
                                                                                                             
Τρίτη, 30 Μαρτίου 2010 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2009. 
Θετικές ταμειακές ροές € 47 εκ. και σημαντική μείωση καθαρού δανεισμού και 

υποχρεώσεων κατέγραψε ο Όμιλος ΕΛΑΣΤΡΟΝ για την χρήση του 2009. 
 
Η ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της χρήσης 2009 
βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). 
 
Οι επιπτώσεις της διεθνούς χρηματοοικονομικής κρίσης και της παγκόσμιας ύφεσης που 
ακολούθησε, σημάδεψαν την χρήση 2009. Η ζήτηση χαλυβουργικών προϊόντων κινήθηκε σε 
χαμηλά επίπεδα λόγω της καθυστέρησης των έργων υποδομής αλλά και της πτώσης της 
κατασκευαστικής και οικοδομικής δραστηριότητας, τόσο στην χώρα μας όσο και στην ευρύτερη 
περιοχή των Βαλκανίων. Παράλληλα οι τιμές των προϊόντων χάλυβα διεθνώς συνέχισαν την 
πτωτική τους πορεία το πρώτο εξάμηνο του έτους ενώ κατά το δεύτερο εξάμηνο 
σταθεροποιήθηκαν σε χαμηλά επίπεδα διαμορφώνοντας μειωμένα περιθώρια κέρδους για το 
σύνολο της χρήσης. 
 
Τα πιο πάνω γεγονότα διαμόρφωσαν κατά κύριο λόγο τα αποτελέσματα του 2009 για τον όμιλο 
ΕΛΑΣΤΡΟΝ. Συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα € 92,1 εκ. έναντι € 198,5 εκ. το 
2008. Το ενοποιημένο μικτό κέρδος ανήλθε σε € 3,2 εκ. έναντι € 25,6 εκ. ενώ τα  αποτελέσματα 
προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) 
διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 3,9 εκ. έναντι κερδών € 8,5 εκ. το 2008. Τέλος τα ενοποιημένα 
αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας υποχώρησαν σε ζημιές € 5,5 εκ. έναντι 
κερδών € 2,4 εκ. την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Τα ανωτέρω αποτελέσματα 
ενισχύθηκαν από την πώληση μέρους του εκτός εκμεταλλεύσεως ακινήτου της εταιρείας στον Αγ. 
Ιωάννη Ρέντη στον Πειραιά έναντι τιμήματος € 6,4 εκ. με το καθαρό αποτέλεσμα της πώλησης να 
ανέρχεται σε € 2,4 εκ. 
  
Τα ανωτέρω στοιχεία καταγράφουν σαφώς τις επιπτώσεις της παγκόσμιας ύφεσης που επηρέασε 
σχεδόν όλους τους κλάδους της οικονομίας την χρήση 2009. Ήδη από το δεύτερο εξάμηνο του 
2008 η διοίκηση αναπροσάρμοσε την στρατηγική της στοχεύοντας στην θωράκιση του ομίλου από 
τις δυσμενείς επιπτώσεις της κρίσης. Οι συντονισμένες ενέργειες με στόχο την βελτίωση της 
ρευστότητας, την ελαχιστοποίηση του πιστωτικού κινδύνου, την μείωση των αναγκών σε κεφάλαιο 
κίνησης αλλά και του περιορισμού των λειτουργικών δαπανών, συνεχίστηκαν με μεγαλύτερη 
ένταση και το 2009 με αξιόλογα αποτελέσματα: 

- Θετικές ταμειακές ροές € 47 εκ. εκ των οποίων € 45 εκ. λειτουργικές. 

- Μείωση καθαρού δανεισμού κατά 63% στα € 27,4 εκ. έναντι € 74,0 εκ. το 2008. 

- Μείωση συνολικών καθαρών υποχρεώσεων κατά 50% στα € 51 εκ. έναντι € 103,7 εκ. το 
2008.  

- Βελτίωση της σχέσης Ξένα / Ίδια κεφάλαια από 117% το 2008 σε 62% το 2009 

- Μείωση λειτουργικών εξόδων κατά 10%. 

- Σημαντική μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους. 

- Κάλυψη του πιστωτικού κίνδυνου των απαιτήσεων σε ποσοστό άνω του 90% του συνόλου. 

Στρατηγικός στόχος ανάπτυξης του Ομίλου παραμένει η επέκταση στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ 
Ευρώπης. Η ΤΑΤΑ-ΕΛΑΣΤΡΟΝ (50-50 κοινοπραξία με την TATA STEEL) στην Θεσσαλονίκη είναι 
ήδη σε πλήρη λειτουργία από το 2ο εξάμηνο του 2008 ενώ σταδιακά συνεχίζεται η υλοποίηση της 
προγραμματισμένης επένδυσης στην αγορά της Ρουμανίας ύψους € 14,5 εκ. μέσω της BALKAN 
IRON GROUP SRL (1/3 κοινοπραξία). Παράλληλα ενισχύεται η εμπορική δραστηριότητα στις 
υπόλοιπες χώρες της ΝΑ Ευρώπης. Επίσης σε εξέλιξη βρίσκεται το πενταετές επενδυτικό 
πρόγραμμα της μητρικής εταιρείας στην Ελλάδα συνολικού ύψους € 14,7 εκ. (βαθμός 
ολοκλήρωσης 80%) με στόχο την επέκταση των εγκαταστάσεων και την αναβάθμιση του 
μηχανολογικού εξοπλισμού. 

 
Παρά τις ενδείξεις ανάκαμψης της παγκόσμιας οικονομίας οι συνθήκες στην διεθνή αγορά χάλυβα 
παραμένουν ευμετάβλητες καθιστώντας δυσχερή κάθε πρόβλεψη για το 2010. Η συνολική 
κατανάλωση χάλυβα εκτιμάται ότι για το σύνολο του έτους θα είναι αυξημένη έναντι της 
προηγούμενης χρήσης με αναθέρμανση της ζήτησης προς το παρόν να παρατηρείται σε ορισμένες 
μόνο κατηγορίες προϊόντων. Παράλληλα οι τιμές αγοράς διεθνώς κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 
παρουσιάζουν ανοδική τάση η οποία εφόσον διατηρηθεί αναμένεται να βελτιώσει την 
αποδοτικότητα. Ειδικότερα για την Ελλάδα η αναμενόμενη αναθέρμανση της ζήτησης και 
ανάκαμψη της οικονομίας ενδεχομένως να καθυστερήσουν έναντι της Ευρωζώνης και των λοιπών 
Βαλκανικών χωρών λόγω των επιπτώσεων της δημοσιονομικής κρίσης που βρίσκεται σε εξέλιξη.  



                                                                                                             
 

Στο πλαίσιο αυτό οι προτεραιότητες της διοίκησης για την νέα χρήση εστιάζονται στην διατήρηση 
των κεφαλαίων κίνησης και δανεισμού σε χαμηλά επίπεδα και στην ολοκλήρωση και αξιοποίηση 
των επενδύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Παράλληλα εντείνονται περαιτέρω οι προσπάθειες 
μείωσης του λειτουργικού κόστους με στόχο την βελτίωση της κερδοφορίας. 

 
Σημείωση: Τα «Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες» της χρήσης 2009 της ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ θα δημοσιευθούν 
την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2010 στις εφημερίδες «ΒΗΜΑ»  και «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» και θα είναι διαθέσιμα 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.athex.gr την Τρίτη 30 Μαρτίου 2010. 

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

