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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΠΡΩΣΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2011 

Αύξηζη ηος Κεθαλαίος Κίνηζηρ ζε ζσέζη με ηο ανηίζηοισο πεπζινό εξάμηνο & 
Διαηήπηζη κεπδοθοπίαρ ζηην μηηπική εηαιπία 

 
Η ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΔΒΔ ΥΑΛΤΒΟΤΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ αλαθνίλσζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξώηνπ 
εμακήλνπ ηνπ 2011 βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ).  

 
πγθεθξηκέλα, ν θύθινο εξγαζηώλ ηνπ Οκίινπ δηακνξθώζεθε ζε € 45,0 εθ. έλαληη € 46,6 εθ. ηελ 
αληίζηνηρε πεξπζηλή πεξίνδν. Σν ελνπνηεκέλν κηθηό θέξδνο αλήιζε ζε € 5,6 εθ. ή 12,5% επί ησλ 
πσιήζεσλ έλαληη € 5,8 εθ. ή 12,5% επί ησλ πσιήζεσλ ην 2010, ελώ ηα απνηειέζκαηα πξν 
θόξσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) αλήιζαλ 
ζε € 1,6 εθ. έλαληη € 1,8 εθ. ην 2010. Σέινο, ηα απνηειέζκαηα πξηλ από θόξνπο θαη δηθαηώκαηα 
κεηνςεθίαο δηακνξθώζεθαλ ζε δεκηά € 0,4 εθ. έλαληη θεξδώλ € 0,7 εθ. ην αληίζηνηρν πεξπζηλό 
δηάζηεκα. Μία από ηηο πην ζεκαληηθέο επηβαξύλζεηο ηεο θεηηλήο πεξηόδνπ ήηαλ ην επηπιένλ 
θόζηνο αζθάιηζεο πηζηώζεσλ (επαζθάιηζηξν έλαληη κεδεληθνύ πηζησηηθνύ θηλδύλνπ) πνπ 
θαηαβιήζεθε, ζπλνιηθνύ πνζνύ γηα ηνλ όκηιν 0,46 εθ., ε κε επηβάξπλζε ηνπ νπνίνπ ζα θάιππηε 
πιήξσο ηελ εκθαληδόκελε δεκηά ηεο πεξηόδνπ. 
ε επίπεδν κεηξηθήο εηαηξίαο ν θύθινο εξγαζηώλ δηακνξθώζεθε ζε € 37,9 εθ. έλαληη € 38,7 εθ. 

ηελ αληίζηνηρε πεξπζηλή πεξίνδν, ελώ ην κηθηό θέξδνο αλήιζε ζε € 4,9 εθ. ή 12,9% επί ησλ 
πσιήζεσλ έλαληη 5,0 ή 12,8% επί ησλ πσιήζεσλ ην 2010.  Σα απνηειέζκαηα πξν θόξσλ, 
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) δηαηεξήζεθαλ ζηα 
ίδηα κε ηα πεξζηλά επίπεδα θαη αλήιζαλ ζε € 1,7 εθ., ελώ ηα απνηειέζκαηα ( Κέξδε ) πξηλ από 
θόξνπο αλήιζαλ ζε € 0,2 εθ. έλαληη € 1,1 εθ. ην αληίζηνηρν πεξπζηλό δηάζηεκα. 
 
Ακεηάβιεηε παξέκεηλε ε εηθόλα θαη ζην 2ν ηξίκελν ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο απόξξνηα ηεο 
ζπλερηδόκελεο ύθεζεο θαη ηεο έληνλεο αζηάζεηαο ηεο αγνξάο. Παξάιιεια, νη  πεξηθνπέο επί ηνπ  
πξνγξάκκαηνο δεκνζίσλ επελδύζεσλ πάγσζαλ ην ζύλνιν ζρεδόλ ησλ δεκνζίσλ έξγσλ, κε ηνλ 
θιάδν ησλ θαηαζθεπώλ θαη ησλ έξγσλ ππνδνκήο λα έρνπλ πιεγεί, ίζσο πεξηζζόηεξν από θάζε 
άιιν θιάδν ζηελ Διιάδα, ζπκπαξαζύξνληαο θαη έλα κεγάιν θάζκα ζπλαθώλ επηρεηξήζεσλ. ην 

πιαίζην απηό, ε δήηεζε ραιπβνπξγηθώλ πξντόλησλ παξέκεηλε ππνηνληθή, δηακνξθώλνληαο ην 
επίπεδν δξαζηεξηόηεηαο ηνπ Οκίινπ ρακειόηεξα θαηά 3,5% από ην αληίζηνηρν πεξζηλό δηάζηεκα. 
Σαπηόρξνλα, ε θάκςε ησλ ηηκώλ ζηελ αγνξά ράιπβα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2νπ ηξηκήλνπ 
επεξέαζε αξλεηηθά ηα πεξηζώξηα θεξδνθνξίαο ηνπ Οκίινπ γηα ην ζύλνιν ηνπ 1νπ εμακήλνπ ηεο 
ρξήζεο. 
 
