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Θεσσαλονίκη, 22 Μαΐου 2020
Ανακοίνωση Οικονομικών αποτελεσμάτων Ομίλου ΕΥΑΘ έτους 2019

Υψηλή Κερδοφορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη
Το ενισχυμένο κοινωνικό προφίλ της ΕΥΑΘ ΑΕ, με την εφαρμογή της νέας τιμολογιακής
πολιτικής, η οποία επέφερε μειώσεις στα τιμολόγια, το αυξημένο ενεργειακό κόστος λόγω
αύξησης της τιμής των δικαιωμάτων εκπομπών άνθρακα από 13 € σε 25€ και λόγω μείωσης
της έκπτωσης συνεπούς πελάτη από πλευράς παρόχων, η μείωση της πρόβλεψης επισφαλειών
βάσει του ΔΠΧΑ 9, καθώς και η εφαρμογή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας,
αποτυπώνονται στα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρικής χρήσης 2019.
Ειδικότερα :

( Ποσά σε χιλ ευρώ )

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου, ανήλθε στο ποσό των € 72.686 χιλ. έναντι € 73.030 χιλ.
της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, σημειώνοντας οριακή μείωση 0,47%.
Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των € 29.069 χιλ. έναντι € 30.286 χιλ. το 2018,
σημειώνοντας μείωση κατά 4,02%.
Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν στα € 20.652 χιλ. έναντι € 20.951 χιλ. της προηγούμενης
χρήσης, παρουσιάζοντας μείωση 1,42%.
Τα μετά φόρων κέρδη ανήλθαν στο ποσό των € 14,658 χιλ. έναντι € 14.001 χιλ. το 2018,
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,70%.
Τα κέρδη ΕΒΙΤDA ανήλθαν σε € 25.925 χιλ. έναντι € 25.478 χιλ. την προηγούμενη
χρήση, σημειώνοντας αύξηση κατά 1,75 %.
Η εταιρεία παρουσιάζει ισχυρή ταμειακή βάση, με ταμειακά διαθέσιμα ύψους € 75.844
χιλ. αυξημένα κατά 5,88%,
Το Μετοχικό Κεφάλαιο παραμένει αμετάβλητο στα € 40.656 χιλ. διαιρούμενο σε
36.300.000 μετοχές με ονομαστική αξία € 1,12 έκαστη.
Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ανέρχονται την 31.12.2019 σε € 183.212 χιλ.

Πίνακας συνοπτικών οικονομικών αποτελεσμάτων Ομίλου χρήσης 2019

Ποσά σε χιλιάδες €
Κύκλος εργασιών
Μικτό Κέρδος
Κέρδη από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Κέρδη μετά από φόρους
EBITDA
Κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού
Σύνολο ενεργητικού
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων
Κεφάλαιο κίνησης

ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΑΘ
31/12/2019
31/12/2018
72.686
73.030
29.069
30.286
19.414
19.376
20.652
20.951
14.658
14.001
25.925
25.478
31/12/2019
31/12/2018
144.799
130.428
218.579
209.871
183.212
173.138
12.582
13.252
218.579
209.871
132.217
117.176

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπηρεσία Μετόχων και
Εταιρικών Ανακοινώσεων.
Το σύνολο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη χρήση 2019,
πρόσθετη πληροφόρηση για την εταιρεία καθώς και οι σχετικοί δείκτες μέτρησης απόδοσης
της εταιρείας είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.eyath.gr, καθώς και στην
ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr).
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