
3025τύπος�2102724090

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία: Υπουργείο Οικο/μίας Αντα/τας & Ναυτιλίας - Δ/νση Α.Ε. & Πίστεως
Διεύθυνση διαδικτύου: http://www.elastron.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Δ.Σ. 
των οικονομικών καταστάσεων: 26/05/2011

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

31.03.2011 31.12.2010 31.03.2011 31.12.2010
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 55.047,84 55.463,29 44.066,28 44.374,22
Επενδύσεις σε ακίνητα 1.109,50 1.109,87 1.109,50 1.109,87
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 91,48 106,49 59,15 70,52
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.983,74 2.417,91 10.548,98 10.912,82
Αποθέματα 22.575,56 20.667,94 17.860,81 16.210,48
Απαιτήσεις απο πελάτες 43.848,88 43.317,62 36.928,85 36.237,97
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 25.833,31 34.207,01 23.152,42 31.411,06--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 150.490,31 157.290,13 133.725,99 140.326,94================= ================= ================= =================
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο 18.648,00 18.648,00 18.648,00 18.648,00
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης 61.732,96 62.129,43 61.114,89 61.276,72
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων εταιρίας (α) 80.380,96 80.777,43 79.762,89 79.924,72
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) 0,00 0,00 0,00 0,00
Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ) = (α) + (β) 80.380,96 80.777,43 79.762,89 79.924,72
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 30.756,17 31.256,17 26.500,00 27.000,00
Προβλέψεις / Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 6.021,65 5.782,50 4.468,04 4.516,91
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 22.123,48 26.694,37 14.180,00 19.105,12
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 11.208,05 12.779,66 8.815,06 9.780,19
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 70.109,35 76.512,70 53.963,10 60.402,22--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 150.490,31 157.290,13 133.725,99 140.326,94================= ================= ================= =================

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

1.1-31.3.2011 1.1-31.3.2010 1.1-31.3.2011 1.1-31.3.2010
Κύκλος εργασιών 21.652,64 20.988,47 17.964,00 17.494,21
Μικτά κέρδη / (ζημιές) 3.230,15 2.303,59 2.739,73 1.999,27
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσμάτων 715,59 -46,28 737,12 138,65
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 305,86 223,07 481,19 493,99--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Κέρδη / (ζημιές) μετά απο φόρους (Α) -118,54 26,74 130,62 238,93================= ================= ================= =================
Κατανέμονται σε:
Ιδιοκτήτες μητρικής -118,54 26,74 130,62 238,93
Δικαιώματα μειοψηφίας 0,00 0,00
Λοιπα συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους (Β) -277,93 -169,76 -292,45 -198,70
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
μετά από φόρους (Α) + (Β) -396,47 -143,02 -161,83 40,23
Κατανέμονται σε:
Ιδιοκτήτες μητρικής -396,47 -143,02 -161,83 40,23
Δικαιώματα μειοψηφίας 0,00 0,00
Κέρδη / (ζημιές) μετά απο φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) -0,0064 0,0014 0,0070 0,0128
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 1.203,56 403,99 1.097,23 478,74

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

31.3.2011 31.3.2010 31.3.2011 31.3.2010
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου
(01.01.2011 και 01.01.2010 αντίστοιχα) 80.777,43 81.604,83 79.924,72 79.872,22
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
(συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) -396,47 -143,02 -161,83 40,23
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 
(31.3.2011 και 31.3.2010 αντίστοιχα) 80.380,96 81.461,81 79.762,89 79.912,45================= ================= ================= =================

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, 24 ΜΑΪΟΥ 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΜΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΘΑΝΑΣΗΣ 
Α.Δ.Τ. ΑΕ 063856/07 Α.Δ.Τ. ΑΒ 669589/06

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΤΑΘΗΣ ΛΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΕΣΗΣ
Α.Δ.Τ. Ν 133407 Α.Δ.Τ. ΑΕ 008927

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0020811 Α΄ ΤΑΞΗΣ 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 2011 έως 31 Μαρτίου 2011
(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. €)
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

1.1-31.03.2011 1.1-31.03.2010 1.1-31.03.2011 1.1-31.03.2010
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 305,86 223,07 481,19 493,99
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 564,05 517,41 417,49 392,84
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων -76,08 -67,14 -57,38 -52,75
Προβλέψεις 16,83 -140,48 22,27 -144,77
Συναλλαγματικές διαφορές 0,00 -390,43 0,00 -382,24
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζημιές)
επενδυτικής δραστηριότητας -268,27 -508,39 -255,27 -505,59
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 776,54 484,04 600,11 384,97--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------

