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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ENNEAMHNOY 2010 

Διατήρηση σε κερδοφορία για τον Όμιλο ΕΛΑΣΤΡΟΝ το εννεάμηνο του 2010 

 
Η ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του εννεαμήνου 2010 
βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).  
 
Οι αρνητικές συνέπειες της ύφεσης και της χρηματοοικονομικής κρίσης συνεχίστηκαν και στο 3ο 
τρίμηνο της χρήσης επηρεάζοντας σε μεγάλο βαθμό τον κλάδο των χαλυβουργικών προϊόντων. Η 
επιβράδυνση των επενδύσεων, η συρρίκνωση της κατασκευαστικής δραστηριότητας και των έργων 
υποδομής, διατήρησαν τη συνολική κατανάλωση προϊόντων χάλυβα σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα.  
Παράλληλα οι τιμές των προϊόντων διεθνώς μετά από μια ανοδική πορεία η οποία διατηρήθηκε μέχρι 
και τις αρχές του 3ου τριμήνου, σημείωσαν πτώση, επιβραδύνοντας το επίπεδο δραστηριότητας και 
επηρεάζοντας τα περιθώρια κερδοφορίας του κλάδου. 
 
Εν μέσω των ανωτέρω συνθηκών, τα αποτελέσματα του Ομίλου για το εννεάμηνο της χρήσης 
διατηρήθηκαν θετικά. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα € 65,0 εκ. έναντι € 69,6 
εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Το ενοποιημένο μικτό κέρδος παρουσίασε σημαντική βελτίωση 
και ανήλθε σε € 7,8 εκ. ή 12,0% επί των πωλήσεων έναντι € 1,7 εκ. ή 2,4% επί των πωλήσεων το 
εννεάμηνο του 2009, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν σημαντικά και ανήλθαν σε κέρδη € 2,0 εκ. 
έναντι ζημιών € 2,3 εκ. το 2009. Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 0,26 εκ. 
έναντι ζημιών € 4,4 εκ., ενώ τέλος τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 
ήταν οριακά θετικά έναντι ζημιών € 4,0 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. 
 
Σε επίπεδο μητρικής εταιρίας ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε € 53,9 εκ. έναντι € 58,2 εκ. το 
αντίστοιχο εννεάμηνο του 2009. Το μικτό κέρδος παρουσίασε σαφή ανάκαμψη και ανήλθε σε € 6,6 
εκ. έναντι € 0,78 εκ. το 2009, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 1,0 εκ., 
έναντι ζημιών € 3,6 εκ. Τέλος τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν 
σε κέρδη € 0,66 εκ. έναντι ζημιών € 3,3 εκ. το 2009.  
 
Δεδομένων των οικονομικών συνθηκών, κύριο μέλημα της διοίκησης και κατά τη διάρκεια του 3ου 
τριμήνου παρέμεινε η διατήρηση της ρευστότητας και της κεφαλαιακής επάρκειας, η μείωση των 
λειτουργικών δαπανών καθώς και η αυστηρή αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου, πολιτική που έχει 
αρνητική επίπτωση στις πωλήσεις. Ειδικότερα, ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου μειώθηκε και ανήλθε 
σε € 34,3 εκ. έναντι € 40,1 εκ. την 30/06/10, ο δείκτης δανειακής μόχλευσης (Ξένα / Ίδια κεφάλαια) 
διατηρείται σε επίπεδα κάτω της μονάδος, ενώ σε επίπεδο λειτουργικών εξόδων οι δαπάνες διοίκησης 
και διάθεσης μειώθηκαν κατά 22% και 6% αντίστοιχα έναντι του 2009. Παράλληλα μέσω της 
ασφάλισης των πιστώσεων και λοιπών εξασφαλίσεων οι απαιτήσεις του ομίλου είναι καλυμμένες 
έναντι ενδεχόμενου πιστωτικού κινδύνου σε ποσοστό άνω του 85%.  
 
Παρά την εμφανή ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας, οι συνθήκες στην διεθνή αγορά χάλυβα 
παραμένουν ευμετάβλητες. Για το υπόλοιπο του έτους η ζήτηση χαλυβουργικών προϊόντων δεν 
αναμένεται να διαφοροποιηθεί σημαντικά, ενώ κάποια τόνωση υπολογίζεται προς το τέλος του έτους 
εξαιτίας κυρίως της ανάγκης αύξησης των αποθεμάτων από τους τελικούς χρήστες. Παράλληλα τόσο 
στην ελληνική όσο και στην ευρύτερη αγορά των Βαλκανίων η κατανάλωση προϊόντων χάλυβα 
προβλέπεται να είναι περιορισμένη ελλείψει εκτέλεσης σημαντικών έργων. Στο πλαίσιο αυτό η 
διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και εντείνει τις προσπάθειες της για βέλτιστη 
διαχείριση κεφαλαίου κίνησης και μείωση λειτουργικών δαπανών, πάντα με στόχο την διατήρηση και 
βελτίωση της κερδοφορίας. 
 
Σημείωση: Τα «Οικονομικά στοιχεία και Πληροφορίες» του εννεαμήνου 2010 της ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ θα 
δημοσιευθούν την Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2010 στην εφημερίδα «Ναυτεμπορική» και θα είναι 
διαθέσιμα μαζί με τις «Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 30.09.2010 βάσει Δ.Π.Χ.Α.» στην 
ιστοσελίδα της εταιρίας στο διαδίκτυο www.elastron.gr καθώς και στο Χρηματιστήριο Αθηνών 
www.athex.gr την Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2010.  
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