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WYNIKI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 R. 

 
 Przyspieszony wzrost w drugim kwartale 

 Rekordowy wzrost przychodów operacyjnych i zysku 

operacyjnego w pierwszej połowie roku 
 

 

 

Oto jak Bertrand Dumazy, Prezes oraz Dyrektor Generalny Edenred podsumował wyniki: Dzięki 

przyspieszonemu wzrostowi w drugim kwartale, Edenred zanotował łącznie dwucyfrowy 

wzrost w pierwszej połowie roku zarówno w Europie, jak i Ameryce Łacińskiej, a także w 

sektorach świadczeń pozapłacowych dla pracowników oraz rozwiązaniach flotowych i 

mobilnych. Ten silny wzrost naszych przychodów doprowadził do dalszego zwiększenia się 

marży z zysków, potwierdzając naszą zdolność do wykorzystywania naszej silnej dźwigni 

operacyjnej. 

                                                      
1 Stosunek bieżących wyników z działalności operacyjnej do przychodu z działalności operacyjnej. 
2 Zysk operacyjny przed innymi przychodami i rozchodami. 
3 Dane porównania do poprzedniego okresu czasowo wyłączają Wenezuelę ze względu na występującą w tym kraju hiperinflację.  
4 Wynik bieżącej działalności operacyjnej dostosowane do innych przychodów operacyjnych. 
5 przed innymi przychodami i rozchodami. 
6 Przeliczone na podstawie prognozowanego średniego kursu walutowego brazylijskiego reala do euro na drugą połowę roku 

równego obecnemu kursowi z dnia 30 czerwca 2018 r. 

Edenred odnotowuje dobre wyniki w pierwszej połowie 2018 r. 

 Całkowity dochód zwiększył się o 10,1% w porównaniu do poprzedniego okresu 

oraz zanotowano wzrost o 2,3% w wysokości 665 mln euro. 

 Marża1 zysku operacyjnego na poziomie 29,7%, wzrost o 1,8 p.p. 

 Zysk operacyjny2 wzrósł o 14,0% w porównaniu do poprzedniego okresu oraz 

zanotowano wzrost o 4,3% w wysokości 215 mln euro. 

 Wzrost zysku netto, udziały Grupy na poziomie 124 mln euro. 

*** 

W porównaniu do poprzedniego okresu3, wyniki Edenred w pierwszej połowie 2018 r. 

znacznie przewyższyły wzrost normatywny 

 Przychód z działalności operacyjnej: wzrost o 11,6% (roczny cel: powyżej 7%) 

 Wynik bieżącej działalności operacyjnej4: wzrost o 20,3% (roczny cel: powyżej 9%) 

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

*** 

Pewny swoich perspektyw na drugą połowę roku Edenred oczekuje wyników 

działalności operacyjnej pomiędzy 440 a 470 mln euro6 za cały 2018 r., w porównaniu 

do 429 mln euro w 2017 r. 



Obecnie korzystamy z naszej wiodącej technologicznie platformy, która posiada najbardziej 

zaawansowaną cyfrową formę płatności. Ta wyjątkowa, wielokanałowa platforma umożliwia 

nam wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań płatniczych, tworzenie relacji partnerskich z 

liderami technologicznymi oraz proponowanie usług o znacznej wartości dodanej. Wszystko 

to coraz szybciej i sprawniej, dzięki czemu będziemy w stanie zwiększyć zarówno wygodę 

użytkowników, jak i jakość usług, które dostarczamy naszym klientom korporacyjnym oraz 

partnerom sprzedaży”. 

 

MOCNE STRONY PIERWSZEJ POŁOWY ROKU 

 
Pierwsza połowa 2018 r. przebiegła pod znakiem osiągnięć wynikających z planu 

strategicznego Fast Forward Grupy. 

 

 Edenred zwiększa swoje udziały w UTA i ProwebCE 
 

W grudniu 2017 r. spółka Hermes Mineralöl GmbH poinformowała Grupę o zainteresowaniu 

realizacją opcji sprzedaży pakietu 17% akcji w UTA. Po zatwierdzeniu transakcji przez organy 

ds. konkurencji, została ona sfinalizowana 14 czerwca 2018 r., umożliwiając Edenred 

powiększenie swoich udziałów w UTA do 83%. 

 

W kwietniu 2018 r. Grupa weszła w posiadanie kolejnych 27% akcji w spółce ProwebCE, 

będącej liderem rozwiązań dla rad zakładowych we Francji, zwiększając tym swoje udziały w 

tej spółce do ponad 99,3%. 

 

 

 Innowacje 

 

Edenred oferuje Usługi Płatnicze 

 

Od początku roku użytkownicy karty Ticket Restaurant we Francji mogli dokonywać transakcji 

na stronach kateringowych Deliveroo, Rapidle, Nestor oraz DejBox dzięki Usługom Płatniczym 

Edenred. Nowe rozwiązania płatnicze umożliwiają użytkownikom na stronach partnerskich i w 

aplikacjach mobilnych płacenie za posiłki ze swoich kont na MyEdenred, co zapewnia łatwe 

i bezpieczne dokonywanie zakupów. 

 

Dzięki ofercie Usług Płatniczych Edenred, Grupa otrzymała nagrodę Top IT Business Enabler 

podczas konferencji MuleSoft CONNECT zorganizowanej przez Mule Soft w maju 2018 r.  

 

Pionier otwartych innowacji razem z Partech Africa oraz Edenred Capital Partners  

 

W kwietniu 2018 r. Edenred ogłosił, że poprzez Edenred Capital Partners, swój oddział venture 

capital, zdobył udziały w amerykańskim star-upie Candex, specjalizującym się w 

monitorowaniu sprzedawców i płatnościach, w ramach globalnej kampanii fundraisingowej 

o wartości 3,5 mln dolarów.  

 

Ponadto w czerwcu 2018 r. Edenred ponownie wsparł Beamery, brytyjski start-up zajmujący 

się zarządzaniem potencjałem ludzkim, podczas jego nowej tury finansowania na 28 mln 

dolarów. Inwestycja przeprowadzona przez Edenred Capital Partners jest trzecią 

dedykowaną dla Beamery, od kiedy start-up zaczął zbieranie funduszy w 2015 r. 

 

Na koniec, w czerwcu 2018 r., Edenred zainwestował w fundusz Partech Africa. Z docelową 

wielkością zbiórki opiewającą na 100 mln euro, fundusz inwestuje w nowe afrykańskie 



przedsiębiorstwa, które notują szybki wzrost i zajmują się e-gospodarką. Inwestycja ma na 

celu rozwijać partnerstwo z Partech Ventures, które rozpoczęło swoją działalność w 2011 r. 

oraz wzmacnianie swojego systemu globalnych innowacji. 


