Nota de premsa
Consolida la seva transformació

EROSKI GUANYA 33,2 MILIONS D’EUROS
EN L’EXERCICI 2017


Incorpora 61 noves botigues obertes el 2017 i supera les 600 botigues
de nova generació, que representen ja el 65% de les seves vendes
alimentàries



Redueix 167 milions d’euros de deute financer durant l’any, i eleva a
646 milions d’euros l’import total de deute amortitzat des de fa tres
anys



La cooperativa matriu, EROSKI S. Coop., supera els 13 milions d’euros
de benefici

Elorrio, 24 de maig de 2018.- El Grup EROSKI ha tancat els comptes de l’exercici

2017, el 31 de gener de 2018, amb un resultat positiu de 33,2 milions d’euros, xifra
que suposa una millora de 56 milions d’euros respecte del resultat de l’any anterior, i
consolida així la seva transformació amb l’entrada en beneficis.
La facturació es mostra estable en 5.505 milions d’euros a superfície comparable i
l’activitat ordinària assoleix un resultat de 137,4 milions d’euros, conseqüència de
diferents projectes per a la millora de l’eficiència i productivitat, tant en els processos
logístics com en el mateix model comercial “amb tu” en les botigues de nova
generació.
En l’exercici 2017, EROSKI ha reduït 167 milions d’euros de deute financer. Durant
els últims tres anys, l’amortització de deute ha arribat als 646 milions d’euros, i
compleix tots els compromisos adquirits amb les entitats financeres. Actualment
EROSKI aborda la negociació per acordar el seu despalanquejament financer a un
ritme adequat a la generació de recursos i les projeccions d’inversió d’EROSKI a
partir del juliol de 2019.
61 noves obertures de botigues
El pla de transformació d’EROSKI continua avançant i supera les 600 botigues de
nova generació, 31 hipermercats i 570 supermercats, que fan el 65% de les vendes
alimentàries del Grup. El pla de transformació de la seva xarxa comercial al model de
botiga “amb tu” ha incorporat un centenar de botigues de nova generació l’exercici
2017 passat.
Un aspecte molt destacable de l’exercici 2017 han estat les 61 noves obertures fetes,
que consoliden la remodelació de la seva xarxa comercial. Han estat un total de 50
nous supermercats oberts, 2 nous hipermercats a Galícia i Melilla, 7 noves botigues
d’esport FORUM SPORT i la seva nova ensenya DOOERS, 1 gasolinera i 1 oficina de
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viatges. La inversió el 2017 ha ascendit a 106 milions d’euros, entre pròpia i
franquiciada.
EROSKI compta amb 6 milions de socis clients, titulars de targetes EROSKI Club,
CAPRABO i FORUM SPORT. Durant el 2017, el Grup ha transferit 260 milions d’euros
per mitjà d’ofertes i promocions cada vegada més personalitzades.
Per la seva banda, la matriu cooperativa EROSKI S. Coop. ha tancat l’exercici 2017
amb un benefici de 13 milions d’euros.

Línies extractades del

COMPTE DE RESULTATS CONSOLIDAT GRUP EROSKI
En milions d’euros
31/01/2018

VENDES NETES (SENSE IVA)

ev

4.792,07

‐7,2%

137,4

0,3%

RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS

55,6

+ 5,7%

RESULTAT DESPRÉS D’IMPOSTOS

33,2

+ 56
Milions

BENEFICI OPERATIU *

* Abans de deterioraments, resultat de vendes d’immobilitzat i activitats
no corrents.
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.
Disposa d’una xarxa comercial de 1.651 establiments, entre supermercats,
hipermercats i cash&carry, a més de gasolineres, òptiques, oficines de viatges i
botigues d’equipament esportiu. Compta amb més de 6 milions de socis clients i més
de 33.800 socis cooperativistes, treballadors i franquiciats.
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