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WYNIKI NA PIERWSZĄ POŁOWĘ 2019 

ROKU 

Stały dwucyfrowy wzrost we wszystkich liniach biznesowych 

oraz gwałtowny wzrost zysków  
 

Zanotowano dwucyfrowy wzrost w zyskach z pierwszej połowy roku  

w porównaniu do poprzedniego okresu: 

 Całkowity przychód zwiększył się o 14,6% w porównaniu do poprzedniego 

okresu oraz zanotowano wzrost o 16,8% w wysokości 777 mln euro 

 Zysk EBITDA1 wzrósł o 14,6% w porównaniu do poprzedniego okresu oraz 

zanotowano wzrost o 23,0% w wysokości 310 mln euro 

 Zysk netto, udział Grupy wzrósł o 17,9% do wysokości 146 mln euro 

*** 

W porównaniu do poprzedniego okresu wyniki Edenred w pierwszej połowie 

2019 r. przewyższyły wzrost normatywny: 

 Przychód z działalności operacyjnej: wzrost o 14,4% (roczny cel: powyżej 

7%) 

 Wynik bieżącej działalności operacyjnej2: wzrost o 14,9% (roczny cel: 

powyżej 9%) 

 Marża samofinansowania brutto (FFO)3: wzrost o 22,8% (roczny cel: powyżej 

10%) 

*** 

Pewny swoich perspektyw na drugą połowę roku Edenred oczekuje 

rekordowych wyników działalności operacyjnej pomiędzy 520 a 550 mln euro4 

za cały 2019 r., w porównaniu do 461 mln euro w 2018 r. 

Oto jak Bertrand Dumazy, Prezes oraz Dyrektor Generalny Edenred podsumował 

wyniki: „Utrzymując impet widoczny w 2018 r., Edenred odnotował kolejny silny wzrost 

zysków w pierwszej połowie 2019 r. Przychód z działalności operacyjnej wzrósł  

z dwucyfrową dynamiką we wszystkich liniach biznesowych i regionach Grupy. 

                                                      
1 Przychód całkowity minus koszty operacyjne (bez amortyzacji i rezerw). 
2 Zysk EBIT dostosowany do innych przychodów. 
3 Przed innymi przychodami i rozchodami. 
4 Przeliczone na podstawie prognozowanego średniego kursu walutowego brazylijskiego reala do euro na drugą połowę roku 

równego kursowi zamknięcia z dnia 30 czerwca 2019 r. 



Wykorzystujemy nowe możliwości powstałe w wyniku niedawnego rozwoju Grupy  

w obszarze innowacji cyfrowych oraz produktowych. Udana integracja przejętych  

w ostatnich miesiącach spółek z naszymi liniami biznesowymi poszerza naszą ofertę, 

odpowiadając na wzrastające i szybko zmieniające się potrzeby w pracy. Jesteśmy 

przekonani o dobrych perspektywach naszej firmy na drugą połowę 2019 roku. 

Dlatego też celujemy w rekordowe wyniki działalności operacyjnej pomiędzy 520  

a 550 mln euro za cały rok”. 

 

***  

 

O Edenred 

Edenred, światowy lider rozwiązań płatniczych, łączy 830.000 klientów 

korporacyjnych, 47 milionów użytkowników i 1,7 milionów partnerów afiliacyjnych  

w 46 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. 


