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WYNIKI ROCZNE ZA 2018 R.
Kolejny rekordowy rok dla Edenred z dwucyfrowym wzrostem we
wszystkich regionach i liniach biznesowych.

Przyspieszony wzrost w 2018 r.:
•

Łączny przychód wyniósł 1 378 mln euro, zwiększył się o 11,9% w odniesieniu do
porównywalnych danych1 (zanotowano wzrost o 4,4%)

•

Marża zysku operacyjnego EBIT2 na poziomie 30,9%, wzrost : o 2,0 p.p.

•

Zysk EBIT3 wzrósł o 17,5% w odniesieniu do porównywalnych danych
(zanotowano wzrost o 7,3%) i wyniósł 461 mln euro.

•

Zysk netto, udziały Grupy: 254 mln euro (zanotowano wzrost o 5.2%)

•

Rekomendowana dywidenda w wysokości 0,86 euro za akcję, co stanowi
wskaźnik wypłaty zysku netto, udziałów Grupy na poziomie 80%,

•

Wygenerowanie znaczących wolnych środków pieniężnych (435 mln euro)
umożliwiających redukcję zadłużenia netto do 659 mln euro (w porównaniu do
696 mln euro pod koniec 2017 r.) po przeznaczeniu 196 mln euro na przejęcia
***

W odniesieniu do porównywalnych danych wynik Edenred w 2018 r. znacząco
przekraczał wyznaczone cele wzrostu w perspektywie średniookresowej:
•

Przychód z działalności operacyjnej: wzrost o 13,3% (roczny cel: powyżej 7%)

•

Zysk operacyjny EBIT4: wzrost o 23,5% (roczny cel: powyżej 9%)

•

Marża samofinansowania brutto (FFO)5: wzrost o 17,0% (roczny cel: powyżej
10%)
***

Dzięki swojej doskonałości biznesowej, możliwościom innowacyjnym,
globalnej platformie technologicznej oraz odpowiednio ukierunkowanym
fuzjom, Edenred wchodzi dynamicznie w nowy rok. Jako światowy lider
rozwiązań płatniczych, Grupa Edenred spodziewa się osiągnięcia
wyznaczonych celów wzrostu w 2019 r.

1 Wzrost w odniesieniu do porównywalnych danych odpowiada wzrostowi organicznemu, czyli wzrostowi przy stałym zakresie
konsolidacji i kursach walutowych.
2 Stosunek zysku z działalności operacyjnej EBIT do przychodu z działalności operacyjnej.
3 Zysk operacyjny przed innymi przychodami i rozchodami.
4 Zysk EBIT dostosowany do innych przychodów.
5 Przed innymi przychodami i rozchodami.

Oto jak Bertrand Dumazy, Prezes oraz Dyrektor Generalny Edenred podsumował wyniki:
“Skuteczne wdrożenie naszego planu strategicznego Fast Forward po raz kolejny pozwoliło
nam osiągnąć rekordowe roczne rezultaty. Dwucyfrowa wartość wzrostu organicznego, którą
osiągnęliśmy w 2018 r., odzwierciedla naszą zdolność do pozyskiwania nowych klientów,
opracowywania nowych rozwiązań, a także pobudzania rozwoju przedsiębiorstw, które
przejęliśmy. Za sprawą wdrożenia licznych innowacji, w szczególności w dziedzinie płatności
mobilnych oraz płatności typu „app-to-app”, które zostały wprowadzone już w 12 krajach,
Edenred zajął wiodącą pozycję w sferze digitalizacji, z korzyścią dla wszystkich naszych
klientów, użytkowników oraz naszych partnerów handlowych. Dzięki zdolności do zwiększania
penetracji rynku, wykorzystywania potencjału nowych biznesów oraz wprowadzania
innowacji, które nas wyróżniają i wzbogacają nasz portfel rozwiązań, patrzymy pozytywnie w
przyszłość i jesteśmy przekonani, że nadal będziemy generować zyskowny i zrównoważony
wzrost.”
Dane finansowe za 2018 r. zostały podane zgodnie ze standardami MSSF 9 oraz MSSF 15 obowiązującymi od
1 stycznia 2018 r. Aby zapewnić miarodajne porównanie z 2017 r., dane finansowe za okres uwzględniony w
niniejszym komunikacie prasowym zostały skorygowane zgodnie z nowymi standardami. Tabela przedstawiająca
analizę korekt poprzedniego okresu za dany kwartał została umieszczona w załączniku.
W ramach tych zmian pozycja „przychody finansowe” została zmieniona na „inne przychody”.
Wenezuela została tymczasowo wyłączona ze zbioru danych dotyczących wyników w odniesieniu do
porównywalnych danych oraz skutków związanych z walutami ze względu na obecny poziom inflacji w tym kraju
oraz obniżenie wartości jego waluty.
Argentyna została sklasyfikowana jako gospodarka hiperinflacyjna z dniem 1 lipca 2018 r. W zawiązku z tym Grupa
zastosowała standard MSR 29 - Sprawozdawczość finansowa w gospodarkach hiperinflacyjnych do swojej
działalności w tym kraju.

