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El resultat reflecteix les condicions que s’han assolit en l’acord de 
refinançament 

EROSKI TANCA EL PRIMER SEMESTRE DE 
L’EXERCICI AMB UN BENEFICI DE 85 M€ 

  

 El benefici operatiu corrent, indicador de l’evolució del negoci, creix 
un 10% respecte de l’any anterior i arriba als 65 milions d’euros 

 Les seves vendes creixen gairebé un 2% al País Basc, Navarra, Galícia 
i Balears, zones que ja disposen duna xarxa àmpliament transformada 
al model comercial “amb tu” 

 El grup ha obert 38 noves botigues i ha remodelat 116 supermercats, 
fet que ha suposat la creació de 208 llocs de treball 

 

Elorrio, 27 de setembre de 2019.- El grup EROSKI ha tancat els comptes del primer 
semestre d’aquest exercici, el 31 de juliol de 2019, amb un resultat positiu de 85 
milions d’euros.  

En conjunt, el grup EROSKI mostra una xifra de negoci de 2.250 milions d’euros. 
Destaca el creixement de l’1,9% de les vendes al País Basc, Navarra, Galícia i 
Balears, zones que disposen d’una xarxa àmpliament transformada al model 
comercial “amb tu”, fet que mostra la bona acollida que té entre les persones 
consumidores. El benefici operatiu corrent, indicador de l’evolució del negoci, 
assoleix un resultat de 65 milions d’euros el primer semestre, xifra que representa 
un creixement del 10% sobre el mateix període de l’any anterior, impulsat per les 
millores d’eficiència en la cadena de valor, tant en els processos logístics com en el 
mateix model comercial “amb tu”.  

Durant la primera part de l’any, EROSKI ha amortitzat 68 milions d’euros de deute 
financer, fet que representa una reducció de gairebé 1.800 milions d’euros des de 
2010. Després d’haver complert tots els compromisos anteriors, EROSKI ha arribat a 
un acord financer subscrit pel 100% de les entitats creditores, mostra del suport de 
la banca al projecte i al seu pla de negoci. El nou acord, en vigor des del 31 de juliol 
de 2019 passat, donarà cobertura financera al grup fins al 2024.  

“Els comptes reflecteixen l’aplicació comptable de les condicions pactades en l’acord 
de refinançament amb les entites financeres, i també l’efecte de l’aplicació, per 
primer cop, de la norma NIIF16 d’arrendaments”, ha explicat el director Financer 
d’EROSKI, José Ramón Anduaga. 
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La inversió ha pujat a 42,4 milions d’euros, entre pròpia i de franquicitats, i s’ha 
destinat en gran manera a la remodelació de 116 supermercats i a l’obertura de 38 
noves botigues. Concretament, 1 supermercat propi, 1 cash&carry, 32 establiments 
franquiciats, a més de botigues de calçat esportiu Dooers i 2 oficines de viatges. Fruit 
d’aquestes obertures i de la transformació de botigues al model comercial “amb tu”, 
EROSKI ha creat 208 llocs de treball durant els sis primers mesos de l’exercici. 

El grup compta amb 6 milions de socis clients, titulars de targetes EROSKI Club, 
CAPRABO i FORUM SPORT. Durant el primer semestre de l’any, EROSKI ha transferit 
127 milions d’euros per mitjà d’ofertes i promocions cada vegada més 
personalitzades. 

De la seva banda, la matriu cooperativa EROSKI S. Coop. ha tancat el primer 
semestre de l’exercici amb un benefici de 93 milions d’euros.  

 

Sobre EROSKI 

EROSKI és el primer grup de distribució de caràcter cooperatiu d’Espanya i operador 
de referència a les regions de Galícia, País Basc, Navarra, Catalunya i Balears. La 
seva xarxa comercial s’eleva a 1.651 establiments, entre supermercats, hipermercats 
i cash&carry, a més de gasolineres, òptiques, oficines de viatges i botigues 
d’equipament esportiu. Així mateix, compta amb més de 6 milions de socis clients i 
més de 33.000 socis cooperativistes i treballadors. 


