
 

 
 

Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2008 
 
      ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης τόσο της δραστηριότητας όσο και της 
κερδοφορίας καταγράφει στο Α’ Εξάμηνο του 2008 ο όμιλος ΕΛΑΣΤΡΟΝ 

ΑΕΒΕ (πρώην Α. ΚΑΛΠΙΝΗΣ–Ν. ΣΙΜΟΣ ΑΕΒΕ) 
 
Η ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (πρώην Α.ΚΑΛΠΙΝΗΣ–Ν.ΣΙΜΟΣ ΑΕΒΕ) 
ανακοίνωσε τα αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου του 2008 βάσει των Διεθνών Προτύπων 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ). 
 
Συνέχιση του ρυθμού ανάπτυξης καταγράφει για το σύνολο του Α’ εξαμήνου του 2008 ο 
όμιλος ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ με τον κύκλο εργασιών του ομίλου να ενισχύεται κατά 17,1% 
έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2007 και να διαμορφώνεται στα € 100,1 εκατ. έναντι 
85,5 εκατ. € το α’ εξάμηνο του 2007.  Εντυπωσιακή αύξηση κατά 30,3% εμφανίζει το μικτό 
κέρδος σε ενοποιημένη βάση το οποίο ανήλθε σε € 18,9 εκατ. έναντι € 14,5 εκ. το 
αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Κατά συνέπεια το μικτό περιθώριο κέρδους διευρύνθηκε 
κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες περίπου και διαμορφώθηκε σε 18,9% επί του ενοποιημένου 
κύκλου εργασιών το α’ εξάμηνο του 2008 έναντι 17% την αντίστοιχη περίοδο του 2007. 
 
Η επίτευξη του θετικού αυτού αποτελέσματος πραγματοποιήθηκε εν μέσω των ιδιαίτερων 
συνθηκών στην διεθνή αγορά, με τις τιμές του χάλυβα να ακολουθούν ανοδική πορεία, με 
την ταυτόχρονη αύξηση των α’ υλών και της ενέργειας καθώς και τη συνεχή υποχώρηση 
του Δολαρίου έναντι του Ευρώ και δεδομένου και του ιδιαίτερα ανταγωνιστικού 
περιβάλλοντος που χαρακτηρίζει τον συγκεκριμένο κλάδο. 
 
Αντίστοιχα διαμορφώθηκαν και τα υπόλοιπα αποτελέσματα του ομίλου. Αναλυτικότερα, τα 
ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 
(EBITDA) ανήλθαν σε € 12,8 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2008 έναντι € 9,7 εκατ. την 
αντίστοιχη περίοδο του 2007 καταγράφοντας σημαντική αύξηση κατά 32%. Ανάλογη 
αύξηση κατά 33,4% σημείωσαν τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων και χρηματοοικονομικών 
αποτελεσμάτων (EBIT), τα οποία ανήλθαν σε € 12 εκατ. έναντι € 9 εκατ. το αντίστοιχο α’ 
εξάμηνο του 2007. 
 
Σημαντικά ενισχυμένα κατά 35,1% εμφανίζονται τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων του 
ομίλου (EBT) και διαμορφώθηκαν στα € 10,4 εκατ. έναντι € 7,7 εκατ. την αντίστοιχη 
περίοδο του 2007. Τέλος τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα 
μειοψηφίας (EATAM) διαμορφώθηκαν σε € 7,8 εκατ. έναντι € 5,7 εκατ. το α’ εξάμηνο του 
2007 αυξημένα δηλαδή κατά 36,8%. 
 
Στην πορεία αυτή του ομίλου ιδιαίτερα σημαντικοί ήταν και οι ρυθμοί ανάπτυξης  του 2ου 
τριμήνου του 2008 όπου οι ευνοϊκές συνθήκες από την άνοδο των τιμών του χάλυβα 
διεθνώς σε συνδυασμό με τη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση, τη διεύρυνση του δικτύου 
πωλήσεων του ομίλου και την διαρκή επέκταση σε προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης 
αξίας διασφάλισαν σημαντικά περιθώρια κερδοφορίας. 
  
