
                                                                                                             

Παρασκευή, 27 Αυγούστου 2010 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010 

Επιστροφή σε τροχιά κερδοφορίας και σημαντική αύξηση της ρευστότητας για τον 
Όμιλο ΕΛΑΣΤΡΟΝ το Α΄Εξάμηνο του 2010 

 
Η ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 
2010 βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). 
 
Οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν στην διεθνή αγορά χάλυβα κατά την αρχή του έτους διατηρήθηκαν 
σε μεγάλο βαθμό και το 2o  τρίμηνο. Η αυξημένη ζήτηση χαλυβουργικών προϊόντων παγκοσμίως  
οδηγούμενη κυρίως από τις αγορές της Κίνας και της κεντρικής Ευρώπης  είχε σαν αποτέλεσμα την 
άνοδο των τιμών μέχρι τα μέσα του 2ου τριμήνου οπότε και σταθεροποιήθηκαν, ενώ σε μερικές μόνο 
κατηγορίες προϊόντων παρατηρήθηκε μικρή διόρθωση τιμών. Αντίθετα η ζήτηση στην ευρύτερη 
περιοχή των Βαλκανίων παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα ενώ ειδικότερα στην Ελλάδα η κατάσταση για 
τον κλάδο έγινε δυσχερέστερη λόγω της δημοσιονομικής κρίσης και της συνεπακόλουθης ύφεσης.  
 
Εν μέσω των ανωτέρω συνθηκών η πορεία της δραστηριότητας και των αποτελεσμάτων του Ομίλου 
για το πρώτο εξάμηνο του έτους κρίνεται ικανοποιητική. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών 
διαμορφώθηκε στα € 46,6 εκ. έναντι € 46,4 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο με τις πωλήσεις 
εξωτερικού να εμφανίζουν σημαντική αύξηση φθάνοντας τα € 6,1 εκ. έναντι €5,1 εκ. Το ενοποιημένο 
μικτό κέρδος παρουσίασε σημαντική βελτίωση και ανήλθε σε € 5,8 εκ. ή 12,5% επί των πωλήσεων 
έναντι € 0,5 εκ. ή 1% επί των πωλήσεων το 2009. Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 
κέρδη € 0,7 εκ. έναντι ζημιών € 5,4 εκ. ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε  € 
0,4 εκ. έναντι ζημιών € 4,7 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. 
 
Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε € 38,7 εκ. έναντι €39,2 εκ. την 
αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Το μικτό κέρδος παρουσίασε σημαντική βελτίωση και διαμορφώθηκε σε 
€5,0 εκ. ή 12,8% επί των πωλήσεων έναντι μηδενικού μικτού κέρδους το 2009 ενώ τα αποτελέσματα 
προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη € 1,0 εκ. έναντι ζημιών € 4,7 εκ. Τέλος τα αποτελέσματα μετά από 
φόρους διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 0,8 εκ. έναντι ζημιών € 4,1 εκ. το 2009. 
 
Οι προγραμματισμένες ενέργειες της διοίκησης με στόχο την μείωση δαπανών, την αύξηση των 
εξαγωγών, τον έλεγχο των αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης και την διατήρηση της ρευστότητας 
αντανακλώνται σαφέστατα στην κερδοφορία και τα μεγέθη του Ομίλου. Έτσι οι δαπάνες Διάθεσης και 
Διοίκησης διαμορφώθηκαν στα € 5,3 εκ. κατά το πρώτο εξάμηνο παρουσιάζοντας μείωση 9% έναντι 
του 2009 ενώ και το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος βελτιώθηκα κατά € 0,6 εκ.   
Το καθαρό κεφάλαιο κίνησης διαμορφώθηκε στα € 68 εκ. έναντι € 57 εκ. στο τέλος της 
προηγούμενης χρήσης με την αξία αποθεμάτων να διαμορφώνεται σε € 24,4 εκ. έναντι € 22,7 εκ. και 
τις απαιτήσεις στα € 49,6 εκ. έναντι € 45,8 εκ. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσω της ασφάλισης 
πιστώσεων και των λοιπών εξασφαλίσεων οι απαιτήσεις του ομίλου είναι καλυμμένες έναντι του 
πιστωτικού κινδύνου σε ποσοστό άνω του 85%. Τέλος η ρευστότητα του Ομίλου παρουσίασε 
σημαντική αύξηση και ανήλθε σε € 27,4 εκ. έναντι €16,9 εκ. τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους. 
 
Η αβεβαιότητα ως προς τα μελλοντικά επίπεδα της ζήτησης και της πορείας των τιμών διεθνώς, 
καθιστά δύσκολη κάθε προσπάθεια εκτίμησης για το υπόλοιπο του έτους. Οι τιμές αγοράς στο 3ο 
τρίμηνο παρουσιάζουν σταθερότητα ενώ υπάρχουν εκτιμήσεις για νέο ανοδικό κύκλο από τον 
Σεπτέμβριο. Αντίθετα η ζήτηση χαλυβουργικών προϊόντων στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων  
παραμένει χαμηλή με κάποια τόνωση της δραστηριότητας να αναμένεται το τελευταίο τρίμηνο του 
έτους ενώ ειδικότερα για την Ελλάδα σημαντικός παράγοντας βελτίωσης της ζήτησης θα είναι η 
υλοποίηση των νέων αναπτυξιακών μέτρων που αναμένονται. Στον βαθμό που οι ανωτέρω εκτιμήσεις 
ως προς την ζήτηση και την πορεία των τιμών επαληθευτούν θα οδηγήσουν στην περαιτέρω βελτίωση 
των  αποτελεσμάτων του Ομίλου.  
 
Σημείωση: Τα «Οικονομικά στοιχεία και Πληροφορίες» του πρώτου εξαμήνου 2010 της ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ θα 
δημοσιευθούν την Δευτέρα 30 Αυγούστου 2010 στην εφημερίδα «Ημερησία» και θα είναι διαθέσιμα μαζί με την 
«Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2010 βάσει Δ.Π.Χ.Α.» στην ιστοσελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο 
www.elastron.gr καθώς και στο Χρηματιστήριο Αθηνών www.athex.gr την Παρασκευή 27 Αυγούστου 2010. 
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