1.318,93 118,08 1.208,41 186,45
Πλέον / μείον προσαρμογές λογ/μών κεφαλαίου κίνησης
ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων -1.907,62 -7.085,42 -1.650,34 -6.016,89
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -912,42 788,08 -724,60 1.228,12
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -1.528,01 1.989,84 -1.209,39 905,02
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -1.047,34 -491,00 -775,23 -378,14
Καταβεβλημένοι φόροι -22,55 -20,90 -22,55 -7,72--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
λειτουργικές δραστηριότητες (α) -4.099,01 -4.701,32 -3.173,70 -4.083,16================= ================= ================= =================
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών 
και λοιπών επενδύσεων 0,00 0,00 0,00 0,00
Αγορά ενσώματων και αύλων παγίων στοιχείων -160,11 -1.486,21 -150,79 -1.414,02
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 287,53 290,25 252,99 287,45
Μερίσματα εισπραχθέντα 0,00 0,00 0,00 0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
επενδυτικές δραστηριότητες (β) 127,42 -1.195,96 102,20 -1.126,57================= ================= ================= =================
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 7.490,46 24.664,18 6.450,00 22.650,00
Εξοφλήσεις δανείων -12.292,97 -5.691,68 -11.700,00 -4.650,00
Μερίσματα πληρωθέντα 0,00 -0,68 0,00 -0,68--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -4.802,51 18.971,82 -5.250,00 17.999,32================= ================= ================= =================
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά 
διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) -8.774,10 13.074,54 -8.321,50 12.789,59
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
έναρξης περιόδου 27.978,72 16.936,15 27.026,78 16.326,82--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
λήξης περιόδου 19.204,62 30.010,69 18.705,28 29.116,41================= ================= ================= =================

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 22
3. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31.3.2011 ήταν για τον Όμιλο 252 άτομα και για την εταιρεία 173

άτομα, ενώ την 31.3.2010 ήταν για τον Όμιλο 288 άτομα και για την εταιρεία 184 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. Οι προβλέψεις του Ομίλου και της Εταιρίας την 31.3.2011 αναλύονται ως εξής: Όμιλος Εταιρία

α) Πάσης φύσεως επίδικες ή υπο διαιτησία διαφορές - -
β) Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 532,50 500,00
γ) Πρόβλεψη υποτίμησης αποθεμάτων - -

7. Τα ποσά των πωλήσεων και των αγορών του Ομίλου και της εταιρίας, προς και από τα συνδεδεμένα μέρη για την περίοδο
1.1.2011 έως 31.3.2011 καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων αναλύονται ως εξής (ποσά σε
χιλ. €): Όμιλος Εταιρία
α) Έσοδα 73,45 947,53
β) Έξοδα 323,77 641,62
γ) Απαιτήσεις 2,80 2.964,89
δ) Υποχρεώσεις : 116,73 223,80
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης: 318,02 198,03
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

8. Τα ενοποιημένα λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους ανέρχονται σε € (277,93) χιλ. και αφορούν
συναλλαγματικές διαφορές απο την μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας BALKAN IRON GROUP SRL
ποσού € 20,81 χιλ. και αποτέλεσμα αντιστάθμισης ταμειακών ροών ποσου € (298,74) χιλ. Τα εταιρικά λοιπά συνολικά
έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους ανέρχονται σε € (292,45) χιλ και αφορούν αποτέλεσμα αντιστάθμισης ταμειακών ροών.
Τα λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) αναφέρονται στην σημείωση Νο 19 των οικονομικών καταστάσεων.

9. Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.06.2010 ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με
κεφαλαιοποίηση φορολογηθέντων έκτακτων αποθεματικών προηγουμένων χρήσεων ποσού ευρώ 3.729.600,00, με
ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από ευρώ 0,40 σε ευρώ 0,50. Εν συνεχεία ενέκρινε την αύξηση
της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από ευρώ 0,50 σε ευρώ 1,0 με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των μετοχών
(reverse split) από 37.296.000 σε 18.648.000. Μετά τις απαραίτητες εγκρίσεις των αρμοδίων αρχών, η έναρξη
διαπραγμάτευσης των 18.648.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. πραγματοποιήθηκε τη 17.09.2010.

10. Από την μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου συνέπεια των ανωτέρω εταιρικών πράξεων, τα εταιρικά και ενοποιημένα
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή των συγκριτικών περιόδων αναπροσαρμόστηκαν ανάλογα ώστε να είναι
συγκρίσιμα.


