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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ENNEAMHNOY 2013 

Σημαντική βελτίωση αποτελεσμάτων, περιθωρίων και λειτουργικών ταμειακών ροών για τον 

Όμιλο ΕΛΑΣΤΡΟΝ στο εννεάμηνο του 2013 

 

Η ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα εννεάμηνου 2013 βάσει των 
Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).  
 
Σημαντική ανάκαμψη παρουσίασαν τα αποτελέσματα του Ομίλου στο εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης. 
Συγκεκριμένα, παρά την κάμψη του κύκλου εργασιών ο οποίος ανήλθε σε € 37,9 εκ. έναντι € 41,6 εκ. το 
9μηνο του 2012, συνέπεια κυρίως της πτώσης των τιμών, το περιθώριο μικτού κέρδους βελτιώθηκε κατά 1 
ποσοστιαία μονάδα και ανήλθε σε 9,8% έναντι 8,8%, ενώ σε απόλυτο νούμερο ανήλθε στα ίδια επίπεδα με 
πέρσι, ήτοι € 3,7 εκ. Εντυπωσιακή ήταν η βελτίωση των αποτελεσμάτων πριν από φόρους και τόκους (EBIT) 
τα οποία επέστρεψαν σε θετικό πρόσημο και ανήλθαν σε € 0,19 εκ. έναντι ζημιών € 1,2 εκ. την αντίστοιχη 
περσινή περίοδο, ενώ αξιοσημείωτη επίδοση εμφάνισαν και τα αποτελέσματα προ φόρων, 
χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) τα οποία ανήλθαν σε κέρδη € 
1,6 εκ. έναντι ζημιών € 0,12 εκ. Τέλος, τα αποτελέσματα πριν από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 

βελτιώθηκαν αισθητά και ανήλθαν σε ζημιές € 1,8 εκ. έναντι ζημιών € 2,9 εκ. το 9μηνο του 2012.  
 
Σε επίπεδο μητρικής εταιρίας ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε € 36,2 εκ., έναντι € 41,2 εκ. την 
αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ το μικτό κέρδος ανήλθε σε € 2,8 εκ. έναντι € 3,3 εκ. Τα αποτελέσματα 
προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) αντιστράφηκαν 
θετικά και ανήλθαν σε κέρδη € 0,8 εκ. έναντι ζημιών € 0,3 εκ., ενώ τέλος τα αποτελέσματα πριν από 
φόρους βελτιώθηκαν σημαντικά και διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 1,4 εκ. έναντι ζημιών € 2,1 εκ. το 9μηνο 
του 2012. 
 
Η ανωτέρω βελτίωση των αποτελεσμάτων καταδεικνύει την αποτελεσματική διαχείριση της συνεχιζόμενης 
ύφεσης μέσω της διαρκούς και κυρίως της άμεσης προσαρμογής στα οικονομικά δεδομένα της εποχής, 

καθώς και την αφομοίωση των νέων συνθηκών και προκλήσεων που διαμορφώνονται σε ένα ολοένα 
απαιτητικότερο και συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον. Στο περιβάλλον αυτό, η αποδοτική 
διαχείριση του λειτουργικού κυκλώματος, η μείωση της εξάρτησης από ξένα κεφάλαια, καθώς και η μείωση 
του κόστους αποτελούν για τον Όμιλο ΕΛΑΣΤΡΟΝ αναγκαίες και απαραίτητες συνθήκες που θωρακίζουν το 
παρόν και διασφαλίζουν το μέλλον. Με γνώμονα τα ανωτέρω, κατά την διάρκεια του 9μήνου, ο όμιλος 
ΕΛΑΣΤΡΟΝ δημιούργησε εξαιρετικά υψηλές λειτουργικές ταμειακές ροές μέσω της αποδοτικής διαχείρισης 
του κεφαλαίου κίνησης. Ταυτόχρονα πέτυχε σημαντική μείωση του δανεισμού και του λειτουργικού 
κόστους. Ειδικότερα, σε σύγκριση με τα δεδομένα της 31.12.2012 τονίζεται ότι: 
 
 Οι εμπορικές απαιτήσεις μειώθηκαν κατά 27% και διαμορφώθηκαν σε € 18,9 εκ. 
 Τα αποθέματα ανήλθαν σε € 17,2 εκ. μειωμένα κατά 16% 
 Ο καθαρός δανεισμός σημείωσε πτώση 34% και ανήλθε σε € 16,8 εκ. έναντι € 25,4 εκ. 

 Ο δείκτης Ξένα / Ίδια κεφάλαια βελτιώθηκε περαιτέρω σε 0,52 από 0,70 
 Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ανήλθαν σε € 9,2 εκ. 
 Τα έξοδα διοίκησης περιορίστηκαν κατά 27% και τα έξοδα διάθεσης κατά 26%   
 
Για το υπόλοιπο του έτους, η πορεία του χαλυβουργικού κλάδου στην ελληνική αγορά δεν αναμένεται να 
παρουσιάσει ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από τα τρέχοντα χαμηλά επίπεδα ζήτησης και κατανάλωσης, ενώ 
η αναμενόμενη επανέναρξη των δημόσιων έργων προβλέπεται να δώσει ώθηση τόσο στον κλάδο όσο και σε 
μια σειρά συναφών επιχειρήσεων και επαγγελμάτων.  Σε μια τέτοια εξέλιξη, ο όμιλος ΕΛΑΣΤΡΟΝ διαθέτει 
την υποδομή, την εμπειρία, την τεχνογνωσία, αλλά και την απαραίτητη κεφαλαιακή επάρκεια ούτως ώστε 
να ανταποκριθεί άμεσα σε κάθε ενδεχόμενη ζήτηση. Ταυτόχρονα, με κριτήριο το εταιρικό συμφέρον, 
αξιολογεί τα δεδομένα και τις προοπτικές όπως έχουν διαμορφωθεί σήμερα στην αγορά και στοχεύει στην 
απόκτηση μεριδίων σε κλάδους που αναμένεται να επιδείξουν σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης κατά τα 

προσεχή έτη. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η ίδρυση της κατά 100% θυγατρικής εταιρίας ΕΛΑΣΤΡΟΝ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ η οποία υλοποιεί επένδυση αρχικής αξίας € 2,1 εκ. για την κατασκευή υπερσύγχρονης 
θερμοκηπιακής μονάδας υδροπονικής καλλιέργειας. Η παραγωγική λειτουργία της επιχείρησης τοποθετείται 
στις αρχές του επόμενου έτους και θα διευρύνει τις δραστηριότητες του ομίλου και στον πρωτογενή τομέα 
παραγωγής.      

 
Σημείωση: Τα «Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες» του εννεάμηνου 2013 της ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ θα αναρτηθούν 
την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2013 μαζί με τις «Ενδιάμεση Συνοπτική Οικονομική Έκθεση της 30.09.2013 βάσει 
Δ.Π.Χ.Α.» στην ιστοσελίδα της εταιρίας στο διαδίκτυο www.elastron.gr καθώς και στο Χρηματιστήριο Αθηνών 
www.athex.gr. 

 

http://www.elastron.gr/
http://www.athex.gr/

