
                                                                                                             

               Σεηάξηε, 30 Μαξηίνπ 2011 

 

 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΥΡΗΗ 2010 

εκαληηθή βειηίωζε αποηειεζκάηωλ θαη ελίζχυζε ηωλ ηακεηαθώλ δηαζεζίκωλ γηα 

ηολ Όκηιο Έιαζηρολ ζηε χρήζε 2010 - Κέρδε έλαληη δεκηώλ γηα ηε κεηρηθή. 

 
Η ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΔΒΔ ΥΑΛΤΒΟΤΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ αλαθνίλσζε ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ηνπ 2010 

βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ).  

 
Σν αζηαζέο θαη επκεηάβιεην νηθνλνκηθό θαη επηρεηξεκαηηθό πεξηβάιινλ πνπ δηακνξθώζεθε ζηελ 
Διιάδα ηελ ηειεπηαία δηεηία ζπλέπεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, δηακόξθσζε ζε ζεκαληηθό βαζκό λέεο 
ζπλζήθεο γηα ηελ ειιεληθή αγνξά. Πιήζνο επηρεηξήζεσλ κε ζεκαληηθή θαη δηαρξνληθή ζπκβνιή ζηελ 
ειιεληθή νηθνλνκία ππνρξεώζεθαλ λα πξνζαξκνζηνύλ ζε λέα δεδνκέλα αληηκεησπίδνληαο 
θαηαθόξπθε πηώζε ηεο δήηεζεο, αδπλακία πξόζβαζεο ζε πεγέο ρξεκαηνδόηεζεο, απόηνκε άλνδν ηνπ 

θόζηνπο ρξήκαηνο, αιιά θαη κηα ζπλερή κεηαβνιή ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο. ε έλα 
ηέηνην πεξηβάιινλ, νη θαηαζθεπέο, ηα ζεκαληηθά έξγα ππνδνκώλ θαη αλάπηπμεο όζν θαη ε βηνκεραλία, 
θιάδνη δειαδή απνξξόθεζεο κηαο επξείαο πνηθηιίαο πξντόλησλ ράιπβα, γλώξηζαλ έληνλε πηώζε ηεο 
δξαζηεξηόηεηαο ηνπο, ζπκπαξαζύξνληαο έλα κεγάιν αξηζκό επηρεηξήζεσλ εκπνξίαο θαη επεμεξγαζίαο 
ραιπβνπξγηθώλ πξντόλησλ. ε έλα ηέηνην πεξηβάιινλ, ε κείσζε ηνπ θόζηνπο ιεηηνπξγίαο, ν 
πεξηνξηζκόο ησλ δαπαλώλ, ε δηαηήξεζε ηεο ξεπζηόηεηαο θαη ε πξνζηαζία έλαληη ηνπ πηζησηηθνύ 
θηλδύλνπ, απνηεινύλ ην ζεκαληηθόηεξν παξάγνληα βησζηκόηεηαο θαη ζπλέρηζεο ηεο αλαπηπμηαθήο 

πνξείαο. ην πιαίζην απηό, γηα ηε ρξήζε ηνπ 2010, ν Όκηινο Έιαζηξνλ πέηπρε: 
 

- Δληππσζηαθή ελίζρπζε ηεο ξεπζηόηεηαο θαηά 65% από 16,9 εθ. ην 2009 ζε 28,0 εθ. ην 2010. 

- Πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο θαζαξήο ζρέζεο Ξέλα / Ίδηα θεθάιαηα από 63% ην 2009 ζε 60%. 

- Μείσζε ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ θαηά 10%. 

- Πεξηνξηζκό ησλ ινηπώλ εμόδσλ θαηά 54%.  

- εκαληηθή βειηίσζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ απνηειεζκάησλ θαηά 19%. 

- Κάιπςε ηνπ πηζησηηθνύ θίλδπλνπ ησλ απαηηήζεσλ ζε πνζνζηό 85% ηνπ ζπλόινπ. 

