Nota de premsa
Les despeses operatives s’han reduït en 161,8 milions d’euros, fet que
ha contribuït decisivament a la millora del resultat empresarial

EROSKI MULTIPLICA PER 6,5 EL RESULTAT
OPERATIU DEL NEGOCI


La generació d’EBITDA ha estat de 269 milions d’euros, lleugerament
superior a l’obtingut en l’exercici anterior



La facturació encara es veu afectada per l’impacte de la conjuntura
econòmica desfavorable i la debilitat del consum, i ha registrat un
descens contingut respecte de 2012



Els resultats negatius de l’exercici s’han reduït un 15,7%, fins i tot
havent realitzat un fort exercici de sanejament de balanç



Durant el 2013 EROSKI ha amortitzat deute per valor de 71 milions
d’euros

Elorrio, 15 de maig de 2014.- El Grup EROSKI va tancar els seus comptes, el 31 de

gener de 2014, amb un benefici operatiu de 41,4 milions d’euros, que multiplica per
més de sis vegades els 6,3 milions de l’exercici anterior, fet que representa un
enfortiment de la seva activitat comercial ordinària.
La millora de l’eficiència interna dels processos ha permès també incrementar
lleugerament l’Ebitda durant l’exercici 2013, fins als 269 milions d’euros, fruit de la
reducció de les despeses operatives en 161,8 milions d’euros, gairebé el triple que
l’any anterior.
La facturació es va continuar veient afectada per la conjuntura econòmica
desfavorable i per la debilitat del consum, amb un descens del 4,39% en relació
amb l’exercici anterior, fins a arribar als 6.698 milions d’euros. Els plans d’actuació
que ha posat en marxa la companyia han permès que la tendència de vendes hagi
millorat en la segona part de l’any 3,99 punts percentuals respecte del primer
semestre.
La important millora del resultat operatiu i l’augment de l’Ebitda mostren la solidesa
de l’activitat comercial de la companyia. Fruit d’això, el Grup EROSKI va reduir les
seves pèrdues en 19 milions d’euros durant el 2013, i va mostrar un saldo negatiu
de 102 milions d’euros, un 15,7% menys que l’exercici anterior. Aquesta millora del
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resultat es va produir fins i tot havent incrementat les despeses financeres en 14
milions d’euros i després d’un ajust de preus que ha transferit al consumidor un
estalvi de 79 milions d’euros.
Durant el 2013, EROSKI ha amortitzat el seu deute en 71 milions d’euros i
actualment està negociant-ne una reestructuració amb les entitats financeres, amb
l’objectiu compartit d’establir un marc financer més sostenible per als anys vinents.
L’amortització de deute dels últims cinc anys ascendeix a 1.255 milions d’euros.
De la seva banda, la societat EROSKI S.coop. va obtenir un Benefici Operatiu abans
de deterioraments (sense provisions) positiu de 94,8 milions d’euros, concorde amb
anys anteriors. Fruit de les fortes provisions, que van assolir els 263 milions
d’euros, seguint un sòlid criteri de prudència que saneja notablement el seu balanç,
la cooperativa va comptabilitzar un resultat negatiu de 168 milions d’euros. La
cooperativa conclou el 2013 amb uns fons propis de 1.219 milions d’euros.
De la seva banda, CAPRABO ha tancat l’exercici 2013 amb una millora del seu
resultat operatiu del 66%, fins a arribar als 17,6 milions d’euros, amb una
facturació de 1.364 milions i 17 nous supermercats. D’altra banda, VEGALSA va
assolir els 264 establiments el 2013, després d’assumir la gestió comercial dels
supermercats del Grup a Lleó, Astúries, Zamora i Palencia, i va aconseguir una
facturació de 939 milions d’euros.
Un aspecte destacat de 2013 ha estat la reducció de les despeses operatives en
més d’un 9,76%, fet que representa 161,8 milions d’euros d’estalvi en l’exercici.
Aquesta

millora

en

l’eficiència

fonamentalment,

en

una

dels

reducció

processos

notable

de

interns
les

va

tenir

despeses

de

l’origen,
transport,

arrendaments i despeses de personal, on va destacar la implicació de tot el
col·lectiu de treballadors.
En aquest capítol de reducció de despeses operatives, hi destaquen els importants
avanços en l’automatització de gran part dels seus processos logístics. Durant el
2013 es va inaugurar la nova plataforma automatitzada de frescos a Saragossa, a
la qual se suma la inaugurada recentment a Palma de Mallorca i l’automatització en
curs de la d’Elorrio (Biscaia), que també té prevista la inauguració enguany.
Aquestes

inversions

continuaran

millorant

substancialment

l’eficiència

de

l’organització en la cadena de subministrament i la competitivitat de la seva oferta
d’aliments frescos, ja que redueixen el temps entre la recol·lecció del producte fresc
i la seva disponibilitat a les botigues.
Els inversors d’Aportacions Financeres Subordinades (AFS) han rebut uns interessos
de 22,4 milions d’euros corresponents als interessos generats durant l’exercici
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2013, amb una retribució del 3,619% (Euribor + 3%) per a les emissions de 2002 i
2004, i del 3,119% (Euribor + 2,5%) per a l’emissió de 2007, calculat sempre
sobre el valor nominal dels títols emesos. El compromís de retribució anual
d’interessos no està condicionat a l’obtenció de beneficis per part de la cooperativa.
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