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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 

Αύξηση όγκου πωλήσεων και κύκλου εργασιών 

Η ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της χρήσης του 2014 
βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).  
 
Θετικό ρυθμό ανάπτυξης παρουσίασε το επίπεδο δραστηριότητας του χαλυβουργικού τομέα του 
Ομίλου ΕΛΑΣΤΡΟΝ κατά την διάρκεια του 2014. Σημαντικό ρόλο σε αυτό διαδραμάτισε, η μερική 
ανάκαμψη της οικοδομικής και της κατασκευαστικής δραστηριότητας και κυρίως η επανεκκίνηση 
κάποιων έργων υποδομής στην εγχώρια αγορά. Ταυτόχρονα, η βελτίωση του οικονομικού κλίματος 
και η σταδιακή αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας 
συνετέλεσαν στην υλοποίηση ορισμένων ιδιωτικής φύσεως επενδύσεων που αναθέρμαναν την ζήτηση 
και κατ’ επέκταση την απορρόφηση χαλυβουργικών προϊόντων. Στο πλαίσιο αυτό, ο όγκος 
δραστηριότητας του χαλυβουργικού τομέα του Ομίλου σημείωσε διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης για πρώτη 
φορά από την έναρξη της κρίσης. Ωστόσο, η κάμψη των τιμών διεθνώς από τα μέσα του 1ου τριμήνου 
και έπειτα, σε συνδυασμό με τα συσσωρευμένα προβλήματα του κλάδου στην ελληνική αγορά, 
συμπίεσαν τις τιμές πώλησης και ως εκ τούτου περιόρισαν το ποσοστό αύξησης του κύκλου εργασιών. 
 
Εντός του έτους υλοποιήθηκε η επέκταση του Ομίλου στον τομέα της αγροτικής παραγωγής, μέσω της 
θυγατρικής εταιρίας ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ, η οποία ολοκλήρωσε την κατασκευή υπερσύγχρονης 
θερμοκηπιακής μονάδας για την παραγωγή αγροτικών ειδών με την μέθοδο της υδροπονίας. Η 
εμπορική δραστηριότητα της εταιρίας ξεκίνησε στο τέλος του 1ου τρίμηνου της χρήσης ενισχύοντας 
τον ενοποιημένο κύκλο εργασιών. Παρά τις δυσκολίες του νέου εγχειρήματος το οποίο υλοποιήθηκε 
εν μέσω αρνητικών οικονομικών συνθηκών, το αποτέλεσμα κρίνεται ιδιαιτέρως ικανοποιητικό. 
Παράλληλα, η έναρξη δραστηριοποίησης στον κλάδο της αγροτικής παραγωγής πιστοποίησε την 
δυναμική και την δυνατότητα του Ομίλου ΕΛΑΣΤΡΟΝ για διαφοροποίηση, διεύρυνση των 
δραστηριοτήτων του και διείσδυση σε τομείς με προοπτική και ουσιαστικά περιθώρια για ανάπτυξη και 
προώθηση της εξαγωγικής δραστηριότητας.  
 
Σημαντική διαφοροποίηση παρουσίασε η εικόνα του ενεργειακού τομέα του Ομίλου σε σχέση με την 
περυσινή χρονιά. Ειδικότερα, τα έκτακτα μέτρα που ελήφθησαν για την μείωση του ελλείμματος 
ρευστότητας στην αγορά ενέργειας, με την επιβολή έκτακτης μείωσης 37% επί της πωληθείσας για το 
2013 ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και η καθιέρωση νέων μειωμένων, κατά 30% και πλέον, τιμών 
πώλησης σε σχέση με τις συμβατικές, διαμόρφωσαν αρνητικά αποτελέσματα για το σύνολο της 
χρήσης.    
 
Τα ανωτέρω επηρέασαν κατά κύριο λόγο τα αποτελέσματα του Ομίλου για το 2014. Συγκεκριμένα, ο 
κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 4,1% και ανήλθε σε € 53,8 εκ. από € 51,7 εκ. πέρυσι, ενώ το μικτό 
κέρδος σημείωσε άνοδο και ως απόλυτο μέγεθος αλλά και ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών και 
ανήλθε σε € 5,0 εκ. ή 9,3% επί των πωλήσεων, έναντι € 4,6 εκ. ή 8,9% επί των πωλήσεων το 
αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), τα οποία επιβαρύνθηκαν από την έκτακτη μείωση 
αξίας της πωληθείσας για το 2013 ηλεκτρικής ενέργειας, ανήλθαν σε κέρδη € 0,9 εκ. έναντι 
κερδών € 1,8 εκ., ενω τα αποτελέσματα πριν από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 3,1 εκ. έναντι 
ζημιών € 2,8 εκ. Τέλος, τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε ζημιές € 3,7 εκ., έναντι 
ζημιών € 3,1 εκ. το 2013, αντανακλώντας κυρίως την έκτακτη επιβάρυνση του τομέα των 
φωτοβολταϊκών. 
 
