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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία: Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας - Δ/νση Α.Ε.
Διεύθυνση διαδικτύου: http://www.elastron.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Δ.Σ.
των οικονομικών καταστάσεων: 23/05/2013

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.03.2013 31.12.2012 31.03.2013 31.12.2012
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 47.746,25 48.199,00 40.959,12 41.297,56
Επενδύσεις σε ακίνητα 1.106,55 1.106,92 1.106,55 1.106,92
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 13,27 17,74 13,27 17,74
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 7.831,14 8.012,71 10.122,45 10.089,19
Αποθέματα 18.760,38 20.399,24 18.760,38 20.399,24
Απαιτήσεις απο πελάτες 24.051,28 25.846,66 24.356,34 25.959,93
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 21.567,51 20.642,63 23.643,17 22.696,79--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 121.076,38 124.224,90 118.961,28 121.567,37================= ================= ================= =================
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο 18.648,00 18.648,00 18.648,00 18.648,00
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης 53.480,64 54.314,88 55.435,38 56.092,14
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων εταιρίας (α) 72.128,64 72.962,88 74.083,38 74.740,14
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) 22,03 22,47 0,00 0,00
Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ) = (α) + (β) 72.150,67 72.985,35 74.083,38 74.740,14
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 8.000,00 8.500,00 8.000,00 8.500,00
Προβλέψεις / Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 4.482,29 4.333,01 4.529,63 4.339,00
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 32.424,64 32.482,74 28.415,00 28.114,49
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 4.018,78 5.923,80 3.933,27 5.873,74
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 48.925,71 51.239,55 44.877,90 46.827,23--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 121.076,38 124.224,90 118.961,28 121.567,37================= ================= ================= =================

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

1.1-31.3.2013 1.1-31.3.2012 1.1-31.3.2013 1.1-31.3.2012
Κύκλος εργασιών 12.234,65 12.529,39 11.892,62 12.529,39
Μικτά κέρδη / (ζημιές) 1.225,77 953,14 1.093,58 969,90
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσμάτων -64,70 -911,19 -121,47 -894,43
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων -648,14 -1.551,07 -450,30 -1.136,80--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Κέρδη / (ζημιές) μετά απο φόρους (Α) -882,37 -2.353,52 -696,84 -1.939,24================= ================= ================= =================
Κατανέμονται σε:
Ιδιοκτήτες μητρικής -881,93 -2.353,52 -696,84 -1.939,24
Δικαιώματα μειοψηφίας -0,44 0,00
Λοιπα συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους (Β) 47,69 -40,66 40,08 -28,20
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
μετά από φόρους (Α) + (Β) -834,68 -2.394,18 -656,76 -1.967,44
Κατανέμονται σε:
Ιδιοκτήτες μητρικής -834,24 -2.394,18 -656,76 -1.967,44
Δικαιώματα μειοψηφίας -0,44 0,00
Κέρδη / (ζημιές) μετά απο φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €) -0,0474 -0,1262 -0,0374 -0,1040
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 384,37 -545,95 238,21 -529,19

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

31.3.2013 31.3.2012 31.3.2013 31.3.2012
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου
(01.01.2013 και 01.01.2012 αντίστοιχα) 72.985,35 77.081,21 74.740,14 77.715,48
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
(συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) -834,68 -2.394,18 -656,76 -1.967,44
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00
Διανεμηθέντα μερίσματα 0,00 0,00 0,00 0,00
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου
(31.3.2013 και 31.3.2012 αντίστοιχα) 72.150,67 74.687,03 74.083,38 75.748,04================= ================= ================= =================

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, 21 ΜΑΪΟΥ 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΜΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 063856/07

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΘΑΝΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΕΣΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 669589/06 Α.Δ.Τ. ΑΕ 008927

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0072242 Α΄ ΤΑΞΗΣ

ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε.
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΡ.Μ.ΑΕ: 7365/06/Β/86/32
ΕΔΡΑ: ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Μαρτίου 2013
(Σύμφωνα με την απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν απο τις οικονομικές καταστάσεις στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε.
Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη

όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €)

16
49

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

Λειτουργικές δραστηριότητες 1.1-31.03.2013 1.1-31.03.2012 1.1-31.03.2013 1.1-31.03.2012
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων -648,14 -1.551,07 -450,30 -1.136,80
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 503,89 423,86 414,50 423,86
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων -54,82 -58,62 -54,82 -58,62
Προβλέψεις -12,78 -80,69 -12,78 -80,69
Απομειώσεις στοιχείων ενεργητικου 60,85 63,78 60,85 63,78
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζημιές)
επενδυτικής δραστηριότητας 21,76 277,04 -169,42 -115,80
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 606,21 533,24 538,25 533,24--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------