- Μείσζε ησλ ππνρξεώζεσλ ζε πξνκεζεπηέο θαηά 28%.  

 

Παξάιιεια, ζε επίπεδν απνηειεζκάησλ, ε βειηίσζε ζε ζρέζε κε ην 2009 ήηαλ εκθαλήο. Δηδηθόηεξα, 
ν θύθινο εξγαζηώλ δηακνξθώζεθε ζηα € 90,5 εθ. έλαληη € 92,1 εθ. ην 2009. Σν ελνπνηεκέλν κηθηό 

θέξδνο παξνπζίαζε ζεκαληηθή βειηίσζε θαη αλήιζε ζε € 9,7 εθ ή 11% επί ησλ πσιήζεσλ έλαληη € 
3,2 εθ. ή 3% επί ησλ πσιήζεσλ ην δσδεθάκελν ηνπ 2009, ελώ ηα  απνηειέζκαηα πξν θόξσλ, 
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA), απμήζεθαλ ζεκαληηθά 
θαη αλήιζαλ ζε θέξδε € 2,1 εθ. έλαληη δεκηώλ € 3,9 εθ. ην 2009. Σα απνηειέζκαηα πξν θόξσλ 

δηακνξθώζεθαλ ζε δεκηέο € 0,55 εθ. έλαληη δεκηώλ € 6,7 εθ., ελώ ηέινο ηα ελνπνηεκέλα 
απνηειέζκαηα κεηά από θόξνπο θαη δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο, αλέθακςαλ ζεκαληηθά θαη αλήιζαλ ζε 
δεκηέο € 0,6 εθ. έλαληη δεκηώλ € 5,5 εθ. ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο. 
 
ε επίπεδν κεηξηθήο εηαηξίαο ν θύθινο εξγαζηώλ δηακνξθώζεθε ζηα € 74,5 εθ. έλαληη € 76,5 εθ. ηελ 
πεξαζκέλε ρξήζε. Σν κηθηό θέξδνο ζεκείσζε ζεκαληηθή βειηίσζε θαη αλήιζε ζε € 8,2 εθ. έλαληη € 

1,9 εθ. ην 2009, ελώ ηα απνηειέζκαηα πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη 
απνζβέζεσλ (EBITDA) αληηζηξάθεθαλ πιήξσο, θαη δηακνξθώζεθαλ ζε θέξδε € 2,3 εθ. έλαληη δεκηώλ 
€ 3,6 εθ. ην αληίζηνηρν πεξπζηλό δηάζηεκα. Αληίζηνηρα, ηα απνηειέζκαηα πξν θόξσλ παξνπζίαζαλ 
εληππσζηαθή αλάθακςε θαη αλήιζαλ ζε θέξδε € 0,54 εθ. έλαληη δεκηώλ € 5,6 εθ. ην 2009, ελώ ηα 

απνηειέζκαηα κεηά ηελ αθαίξεζε θόξσλ αλήιζαλ ζε θέξδε € 0,26 εθ. έλαληη δεκηώλ € 4,6 εθ. ηε 
ρξήζε ηνπ 2009.  
 

Γεδνκέλσλ ησλ νηθνλνκηθώλ ζπλζεθώλ θαη κε γλώκνλα όηη ην 2011 αλακέλεηαη ζπλέρηζε ηεο ύθεζεο, 
ε δηνίθεζε ηνπ Οκίινπ επηθεληξώλεηαη ζηελ ράξαμε κηαο αθόκε πην ζπληεξεηηθήο πνιηηηθήο κε ζηόρν 
ηε δηαηήξεζε ηεο βησζηκόηεηαο θαη ηεο αλάπηπμεο, ηελ βειηίσζε ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, θαζώο 
θαη ηνλ πεξηνξηζκό ησλ αλαγθώλ ζε θεθάιαην θίλεζεο.  
 



