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> Společnost GEFCO představila své ekonomické
výsledky za rok 2013
Paříž / Praha 11. dubna 2014 – Společnost GEFCO v těchto dnech
představila své ekonomické výsledky za Českou republiku i celosvětově.
Potvrdila v nich své přední místo na světovém logistickém trhu. Celkově
společnost GEFCO dosáhla obratu 4 miliardy eur, v České republice
překonala hranici 2 miliard korun.

Česká republika potvrdila své silné postavení a rostoucí trend
Dobrých výsledků dosáhla společnost GEFCO v České republice. Celkový
obrat české pobočky společnosti dosáhl vice než 2 miliard korun, provozní
výsledek hospodaření společnosti v České republice se zvýšil o 9 %. Kromě
toho se společnosti GEFCO Česká republika podařilo také významně uspořit
provozní náklady, které jen v roce 2013 poklesly o 3 % oproti předchozímu roku.
„Za velmi pozitivní lze považovat trend, který ukazuje plynulý nárůst zájmu o
logistické služby, a to především s ohledem na spojnici Východ – Západ,“ říká
Aleksander Raczynski, generální ředitel společnosti GEFCO Česká republika.
Jak upozorňuje, dochází v rámci logistických služeb také k posílení doplňkových
služeb. „Společnost GEFCO se v uplynulém období zaměřila především na
zvýšení efektivity nabízených služeb. I díky tomu jsme mohli snížit náklady na
dopravu, což se pozitivně projevilo také na službách, které nabízíme našim
klientům,“ vysvětluje Raczynski. Ačkoli je společnost GEFCO spojována
především s logistikou v oblasti automotive, v roce 2013 zaznamenala nárůst
zakázek i v jiných oblastech – například v drogistickém zboží či oblečení.
GEFCO Česká republika zároveň v uplynulém roce otevřelo novou pobočku
v Ostravě. Právě do ní chce společnost soustředit rozvíjející se logistické služby
z a na východní trhy. „Otevřením ostravské pobočky jsme zaplnili naší
pomyslnou logistickou mapu v České republice, která nám umožní efektivně a
rychle realizovat zakázky. Ostravská pobočka se již osvědčila jako optimální
řešení pro klienty, kteří poptávají dopravu na spojnici cest Západ – Východ –
Sever. I vzhledem k nárůstu zájmu právě o tyto destinace předpokládáme její
další posilování,“ uvedl Raczynski.
Celosvětově 4 miliardy EURO obratu
Skupina GEFCO dosáhla v roce 2013 celosvětově obratu ve výši 4 miliard eur,
což představuje více než 11% meziroční růst. Provozní výsledek dosáhl
95,5 mil. eur a čistý zisk vzrostl meziročně o 28 % na 57 mil. eur. Luc Nadal,
předseda výkonného výboru skupiny GEFCO, výsledky komentoval takto:
„Navzdory ekonomickým problémům v Evropě jsou naše výsledky za rok 2013
uspokojivé a odpovídají našim očekáváním. Naznačují, že zákazníci uznávají
jedinečné odborné znalosti naší skupiny v optimalizaci dodavatelského řetězce,
a rovněž jasně dokazují, že jsme finančně zdravou společností, která uplatňuje
správnou strategii geografické a oborové diverzifikace.“
V roce 2013 dosáhl obrat skupiny GEFCO 4 miliard eur, což je nejlepší
výsledek od založení společnosti v roce 1949. K tomuto růstu obratu přispěly
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především aktivity ve střední a západní Evropě a v Jižní Americe, zatímco
výsledky zbytku světa se držely na stabilní úrovni.
Zlepšila se rovněž ziskovost skupiny – v současné době odpovídá standardu
odvětví. Díky velmi nízkému zadlužení dokázala skupina GEFCO během let
vytvářet udržitelný a pravidelný tok volné hotovosti, který ji chránil před recesí
v roce 2009 a zpomalením evropského automobilového trhu v letech 2012
a 2013. Právě finanční zdraví dodává skupině pružnost, kterou potřebuje pro
svůj budoucí růst.
Výsledky dosažené skupinou GEFCO v roce 2013 potvrzují, že její
podnikatelský model nezatížený nadměrným obchodním majetkem je správný
a podtrhuje účinnost její pružné nákladové struktury.
Výsledky také potvrzují, že skupina pronikla mezi desítku největších
logistických integrátorů v Evropě. GEFCO je také evropskou jedničkou
v logistice nových automobilů.

2013 – rok velkých změn v GEFCO
Rok 2013 byl významný také vzhledem k rozsáhlým změnám ve skupině
GEFCO, když koncern PSA Peugeot Citroën prodal 75 % svého podílu ve
skupině Ruským železnicím (RŽD), přičemž si skupina udržela pozici
výhradního poskytovatele logistiky pro PSA ve světě.
Spojení s RŽD přináší skupině dlouhodobé strategické partnerství a nové
růstové příležitosti jak v Rusku, tak v zemích SNS.
Skupina tak může využít snazšího přístupu k předním ruským a světovým
výrobcům, kteří na těchto trzích působí, a pomáhat jim optimalizovat jejich
dodavatelské řetězce a zvyšovat produktivitu. Ze spojenectví s RŽD vyplývá
i další prorůstový aspekt: možnost rozvoje obchodního spojení mezi Asií,
Ruskem a Evropu po železnici.
Ve snaze urychlit svůj růst v tomto regionu provedla skupina GEFCO
organizační restrukturalizaci a vytvořila speciální geografickou zónu, kterou řídí
skupina 50 logistických odborníků sídlící v Moskvě. Skupina je díky tomu nyní
schopná doplnit své portfolio nabízených služeb o znalosti ruského trhu
a obchodování s Ruskem.

Skupina GEFCO
Skupina GEFCO určuje standard logistiky pro průmysl. Prostřednictvím svých pěti divizí – silniční
doprava, letecká a námořní přeprava, skladová logistika a vratné obaly, logistika nových
automobilů a celní a daňové zastoupení – poskytuje globální inovační řešení vnitrostátní
i mezinárodní zásobovací i distribuční logistiky pro rozmanité požadavky nejrůznějších
průmyslových odvětví. Skupina působí ve 150 zemích a s obratem 4 miliard eur a 11 500
zaměstnanci patří v Evropě do první desítky logistických společností. Skupina má na celém světě
více než 350 obchodních zastoupení a působí ve střední Asii, střední a východní Evropě,
Středním východě, východní Asii a Jižní Americe.
Webové stránky: www.gefco.cz
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Kontakt pro média:
Kontakt pro tisk:
GEFCO
Tomáš Brada
+420 724 604 688
tomas.brada@gefco.net

Piskacek & Benes Consulting s.r.o.
Zdeněk Soudný
+420 731 431 998
Zdenek.soudny@p-b.cz
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