WYNIKI ROCZNE ZA 2018 R.
Dnia 20 lutego 2019 r. Rada Dyrektorów przyjęła skonsolidowane sprawozdanie finansowe6 za
2018 r.
Kluczowe wskaźniki finansowe za 2018 r.:

(w milionach euro)
Przychód z działalności operacyjnej

2018

% zmiana
(opublikowana)

2017

% zmiana
(w odniesieniu do
porównywalnych
danych)

1 327

1 253

+5,9%

+13,3%

51

67

-24,1%

-14,7%

1 378

1 320

+4,4%

+11,9%

EBITDA

536

502

+6,7%

+16,2%

Zysk operacyjny EBIT

410

362

+13,1%

+23,5%

Pozostałe przychody

51

67

-24,1%

-14,7%

EBIT

461

429

+7,3%

+17,5%

Zysk netto, udziały Grupy

254

241

+5,2%

Pozostałe przychody
Łączne przychody

W 2018 r. Edenred osiągnął wolumen działalności na poziomie 28,1 mld euro. Pod koniec
grudnia 2018 r. rozwiązania cyfrowe stanowiły 80% całości, co oznacza wzrost o 2 p.p. w
stosunku do 2017 r. i kolejny krok w stronę osiągnięcia w 2020 r. wyznaczonego przez Grupę
celu - 85%.

Edenred, światowy lider rozwiązań płatniczych, łączy 830.000 klientów korporacyjnych, 47
milionów użytkowników i 1,7 milionów partnerów afiliacyjnych w 45 krajach. Dzięki globalnej
platformie technologicznej Grupa Edenred zarządzała w 2018 roku 2,5 miliardami transakcji,
głównie za pośrednictwem aplikacji mobilnych, platform internetowych i kart
przedpłaconych, generując ponad 28 miliardów Euro obrotu.
8.500 pracowników Edenred przyczynia się do:
- podnoszenia jakości życia osób korzystających z rozwiązań Edenred,
- zwiększania efektywności firm
- zwiększania przychodów partnerów afiliacyjnych.
Edenred oferuje rozwiązania w ramach trzech linii biznesowych:
- świadczenia pracownicze,
- fleet & mobility: paliwo, opłaty drogowe i podróże służbowe
- rozwiązania uzupełniające wraz z płatnościami korporacyjnymi, nagradzanie oraz programy
motywacyjne, publiczne programy społeczne.
Grupa Edenred jest notowana na paryskiej giełdzie i zawiera następujące indeksy: CAC Next
20, FTSE4Good, DJSI Europe i MSCI Europe.
Więcej informacji na www.edenred.com
Edenred w Polsce działa od ponad 20 lat. Misją Spółki jest zapewnienie kompleksowych i
efektywnych rozwiązań dopasowanych do indywidualnych potrzeb klientów, stawiając sobie
ten sam cel: satysfakcja i przyjemne codzienne życie.
Edenred Polska dostarcza bezkonkurencyjne produkty i usługi oraz szybki i niezawodny serwis
w obszarach:
• motywacji i aangażowania pracowników,
• budowania lojalności w biznesie i zwiększania sprzedaży na rynku B2B2C.
Więcej informacji na www.edenred.pl
Loga oraz inne znaki towarowe wymienione i zawarte w niniejszym komunikacie prasowym
stanowią zastrzeżone znaki towarowe Edenred S.A, jej jednostek zależnych lub podmiotów
trzecich. Nie mogą być wykorzystywane w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej
zgody ich właścicieli.