                                                                                                             

 
πγθεθξηκέλα, απζηεξόηεξα θξηηήξηα εθαξκόδνληαη γηα ηελ κέηξεζε θαη αμηνιόγεζε ηνπ πηζησηηθνύ 
θηλδύλνπ, ελώ ηαθηηθόηεξα εμεηάδνληαη θαη αλ απαηηείηαη αλαπξνζαξκόδνληαη ηα πηζησηηθά όξηα ησλ 

πειαηώλ. Δπηπξόζζεηα, εληείλνληαη νη πξνζπάζεηεο γηα απνδνηηθόηεξε δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ, 
ελώ επαλαμηνινγνύληαη νη όξνη ζπκθσλίαο κε ζεκαληηθνύο πξνκεζεπηέο πξώησλ πιώλ ζηα πιαίζηα 
πξνζαξκνγήο ζηα λέα δεδνκέλα πνπ δηακνξθώλνληαη ζηελ αγνξά. 
 
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο ζπλζήθεο πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί ηόζν ζηελ εγρώξηα όζν θαη ζηηο δηεζλείο 
αγνξέο, θάζε πξόβιεςε γηα ην 2011 ζα ήηαλ παξαθηλδπλεπκέλε. Η άλνδνο ησλ ηηκώλ ησλ 

ραιπβνπξγηθώλ πξντόλησλ δηεζλώο, ε νπνία  μεθίλεζε από ηα κέζα πεξίπνπ ηνπ 4νπ ηξηκήλνπ ηνπ 
2010 θαη ε δηαηήξεζε ηνπο ζε πςειά επίπεδα έσο ζήκεξα, αλακέλεηαη λα επεξεάζεη ζεηηθά ηηο 
επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ γηα ην 1ν ηξίκελν ηνπ 2011. Ωζηόζν, αβέβαην παξακέλεη εάλ ε δήηεζε 
παγθνζκίσο ζα κπνξέζεη λα απμεζεί ή θαη λα δηαηεξεζεί ζε πςειά επίπεδα ώζηε λα απνθεπρζεί κηα 

δηόξζσζε ησλ ηηκώλ γηα ην ππόινηπν ηνπ 2011. Δληόο ησλ ζπλόξσλ,  ε ελ εμειίμεη νηθνλνκηθή θξίζε 
εμαθνινπζεί λα επεξεάδεη αξλεηηθά ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ κε ζπξξίθλσζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο 
ηνπο ζηα επίπεδα ηνπ κέζνπ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90, ελώ, όπνηα βειηίσζε θαη αλαζηξνθή ηεο ηάζεο ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ πινπνίεζε λέσλ αλαπηπμηαθώλ κέηξσλ πνπ ζα δώζνπλ ώζεζε ζηελ αγνξά.       
 
Η δηνίθεζε ηνπ Οκίινπ αμηνινγώληαο ηηο λέεο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθώλνληαη ζηελ αγνξά, 
αλαπξνζαξκόδεη ηε ζηξαηεγηθή ηεο, εμεηάδεη θαη κειεηά πξνζερηηθά, πξνηάζεηο θαη πξννπηηθέο 
αλάπηπμεο, επέθηαζεο θαη ζπλεξγαζίαο, εληόο αιιά θαη εθηόο ησλ ειιεληθώλ ζπλόξσλ θαη πάληα κε 
γλώκνλα ηε δηαζθάιηζε ησλ εηαηξηθώλ ζπκθεξόλησλ.  
 

εκείσζε: Σα «Οηθνλνκηθά ηνηρεία θαη Πιεξνθνξίεο» ηεο ρξήζεο 2010 ηεο ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΔΒΔ ζα 
δεκνζηεπζνύλ ηελ Πέκπηε 31 Μαξηίνπ 2011 ζηηο εθεκεξίδεο «ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΗ»  θαη «ΗΜΔΡΗΙΑ» θαη 
ζα είλαη δηαζέζηκα καδί κε ηελ «Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε βάζεη Γ.Π.Υ.Α.» ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 
εηαηξίαο ζην δηαδίθηπν: www.elastron.gr θαζώο θαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ www.athex.gr ηελ 

Σεηάξηε 30 Μαξηίνπ 2011. 
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