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ΣΕΛΟΝΤΑ: Eπιστροφή στην κερδοφορία σε λειτουργικά και τελικά αποτελέσματα
με αύξηση πωλήσεων 8% και εξαγωγές στο 87% για το 2014.
Αθήνα 31.03.2015
Αύξηση των πωλήσεων κατά 5% στον Όμιλο και κατά 8% στην Εταιρεία παρουσίασε η ΣΕΛΟΝΤΑ
για το 2014. Συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών στον Όμιλο για τη χρήση του 2014 παρουσίασε αύξηση
φτάνοντας τα €136 εκ. έναντι €130 εκ. της προηγούμενης χρήσης, ενώ για την Εταιρεία σημειώθηκε αύξηση
€118 εκ. έναντι €109 εκ. της προηγούμενης χρήσης.
Η εμφανώς βελτιωμένη μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη χρήση οφείλεται ουσιαστικά στην αυξημένη
μέση τιμή πώλησης των 21.358 τόνων κατά 11%, παρά τις δύσκολες συνθήκες στον εγχώριο αλλά και διεθνή
ανταγωνισμό. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι εξαγωγές πλέον αντιπροσωπεύουν ποσοστό 87% επί των πωλήσεων
ιχθύων στο τρέχον έτος.
Με βάση τα αποτελέσματα για το έτος γίνεται φανερό ότι επετεύχθη ο κρίσιμος στόχος που είναι η βελτίωση
των τιμών πώλησης. Στόχος για τη ΣΕΛΟΝΤΑ αλλά και συνολικά για τον κλάδο θα πρέπει να είναι εφεξής η
σταθεροποίηση και η επίτευξη ακόμα ψηλότερων τιμών πώλησης με ταυτόχρονη διεύρυνση σε νέες αγορές
στην Ευρώπη.
Χαρακτηριστικό επίσης της σημαντικής βελτίωσης αποτελεί το γεγονός ότι το EBITDA του Ομίλου και της
Εταιρείας είναι πλέον θετικό, μετά τις συνολικές διορθωτικές ενέργειες που έγιναν τα δύο τελευταία έτη και
έφτασε στα επίπεδα των €21 εκ. και €13 εκ. αντίστοιχα. Επιπλέον τα Αποτελέσματα μετά Φόρων και
Δικαιωμάτων του Ομίλου στην τρέχουσα περίοδο είναι κέρδη €4,8εκ. ενώ για την Εταιρεία τα
κέρδη μετά φόρων είναι €3,3εκ. σημαντικά βελτιωμένα σε σχέση με τις ζημιές €(-66,0) εκ. για
τον Όμιλο και €(-64,6) εκ. για την Εταιρεία της αντίστοιχης περσινής περιόδου, επιβεβαιώνοντας
τις προβλέψεις της εταιρείας.

Η αποτελεσματικότητα της Εταιρείας αντικατοπτρίζεται και στις θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές κατά €8,3
εκ. στον Όμιλο και κατά €4 εκ. σε επίπεδο Εταιρείας, καθιστώντας την ΣΕΛΟΝΤΑ καθ΄ όλη την διάρκεια της
χρήσης, ταμειακά αυτάρκη κατά την τρέχουσα δύσκολη περίοδο.
Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου, μετά και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την κεφαλαιοποίηση
τραπεζικού δανεισμού με ποσό €50,4 εκ., είναι πλέον θετικά για τον Όμιλο με ποσό €23 εκ. έναντι αρνητικών
€(-38) εκ. της προηγούμενης χρήσης, ενώ για την μητρική εταιρεία είναι θετικά με ποσό €14 εκ. έναντι
αρνητικών €(-41) εκ της προηγούμενης χρήσης.
Περαιτέρω, στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης του συνόλου του τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας,
ολοκληρώθηκε η έκδοση και η εκταμίευση των νέων ομολογιακών δανείων όπου αναχρηματοδότησαν το
σύνολο του υπολοίπου δανεισμού, με όρους που θα μειώσουν το χρηματοοικονομικό κόστος και θα
βελτιώσουν τους χρηματοοικονομικούς δείκτες της εταιρείας.
Η βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις των αγορών, οι ενέργειες
μείωσης του κόστους σε όλα τα επίπεδα, η συνεχιζόμενη διείσδυση σε νέες αγορές με αυξημένες τιμές
πώλησης, διαμορφώνουν τέτοιες συνθήκες έτσι ώστε η εταιρεία να παράγει αξίες τόσο για τους μετόχους της,
όσο και συνολικά για την ισχυροποίηση του κλάδου στον διεθνή ανταγωνισμό.

Σε δηλώσεις του σχετικά με τα

αποτελέσματα του 2014, ο κος Γιάννης Ανδριανόπουλος

Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΕΛΟΝΤΑ ανέφερε:
«Το έτος 2014 αποτελεί έτος ορόσημο για την εταιρεία Σελόντα αφού η εταιρεία πέτυχε να περάσει σε
κερδοφορία, επιτυγχάνοντας πολύ καλά αποτελέσματα σε όλους τους δείκτες της επιχειρηματικής της
δραστηριότητας. Τα εν λόγω αποτελέσματα οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην σταθεροποίηση της
προσφοράς του προϊόντος και στην βελτίωση της τιμής πώλησής του.
Σημαντικό ρόλο έπαιξε και η ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του δανεισμού της εταιρείας που ήταν
ευεργετική στην μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους της εταιρείας. Με νέα διοίκηση και υγιή πια
οικονομική βάση η Σελόντα μπορεί πλέον να ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία.
Σημαντική συμβολή στην προσπάθεια εξυγίανσης του κλάδου θα είναι και η ολοκλήρωση των εν
εξελίξει προσπαθειών αναδιάρθρωσης των μεγάλων εταιρειών του κλάδου από τις Τράπεζες. Ενός
κλάδου που παρ’ όλη την οικονομική κρίση της χώρας αλλά και των κύριων αγορών της Νοτίου
Ευρώπης, την έλλειψη χρηματοδότησης και τον έντονο ανταγωνισμό από την Τουρκία, κατάφερε να
διατηρήσει το τζίρο του και τον έντονο εξαγωγικό του χαρακτήρα, παραμένοντας σημαντικός πυλώνας
της εξωστρέφειας και της οικονομίας της χώρας. Ενός κλάδου που αξίζει της προσοχής όλων των
εμπλεκόμενων μερών και κυρίως της Πολιτείας.
Το ταξίδι που ξεκίνησε πριν από 30 χρόνια συνεχίζεται. Οι καλύτερες ημέρες είναι μπροστά…..»

