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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2011 

Διατήρηση του κύκλου εργασιών στο εννεάμηνο του 2011 

 
Η ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΔΒΔ – ΥΑΛΤΒΟΤΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ αλαθνίλσζε ηα απνηειέζκαηα ελλεάκελνπ 
2011 βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ). 
 

Ακεηάβιεηε δηαηεξήζεθε ε εηθόλα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 3νπ ηξηκήλνπ ηεο ρξήζεο ζπλέπεηα 
ηεο παξαηεηακέλεο ύθεζεο θαη ηεο έληνλεο αζηάζεηαο ηεο αγνξάο. Σν θιίκα αβεβαηόηεηαο σο 
πξνο ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο, νη επηθείκελεο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο, ε έιιεηςε ξεπζηόηεηαο  
από πιήζνο επηρεηξήζεσλ, θαζώο θαη ε αδπλακία ρξεκαηνδόηεζεο από ηα πηζησηηθά ηδξύκαηα 
θαζήισζαλ νπνηαδήπνηε επελδπηηθή δξαζηεξηόηεηα, δεκόζηα ή ηδησηηθή. Δληνλόηεξεο ήηαλ νη 
επηπηώζεηο ζηνλ θιάδν ησλ θαηαζθεπώλ θαη ησλ έξγσλ ππνδνκήο πνπ δηαρξνληθά απνηειεί 

έλαλ από ηνπο βαζηθνύο ππιώλεο αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Σα αλσηέξσ 
δηακόξθσζαλ ζε κεγάιν βαζκό ηελ πνξεία ηεο δξαζηεξηόηεηαο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 
Οκίινπ ΔΛΑΣΡΟΝ. 
 
πγθεθξηκέλα, ν θύθινο εξγαζηώλ ηνπ Οκίινπ αλήιζε ζε € 66,2 εθ. έλαληη € 65,0 εθ. ην 9Μ 
ηνπ 2010. Σν ελνπνηεκέλν κηθηό θέξδνο δηακνξθώζεθε ζε € 7,4 εθ ή 11,2% επί ησλ 
πσιήζεσλ, έλαληη €  7,8 εθ. ή 12,0% επί ησλ πσιήζεσλ ην 2010, ελώ ηα απνηειέζκαηα πξν 

θόξσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) 

αλήιζαλ ζε € 1,8 εθ., έλαληη € 2,0 εθ. ηελ αληίζηνηρε πεξπζηλή πεξίνδν. Σέινο, ηα 
απνηειέζκαηα πξηλ από θόξνπο θαη δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο ππνρώξεζαλ ζε δεκηέο € 1,2 εθ., 
έλαληη θεξδώλ € 0,3 εθ. ην 9Μ ηνπ 2010.  
ε επίπεδν κεηξηθήο εηαηξίαο ν θύθινο εξγαζηώλ θηλήζεθε αλνδηθά θαη αλήιζε ζε € 55,7 εθ. 
έλαληη € 53,9 εθ. ην 2010. Σα απνηειέζκαηα πξν θόξσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθώλ, επελδπηηθώλ 
απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) ζεκείσζαλ θάκςε θαη αλήιζαλ ζε € 1,8 εθ., έλαληη 

€ 2,1 εθ. ην αληίζηνηρν πεξπζηλό δηάζηεκα, ελώ ηα απνηειέζκαηα πξηλ από θόξνπο 
δηακνξθώζεθαλ ζε δεκηέο € 0,3 εθ. έλαληη θεξδώλ € 1,0 εθ. πέξπζη.  
 
Οη πξνζπάζεηεο πξνζαξκνγήο ζηηο ππάξρνπζεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζπλερίζηεθαλ κε 
εληαηηθό ξπζκό θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 3νπ ηξηκήλνπ. Δηδηθόηεξα, νη εκπνξηθέο απαηηήζεηο ηνπ 
Οκίινπ, νη νπνίεο αλήιζαλ ζε € 41,2 εθ. θαη νη νπνίεο κέζσ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ 

πηζηώζεσλ θαη ινηπώλ εγγπήζεσλ είλαη αζθαιηζκέλεο ζε πνζνζηό πεξίπνπ 85%, ππνρώξεζαλ 
θαηά € 2,2 εθ.  Δπηπξόζζεηα, ν δείθηεο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο (Καζαξά Ξέλα / Ίδηα Κεθάιαηα) 

δηαηεξήζεθε ζε επίπεδα πνιύ ρακειόηεξα ηεο κνλάδαο θαη αλήιζε ζε 39% ζην ηέινο ηνπ 
ελλεάκελνπ. Σέινο αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ν Όκηινο δηαηεξεί κηα άθξσο ηθαλνπνηεηηθή 
ξεπζηόηεηα κε ζθνπό ηελ θάιπςε έθηαθησλ αλαγθώλ θαη ηελ ρξεκαηνδόηεζε ησλ 
επελδπηηθώλ ηνπ πιάλσλ.  
     

Όζνλ αθνξά ηελ εηθόλα ηνπ θιάδνπ δηεζλώο, ηόζν ε δήηεζε όζν θαη ε θαηαλάισζε πξντόλησλ 
ράιπβα αλακέλεηαη λα θπκαλζεί ζε ρακειά επίπεδα έσο ην ηέινο ηνπ ρξόλνπ θαη ηηο αξρέο ηνπ 
επόκελνπ έηνπο. Δμαίξεζε απνηειεί ε Κίλα ε νπνία αλακέλεηαη λα ζπλερίζεη λα απνξξνθά έλα 
κεγάιν όγθν ραιπβνπξγηθώλ πξντόλησλ. ην εζσηεξηθό ηεο ρώξαο, ε θαηάζηαζε δελ 
αλακέλεηαη λα δηαθνξνπνηεζεί έσο θαη ην ηέινο ηνπ έηνπο. Η αύμεζε ησλ εμαγσγώλ, ε 
δηαζθάιηζε ησλ εκπνξηθώλ απαηηήζεσλ, ε κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο, ε δηαρείξηζε ηνπ 
θόζηνπο ρξεκαηνδόηεζεο θαη γεληθόηεξα ε ηαρύηεξε πξνζαξκνγή ζηα δεδνκέλα ηεο επνρήο 

αλακέλεηαη λα απνηειέζνπλ ην δεηνύκελν γηα ηνπο επόκελνπο κήλεο. 
 

εκείσζε: Σα «Οηθνλνκηθά ηνηρεία θαη Πιεξνθνξίεο» ηνπ ελλεάκελνπ 2011 ηεο ΔΛΑΣΡΟΝ 
ΑΔΒΔ ζα δεκνζηεπζνύλ ηελ Σεηάξηε 30 Ννεκβξίνπ 2011 ζηελ εθεκεξίδα «Κέξδνο» θαη ζα 
είλαη δηαζέζηκα καδί κε ηηο «Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 30.09.2011 βάζεη 
Γ.Π.Υ.Α.» ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξίαο ζην δηαδίθηπν www.elastron.gr, θαζώο θαη ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ www.athex.gr,  ηελ Σξίηε 29 Ννεκβξίνπ 2011. 
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