i oprogramowanie IT

22

33

44

www.enel.pl



Stomatologia

Konsultacje lekarskie

Diagnostyka obrazowa

Kompleksowy zakres usług

Rehabilitacja

Hospitalizacja

Teleradiologia

Stomatologia

www.enel.pl



Inwestycje w 2011 roku

ok.5,6
mln zł

Otwarcie pracowni diagnostycznej 
w Koninie

Otwarcie Oddziału 
Diagnostycznego Centrum w 

Warszawie

Koszt inwestycji 

Spółka uruchomiła w 2011 
r. cztery nowe placówki: 
pracownię diagnostyczną 

w Koninie, Oddział 
diagnostyczny Centrum w 

Warszawie oraz 
przychodnię 

wielospecjalistyczną i Warszawie

ok. 12
mln zł

ok. 12
mln zł

Otwarcie Oddziału Grunwaldzka  -
przychodnia wielospecjalistyczna 

oraz pracownia diagnostyczna

wielospecjalistyczną i 
pracownię diagnostyczną 

w Gdańsku.  Były to 
znaczące przedsięwzięcia, 
a koszty z nimi związane 

wpłynęły na wyniki 
finansowe Spółki. 

www.enel.pl



Systematyczna realizacja strategii

Kontynuacja budowy Szpitala Centrum

Dwie specjalizacje: ortopedia i neurochirurgia. 
Dwie w pełni wyposażone sale operacyjne, 30 

łóżek oraz 3 stanowiska pooperacyjne. Na 

Główna inwestycja finansowana jest w znacznej części ze środków 
pozyskanych z IPO 

łóżek oraz 3 stanowiska pooperacyjne. Na 
terenie szpitala został już uruchomiony Oddział 

diagnostyczny Centrum.

Decyzja o stworzeniu nowej placówki wynikła z 
pełnego wykorzystania potencjału szpitala

ENEL-MED na warszawskim Zaciszu.

www.enel.pl



Sieć medyczna

Warszawa

Lublin

Poznań

Łomża

Łódź

Konin

Gdańsk
10 placówek diagnostyki obrazowej:

7 pracowni tomografii komputerowej

8 pracowni rezonansu magnetycznego

Ponad 700 placówek partnerskich

TK, RM

RM

RM

TK

TK x 4
RMx 3
PP x 2

Piła

PP

PP

www.enel.pl

Mielec

Lublin
Wrocław

Kraków

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

Szpital w Warszawie (19 łóżek)

12 wieloprofilowych przychodni w 6 
miastach (w tym Oddział diagnostyczny 
Centrum) 

4 przychodnie przyzakładowe

Przychodnie w atrakcyjnych lokalizacjach

TK, RM

RM

PP x 2PP

TK – Tomografia komputerowa
RM – Rezonans magnetyczny
PP – Przychodnia przyzakładowa
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Przychody ze sprzedaży 

40,7 45,0

1Q-2011 1Q-2012

Stały dynamiczny wzrost 
sprzedaży

Wzrost sprzedaży we 
wszystkich segmentach 

działalności.

110 nowych umów z 
klientami korporacyjnymi. 

ponad 350 tys.  pacjentów 

+10,5 %

27 33
44

65
76

102
121

138

166

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

ponad 350 tys.  pacjentów 
obsłużonych w 1Q-2012 w 

przychodniach 
wieloprofilowych (wzrost o 

14% r/r).

Współpraca z firmami w 
zakresie pakietów 

medycznych (wzrost o 16% 
r/r/)

116 tys. osób objętych 
abonamentem (wzrost o 

18% r/r).

+514,8 %

www.enel.pl



Poziom zysków

2,3

1Q-2011 1Q-20124,9

1,5

Większe wykorzystanie istniejącego potencjału na rynku w obszarze przychodni i diagnostyki 
obrazowej. 