Στον τομέα της υλοποίησης των επενδύσεων και του αναπτυξιακού της προγράμματος ο 
όμιλος ΕΛΑΣΤΡΟΝ εντείνει τι προσπάθειες για την ολοκλήρωση της επέκτασης σε Ρουμανία 
και Βουλγαρία. Στο πλαίσιο αυτό ανακοινώθηκε ήδη η αγορά 2 οικοπέδων στη Ρουμανία, 
μέσω της θυγατρικής KALPINIS – SIMOS ROM SRL (με νέα επωνυμία «B.I.G. S.R.L.»), 
πλησίον του Βουκουρεστίου, συνολικής έκτασης 80.000 τ.μ. και συνολικής αξίας € 2 εκ. σε 
συνέχεια της συμφωνίας με τους ομίλους εταιριών «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ» και «ΑΦΟΙ 
ΤΡΙΓΩΝΗ» για την απο κοινού συνεργασία στην Ρουμανία στον τομέα της επεξεργασίας και 
διανομής προϊόντων χάλυβα. 
 
Όσον αφορά το δεύτερο εξάμηνο, δεδομένου ότι οι τιμές των μετάλλων και ειδικά του 
χάλυβα στις διεθνείς αγορές βρίσκονται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, κάθε πιθανή πρόβλεψη 
καθίσταται δυσχερής. Μία ενδεχόμενη μείωση στις τιμές των πρώτων υλών θα περιόριζε τα 
περιθώρια κέρδους του δευτέρου εξαμήνου έναντι του πρώτου εξαμήνου της χρήσης. Σε  
 



 

 
κάθε περίπτωση και με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η κερδοφορία του 2008 τόσο σε 
επίπεδο Ομίλου όσο και της Εταιρείας θα είναι ιδιαιτέρως ικανοποιητική. 
 
Πρόσφατα ο Όμιλος έχοντας εδραιώσει την ηγετική του θέση στον κλάδο της εμπορίας και 
μεταποίησης χάλυβα, μέσα από τις αδιαπραγμάτευτες αξίες που διέπουν κάθε τομέα της 
δραστηριότητάς του για ποιότητα, ανάπτυξη και πρωτοπορία και με αφετηρία το 2008, 
χρονιά ορόσημο των 50 χρόνων από την ίδρυσή του, μετονομάστηκε σε ΕΛΑΣΤΡΟΝ 
υιοθετώντας ένα όνομα χωρίς γλωσσικούς περιορισμούς που εκφράζει τη δυναμικότητα και 
τις θεμελιώδεις αξίες του. Με το νέο όνομα «ΕΛΑΣΤΡΟΝ» θα συνεχίσει την παράδοση η 
οποία καθιέρωσε ως κύριους πυλώνες της επιτυχίας, την πρωτοπορία, την ποιότητα και τη 
συνεργασία, συμβολίζοντας τη νέα εποχή ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του Ομίλου εντός 
και εκτός των ελληνικών συνόρων, όπως αυτή υλοποιείται με την σύναψη διεθνών 
συνεργασιών, όπως αυτή με την Corus-Tata. 
 
 
 
Σημείωση: Τα «Οικονομικά στοιχεία και Πληροφορίες» Α’ Εξαμήνου του 2008 της 
ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ (πρώην Α.ΚΑΛΠΙΝΗΣ-Ν.ΣΙΜΟΣ ΑΕΒΕ) θα δημοσιευθούν την Πέμπτη 28 
Αυγούστου 2008 στην εφημερίδα ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ και θα είναι διαθέσιμα μαζί με την 
«Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2008 βάσει Δ.Π.Χ.Π.» στην ιστοσελίδα της εταιρείας στο 
διαδίκτυο: www.elastron.gr και στο Χρηματιστήριο Αθηνών www.athex.gr την Τετάρτη 27 
Αυγούστου 2008. 


