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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΤ 2009 

ημανηική μείωζη καθαρού δανειζμού καηά 62,5% από € 73,9 εκ. ζε € 27,7 

εκ. και ενησπωζιακές ηαμειακές ροές € 47 εκ. καηέγραψε ο Όμιλος ΕΛΑΣΡΟΝ 

ηο εννεάμηνο ηοσ 2009 

 
Η ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΔΒΔ ΥΑΛΤΒΟΤΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ αλαθνίλσζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ελλεακήλνπ 
2009 βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ). 
 
Οη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο ύθεζεο ζπλερίζηεθαλ αλ θαη κε βξαδύηεξνπο ξπζκνύο θαη ζην ηξίην 
ηξίκελν, κε έθδειεο ηηο επηπηώζεηο ζηνπο πεξηζζόηεξνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο θαη εηδηθόηεξα 

ζηνλ θιάδν ησλ ραιπβνπξγηθώλ πξντόλησλ. Η ζπλνιηθή θαηαλάισζε πξντόλησλ ράιπβα 
παξέκεηλε πεξηνξηζκέλε, ελώ αλαζέξκαλζε ηεο δήηεζεο παξαηεξήζεθε ζε νξηζκέλεο κόλνλ 
θαηεγνξίεο πξντόλησλ. Παξάιιεια νη ηηκέο ησλ κεηάιισλ, αλ θαη ζηαζεξνπνηήζεθαλ, 

δηαηεξήζεθαλ ζε ρακειά επίπεδα, κε αληίθηππν ηελ κείσζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο θαη ηε ζπκπίεζε 
ησλ πεξηζσξίσλ θέξδνπο γηα ην ζύλνιν ηνπ ελλεακήλνπ ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο. 
 
Ο θύθινο εξγαζηώλ γηα ηνλ Όκηιν ΔΛΑΣΡΟΝ δηακνξθώζεθε ζηα € 69,6 εθ. έλαληη € 155,3 εθ. 

ην αληίζηνηρν ελλεάκελν ηνπ 2008. Σν ελνπνηεκέλν κηθηό θέξδνο αλήιζε ζε € 1,7 εθ. έλαληη € 
25,1 εθ. ελώ ηα  απνηειέζκαηα πξν θόξσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ 
θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) δηακνξθώζεθαλ ζε δεκηέο € 2,3 εθ. έλαληη θεξδώλ € 15,7 εθ. ην 
2008. Σέινο ηα ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα κεηά από θόξνπο θαη δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο 
ππνρώξεζαλ ζε δεκηέο € 4,0 εθ. έλαληη θεξδώλ € 8,5 εθ. ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηεο 
πξνεγνύκελεο ρξήζεο. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ελλεακήλνπ εληζρύζεθαλ από ηελ πώιεζε, εληόο 

ηνπ 3νπ ηξηκήλνπ, κέξνπο ηνπ εθηόο εθκεηαιιεύζεσο αθηλήηνπ ηεο Δηαηξίαο ζηνλ Αγ. Ισάλλε 
Ρέληε ζηνλ Πεηξαηά έλαληη € 6,4 εθ. κε ην θαζαξό απνηέιεζκα ηεο πώιεζεο λα αλέξρεηαη ζε € 
2,4 εθ. Η ζεκαληηθή κείσζε ησλ νηθνλνκηθώλ κεγεζώλ νθείιεηαη θαηά θύξην ιόγν ζην γεγνλόο 
όηη ηελ θαιύηεξε ηζηνξηθά πεξίνδν γηα ηνλ θιάδν ησλ ραιπβνπξγηθώλ πξντόλησλ όπσο ην 
ελλεάκελν ηνπ 2008, αθνινύζεζε ην ελλεάκελν ηνπ 2009 ζην νπνίν απνηππώλνληαη νη 
ζπλέπεηεο ηεο ύθεζεο. 

