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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2011 

Θετικές Λειτουργικές Ταμειακές Ροές και Διατήρηση της Ρευστότητας 

 
Η ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της χρήσης του 2011 
βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).  
 

Κατά την διάρκεια του 2011, ο όμιλος ΕΛΑΣΤΡΟΝ συνέχισε την προσπάθεια για ελαχιστοποίηση 

του πιστωτικού κινδύνου, μείωσης των υποχρεώσεων και εξορθολογισμό του λειτουργικού κόστους. 
Ως αποτέλεσμα, επετεύχθη :       

 
 Μείωση του δανεισμού σε 53,3 εκ. από 58,0 εκ. το 2010 
 Διατήρηση ιδιαίτερα υψηλής  ρευστότητας ( 26 εκ έναντι 28 εκ το 2010 ) . 
 Σημαντική μείωση του συνόλου των υποχρεώσεων σε 66,8 εκ. από 76,5 εκ. το 2010  

 Περαιτέρω βελτίωση της σχέσης «Σύνολο Υποχρεώσεων/ Ίδια Κεφάλαια» σε 87% από 95%   
 Θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές 2,0 εκ. έναντι 0,8 εκ. το 2010 
 Σημαντική μείωση των απαιτήσεων από πελάτες κατά 10,8 εκ. ή 25% έναντι μείωσης κατά 

7% των πωλήσεων. 
 Κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου έναντι εμπορικών απαιτήσεων σε ποσοστό άνω του 80% 

 
Παράλληλα ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην τόνωση των εξαγωγών και στην αναδιοργάνωση του 

εμπορικού δικτύου του εξωτερικού με τα αποτελέσματα να αναμένονται στο άμεσο μέλλον.  
 
Σε επίπεδο αποτελεσμάτων, ο κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε στα € 84,0 εκ. έναντι € 
90,5 εκ. το 2010. Το ενοποιημένο μικτό κέρδος ανήλθε σε € 8,3 εκ. ή 9,9 % επί των πωλήσεων 
έναντι € 9,7 εκ. ή 10,8% επί των πωλήσεων το δωδεκάμηνο του 2010, ενώ τα αποτελέσματα προ 
φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) 
διαμορφώθηκαν σε € 0,9 εκ. έναντι € 2,1 εκ. Τέλος τα αποτελέσματα πριν από φόρους και δικαιώματα 

μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημιές € 2,9 εκ. έναντι ζημιών € 0,6 εκ. το 2010.  
Για την μητρική εταιρία, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα € 70,8 εκ. έναντι € 74,5 εκ. την 
περασμένη χρήση. Το μικτό κέρδος ανήλθε σε € 7,2 εκ. ή 10,1% επί των πωλήσεων, έναντι € 8,2 εκ. 
ή 11,0% επί των πωλήσεων το 2010, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησαν και ανήλθαν σε € 1,3 εκ. έναντι 
€ 2,3 εκ. το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Τέλος τα αποτελέσματα πριν από φόρους και δικαιώματα 

μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 1,4 εκ. έναντι κερδών € 0,5 εκ. το 2010.  
 

Η στρατηγική του ομίλου δεν αναμένεται να διαφοροποιηθεί σημαντικά κατά την διάρκεια του 
τρέχοντος έτους. Σε επίπεδο διαχείρισης, ο περιορισμός του λειτουργικού και μη κόστους και η 
μεγαλύτερη διασφάλιση των εμπορικών απαιτήσεων ακόμη και με προοπτική απώλειας πωλήσεων θα 
αποτελέσουν πρωταρχικό στόχο μαζί με την βέλτιστη αξιοποίηση των οικονομικών πόρων. 
Παράλληλα, μεγάλη βαρύτητα θα συνεχίσει να δίνεται στην επωφελέστερη διαχείριση του 

χρηματοοικονομικού κυκλώματος, στην προσπάθεια να διατηρηθεί η καλύτερη ισορροπία μεταξύ 
δανειακών κεφαλαίων και παρακράτησης ρευστότητας σε εκείνα τα επίπεδα όπου εξασφαλίζεται η 
ομαλή λειτουργία της επιχείρησης με το μικρότερο δυνατό χρηματοοικονομικό κόστος.  
 
Σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού  που συνεχίζει να καταγράφει βαθιά ύφεση, 
προβλέψεις για το 2012 είναι δύσκολο να γίνουν. Ωστόσο, ουσιαστική ανατροπή του κλίματος και 
αξιοσημείωτη βελτίωση της δραστηριότητας του κλάδου δύσκολα αναμένεται να συντελεσθεί κατά την 

διάρκεια του 2012 δίχως την χρηματοδότηση της αγοράς, την επανεκκίνηση σημαντικών δημόσιων 
έργων τα οποία παραμένουν στάσιμα τα τελευταία έτη, καθώς και την εξόφληση των υποχρεώσεων 

από το δημόσιο.  
 
Σημείωση: Τα «Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες» της χρήσης 2011 της ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ θα 
δημοσιευθούν την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012 στις εφημερίδες «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», 

«ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ» και «ΘΡΙΑΣΙΟ» και θα είναι διαθέσιμα μαζί με την «Ετήσια Οικονομική Έκθεση 
βάσει Δ.Π.Χ.Α.» στην ιστοσελίδα της εταιρίας στο διαδίκτυο: www.elastron.gr καθώς και στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών www.athex.gr την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2012. 
 

http://www.elastron.gr/
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