EBITEBITDA

1,8

-2,4

1Q-2011 1Q-2012

1,3

-2,4

1Q-2011 1Q-2012

-1,9
1,5

1Q-2011 1Q-2012

Wynik brutto Wynik netto



Ubezpieczenia 

Dynamiczny rozwój potwierdza 
założenia strategii

Największy przyrost sprzedaży odnotowano w kanale związanym z rozliczeniami z
towarzystwami ubezpieczeniowymi: wzrost o 21%. Jest to dowód na to, że klienci
posiadający polisy zdrowotne coraz częściej wybierają sieć ENEL-MED spośród
ofert innych prywatnych operatorów medycznych.

Abonamenty Enel-Care

FFS (fee-for-service)

Duży wzrost w porównaniu z 2011 rokiem odnotowały także abonamenty: 16%.
Wysoka jakość oferowanych usług, a przede wszystkim najlepsza na rynku
dostępność, pozwala nam ciągle pozyskiwać nowych klientów, którzy chcą swoim
pracownikom zapewnić opiekę medyczną na najwyższym poziomie

Znaczący wzrost sprzedaży w kanale rozliczeń FFS (fee-for-service) z klientami
instytucjonalnymi: 12%.

www.enel.pl



Agenda

Podsumowanie I kwartału 2012 r.

Realizacja planów inwestycyjnych w I kwartale 2012 r.Realizacja planów inwestycyjnych w I kwartale 2012 r.

Omówienie wyników finansowych za I kwartał 2012 r.

Plany na 2012 r.

www.enel.pl



Plany na 1H-2012: dalsza rozbudowa 
potencjału medycznego

Planowane uruchomienie Szpitala Centrum jest znaczącym przedsięwzięciem

Termin planowanego otwarcia: czerwiec 2012

Inwestycja finansowana jest w znacznej części ze środków pozyskanych 
z oferty publicznej 

Plany na kolejne lata:Plany na kolejne lata:

ENEL-MED zamierza kontynuować rozwój w obszarze diagnostyki obrazowej – drugim
najbardziej rentownym segmencie działalności. W tym celu, Spółka na bieżąco
monitoruje rynek prywatnej służby zdrowia w poszukiwaniu tzw. „białych plam” -
potencjalnych lokalizacji pod inwestycje.

Spółka planuje rozwój sieci przychodni wielospecjalistycznych w miarę potrzeb
wynikających z obsługi pacjentów.

ENEL-MED na bieżąco monitoruje wskaźniki wykorzystania istniejącego potencjału, aby
elastycznie reagować na potrzeby klientów.

www.enel.pl



Perspektywy branży

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.

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



Zarząd 

Adam Rozwadowski
Prezes Zarządu

Założyciel ENEL-MED

Jacek Rozwadowski
Dyrektor Zarządzający,
Wiceprezes Zarządu

Wojciech Mizerka
Dyrektor Finansowy

www.enel.pl



Akcjonariat

Adam 
Rozwadowski

30,23%

Anna 
Rozwadowska

30,23%

Jacek 
Rozwadowski

4,21%

Bartosz 
Rozwadowski

4,13%

Pozostali
21,20%

Całkowita liczba akcji

23.566.900

Kapitalizacja

104.872.705

Free float

31,20%

Liczba akcji i głosów

Adam Rozwadowski* 7.124.000 

Anna Rozwadowska** 7.123.950 

Generali OFE 2.356.865 

Jacek Rozwadowski*** 992.800

Bartosz Rozwadowski**** 972.650

Pozostali akcjonariusze 4.996.635 

*Poprzez spółkę Koremia Investments Ltd. z siedzibą w Limassol (Republika Cypru) 
** Poprzez spółkę Versinus Ltd. z siedzibą w Limassol (Republika Cypru) 
***Poprzez spółkę Smerona Holdings Ltd z siedzibą w Limassol (Republika Cypru) 
**** Poprzez spółkę Elvestra Ltd z siedzibą w Limassol (Republika Cypru)

Generali OFE
10,00%

31,20%

www.enel.pl



ENEL-MED na tle innych spółek medycznych 
notowanych na GPW: MED Index

ENEL-MED prezentuje się lepiej niż pozostałe spółki medyczne notowane na GPW

Spółka rośnie szybciej niż rynek

5,00

6,00

ENEL-MED. rel. Index WIG

www.enel.pl
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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

www.enel.pl


