Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2013
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013
Σημαντική ενίσχυση ταμειακών ροών & διατήρηση λειτουργικής κερδοφορίας για τον Όμιλο
ΕΛΑΣΤΡΟΝ
Η ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του 1ου εξαμήνου 2013 βάσει των
Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).
Χωρίς σημαντικές διαφοροποιήσεις ολοκληρώθηκε το 2ο τρίμηνο της χρήσης με το επίπεδο δραστηριότητας του
χαλυβουργικού κλάδου να διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα. Ειδικότερα, η συνεχιζόμενη ύφεση καθώς και η
καθυστέρηση εκτέλεσης έργων υποδομής μεγάλης κλίμακας, επέδρασε αρνητικά στο βαθμό απορρόφησης και
κατανάλωσης χαλυβουργικών προϊόντων, εμποδίζοντας την ουσιαστική αντιστροφή τόσο της εικόνας της αγοράς,
όσο και της πορείας των λειτουργικών αποτελεσμάτων για το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων του κλάδου.
Υπό τις συνθήκες αυτές, η εξέλιξη των αποτελεσμάτων του Ομίλου ΕΛΑΣΤΡΟΝ κατά την διάρκεια του 1ου εξαμήνου
κρίνεται σαφώς θετική καθώς επετεύχθη επιστροφή σε λειτουργική κερδοφορία έναντι ζημιών το αντίστοιχο
εξάμηνο του 2012. Η εν λόγω βελτίωση αντικατοπτρίζει την πιστή εφαρμογή του προγράμματος περιορισμού του
λειτουργικού κόστους, την αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων του Ομίλου, καθώς και την πλήρη ενσωμάτωση
των αποτελεσμάτων του τομέα των φωτοβολταϊκών.
Αναλυτικότερα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε σε € 24,2 εκ. έναντι € 27,9 εκ. την αντίστοιχη
περίοδο πέρσι. Ωστόσο, παρά την κάμψη του κύκλου εργασιών το μικτό περιθώριο κέρδους σημείωσε άνοδο και ως
απόλυτο μέγεθος αλλά και ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών και ανήλθε σε € 2,2 εκ. ή 9,1% επί των
πωλήσεων έναντι € 2,1 εκ. ή 7,5% επί των πωλήσεων το εξάμηνο του 2012. Αξιοσημείωτη ανάκαμψη (+86%)
παρουσίασαν τα αποτελέσματα πριν από φόρους και τόκους (EBIT) τα οποία ανήλθαν σε ζημιές € 0,2 εκ. έναντι
σημαντικά υψηλότερων ζημιών € 1,4 εκ. το 6μηνο του 2012, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων,
χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), ενισχύθηκαν περαιτέρω κατά την
διάρκεια του 2ου τριμήνου και ανήλθαν σε κέρδη € 0,7 εκ. έναντι ζημιών € 0,6 εκ. Τέλος τα αποτελέσματα πριν
από φόρους βελτιώθηκαν αισθητά (+40%) και διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 1,5 εκ. έναντι ζημιών € 2,5 εκ. το
αντίστοιχο περυσινό διάστημα.
Σε επίπεδο μητρικής εταιρίας ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε € 23,1 εκ. έναντι € 27,9 εκ. την αντίστοιχη
περυσινή περίοδο, ενώ το μικτό κέρδος ανήλθε σε € 1,7 εκ. ή 7,4% επί των πωλήσεων έναντι € 2,1 εκ. ή 7,5% επί
των πωλήσεων το εξάμηνο του 2012. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν θετικά και ανήλθαν σε κέρδη € 0,2 εκ. έναντι ζημιών €
0,6 εκ., ενώ τέλος τα αποτελέσματα πριν από φόρους εμφάνισαν σημαντική βελτίωση και ανήλθαν σε ζημιές € 1,2
εκ. έναντι ζημιών € 1,8 εκ. το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο.
Επιπρόσθετα κατά την διάρκεια του 1ου εξαμήνου επετεύχθησαν:







Θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές € 5,0 έναντι αρνητικών € 3,3 εκ. το 1ο εξάμηνο του 2012.
Σημαντική πτώση των εμπορικών απαιτήσεων κατά € 6,3 εκ. , από € 25,8 εκ. στο τέλος του 2012, σε € 19,5
εκ.
Ενίσχυση της ρευστότητας του Ομίλου η οποία ανήλθε σε € 19,4 εκ. έναντι € 15,6 εκ. στο τέλος της
περασμένης χρήσης.
Μείωση των υποχρεώσεων σε προμηθευτές κατά € 2,8 εκ. σε σχέση με την 31.12.2012 , οι οποίες ανήλθαν σε
€ 2,4 εκ. έναντι € 5,2 εκ.
Υποχώρηση του καθαρού δανεισμού σε € 20,3 εκ. έναντι € 25,4 εκ. στο τέλος του 2012 και περαιτέρω
βελτίωση της σχέσης Καθαρός δανεισμός / Ίδια κεφάλαια από 35% σε 29%.
Σημαντική μείωση των εξόδων διοίκησης και διάθεσης κατά 28% σε σχέση με το ποσό του αντίστοιχου
περυσινού εξαμήνου.

Όσον αφορά την πορεία του κλάδου διεθνώς, τόσο η ζήτηση όσο και η κατανάλωση προϊόντων χάλυβα εκτιμάται
να παρουσιάσει ισχνή ανάπτυξη για το σύνολο του έτους, με εξαίρεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αναμένεται να
κυμανθεί εκ νέου σε αρνητικά επίπεδα. Στο εσωτερικό της χώρας, η καθυστέρηση της επανέναρξης των δημόσιων
έργων, καθώς και η απουσία ιδιωτικών συνέπεια και της περιορισμένης χρηματοδότησης τους, συγκρατούν τον
όγκο δραστηριότητας του κλάδου σε σχέση με την πραγματική παραγωγική δυναμικότητα του. Υπό τις συνθήκες
αυτές, οι στόχοι του Ομίλου ΕΛΑΣΤΡΟΝ για το υπόλοιπο του έτους συνοψίζονται στην αξιοποίηση της υπάρχουσας
ρευστότητας με προοπτική επέκτασης σε κλάδους με σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης, στον εκσυγχρονισμό της
παραγωγικής διαδικασίας και στην συγκέντρωση των δραστηριοτήτων του Ομίλου, στην αποεπένδυση μη
λειτουργικών παγίων, στην σταδιακή μείωση του ποσοστού εξάρτησης από την εγχώρια αγορά, καθώς και στην
μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους.
Σημείωση: Τα «Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες» του 1ου εξαμήνου 2013 της ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ θα
αναρτηθούν την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2013 μαζί με την «Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση βάσει Δ.Π.Χ.Α.»
στην ιστοσελίδα της εταιρίας στο διαδίκτυο www.elastron.gr καθώς και στο Χρηματιστήριο Αθηνών www.athex.gr.

