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Presentació de resultats 2013

Fluidra perd 10,2 milions d’euros
per atípics
•

Els resultats reflecteixen els impactes atípics del tancament de
Projectes, la reestructuració i l’impairment del fons de comerç.
Abans d’extraordinaris, el benefici net s’eleva a 6,6 milions d’euros.

•
La facturació de Fluidra baixa un 5,7% malgrat tenir un bon segon
semestre. El canvi de tendència a partir de juliol no arriba a
compensar l’impacte meteorològic del primer semestre i l’impacte
de les divises.
•

La fortalesa del negoci internacional a Àsia i Austràlia suavitza el
descens enregistrat a Espanya i Europa.

Fluidra, grup multinacional que cotitza a la borsa espanyola i dedicat al
desenvolupament d’aplicacions per a l’ús sostenible de l’aigua, ha presentat avui els
resultats corresponents a l’exercici 2013.
El 2013, les vendes van assolir els 592,7 milions d’euros, un 5,7% menys respecte
l’any anterior. El tercer i quart trimestre van ser bons des del punt de vista operatiu,
però no van poder compensar els endarreriments acumulats durant el primer
semestre. Un inici de temporada tardà, conseqüència d’una climatologia
excepcionalment freda i plujosa a tot Europa i Nord-americà, unit a la contracció del
consum dels mercats europeus i l’impacte desfavorable dels tipus de canvi,
expliquen aquesta evolució.
La fortalesa del negoci internacional, no obstant, va aconseguir suavitzar el descens.
Els nivells d’activitat en països europeus del sud i del nord es van reduir, mentre a
Europa de l’Est, Àsia i Austràlia es van mantenir estables. L’impacte positiu
d’aquestes regions no va resultar major degut a que els seus creixements en
moneda local van quedar diluïts per l’impacte de les divises.
Per unitats de negoci, Piscina enregistrà un descens de 4,7% amb 401,0 milions
d’euros. Tractament d’Aigua es va contraure un 5,5% mentre Reg es va mantenir
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pràcticament pla (-0,5%). En moneda local, Conducció de Fluids va elevar els seus
nivells de negoci recolzat per Fluidra Youli a Àsia.
Factors clau en l’evolució a la baixa del EBITDA de 72,2 el 2012 a 47,7 milions
d’euros (-33,9%) el 2013 van ser els impactes de la divisió de projectes “clau en mà”
i la seva liquidació. L’impacte del tancament d’aquesta divisió deficitària s’ha inclòs
en la seva totalitat als comptes de 2013. Addicionalment, l’empresa ha posat en
marxa un plà per guanyar eficiència a Europa, que ha generat despeses de
reestructuració de quasi 6 milions d’euros i un impairment del fons de comerç de 4,5
milions d’euros. La millora de l’eficiència quedarà palesa el 2014.
Reflex d’aquestes circumstàncies puntuals, el resultat net de la companyia va llançar
el 2013 unes pèrdues de 10,2 milions d’euros. Malgrat tot, abans d’atípics, Fluidra
registrava uns beneficis de 6,6 milions d’euros.
Eloi Planes, conseller delegat de Fluidra, explica que “l’any 2013 ha sigut totalment
anòmal per Fluidra degut a l’impacte de la climatologia, la divisió de projectes “clau
en mà” i la evolució de les divises. Ja l’hem tancat i ens focalitzem cap endavant. Pel
2014 veiem senyals positives en molts països. Seguim treballant per enfortir la
nostra posició, optimitzant estructures a Europa i potenciant l’activitat internacional
amb dinamisme i rigor a les regions amb major creixement, en especial focus a
llatinoamèrica i Àsia. Esperem un any 2014 satisfactori.”

Fluidra, referent nacional i internacional per a l'ús sostenible de l'aigua
Fluidra és un grup multinacional que cotitza a la Borsa espanyola dedicat al
desenvolupament d'aplicacions per a l'ús sostenible de l'aigua. La companyia
ofereix solucions per a la conservació, conducció, tractament i gaudiment de
l'aigua.
Fluidra opera a 41 països a través de 150 delegacions i centres de producció
propis ubicats als principals mercats. Els productes de Fluidra es distribueixen a
més de 170 països gràcies a una extensa xarxa comercial. El grup compta amb un
equip humà al voltant de les 3.700 persones.
El respecte per l'aigua i el seu ús racional és la base de la filosofia del grup. Les
companyies que formen Fluidra, algunes de les quals tenen una trajectòria de
gairebé 40 anys, han crescut amb aquesta visió especialitzant-se en quatre unitats
de negoci: el tractament d'aigües, la conducció de fluids, el reg i la
piscina/wellness.
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