ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014
Βελτίωση αποτελεσμάτων στο 2ο τρίμηνο της χρήσης

Η ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του 1 ου εξαμήνου 2014
βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου παρουσίασε βελτίωση και ανήλθε σε € 24,9 εκ. από € 24,2 εκ., ενώ το
μικτό κέρδος σημείωσε άνοδο και ως απόλυτο μέγεθος αλλά και ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών
και ανήλθε σε € 2,5 εκ. ή 9,9% επί των πωλήσεων, έναντι € 2,2 εκ. ή 9,2% επί των πωλήσεων το
αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), τα οποία έχουν επιβαρυνθεί από την έκτακτη μείωση
αξίας της πωληθείσας για το 2013 ηλεκτρικής ενέργειας, ανήλθαν σε κέρδη € 0,3 εκ. έναντι
κερδών € 0,7 εκ., ενω τα αποτελέσματα πριν από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 1,7 εκ. έναντι
ζημιών € 1,5 εκ. το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Τέλος, τα αποτελέσματα μετά από φόρους
ανήλθαν σε ζημιές € 1,9 εκ., όσο και στο εξάμηνο του 2013.
Αξιοσημείωτη βελτίωση σημείωσαν τα αποτελέσματα του Ομίλου στο 2ο τρίμηνο της χρήσης.
Συγκεκριμένα, στο διάστημα αυτό, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου σημείωσε άνοδο 10% και ανήλθε
σε € 13,2 εκ. από € 12,0 εκ. πέρυσι, ενώ παράλληλα το ποσοστό μικτού κέρδους βελτιώθηκε και
ανήλθε σε 10,0% από 8,3% το αντίστοιχο 2ο τρίμηνο του 2013. Τα αποτελέσματα προ φόρων,
χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε κέρδη €
0,4 εκ. υπερκαλύπτοντας το λειτουργικό αποτέλεσμα (EBITDA) τόσο του 1ου εξαμήνου, όσο και του
αντίστοιχου 2ου τριμήνου της περυσινής χρήσης. Τέλος τα αποτελέσματα μετά από φόρους
βελτιώθηκαν αισθητά και ανήλθαν σε ζημιές € 0,6 εκ. έναντι ζημιών € 1,0 εκ. το αντίστοιχο περυσινό
διάστημα.
Ανάκαμψη παρουσίασαν επίσης και τα αποτελέσματα της μητρικής εταιρίας στο 1ο εξάμηνο της
χρήσης. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε € 23,9 εκ. έναντι € 23,1 εκ. την
αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ το μικτό κέρδος ανήλθε σε € 2,0 εκ. ή 8,3% επί των πωλήσεων
έναντι € 1,7 εκ. ή 7,4% επί των πωλήσεων το 2013. Τα αποτελέσματα προ φόρων,
χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν άνοδο και
ανήλθαν σε κέρδη € 0,5 εκ. έναντι κερδών € 0,2 εκ., ενώ τα αποτελέσματα πριν από φόρους
παρουσίασαν σημαντική βελτίωση και ανήλθαν σε ζημιές € 0,6 εκ. έναντι διπλάσιων ζημιών € 1,2 εκ.
το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο. Τέλος, τα αποτελέσματα μετά από φόρους βελτιώθηκαν εξίσου, με
τις ζημιές να περιορίζονται σε € 0,8 εκ. έναντι € 1,5 εκ. πέρυσι.
Η πορεία των αποτελεσμάτων του Ομίλου ΕΛΑΣΤΡΟΝ κατά την διάρκεια του εξαμήνου επιβαρύνθηκε
σε σημαντικό βαθμό από την έκτακτη μείωση των εσόδων του τομέα των φωτοβολταϊκών. Αξίζει να
σημειωθεί ότι δίχως την επιβάρυνση αυτή, το λειτουργικό αποτέλεσμα EBITDA θα ήταν ενισχυμένο
έναντι του περυσινού και θα ανέρχονταν σε κέρδη € 0,8 εκ. Ωστόσο, ενθαρρυντικό στοιχείο κατά την
διάρκεια της περιόδου υπήρξε η βελτίωση του όγκου δραστηριότητας του χαλυβουργικού τομέα,
συνέπεια της σταθεροποίησης του οικονομικού κλίματος, της μερικής αναθέρμανσης της ζήτησης στην
εσωτερική αγορά και της εκτέλεσης ορισμένων ιδιωτικού ενδιαφέροντος έργων. Παρόλα αυτά, η
ζήτηση χαλυβουργικών προϊόντων συνέχισε να κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με την
παραγωγική δυναμικότητα του Ομίλου. Όσον αφορά το νεοσύστατο αγροτικό τομέα του Ομίλου, η
θυγατρική εταιρία ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ στην Ξάνθη, της οποίας η παραγωγική δραστηριότητα
ξεκίνησε στο τέλος του 1ου τριμήνου, ενίσχυσε για πρώτη φορά στο εξάμηνο τα ενοποιημένα
αποτελέσματα, συνεισφέροντας περίπου το 10% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών και λειτουργικού
αποτελέσματος (EBITDA) αντίστοιχα.
Για το υπόλοιπό του έτους, ο ρυθμός ανάπτυξης του χαλυβουργικού τομέα αναμένεται να διατηρηθεί
σε θετικά επίπεδα σε αναμονή περαιτέρω σταθεροποίησης του οικονομικού περιβάλλοντος και
βελτίωσης της ρευστότητας στην εσωτερική αγορά. Ταυτόχρονα, η προοπτική έναρξης υλοποίησης
νέων επενδύσεων σε έργα υποδομής θα δημιουργήσει προϋποθέσεις για την τόνωση της ζήτησης τόσο
στον κλάδο όσο και σε ένα σημαντικό αριθμό συναφών επιχειρήσεων και επαγγελμάτων. Σε μια τέτοια
εξέλιξη ο Όμιλος ΕΛΑΣΤΡΟΝ διαθέτει την υποδομή αλλά και την κεφαλαιακή επάρκεια να
ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε ενδεχόμενη αύξηση της ζήτησης. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η
υλοποίηση νέου επενδυτικού προγράμματος συνολικού ύψους ευρώ 3,4 εκ. για την αναβάθμιση των
κτιριακών υποδομών, με την ανέγερση νέων αποθηκευτικών και βιομηχανικών χώρων και την αγορά
νέου μηχανολογικού εξοπλισμού. Ταυτόχρονα η επιτυχής είσοδος του Ομίλου στον κλάδο της
αγροτικής παραγωγής με την χρήση νέων καινοτόμων μεθόδων, πιστοποιεί την δυνατότητα επέκτασης
σε νέες κερδοφόρες δραστηριότητες με στόχο την εκμετάλλευση του συγκριτικού πλεονεκτήματος της
χώρας και την είσοδο σε αγορές του εξωτερικού.
Σημείωση: Τα «Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες» του 1ου εξαμήνου 2014 της ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ θα
αναρτηθούν την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2014 μαζί με την «Ενδιάμεση Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση βάσει
Δ.Π.Χ.Α.» στην ιστοσελίδα της εταιρίας στο διαδίκτυο www.elastron.gr καθώς και στο Χρηματιστήριο Αθηνών
www.helex.gr.

