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Θεσσαλονίκη, 28 Σεπτεμβρίου 2018 

 

Ανακοίνωση Οικονομικών αποτελεσμάτων A’ εξαμήνου 2018 Ομίλου ΕΥΑΘ  

 

Αύξηση καθαρών κερδών της τάξης του 11% παρουσίασε το α' εξάμηνο του 2018 η ΕΥΑΘ 

Α.Ε., διατηρώντας αμετάβλητο το κοινωνικό προφίλ της και δημιουργώντας "δίχτυ 

ασφαλείας" για ευπαθείς και επαγγελματικές ομάδες σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης όπως η 

βλάβη στον αγωγό της Αραβησσού. 

Ειδικότερα:  

 

 O κύκλος εργασιών ανήλθε στο ποσό των € 39.396 έναντι € 37.695 κατά την αντίστοιχη 

περσινή περίοδο σημειώνοντας αύξηση κατά € 1.701 ή 4,51%.  

 Τα προ Φόρων Κέρδη του Ομίλου, ανήλθαν στην περίοδο του 2018, στο ποσό των € 

14.989 έναντι € 14.085, σημειώνοντας αύξηση  € 904 ή 6,42%.  

 Τα μετά Φόρων Κέρδη, διαμορφώθηκαν σε € 10.829 από € 9.695, σημειώνοντας αύξηση 

κατά € 1.134 ή 11,69%. 

 Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου διαμορφώθηκαν 

κατά την τρέχουσα περίοδο, σε € 17.206 έναντι € 16.302 σημειώνοντας αύξηση κατά € 

904 ή 5,55%. 

 Τα συνολικά έξοδα του Ομίλου αυξήθηκαν κατά € 1.457 ή 5,82 %, το οποίο οφείλεται 

κυρίως σε αύξηση των αμοιβών προσωπικού λόγω της πρόσληψης των 150 εργαζομένων 

μέσω ΑΣΕΠ. 

 Η εταιρεία παρουσιάζει ισχυρή ταμειακή βάση με ταμειακά διαθέσιμα ύψους € 74,1 εκατ. 

αυξημένα κατά 13,63%, κυρίως λόγω της καταβολής του μερίσματος μετά την 

30/06/2018. 

 Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ανέρχονται την 30/06/2018 σε € 165,2 εκατ. 

 

 

 

 

 

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
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Πίνακας συνοπτικών οικονομικών αποτελεσμάτων  Α΄ εξαμήνου 2018 

 

  OMΙΛΟΣ ΕΥΑΘ 

Ποσά σε 000€ 30/06/2018 30/6/2017 

Κύκλος εργασιών 39.396 37.695 

Μικτό κέρδος 17.950 16.951 

Κέρδη από λειτουργικές δραστηριότητες 14.156 13.312 

Κέρδη  προ φόρων 14.989 14.085 

Κέρδη μετά από φόρους  10.829 9.695 

EBITDA 17.206 16.302 

 Ποσά σε 000€ 30/06/2018 31/12/2017 

Κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού 131.619 116.083 

Σύνολο ενεργητικού 213.649 200.349 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 165.230 162.424 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 24.947 11.377 

Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων 213.649 200.349 

Κεφάλαιο Κίνησης 106.672 104.706 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπηρεσία Μετόχων και 

Εταιρικών Ανακοινώσεων. 

Το σύνολο των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για το Α’ εξάμηνο 2018, 

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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