
Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, 

 

z przyjemnością przekazuję Państwu sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Europejskiego 

Centrum Odszkodowań (GK EuCO) za 2012 rok.  

GK EuCO ma za sobą bardzo udany rok, który pod względem osiąganych wyników finansowych był 

znacznie lepszy od roku poprzedniego. W 2012 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży 

wyniosły 45,5 mln zł i były wyższe o 30 % od przychodów wypracowanych przez GK EuCO w roku 

2011. Zysk operacyjny wyniósł 8,8 mln zł, natomiast zysk netto GK EuCO wyniósł 11 mln zł i był                     

o 45% wyższy od wyniku netto wypracowanego w 2011 roku 

Warty podkreślenia jest fakt, że systematycznie rosną wpływy gotówkowe do Spółek GK EuCO, co 

potwierdza naszą wysoką skuteczność operacyjną. Ważny jest także wzrost wartości i ilości spraw 

zgłaszanych do towarzystw ubezpieczeniowych, które są fundamentem dalszego rozwoju GK EuCO w 

przyszłości.  

Jednym z kierunków naszego rozwoju jest dążenie do wzrostu udziału spraw zgłaszanych 

bezpośrednio na drogę sądową. W postępowaniu sądowym możemy uzyskać wyższe roszczenia,             

a co za tym idzie wyższe przychody i wzrost rentowości. 

Działalność Kancelarii Radców Prawnych EuCO, która prowadzi sądowe dochodzenie odszkodowań 

dla naszych Klientów, rozwija się bardzo dynamicznie. Możemy pochwalić się niezmienną, bardzo 

wysoką skutecznością liczby i wartości wygrywanych spraw sądowych, która przekracza 85%. 

W dalszym ciągu zamierzamy systematyczne zwiększać inwestycje w nowe sprawy prowadzone 

przez Kancelarię, poprzez dalsze pokrywanie za Klientów kosztów złożenia pozwów i kosztów 

substytutów oraz biegłych sądowych. W całym 2012 roku Kancelaria zanotowała wzrost ilości 

prowadzonych spraw sądowych o 140% – z 2120 szt. na koniec 2011 roku do 5100 szt. na koniec 

2012 roku. W tym czasie wartość portfela spraw obsługiwanych przez Kancelarię, mierzona wartością 

spraw w toku na koniec danego okresu, wzrosła o 194% - z 57,7 mln zł na koniec 2011 roku do 170 

mln zł na koniec 2012 roku. W efekcie stałego wzrostu skali „biznesu Kancelaryjnego” zwiększyliśmy 

skalę działalności, zwiększając także zatrudnienie.  

W 2012 roku odnotowaliśmy także sukcesy na rynkach zagranicznych. Działalność EuCO w Czechach 

na Słowacji oraz na Węgrzech rozwijała się bardzo dobrze. Czeska spółka EvCO zanotowała w 2012 

roku ponad 6 mln zł przychodów. Wdrożona w trzecim kwartale 2012 nowa strategia pozyskiwania 

klientów w Czechach powinna przynieść oczekiwane efekty w postaci dalszego wzrostu ilości 

i wartości zgłaszanych spraw i wyników finansowych w kolejnych kwartałach. Spółka działająca na 

Węgrzech osiągnęła już w drugim kwartale 2011 roku próg rentowności netto. W całym 2012 roku 

zgłoszonych zostało 668 spraw na Węgrzech, a wartość wpływów gotówkowych do spółki węgierskiej 

przekroczyła 3,7 mln zł. Wygenerowane wyniki pozwoliły na konsolidację wyników spółki węgierskiej 

już w IV kwartale 2012 roku.  



Spółka słowacka, która działa od trzeciego kwartału 2011, zgłosiła w 2012 r. 350 spraw o wartości 7,6 

mln zł, a ilość i wartość zgłaszanych spraw rośnie z każdym kwartałem. 

Kolejnym rynkiem, na którym zamierzamy rozwijać działalność jest Rumunia. Pod koniec listopada 

2012 roku została zarejestrowana w Rumunii spółka Centrul European De Despagubiri SRL z siedzibą 

w Bukareszcie, której udziały w 100% należą do spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. – 

spółki dominującej w Grupie Kapitałowej EuCO. 

Rumunia to bardzo perspektywiczny rynek. Ma ponad 19 mln obywateli i jest w tej chwili największym 

po Polsce rynkiem, na którym działa EuCO. Rumunia jest rynkiem ze słabo rozwiniętą konkurencją, 

która praktycznie ogranicza się do kancelarii prawnych zajmujących się jedynie dochodzeniem 

odszkodowań na drodze sądowej. Dotychczas nie pojawiła się tam firma, która podobnie jak EuCO, 

specjalizuje się dochodzeniu odszkodowań na masową skalę. 

Model biznesowy w Rumunii będzie opierał się na sprawdzonym modelu bezpośredniego docierania 

współpracowników EuCO do osób poszkodowanych w wypadkach lub ich bliskich i pomoc                            

w uzyskaniu należnego odszkodowania lub innego świadczenia ubezpieczeniowego. 

Aktualnie GK EuCO operuje na rynku, na którym liczba ludności wynosi blisko 84 mln obywateli – 

potencjał tego rynku pozwala nam planować dalszą dynamiczną ekspansję i dynamiczny wzrost 

naszego biznesu w kolejnych kwartałach. 

Jednym z naszych celów jest prowadzenie jasnej i czytelnej polityki dywidendowej. W 2012 roku, tak 

jak i w poprzednim 2011, podzieliliśmy się z naszymi akcjonariuszami zyskami – na dywidendę 

przeznaczyliśmy 50% zysku osiągniętego w 2011 roku. Planujemy wypłatę dywidendy także w 

kolejnych latach. 

Na zakończenie pragnę podziękować wszystkim Pracownikom i Współpracownikom GK EuCO za 

ogromne zaangażowanie, ciężką pracę i wytrwałość w dążeniu do wyznaczonych celów, dzięki którym 

GK EuCO zrobiła kolejny duży krok w umacnianiu się na rynkach środkowej Europy. 

Jednocześnie dziękuję Wszystkim Akcjonariuszom za zaufanie, którym zostaliśmy obdarzeni, za 

traktowanie inwestycji w akcje EuCO jako długoterminowej bardzo korzystnej i bezpiecznej lokaty 

kapitału. 

Dziękując za wsparcie, życzę Państwu przyjemnej lektury Raportu Rocznego. 
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