Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy,
Zapraszam do zapoznania się z rocznym jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej
Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (EuCO) w 2014 roku.
Od 11 lat EuCO pomaga swoim Klientom w uzyskaniu od towarzystw ubezpieczeniowych jak najwyższego odszkodowania, dzięki
któremu mogą przeprowadzić kosztowne leczenie lub rehabilitację po wypadku, a także uzyskać zadośćuczynienie za stratę bliskich.
Dotychczas z naszych usług skorzystało ponad 120 000 osób z 5 krajów, które były bezpośrednio lub pośrednio poszkodowane
w wypadkach.
Jesteśmy spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2010 roku. EuCO okazało się jedną ze
spółek, której akcje były bardzo dobrą inwestycją w ubiegłym roku. W 2014 roku akcje EuCO wzrosły o 85 proc. Jest to bardzo dobry
wynik, który dał nam miejsce w ścisłej czołówce zestawienia najwyższych stóp zwrotu na akcjach spółek notowanych na rynku
podstawowym GPW w 2014 roku. Pozytywny trend na akcjach EuCO jest kontynuowany. Od stycznia do końca marca 2015 roku akcje
EuCO wzrosły już 97% i byliśmy jedną z lepszych inwestycji na warszawskim parkiecie w pierwszym kwartale tego roku.
Przechodząc do wyników finansowych, chciałbym podkreślić, że ubiegły rok był rekordowy w historii Grupy EuCO. Skonsolidowany
zysk netto Grupy EuCO w 2014 roku wzrósł o 50 proc., do 15,2 mln zł. Zysk operacyjny z kolei był wyższy o 53 proc. niż w 2013 r.
i wyniósł 17,3 mln zł. Rentowność netto wzrosła do 25 z 21 proc. Wartość portfela prowadzonych przez EuCO spraw, w trybie
sądowym i przedsądowym, na koniec 2014 roku wyniosła 473 mln PLN i była o 37 proc. wyższa w porównaniu do wartości portfela na
koniec 2013 roku. Wpływy gotówkowe z tytułu uzyskanych dla Klientów EuCO odszkodowań wyniosły w 2014 roku ponad 209 mln
PLN i wzrosły o 32 proc. rok do roku. Na poprawę wyników wpływ miała wysoka skuteczność operacyjna EuCO oraz sprzyjające
zmiany regulacyjne, które wspierają pozycję poszkodowanego wobec towarzystw ubezpieczeniowych.
Jesteśmy także beneficjentami naszych inwestycji w Kancelarię Radców Prawnych, którą powołaliśmy w 2010 r. W ubiegłym roku
największy wzrost wyniku zanotowaliśmy w segmencie odszkodowań osobowych dochodzonych na drodze sądowej. Kancelaria
Radców Prawnych EuCO wypracowała w 2014 roku wzrost zysku o 64%, do poziomu 11,8 mln PLN.
Bardzo dobre wyniki zanotował w ubiegłym roku także segment przedsądowy. W całym 2014 roku wpływy gotówkowe z tytułu
odszkodowań dochodzonych w trybie przedsądowym wyniosły prawie 99 mln PLN i były wyższe o 18 proc. rok do roku. Wzrost
wpływów w tym segmencie był szczególnie widoczny w drugim półroczu ubiegłego roku. Widzimy, że wzrasta skłonność towarzystw
ubezpieczeniowych do zawierania ugód i wypłatę wysokich odszkodowań na etapie przed skierowaniem sprawy do sądu. Dlatego
oczekujemy w tym roku dalszej poprawy wyników i wzrostu portfela spraw w segmencie przedsądowym.
Rozwój rynku usług dochodzenia od towarzystw ubezpieczeniowych odszkodowań z tytułu szkód osobowych pozwala nam
dynamicznie zwiększać skalę przychodów i zyskowność. Towarzystwa ubezpieczeniowe przyjmują coraz większą odpowiedzialność
i w szerszym zakresie za powstałe szkody. Ponadto wsparciem dla poszkodowanych i ich rodzin są zmiany w regulacjach rynkowych,
które wpływają na systematyczny wzrost odszkodowań wypłacanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe dla Klientów EuCO.
Spodziewam się, że 2015 rok będzie również udany dla firm odszkodowawczych. EuCO nadal będzie koncentrowało się na sprawach
z tytułu szkód osobowych, ale chcemy także rozwijać działalność w obszarze szkód majątkowych. Ten segment rynku jest dla nas
perspektywiczny. Tylko w czwartym kwartale 2014 roku nabyliśmy 445 spraw z tytułu szkód majątkowych o wartości 1,6 mln PLN.
Liczymy także na rynek rumuński. Oczekujemy, że wkrótce będziemy w Rumunii mieli otwartą drogę do dochodzenia odszkodowań
na drodze sądowej. To może istotnie wpłynąć na wzrost liczby i wartości spraw prowadzonych przez EuCO w Rumunii i zwiększy nasze
szanse na osiągnięcie przez EuCO pozycji lidera rynku odszkodowań osobowych w Rumunii. Sądzę, że od 2015 roku wyniki finansowe
spółki zależnej z Rumunii będą już konsolidowane w ramach Grupy Kapitałowej EuCO.
Widzimy także potencjał związany z odszkodowaniami z tytułu błędów medycznych. Pracujemy również nad dwoma nowymi
produktami odszkodowawczymi, które będziemy chcieli zaproponować naszym Klientom prawdopodobnie w czwartym kwartale tego
roku.
Chcemy kontynuować naszą strategię, aby pozostać stabilną spółką, która ma wysoką dynamikę wzrostu i chętnie dzieli się zyskiem
z akcjonariuszami.
Przypomnę, że Zarząd spółki EuCO przedstawił rekomendację wypłaty dywidendy z zysku za 2014 rok. Ostateczną decyzję o podziale
zysku podejmą akcjonariusze na Walnym Zgromadzeniu.
Na zakończenie chciałbym szczególnie podziękować pracownikom, współpracownikom i wszystkim, którzy przyczynili się do wzrostu
wyników Grupy EuCO w 2014 roku. Liczę, że również w 2015 roku wspólnie osiągniemy sukces w budowaniu jeszcze lepszych
wyników Grupy EuCO.
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