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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013

Σημαντική βελτίωση λειτουργικής κερδοφορίας και υψηλές λειτουργικές ταμειακές ροές για
τον Όμιλο ΕΛΑΣΤΡΟΝ
Η ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της χρήσης του 2013
βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).
Η συνεχιζόμενη ύφεση στην ελληνική οικονομία όπως αποτυπώνεται μέσω της πτώσης του ΑΕΠ από
το 2008 έως σήμερα, με την κατακόρυφη μείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης και των επενδύσεων,
καθώς και τον δραστικό περιορισμό των δημόσιων δαπανών, δημιούργησε ιδιαίτερα αρνητικές
συνθήκες για τα δεδομένα της αγοράς σε σχέση με την προ κρίσης εποχή. Στο διάστημα αυτό, η
ανάγκη για μεταρρυθμίσεις και για υιοθέτηση ενός νέου και κυρίως σύγχρονου παραγωγικού
μοντέλου ανάπτυξης υπήρξε επιτακτική. Η προσπάθεια αυτή ωστόσο σε συνδυασμό με το έντονο
δημοσιονομικό πρόβλημα της χώρας είχε δυσμενείς επιπτώσεις στο σύνολο της οικονομίας. Στο
πλαίσιο αυτό, ο κλάδος των χαλυβουργικών προϊόντων ο οποίος παρουσίασε ιδιαίτερη δυναμική κατά
το παρελθόν, γνώρισε πρωτοφανή κάμψη δραστηριοτήτων η οποία σωρευτικά ξεπέρασε το 60%. Η
κάμψη αυτή σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κλάδου, όπως, οξύς ανταγωνισμός,
υψηλά αποθέματα, μεγάλες πιστώσεις και ως εκ τούτου υψηλός δανεισμός, επιβάρυναν περαιτέρω ένα
μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων του κλάδου.
Για τον Όμιλο ΕΛΑΣΤΡΟΝ, το τελευταίο 3μηνο του 2013 ολοκληρώθηκε χωρίς ουσιαστικές
διαφοροποιήσεις, επισφραγίζοντας μια χρονιά αναδιάρθρωσης και επέκτασης των δραστηριοτήτων
του. Η ζήτηση προϊόντων χάλυβα, αν και παρουσίασε σταθεροποιητική τάση, κυμάνθηκε εκ νέου σε
χαμηλά επίπεδα, απόρροια της έλλειψης σημαντικής κλίμακας έργων που θα μπορούσαν να
αντιστρέψουν την εικόνα της αγοράς. Οι τιμές διεθνώς ακολούθησαν καθοδική πορεία, κυρίως από το
2ο τρίμηνο του έτους και έπειτα, ενώ σταθεροποιήθηκαν προς το τέλος της χρονιάς, σε χαμηλά όμως
επίπεδα. Εντός του έτους, οι λειτουργικές δαπάνες του Ομίλου σημείωσαν επιπλέον μείωση σε
συνέχεια της εφαρμογής του προγράμματος περιορισμού του κόστους, ενώ ο καθαρός δανεισμός
σημείωσε εντυπωσιακή πτώση και διαμορφώθηκε σε επίπεδα ιδιαίτερα χαμηλά σε σχέση με τον μέσο
όρο του κλάδου. Επίσης, τα ίδια κεφάλαια διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα, εξασφαλίζοντας την
μακροχρόνια βιωσιμότητα του Ομίλου.
Αναλυτικότερα, κατά την διάρκεια της χρήσης 2013 επετεύχθησαν:







Μείωση του καθαρού δανεισμού κατά 48%, σε € 13,1 εκ. έναντι € 25,4 εκ. την 31.12.2012 και
περαιτέρω βελτίωση της σχέσης Καθαρός δανεισμός / Ίδια κεφάλαια από 35% σε 19%.
Εξαιρετικά υψηλές λειτουργικές ταμειακές ροές € 13,4 εκ. έναντι αρνητικών λειτουργικών ροών €
2,9 εκ. το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.
Επιπλέον ταμειακές ροές € 1,8 εκ. από την αποδέσμευση μη λειτουργικών παγίων.
Σημαντική μείωση των αποθεμάτων κατά 25% και των εμπορικών απαιτήσεων κατά 20% σε
σχέση με το τέλος της περασμένης χρήσης.
Επιπλέον πτώση των λειτουργικών δαπανών κατά 10%
Αξιοσημείωτη αύξηση του λειτουργικού αποτελέσματος (EBITDA) το οποίο ανήλθε σε € 1,8 εκ.
έναντι € 1,0 εκ. την 31.12.2012.