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη βειηίσζε παξαηεξείηαη ζην 3ν ηξίκελν ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο έλαληη ηνπ 
2νπ ηξηκήλνπ κε ηνλ ελνπνηεκέλν θύθιν εξγαζηώλ λα αλέξρεηαη ζε € 23,2 εθαη. έλαληη € 22,1 
εθαη. , θαηαγξάθνληαο αύμεζε θαηά 5% πεξίπνπ. Σν ελνπνηεκέλν κηθηό θέξδνο αλήιζε ζε € 1,1 
εθ. έλαληη δεκηώλ € 0,6 εθ. ην 2ν ηξίκελν ηνπ 2009.  
 
Οη ελέξγεηεο ηεο δηνίθεζεο γηα ηελ ζσξάθηζε ηνπ Οκίινπ από ηηο δπζκελείο επηπηώζεηο ηεο 
θξίζεο, ζπλερίζηεθαλ κε εληαηηθό ξπζκό θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 3νπ ηξηκήλνπ. πγθεθξηκέλα, 

κέζσ ηεο βέιηηζηεο δηαρείξηζεο ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο, ηνπ ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο θαη ηνπ 
πηζησηηθνύ θηλδύλνπ, επεηεύρζε ζεκαληηθή ελίζρπζε ησλ ηακεηαθώλ ξνώλ θαηά € 47 εθ. , εθ 
ησλ νπνίσλ νη ιεηηνπξγηθέο αλήιζαλ ζε € 44 εθ. έλαληη εθξνώλ € 12,0 εθ. ην αληίζηνηρν 
πεξπζηλό δηάζηεκα. Οη ζπλνιηθέο ππνρξεώζεηο κεηώζεθαλ θαηά 40% θαη δηακνξθώζεθαλ ζηα € 
62,6 εθ. έλαληη € 104,7 εθ. ηελ 31ε/12/2008, ελώ ζεκαληηθή κείσζε θαηά 62,5% πεξίπνπ 
θαηέγξαςε ν θαζαξόο ηξαπεδηθόο  δαλεηζκόο ηνπ νκίινπ (ηξαπεδηθά δάλεηα – δηαζέζηκα), ν 

νπνίνο αλήιζε ζε € 27,7 εθαη. ηε 30ε/9/2009 έλαληη € 73,9 εθαη. ηε 31ε/12/2008. Σέινο ν 
δείθηεο δαλεηαθήο κόριεπζεο (Ξέλα/Ίδηα θεθάιαηα) βειηηώζεθε θαη δηακνξθώζεθε ζην 0,76 

έλαληη 1,19 ηελ 31ε/12/2008.  
 
Κύξηνο ππιώλαο ηεο αλάπηπμεο ηνπ νκίινπ παξακέλεη ε επέθηαζε ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο 
ΝΑ Δπξώπεο. Η ΣΑΣΑ – ΔΛΑΣΡΟΝ (50-50 θνηλνπξαμία) ζηε Θεζζαινλίθε είλαη ήδε ζε πιήξε 
ιεηηνπξγία από ην 2ν εμάκελν ηνπ 2008, ελώ ζηαδηαθά ζπλερίδεηαη ε πινπνίεζε ηεο 

πξνγξακκαηηζκέλεο επέλδπζεο ζηελ αγνξά ηεο Ρνπκαλίαο κέζσ ηεο B.I.G. SRL (1/3 
θνηλνπξαμία).  
 
εκείσζε: Σα «Οηθνλνκηθά ηνηρεία θαη Πιεξνθνξίεο» ηνπ ελλεακήλνπ 2009 ηεο ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΔΒΔ ζα 

δεκνζηεπζνύλ ηελ Παξαζθεπή 27 Ννεκβξίνπ 2009 ζηελ εθ εκεξίδα «ΔΞΠΡΔ» θαη ζα είλαη δηαζέζηκα 
καδί κε ηηο «Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 30.09.2009 βάζεη Γ.Π.Υ.Α.» ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

εηαηξίαο ζην δηαδίθηπν: www.elastron.gr θαζώο θαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ www.athex.gr ηελ Πέκπηε 
26 Ννεκβξίνπ 2009. 

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

