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KLUCZOWE WYNIKI FINANSOWE [G4-9] [G4-17] [G4-DMA-EC] 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za 2017 r. obejmuje Agorę S.A. oraz 16 spółek zależnych prowadzących głównie działalnośd internetową, poligraficzną, 
kinową, radiową oraz działalnośd w segmencie reklamy zewnętrznej. Ponadto, na dzieo 31 grudnia 2017 r. Grupa posiadała udziały w jednostkach współkontrolowanych: 
Stopklatka S.A. i Online Technologies HR Sp. z o.o. oraz w jednostkach stowarzyszonych: Instytut Badao Outdooru IBO Sp. z o.o. i Hash.fm Sp. z o.o.  

 
mln zł 2017 2016 % zmiany r/r 

Przychody ze sprzedaży netto (1) 1 165,5  1 198,4  (2,7%) 

Sprzedaż usług reklamowych 547,3  561,6  (2,5%) 

Sprzedaż biletów do kin  222,2  194,2  14,4% 

Sprzedaż wydawnictw 134,3  135,7  (1,0%) 

Sprzedaż usług poligraficznych 94,0  147,7  (36,4%) 

Sprzedaż barowa w kinach 83,1  72,3  14,9% 

Pozostała sprzedaż 84,6  86,9  (2,6%) 

Koszty operacyjne netto, w tym: (1 238,5) (1 181,7) 4,8% 

Odpisy aktualizujące (2) (88,9) (1,1) 7 981,8% 

Koszty operacyjne netto przed odpisami aktualizującymi* (1 149,6) (1 180,6) (2,6%) 

Wynik operacyjny - EBIT (73,0) 16,7  - 

marża EBIT (EBIT/Przychody) (6,3%) 1,4% (7,7pkt%) 

EBIT przed odpisami aktualizującymi* 15,9  17,8  (10,7%) 

EBITDA (3) 118,9  116,0  2,5% 
marża EBITDA (EBITDA/Przychody) 10,2% 9,7% 0,5pkt% 

Zysk/(strata) netto (79,3) (13,2) (500,8%) 

Zysk/(strata) netto przed odpisami aktualizującymi* 9,6 (12,1) - 

Źródło: skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF, 2017. 

(1) poszczególne pozycje przychodów ze sprzedaży, poza przychodami ze sprzedaży biletów i barowej w kinach oraz usług poligraficznych, zawierają przychody ze sprzedaży Wydawnictwa Agora i działalności filmowej (funkcjonujących w 
ramach segmentu Film i Książka). 

(2) podane kwoty obejmują odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych, w 2017 r. odpisy dotyczyły głównie wartości tytułu prasowego „Cztery Kąty” , wartości  firmy Trader.com. 
(Polska) Sp. z o.o. oraz aktywów trwałych segmentu Druk; 

(3) wskaźnik „EBITDA” definiowany jest jako EBIT powiększony o amortyzację i odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych. Odpisy z tytułu utraty wartości są uwzględniane w wyliczeniu 
wskaźnika EBITDA począwszy od czwartego kwartału 2017 r., dane porównawcze zostały odpowiednio przekształcone. 

* Podane kwoty nie obejmują  odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych, w 2017 r. odpisy dotyczyły głównie wartości tytułu prasowego Cztery Kąty, wartości  firmy 
Trader.com. (Polska) Sp. z o.o. oraz aktywów trwałych segmentu Druk. 

 

 