Εν αντιθέσει, τα αποτελέσματα της μητρικής εταιρίας κατά την διάρκεια του 2014 παρουσίασαν 
ανάκαμψη. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 4,2% και διαμορφώθηκε σε € 51,7 εκ. 
έναντι € 49,6 εκ. πέρυσι, απόρροια της βελτίωσης του επιπέδου δραστηριότητας κατά την διάρκεια 
του έτους. Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι η άνοδος θα ήταν υπερδιπλάσια με βάση τα περσινά 
επίπεδα τιμών. Το μικτό κέρδος σημείωσε άνοδο και ως απόλυτο μέγεθος αλλά και ως ποσοστό επί 
του κύκλου εργασιών και ανήλθε σε € 4,1 εκ. ή 7,9% επί των πωλήσεων έναντι € 3,6 εκ. ή 7,3% επί 
των πωλήσεων το 2013. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε κέρδη € 0,7 εκ. έναντι κερδών € 0,8 εκ., ενώ 
οι ζημιές πριν από φόρους περιορίστηκαν αισθητά και ανήλθαν σε € 1,4 εκ. έναντι ζημιών € 1,9 εκ. 
πέρυσι. Τέλος, τα αποτελέσματα μετά από φόρους βελτιώθηκαν εξίσου, με τις ζημιές να περιορίζονται 
σε € 1,9 εκ. έναντι € 2,2 εκ. το 2013. 
 
Επιπροσθέτως, κατά την διάρκεια του 2014 επετεύχθησαν: 
 
 Περαιτέρω μείωση του καθαρού δανεισμού κατά 15%, σε € 11,2 εκ. από € 13,1 εκ. Σωρευτικά από 

την 31.12.2012 ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου έχει μειωθεί κατά 56%. 
 Επιπλέον βελτίωση της σχέσης καθαρός δανεισμός / προς ίδια κεφάλαια σε 17% από 19% πέρυσι 

και 35% το 2012. 



                                                                                                             
 
 Θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές ύψους € 5,4 εκ. 
 Ενίσχυση της ρευστότητας του Ομίλου για την χρηματοδότηση των λειτουργικών αναγκών και των 

μελλοντικών επενδυτικών του σχεδίων. 
 Ολοκλήρωση επένδυσης νέας σύγχρονης μονάδας παραγωγής χαλυβουργικών προϊόντων στον 

Ασπρόπυργο Αττικής. 
 Αποδοτική λειτουργία της νέας θυγατρικής του Ομίλου ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ στον τομέα της 

υδροπονικής παραγωγής αγροτικών προϊόντων. 
 
Όσον αφορά την επόμενη χρήση κάθε πρόβλεψη θεωρείται παρακινδυνευμένη. Η αύξηση του όγκου 
πωλήσεων το 2014 και ιδιαιτέρως προς το τέλος του έτους, δημιούργησε θετικές προσδοκίες για 
διατήρηση της δυναμικής και στο 2015. Ως ένα βαθμό αυτό επιβεβαιώθηκε, με το επίπεδο 
δραστηριότητας του χαλυβουργικού τομέα του Ομίλου να σημειώνει περαιτέρω βελτίωση κατά το 
πρώτο τρίμηνο της χρήσης. Ωστόσο, η νέα πραγματικότητα στην ελληνική οικονομία, καθώς και η 
στασιμότητα στην υλοποίηση αναπτυξιακού χαρακτήρα έργων, δημιουργούν επιφυλάξεις για την 
πορεία του υπόλοιπου του έτους. Στο μέτρο που τα ανωτέρω ξεπεραστούν και εφόσον η εμπιστοσύνη 
και η ρευστότητα επανέλθουν στην αγορά, η προοπτική είναι ενθαρρυντική. Στον αγροτικό τομέα του 
Ομίλου, προγραμματίζεται  2ο στάδιο επένδυσης και επέκτασης της υπάρχουσας θερμοκηπιακής 
μονάδας. Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν κατά την διάρκεια του 2ου εξαμήνου του έτους, με 
στόχο τον διπλασιασμό της υπάρχουσας παραγωγικής δυναμικότητας για είσοδο σε αγορές του 
εξωτερικού. 
 
Συνοψίζοντας, οι στόχοι του Ομίλου ΕΛΑΣΤΡΟΝ για το σύνολο του έτους περιλαμβάνουν την πλήρη 
λειτουργική αξιοποίηση των νέων επενδύσεων, την μείωση του ποσοστού εξάρτησης από την εγχώρια 
αγορά, την αποεπένδυση μη λειτουργικών εγκαταστάσεων για περαιτέρω βελτίωση της ρευστότητας, 
και την συνολικά βέλτιστη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης σύμφωνα με τα εκάστοτε δεδομένα της 
αγοράς. 
  
Σημείωση: Τα «Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες» της χρήσης 2014 της ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ θα 
αναρτηθούν την Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015 μαζί με την «Ετήσια Οικονομική Έκθεση βάσει Δ.Π.Χ.Α.» 
στην ιστοσελίδα της εταιρίας στο διαδίκτυο www.elastron.gr καθώς και στο Χρηματιστήριο Αθηνών 
www.helex.gr. 
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