Με κριτήριο την διαρκή βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, η
μητρική εταιρία προχωρά στην υλοποίηση νέου επενδυτικού προγράμματος συνολικού ύψους € 3,4
εκ. με στόχο τον εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού και την ανέγερση νέων
εγκαταστάσεων παραγωγής και διαχείρισης προϊόντων. Ο ενεργειακός κλάδος του Ομίλου, μέσω των
εγκατεστημένων φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής ισχύος 3,55 MWp συνέχισε να ενισχύει τα
αποτελέσματα του, ενώ παραμένει το χρονίζον πλέον πρόβλημα του ελλείμματος ρευστότητας της
αγοράς. Επίσης, με γνώμονα την διασπορά δραστηριοτήτων, την εξωστρέφεια, καθώς και την
εκμετάλλευση του συγκριτικού πλεονεκτήματος της χώρας όπως αυτό εκφράζεται μέσω των ευνοϊκών
εδαφοκλιματικών συνθηκών, η διοίκηση του Ομίλου προχώρησε στην σύσταση της θυγατρικής
εταιρίας ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ στο Νομό της Ξάνθης. Η εν λόγω εταιρία, η οποία πρόσφατα
ολοκλήρωσε επενδυτικό πρόγραμμα συνολικής αξίας € 2,1 εκ. επιχορηγούμενο κατά 40%,
δραστηριοποιείται στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων με την μέθοδο της υδροπονικής καλλιέργειας
κάνοντας χρήση του γεωθερμικού πεδίου της περιοχής. Η εταιρία ξεκίνησε την παραγωγική της

λειτουργία στο τέλος του 1ου τριμήνου της χρήσης του 2014, ενώ μελλοντικά αναμένεται να ενισχύσει
σημαντικά την εξαγωγική δραστηριότητα του Ομίλου.
Σε επίπεδο αποτελεσμάτων, ο κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε στα € 51,7 εκ. έναντι €
59,7 εκ. το 2012. Το ενοποιημένο μικτό κέρδος ανήλθε σε € 4,6 εκ. ή 8,9 % επί των πωλήσεων,
έναντι € 5,3 εκ. ή 8,9 % επί των πωλήσεων του 2012, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων,
χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) βελτιώθηκαν αισθητά
διαμορφώθηκαν σε € 1,8 εκ. έναντι € 1,0 εκ. Τέλος τα αποτελέσματα πριν από φόρους σημείωσαν
μικρή βελτίωση και ανήλθαν σε ζημιές € 2,8 εκ. έναντι ζημιών € 2,9 εκ το 2012.
Για την μητρική εταιρία, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα € 49,6 εκ. έναντι € 59,0 εκ. την
περασμένη χρήση. Το μικτό κέρδος ανήλθε σε € 3,6 εκ. ή 7,3% επί των πωλήσεων, έναντι € 5,1 εκ. ή
8,6% επί των πωλήσεων το 2012, ενώ, παρά την πτώση του κύκλου εργασιών, τα αποτελέσματα προ
φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν
βελτίωση και ανήλθαν σε € 0,8 εκ. έναντι € 0,6 εκ. το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Τέλος τα
αποτελέσματα πριν από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 1,9 εκ. έναντι ζημιών € 1,7 εκ. το 2012.
Όσον αφορά την πορεία του κλάδου διεθνώς, στο 2014 η πλειονότητα των τελικών κλάδων
απορρόφησης χαλυβουργικών προϊόντων εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να παρουσιάσουν
χαμηλούς θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, εν αντιθέσει με το 2013 όπου τόσο η πραγματική όσο και η
φαινόμενη ζήτηση χάλυβα κυμάνθηκε σε αρνητικά επίπεδα.
Εντός των συνόρων, η αναμενόμενη επανέναρξη των έργων στους οδικούς άξονες όπως και οι
παραχωρήσεις στρατηγικών ακινήτων για την υλοποίηση σημαντικών και καινοτόμων έργων
υποδομής, όπως τουριστικά λιμάνια, σύγχρονες ξενοδοχειακές μονάδες, νέα οικιστικά συγκροτήματα,
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κ.α. , αναμένεται να δώσουν πνοή στην αγορά και να συμβάλλουν στην
σταδιακή ανάκαμψη του κλάδου.
Σε επίπεδο διαχείρισης, η στρατηγική του Ομίλου δεν αναμένεται να διαφοροποιηθεί σημαντικά σε
σχέση με το περασμένο έτος. Η βέλτιστη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, η ελαχιστοποίηση του
πιστωτικού κινδύνου, η περαιτέρω μείωση τόσο του λειτουργικού όσο και του χρηματοοικονομικού
κόστους, καθώς και η διατήρηση της απαραίτητης ρευστότητας, θα αποτελέσουν βασικούς στόχους
για το σύνολο του έτους. Παράλληλα, η αύξηση της δραστηριότητας του χαλυβουργικού κλάδου μέσω
της προσφοράς νέων προϊόντων και υπηρεσιών, η μεγιστοποίηση της απόδοσης των νέων
επενδύσεων, καθώς και η επέκταση δραστηριοτήτων της ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ, θα αποτελέσουν
τμήμα της στρατηγικής για το 2014.
Σημείωση: Τα «Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες» της χρήσης 2013 της ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ θα
αναρτηθούν την Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014 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.

