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Ανακοίνωση Οικονομικών αποτελεσμάτων Ομίλου ΕΥΑΘ έτους 2017

H ΕΥΑΘ ανακοινώνει ετήσια αύξηση EBITDA 11,4 %
και Καθαρών Κερδών 32,0 %

Επισκόπηση Οικονομικού Έτους 2017

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών παρέμεινε ουσιαστικά σταθερός και ανήλθε σε € 73,4
εκατ. έναντι € 73,3 εκατ. της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, σημειώνοντας οριακή
αύξηση 0,17%.
Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των € 30,14 εκατ. έναντι € 29,50 εκατ. το 2016,
σημειώνοντας αύξηση 2,2%.
Τα προ φόρων κέρδη έφτασαν τα € 24,9 εκατ. έναντι € 21,77 εκατ. την προηγούμενη
χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 14,52%.
Τα μετά φόρων κέρδη ανήλθαν στο ποσό των € 16,45εκατ. έναντι € 12,45 εκατ. το 2016,
αύξηση της τάξεως του 32,05%.
Τα κέρδη ΕΒΙΤDA ανήλθαν σε € 29,51 εκατ. έναντι € 26,50 εκατ. την προηγούμενη
χρήση, σημειώνοντας αύξηση 11,36%.
Τα έξοδα διοίκησης μειώθηκαν κατά 9,47% και τα λοιπά λειτουργικά έξοδα κατά 69%
λόγω των αυξημένων προβλέψεων που επιβάρυναν την προηγούμενη χρήση.
Η εταιρεία παρουσιάζει ισχυρή ταμειακή βάση με ταμειακά διαθέσιμα ύψους € 65,2 εκατ.
αυξημένα κατά 15%,
Το μετοχικό κεφάλαιο παραμένει αμετάβλητο στα € 40,656 εκατ. διαιρούμενο σε
36.300.000 μετοχές με ονομαστική αξία € 1,12 έκαστη.
Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ανέρχονται την 31.12.2017 σε € 162,4 εκατ.
Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 30% λόγω επίτευξης υψηλότερων
επιτοκίων στις προθεσμιακές καταθέσεις.
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Πίνακας συνοπτικών οικονομικών αποτελεσμάτων Ομίλου χρήσης 2017

Ποσά σε 000€
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

OMΙΛΟΣ ΕΥΑΘ
31/12/2017 31/12/2016
73.401
73.278
30.143
29.496
23.288
20.496
24.931
21.769
16.449
12.457
29.512
26.501
116.083
105.766
200.350
191.699
162.424
154.155
11.377
10.288
200.349
191.697
104.706
95.478

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπηρεσία Μετόχων και
Εταιρικών Ανακοινώσεων.
Το σύνολο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη χρήση 2017,
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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