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Společnost GEFCO v prvním pololetí 2014 posílila
svou přítomnost na trhu a zvýšila obrat i zisk
Praha, 17. září 2014 Ekonomické výsledky společnosti GEFCO na českém
trhu potvrzují, že i nadále posiluje svou pozici na místním trhu. Výkony
společnosti překročily hranici 1,2 miliardy korun, vzrostl také provozní
výsledek hospodaření.
„Oproti předchozímu období došlo v prvním pololetí roku 2014 k výraznému
nárůstu ve sledovaných ekonomických ukazatelích. O téměř 200 milionů korun
tak například stouply výkony společnosti GEFCO v České republice, a dosáhly
tak 1,228 miliard korun,“ říká Aleš Pém, ekonomický ředitel GEFCO Česká
republika. Pozitivně se vyvíjel také provozní výsledek společnosti, který dosáhl
téměř 60 milionů korun a zaznamenal tak téměř třetinový nárůst oproti
předchozímu období.
„Ačkoli situace na logistickém trhu byla v prvním pololetí roku 2014 již negativně
ovlivněna neklidnou situací ve Východní Evropě, podařilo se společnosti
GEFCO zaznamenat nárůst výkonu a také finančních ukazatelů,“ hodnotí Pém
pololetní uzávěrku. Podle něj se na kladném výsledku a růstovém trendu
positivně projevila také podpora sběrné služby, která zaznamenává i nadále
narůstající zájem u klientů. Ačkoli je společnost GEFCO považována především
za specialistu v přepravě vozů, GEFCO Česká republika uspělo také v převozu
dalších komodit – především oblečení či drogistického zboží, a to především z
Francie. Velmi dobře si vedly také doplňkové služby, které GEFCO na českém
trhu svým zákazníkům nabízí – ať již se jedná o přeštítkování zboží, nebo
postprodukční úpravu vozidel, na kterou se soustředí ve svých dílnách v objektu
kolínské automobilky.

Skupina GEFCO
GEFCO udává standard v oblasti průmyslové logistiky. Díky tomu, že poskytuje komplexní služby
v šesti klíčových oblastech (logistika, Gefbox systém, námořní doprava, pozemní doprava,
distribuce vozidel a celní a daňové zastoupení), je společnost GEFCO schopna dodávat
inovativní řešení v oblasti dovozní i vývozní logistiky po celém světě.
V současné době je GEFCO zastoupeno ve150 zemích a v roce 2013 dosáhlo obratu 3,9 miliardy
eur. Skupina má ve světě 400 obchodních působišť a díky integraci se společností Gruppo
Mercurio nyní zaměstnává 11 500 lidí. Své aktivity rozvíjí především ve střední a východní
Evropě, střední a východní Asii, na Blízkém východě, v Jižní Americe a také v Africe.
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