
 
 
 
 

 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 
 

 

Θεσσαλονίκη, 23 Απριλίου 2021 
 

 

Ανακοίνωση Οικονομικών αποτελεσμάτων Ομίλου ΕΥΑΘ έτους 2020  
 
 
 

Σταθερά υψηλές επιδόσεις  και το 2020  
 
Η ΕΥΑΘ ΑΕ παραμένει μια σταθερά υγιής και βιώσιμη εταιρεία και έχει διατηρήσει τα 

τελευταία χρόνια υψηλή κερδοφορία και μερισματική απόδοση. 

Παρά τη δύσκολη συγκυρία λόγω  της υγειονομικής κρίσης,  τα οικονομικά δεδομένα της 

εταιρείας  κατά την περίοδο αναφοράς, επιδεικνύουν περιορισμένη διακύμανση, χωρίς 

σημαντικές επιδράσεις επί των επιχειρηματικών της  δραστηριοτήτων και τη ρευστότητά της. 

Η υγιής χρηματοοικονομική  κατάσταση της εταιρείας και τα υψηλά ταμειακά της διαθέσιμα, 

επιτρέπουν την απρόσκοπτη συνέχιση του επενδυτικού της  σχεδίου,  με έμφαση σε σημαντικά 

έργα υποδομής και αναβάθμισης των εγκαταστάσεών της.   

 

Ειδικότερα : 
                                                                                                                       ( Ποσά σε χιλ ευρώ ) 
 

Ο  κύκλος εργασιών του Ομίλου, ανήλθε στο ποσό των €  71.911  χιλ. έναντι  € 72.686 

χιλ. της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, σημειώνοντας μείωση 1,07 %, λόγω μείωσης 

της βιομηχανικής κι επαγγελματικής κατανάλωσης εξαιτίας της πανδημίας   
Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των € 27.621 χιλ. έναντι € 29.069 χιλ. το 2019, 

σημειώνοντας μείωση κατά 4,98 %,  λόγω αύξησης του ενεργειακού κόστους, από τη 

μείωση της έκπτωσης συνέπειας  (από 15% σε 5%).   
Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν στα € 16.709 χιλ. έναντι € 20.652 χιλ. της προηγούμενης 

χρήσης, παρουσιάζοντας μείωση 19,09 %.   
Τα μετά φόρων κέρδη ανήλθαν στο ποσό των €  11.868  χιλ. έναντι € 14.658 χιλ. το 2019, 

παρουσιάζοντας μείωση κατά  19,03 %.  

Τα κέρδη ΕΒΙΤDA ανήλθαν σε € 22.606  χιλ. έναντι € 25.925 χιλ. την προηγούμενη 

χρήση, σημειώνοντας μείωση κατά  12,80  %.    
Η εταιρεία παρουσιάζει ισχυρή ταμειακή βάση,  με ταμειακά διαθέσιμα ύψους €   81.916 

χιλ.  έναντι € 75.844 χιλ αυξημένα κατά  8,01 %,   
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 31.12.2020  σε € 185.394 χιλ.  

 
 
 
 



 
 
 
 

 

Πίνακας συνοπτικών οικονομικών αποτελεσμάτων Ομίλου χρήσης 2020  
 
 
 
 
 
 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΑΘ 

Ποσά σε χιλιάδες € 31/12/2020 31/12/19 

Κύκλος εργασιών 71.911 72.686 

Μικτό Κέρδος 27.621 29.069 

Κέρδη από λειτουργικές δραστηριότητες 16.360 19.414 

Κέρδη προ φόρων 16.709 20.652 

Κέρδη μετά από φόρους 11.868 14.658 

EBITDA 22.606 25.925 

  31/12/2020 31/12/2019 

Κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού 150.681 144.799 

Σύνολο ενεργητικού 221.535 218.579 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 185.394 183.212 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 13.542 12.582 

Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων 221.535 218.579 

Κεφάλαιο κίνησης 137.139 132.217 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπηρεσία Μετόχων και 

Εταιρικών Ανακοινώσεων. 
 

Οι αναλυτικές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση 2020 είναι 

αναρτημένες στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.eyath.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του 

Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr). 
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