476,97 -392,46 326,28 -371,03
Πλέον / μείον προσαρμογές λογ/μών κεφαλαίου κίνησης
ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 1.638,86 1.767,26 1.638,86 1.767,26
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 2.540,65 2.924,51 2.261,79 2.895,27
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -1.922,08 -1.297,79 -1.982,45 -1.297,79
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -336,86 -278,76 -237,74 -278,76
Καταβεβλημένοι φόροι -32,17 -13,85 -32,11 -13,85--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Σύνολο εισροών / (εκροών)
από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 2.365,37 2.708,91 1.974,63 2.701,10================= ================= ================= =================
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών
και λοιπών επενδύσεων -24,00 0,00 -24,00 0,00
Αγορά ενσώματων και αύλων παγίων στοιχείων -2,81 -13,47 -2,81 -13,47
Αγορές - Πωλήσεις χρεογράφων 0,00 0,00 0,00 0,00
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων
& αύλων παγίων στοιχείων 0,00 0,00 0,00 0,00
Τόκοι εισπραχθέντες 159,98 115,81 159,98 115,81
Μερίσματα εισπραχθέντα 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Σύνολο εισροών / (εκροών)
από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 133,17 102,34 133,17 102,34================= ================= ================= =================
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 4.009,64 5.000,00 0,00 5.000,00
Εξοφλήσεις δανείων -4.837,09 -5.603,04 -500,00 -5.603,04
Μερίσματα πληρωθέντα -5,30 0,00 -5,30 0,00--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Σύνολο εισροών / (εκροών)
από από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -832,75 -603,04 -505,30 -603,04================= ================= ================= =================
Συναλλαγματικές διαφορές επι των ροών 3,09 -7,81 0,00 0,00
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) 1.668,88 2.200,40 1.602,50 2.200,40
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
έναρξης περιόδου 15.584,29 23.472,32 15.566,60 23.472,32--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
λήξης περιόδου 17.253,17 25.672,72 17.169,10 25.672,72================= ================= ================= =================

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Η σημείωση των οικονομικών καταστάσεων στην οποία γίνεται αναφορά στην δομή του ομίλου είναι η Νο 2.3
2. Η σημείωση των οικονομικών καταστάσεων στην οποία γίνεται αναφορά στις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις είναι η Νο 21.
3. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31.3.2013 ήταν για τον Όμιλο 157 άτομα και για την εταιρεία 107

άτομα, ενώ την 31.3.2012 ήταν για τον Όμιλο 222 άτομα και για την εταιρεία 169 άτομα.
4. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται

να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας και του Ομίλου.
5. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων της εταιρίας και του Ομίλου.
6. Από 1.1.2013, στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου, οι εταιρίες ΤΑΤΑ ΕΛΑΣΤΡΟΝ, CORUS ΚΑΛΠΙΝΗΣ

ΣΙΜΟΣ & BALKAN IRON GROUP, ενσωματώνονται με την μέθοδο της καθαρής θέσης βάσει των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ
11. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΛΠ 8, οι συγκρίσιμες οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2012 &
31.03.2012 προσαρμόστηκαν ανάλογα. Η σημείωση των οικονομικών καταστάσεων στην οποία γίνεται αναφορά στις
μεταβολές επί των προηγούμενων δημοσιοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων και συνοπτικών Στοιχείων &
Πληροφοριών, στον κύκλο εργασιών, στα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας και στην καθαρή
θέση των μετόχων της εταιρίας είναι η Νo 26.

7. Οι προβλέψεις του Ομίλου και της Εταιρίας την 31.3.2013 αναλύονται ως εξής: Όμιλος Εταιρία
α) Πάσης φύσεως επίδικες ή υπο διαιτησία διαφορές 0,00 0,00
β) Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 65,00 0,00
γ) Πρόβλεψη υποτίμησης αποθεμάτων 0,00 0,00

8. Τα ποσά των πωλήσεων και των αγορών του Ομίλου και της εταιρίας, προς και από τα συνδεδεμένα μέρη για την
περίοδο 1.1.2013 έως 31.3.2013 καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων αναλύονται ως εξής
(ποσά σε χιλ. €): Όμιλος Εταιρία
α) Έσοδα 91,21 794,22
β) Έξοδα 185,66 876,56
γ) Απαιτήσεις 113,05 5.327,51
δ) Υποχρεώσεις: 136,10 1.770,40
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης: 116,53 88,40
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης : 0,00 0,00
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης : 0,00 0,00

9. Τα ενοποιημένα λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους ανέρχονται σε € 47,69 χιλ. και αφορούν
συναλλαγματικές διαφορές απο την μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας BALKAN IRON GROUP SRL
ποσού € 3,09 χιλ. και αποτέλεσμα αντιστάθμισης ταμειακών ροών ποσου € 44,6 χιλ. Τα εταιρικά λοιπά συνολικά έσοδα /
(έξοδα) μετά από φόρους ανέρχονται σε € 40,08 χιλ και αφορούν αποτέλεσμα αντιστάθμισης ταμειακών ροών. Τα λοιπά
συνολικά έσοδα / (έξοδα) αναφέρονται στην σημείωση Νο 18 των οικονομικών καταστάσεων.


