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EuCO planuje dalszą ekspansję
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Zysk netto Europejskiego Centrum Odszkodowań (EuCO) wyniósł 3,3 mln zł i był o 10 proc.
wyższy niż rok wcześniej. Włączając jednorazową amortyzację znaku towarowego zysk
wyniósł 6,6 mln zł
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 18,1 mln zł i były wyższe o 18 proc. od tych
z pierwszego półrocza ubiegłego roku. Zysk operacyjny wyniósł 3,7 mln zł.
Wartość zgłoszonych przez EuCO roszczeń do firm ubezpieczeniowych wyniosła w pierwszym
półroczu 186 mln zł i była o 86 proc. wyższa w porównaniu do tego samego okresu roku
ubiegłego. W pierwszym półroczu grupa zanotowała 56 mln zł wpływów gotówkowych, o 24
proc. więcej niż w pierwszym półroczu 2011.
W ramach grupy EuCO mocno rośnie Kancelarii Radców Prawnych, która prowadzi sądowe
dochodzenie odszkodowań. W pierwszym półroczu 2012 zanotowała ona blisko trzykrotny
wzrost wartości zgłoszonych pozwów w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego,
wypracowała 4,5 mln zł przychodów oraz 1,1 mln zł zysku netto. To podwojenie przychodów
oraz pięciokrotny wzrost wyniku netto w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej.
Dynamicznie rozwija się działalność Kancelarii Radców Prawnych EuCO, która prowadzi w
Grupie sądowe dochodzenie odszkodowań. W pierwszym półroczu 2012 Kancelaria zanotowała
blisko trzykrotny wzrost wartości zgłoszonych pozwów w porównaniu do tego samego okresu
roku ubiegłego. W pierwszym półroczu 2012 Kancelaria Radców Prawnych EuCO wypracowała
4,5 mln zł przychodów oraz 1,1 mln zł wyniku netto. Oznacza to podwojenie przychodów oraz
pięciokrotny wzrost wyniku netto w porównaniu do pierwszego półrocza ubiegłego roku.
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