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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 

Θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές € 2,7 εκ. & Μείωση καθαρού δανεισμού  

 

Η ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του πρώτου 
τριμήνου του 2012 βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).  
 
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε σε € 14,7 εκ. έναντι € 21,7 εκ. την 

αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Το ενοποιημένο μικτό κέρδος ανήλθε σε € 1,1 εκ. ή 7,3% επί 
των πωλήσεων έναντι € 3,2 εκ. ή 14,9% επί των πωλήσεων το 2011, ενώ τα αποτελέσματα 
προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) 

ανήλθαν σε ζημιά € 0,6 εκ. έναντι κερδών € 1,2 εκ. το 2011. Τέλος, τα αποτελέσματα πριν 
από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημιά € 1,5 εκ. έναντι κερδών € 
0,3 εκ. το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.  
Σε επίπεδο μητρικής εταιρίας ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε € 12,5 εκ. έναντι € 18,0 
εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ το μικτό κέρδος ανήλθε σε € 1,0 εκ. ή 7,7% επί 
των πωλήσεων έναντι € 2,7 ή 15,2% επί των πωλήσεων το 2011. Τα αποτελέσματα προ 
φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) 

ανήλθαν σε ζημιά € 0,5 εκ. έναντι κερδών € 1,1 εκ., ενώ τα αποτελέσματα πριν από φόρους 
ανήλθαν σε ζημιά € 1,1 εκ. έναντι κερδών € 0,5 εκ. το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο. 
 
Επιδείνωση σημείωσαν τα αποτελέσματα του Ομίλου κατά το 1ο τρίμηνο της χρήσης 

συνέπεια της συνεχιζόμενης ύφεσης και της έντονης αστάθειας που επικράτησε στην αγορά. 
Το κλίμα αμφισβήτησης ως προς την πορεία της ελληνικής οικονομίας σε συνδυασμό με την 

αδυναμία πρόβλεψης της χρονικής εξόδου από την κρίση, δημιούργησαν συνθήκες έντονης 
αβεβαιότητας αναβάλλοντας σε μεγάλο βαθμό οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα. 
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον με την έλλειψη ρευστότητας να είναι εμφανής περισσότερο από 
οποιαδήποτε άλλη φορά, την απουσία νέων έργων υποδομής, καθώς και την έλλειψη 
προοπτικών ανάπτυξης, το επίπεδο δραστηριότητας του  κλάδου των χαλυβουργικών 
προϊόντων για το 1ο τρίμηνο του 2012 κινήθηκε πτωτικά.  
 

Με βάση τα ανωτέρω, η διοίκηση του Ομίλου συνέχισε την προσπάθεια προσαρμογής στις 
τρέχουσες οικονομικές συνθήκες, εντείνοντας τις ενέργειες της για μείωση της έκθεσης 
στον πιστωτικό κίνδυνο, διατήρηση της ρευστότητας, μείωση των υποχρεώσεων και του 
λειτουργικού κόστους.   
 

Αναλυτικότερα, κατά την διάρκεια του 1ου τριμήνου επετεύχθη: 
 

 Μείωση των εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων κατά € 5 εκ. (15% σε σχέση με το 
υπόλοιπο του περασμένου έτους) 

 Θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές € 2,7 εκ. έναντι αρνητικών ροών € 4,1 εκ. το 1ο 
τρίμηνο του 2011 

 Ενίσχυση της ρευστότητας του Ομίλου η οποία ανήλθε σε € 27,6 εκ. έναντι € 26 εκ. στο 
τέλος της περασμένης χρήσης 

 Επιπλέον πτώση του καθαρού δανεισμού σε € 24,7 εκ. έναντι € 27,3 εκ. στο τέλος του 
2011 

 Περαιτέρω βελτίωση της σχέσης Καθαρά Ξένα / Ίδια Κεφάλαια από 53% σε 49% 
 Υποχώρηση των συνολικών καθαρών υποχρεώσεων κατά € 4,3 εκ. οι οποίες ανήλθαν σε 

€ 36,6 εκ. έναντι € 40,9 εκ.   
 

Δεδομένων των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί στην εγχώρια αγορά, δύσκολα 

προβλέπεται σημαντική διαφοροποίηση της υπάρχουσας κατάστασης έως το τέλος της 
τρέχουσας χρήσης, με την ζήτηση να αναμένεται να κυμανθεί σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. 
Στο πλαίσιο αυτό η διοίκηση του Ομίλου επικεντρώνεται στην τόνωση της εξαγωγικής 
δραστηριότητας και στην επωφελέστερη διαχείριση της υπάρχουσας ρευστότητας. 
 

Σημείωση: Τα «Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες» του πρώτου τριμήνου 2012 της 
ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ θα δημοσιευθούν την Πέμπτη 31 Μαΐου 2012 στην εφημερίδα 

«Χρηματιστήριο» και θα είναι διαθέσιμα μαζί με την «Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 
της 31.03.2012 βάσει Δ.Π.Χ.Α.» στην ιστοσελίδα της εταιρίας στο διαδίκτυο 
www.elastron.gr, καθώς και στο Χρηματιστήριο Αθηνών www.athex.gr,  την Τετάρτη 30 
Μαΐου 2012. 

http://www.elastron.gr/
http://www.athex.gr/

