Γεπηέξα, 30 Μαΐνπ 2011
ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΠΡΩΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ 2011
ημαντική ενίσχυση του EBITDA κατά 198%
Η ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΔΒΔ ΥΑΛΤΒΟΤΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ αλαθνίλσζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξώηνπ
ηξηκήλνπ 2011 βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ).
Ο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ Οκίινπ δηακνξθώζεθε ζε € 21,7 εθ. έλαληη € 21,0 εθ. ηελ
αληίζηνηρε πεξπζηλή πεξίνδν. Σν ελνπνηεκέλν κηθηό θέξδνο παξνπζίαζε ζεκαληηθή βειηίσζε
θαη αλήιζε ζε € 3,2 εθ. ή 14,9% επί ησλ πσιήζεσλ έλαληη € 2,3 εθ. ή 11,0% επί ησλ
πσιήζεσλ ην 2010, ελώ ηα απνηειέζκαηα πξν θόξσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθώλ, επελδπηηθώλ
απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) απμήζεθαλ ζεκαληηθά θαη αλήιζαλ ζε € 1,2 εθ.
έλαληη € 0,4 εθ. ην 2010. Σέινο, ηα απνηειέζκαηα πξηλ από θόξνπο θαη δηθαηώκαηα
κεηνςεθίαο ζεκείσζαλ βειηίσζε θαη δηακνξθώζεθαλ ζε € 0,3 εθ. έλαληη € 0,2 εθ. ην
αληίζηνηρν πεξπζηλό δηάζηεκα. ε επίπεδν κεηξηθήο εηαηξίαο ν θύθινο εξγαζηώλ
δηακνξθώζεθε ζε € 18,0 εθ. έλαληη € 17,5 εθ. ηελ αληίζηνηρε πεξπζηλή πεξίνδν. Σα
απνηειέζκαηα πξν θόξσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη
απνζβέζεσλ (EBITDA) απμήζεθαλ ζεκαληηθά θαη αλήιζαλ ζε € 1,1 εθ. έλαληη € 0,5 εθ. ην
2010, ελώ ηα απνηειέζκαηα πξηλ από θόξνπο δηαηεξήζεθαλ ζηα ίδηα επίπεδα κε ην
αληίζηνηρν πεξπζηλό δηάζηεκα θαη αλήιζαλ ζε θέξδε € 0,5 εθ.
Η δήηεζε ραιπβνπξγηθώλ πξντόλησλ παξέκεηλε ππνηνληθή, ειιείςεη εθηέιεζεο έξγσλ
ππνδνκήο, θαζώο θαη ιόγσ θαζίδεζεο ηεο θαηαζθεπαζηηθήο θαη νηθνδνκηθήο
δξαζηεξηόηεηαο. ηνλ αληίπνδα, ε άλνδνο ησλ ηηκώλ ησλ ραιπβνπξγηθώλ πξντόλησλ
δηεζλώο νδεγνύκελε θπξίσο από ηελ άλνδν ησλ ηηκώλ ησλ πξώησλ πιώλ, δηαηεξήζεθε,
θαζ’ όιε ζρεδόλ ηε δηάξθεηα ηνπ πξώηνπ ηξηκήλνπ ηεο ρξήζεο αληηζηαζκίδνληαο σο έλα
βαζκό ηελ πηώζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο θαη βειηηώλνληαο ηα πεξηζώξηα θεξδνθνξίαο ηνπ
Οκίινπ. Ωζηόζν, ε επηδείλσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ζηελ Διιάδα, θαζώο θαη νη
ζπλζήθεο αβεβαηόηεηαο πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί θαζηζηνύλ ηελ αλάγθε πεξαηηέξσ
ζσξάθηζεο ηνπ Οκίινπ επηηαθηηθή. ην πιαίζην απηό ε Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ Έιαζηξνλ
επηθεληξώλεηαη:
ηελ απζηεξόηεξε αμηνιόγεζε ηνπ πηζησηηθνύ θηλδύλνπ θαη ζηελ εθαξκνγή επηπιένλ
κέηξσλ κε ζθνπό ηελ εμαζθάιηζε ησλ εκπνξηθώλ απαηηήζεσλ. πγθεθξηκέλα κέζσ ηεο
αζθάιηζεο πηζηώζεσλ θαη ινηπώλ εγγπήζεσλ, ε έθζεζε ηνπ Οκίινπ ζηνλ πηζησηηθό
θίλδπλν πεξηνξίδεηαη ζην 15%.
ηελ νξζνινγηθόηεξε δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ κέζσ ηεο ζπλερνύο αμηνιόγεζεο ηνπ
αλαγθαίνπ επηπέδνπ απνζεκαηνπνίεζεο κε ζηόρν ηελ απνθπγή δέζκεπζεο θεθαιαίσλ
θίλεζεο.
ηελ βειηίσζε ηεο ξεπζηόηεηαο θαη ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο κε ζηόρν ηελ
δηαηήξεζε ηνπ δείθηε δαλεηαθήο κόριεπζεο ζε πνιύ ρακειά επίπεδα.
ηελ επηπιένλ κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο θαη πεξηνξηζκνύ ησλ δαπαλώλ κε
γλώκνλα ηελ άκεζε πξνζαξκνγή ζηα επίπεδα δξαζηεξηόηεηαο θαη γεληθόηεξα ζηηο
ππάξρνπζεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο.
ε παγθόζκην επίπεδν, ε δήηεζε ραιπβνπξγηθώλ πξντόλησλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2νπ
ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο αλακέλεηαη λα δηακνξθσζεί ζε ρακειόηεξα επίπεδα, ζπκβάιινληαο έηζη
ζηελ δηόξζσζε ησλ ηηκώλ. ηελ Διιάδα, ε αβεβαηόηεηα σο πξνο ηελ έθβαζε ηεο ελ εμειίμεη
δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο θαζώο θαη ε ζπξξίθλσζε ηεο αγνξάο, δελ δεκηνπξγνύλ βάζηκεο
πξνζδνθίεο αλάθακςεο ζην πξνζερέο κέιινλ.
εκείσζε: Σα «Οηθνλνκηθά ηνηρεία θαη Πιεξνθνξίεο» ηνπ πξώηνπ ηξηκήλνπ 2011 ηεο
ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΔΒΔ ζα δεκνζηεπζνύλ ηελ Σξίηε 31 Μαΐνπ 2011 ζηελ εθεκεξίδα «Κέξδνο» θαη
ζα είλαη δηαζέζηκα καδί κε ηηο «Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31.03.2011 βάζεη
Γ.Π.Υ.Α.» ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξίαο ζην δηαδίθηπν www.elastron.gr, θαζώο θαη ζην
Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ www.athex.gr, ηελ Γεπηέξα 30 Μαΐνπ 2011.