Γεδνκέλσλ ησλ ζπλζεθώλ ζηελ ειιεληθή αγνξά, κε ηελ κείσζε ηεο ξεπζηόηεηαο θαη ηεο 
θαηαλάισζεο θαζώο θαη ηεο απμαλόκελεο αβεβαηόηεηαο ε νπνία έρεη θαιιηεξγεζεί, λα είλαη 
εληνλόηεξεο από θάζε άιιε θνξά, ε ζηξαηεγηθή ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Οκίινπ επηθεληξώλεηαη ζηελ 
αύμεζε ησλ εμαγσγώλ, ηόζν ζε ππάξρνπζεο όζν θαη ζε λέεο αγνξέο, κέζσ ηεο αλάπηπμεο ηνπ 
πθηζηάκελνπ δηθηύνπ πσιήζεσλ θαη πξνώζεζεο ησλ πξντόλησλ ηνπ. Παξάιιεια, εμεηάδεη θάζε 
επθαηξία ζπλεξγαζίαο θαη επέθηαζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζε ηνκείο κε ζεκαληηθή πξννπηηθή 

αλάπηπμεο, πνπ ζα κπνξνύζαλ λα επσθειεζνύλ από ηελ ήδε ππάξρνπζα πςειή ηερλνγλσζία 
ηνπ ζηειερηαθνύ δπλακηθνύ ηνπ. ην πιαίζην απηό εληάζζεηαη θαη ε επέθηαζε ηνπ ζθνπνύ ηεο 
εηαηξίαο ζηνλ ηνκέα ησλ αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο πνπ απνθαζίζηεθε από ηελ πξόζθαηε 
Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ.  
 
Όζνλ αθνξά ηελ  δηαρείξηζε ηνπ ηακεηαθνύ θπθιώκαηνο,  ην θαζαξό θεθάιαην θίλεζεο (ζύλνιν 
θπθινθνξνύλησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ κείνλ ηνπ ζπλόινπ ησλ βξαρππξόζεζκσλ 
ππνρξεώζεσλ) ηνπ νκίινπ παξακέλεη εμαηξεηηθά ζεηηθό θαη έρεη απμεζεί θαηά 9,1 εθ ζην ηέινο 
ηνπ Α’ Δμακήλνπ 2011, ζηα 53,6 εθ. από 44,5 εθ. ην αληίζηνηρν πεξζηλό δηάζηεκα. Δπίζεο, ν 
Όκηινο εθαξκόδεη έλα ηδηαίηεξα απζηεξό πξόγξακκα πηζησηηθήο πνιηηηθήο κε ζηόρν ηελ νκαιή 
ξνή θεθαιαίσλ θαη ηνλ πεξηνξηζκό ησλ δαλεηαθώλ ηνπ αλαγθώλ. Δηδηθόηεξα, κέζσ ηεο 
αζθάιηζεο ησλ πηζηώζεσλ θαη ινηπώλ εγγπήζεσλ πειαηώλ, ν βαζκόο θάιπςεο ηνπ Οκίινπ 

έλαληη ηνπ πηζησηηθνύ θηλδύλνπ αλέξρεηαη ζε πνζνζηό 85%. ήκεξα, πεξηζζόηεξν από θάζε άιιε 
θνξά είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα ηελ δηαζθάιηζε ελόο «πνηνηηθόηεξνπ» πειαηνινγίνπ γεγνλόο 
πνπ κπνξεί λα ζεκαίλεη πηζαλή απώιεηα πσιήζεσλ γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη βεβαηόηεηα 
είζπξαμεο.  
 
Γεδνκέλσλ ησλ ζπλζεθώλ πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί ζηελ εγρώξηα αγνξά, δύζθνια πξνβιέπεηαη 
ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο γηα ην ππόινηπν ηνπ έηνπο, κε ηελ 
δήηεζε λα αλακέλεηαη λα δηαηεξεζεί  ζε ρακειά επίπεδα.   
 
εκείσζε: Σα «Οηθνλνκηθά ηνηρεία θαη Πιεξνθνξίεο» ηνπ πξώηνπ εμακήλνπ 2011 ηεο 
ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΔΒΔ ζα δεκνζηεπζνύλ ηελ Σεηάξηε 31 Απγνύζηνπ 2011 ζηελ εθεκεξίδα «Δμπξέο» 

θαη ζα είλαη δηαζέζηκα καδί κε ηελ «Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε» ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξίαο 
ζην δηαδίθηπν www.elastron.gr, θαζώο θαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ www.athex.gr,  ηελ Σξίηε 
30 Απγνύζηνπ 2011. 
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