Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2009
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2008
Ενίσχυση της δραστηριότητας με υποχώρηση της κερδοφορίας εν μέσω
Διεθνούς Οικονομικής κρίσης.
Η ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της χρήσης
2008 βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).
Η πορεία της δραστηριότητας και των αποτελεσμάτων του ομίλου ΕΛΑΣΤΡΟΝ αν και
ιδιαίτερα ανοδική κυρίως στο πρώτο εξάμηνο του 2008, επισκιάστηκε από την επιβράδυνση
της ζήτησης και τη ραγδαία μείωση των τιμών των μετάλλων ειδικά στο τέταρτο τρίμηνο της
χρήσης. Παρόλες τις αντίξοες συνθήκες ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών στο σύνολο της
χρήσης 2008 ενισχύθηκε σημαντικά καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 17,9% στα €
198,5 εκ. έναντι € 168,4 εκ. το 2007.
Το μικτό κέρδος ανήλθε στα € 25,6 εκ. έναντι € 26,5 εκ. το 2007 σημειώνοντας οριακή
υποχώρηση κατά 3,4%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη ραγδαία υποχώρηση των
τιμών του χάλυβα διεθνώς κατά το 4ο τρίμηνο η οποία αφομοιώθηκε άμεσα στις τιμές
πώλησης των προϊόντων του ομίλου, γεγονός που σε συνδυασμό με τα υπάρχοντα
αποθέματα επέδρασε αρνητικά στα αποτελέσματα.
Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)
διαμορφώθηκαν στα € 8,1 εκ. τη χρήση 2008, έναντι € 17,5 εκ. το 2007. Η σημαντική αυτή
υποχώρηση της λειτουργικής κερδοφορίας οφείλεται πέραν των ανωτέρω και στην
πρόβλεψη υποτίμησης των αποθεμάτων της 31/12/2008 κατά € 5,6 εκ. λόγω της
προαναφερθείσας ραγδαίας πτώσης των τιμών των μετάλλων. Ως αποτέλεσμα το περιθώριο
EBITDA υποχώρησε σε 4,1% έναντι 10,4% όπου είχε διαμορφωθεί την χρήση 2007.
Αντίστοιχη πορεία κατέγραψαν και τα λοιπά στοιχεία κερδοφορίας του ομίλου. Τα
ενοποιημένα κέρδη προ φόρων και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε
€ 6,3 εκ. έναντι € 16,0 εκ. τη χρήση 2007. Τα κέρδη προ φόρων του ομίλου (EBT) μετά την
αφαίρεση πρόβλεψης υποτίμησης αποθεμάτων € 5,6 εκ., διαμορφώθηκαν σε € 2,5 εκ.
έναντι € 12,9 εκ. το 2007. Τέλος, τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα
μειοψηφίας υποχώρησαν στα € 2,4 εκ. έναντι € 9,6 εκ. το 2007.
Η ορθολογικότερη διαχείριση των αποθεμάτων και οι προσπάθειες της διοίκησης για
περαιτέρω μείωση των απαιτήσεων έχει ήδη αρχίσει να είναι εμφανής. Το 4ο τρίμηνο, οι
ταμειακές ροές είναι θετικές, ενώ επιτεύχθηκε σημαντική μείωση του βραχυπρόθεσμου
δανεισμού από € 51,5 εκ. την 30/09/08 σε € 40,3 εκ. την 31/12/08, μειωμένου κατά 11,2
εκ. Σημαντική βελτίωση παρουσίασαν και οι συνολικές υποχρεώσεις του Ομίλου οι οποίες
διαμορφώθηκαν σε € 104,7 εκ. την 31/12/2008 από € 122,4 εκ. την 30/09/08 μειωμένες
κατά 17,7 εκ. Τέλος για το ίδιο διάστημα οι απαιτήσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν από €
103,6 εκ. σε € 88,6 εκ. μειωμένες δηλαδή κατά € 15 εκ.
Οι ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην παγκόσμια αγορά δεν αναιρούν τον
προγραμματισμό του Ομίλου για ανάπτυξη και διεύρυνση των δραστηριοτήτων του και στην
εκτός των συνόρων ζώνη. Στο πλαίσιο αυτό και πάντοτε λαμβάνοντας υπόψη το τρέχον
οικονομικό περιβάλλον, ο Όμιλος προχωράει προσεκτικά στην υλοποίηση των
προγραμματισμένων επενδύσεων στην περιοχή των Βαλκανίων. Παράλληλα, εντός του
ελληνικού χώρου συνεχίζονται οι προσπάθειες για την περαιτέρω ανάπτυξη και
ισχυροποίηση. Συγκεκριμένα σε εξέλιξη βρίσκεται το πενταετές επενδυτικό πρόγραμμα της

μητρικής εταιρίας, συνολικού ύψους € 14,7 εκ. με στόχο την επέκταση των εγκαταστάσεων
και την αναβάθμιση του μηχανολογικού εξοπλισμού. Στην Αττική επίσης, πρόσφατα
ολοκληρώθηκε επένδυση € 2,43 εκ. της CORUS ΚΑΛΠΙΝΗΣ – ΣΙΜΟΣ ΑΒΕΕ, κοινοπραξίας με
τον πολυεθνικό κολοσσό CORUS – TATA προσθέτοντας νέα γραμμή παραγωγής panel από
πολυουρεθάνη. Τέλος, στη Βόρειο Ελλάδα , κατά την διάρκεια του 3ου τριμήνου, ξεκίνησε η
λειτουργία της ΤΑΤΑ ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε. που αποτελεί το 2ο joint venture με την CORUS TATA. Η εταιρία βρίσκεται κοντά στο στάδιο ολοκλήρωσης επενδυτικού προγράμματος
συνολικού ύψους € 13,7 εκ.
Σε ένα τέτοιο δυσμενές και ευμετάβλητο περιβάλλον με τις επιπτώσεις της διεθνούς
χρηματοπιστωτικής κρίσης να επεκτείνονται στην πραγματική οικονομία, κάθε πρόβλεψη για
το 2009 καθίσταται δυσχερής. Σε κάθε περίπτωση εφόσον η πτωτική πορεία των τιμών του
χάλυβα και της ζήτησης συνεχίζονται, αναμένεται να επηρεάσουν τα αποτελέσματα του
Ομίλου κατά το 1ο Εξάμηνο του έτους. Οι προτεραιότητες της διοίκησης για την νέα χρήση
εστιάζονται στην παραγωγή σημαντικών θετικών χρηματικών ροών που θα
χρησιμοποιηθούν κυρίως για την μείωση του δανεισμού αλλά και την χρηματοδότηση των
μέχρι τώρα προγραμματισμένων επενδύσεων. Παράλληλα εντείνονται περαιτέρω οι
προσπάθειες μείωσης του λειτουργικού κόστους με στόχο την βελτίωση της κερδοφορίας.
Η Διοίκηση της ΕΛΑΣΤΡΟΝ στο πλαίσιο των αποτελεσμάτων χρήσης 2008 αποφάσισε να
προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, τη διανομή
μερίσματος ύψους € 0,025 ανά μετοχή από τα κέρδη του 2008, έναντι € 0,100 ανά μετοχή
της χρήσης 2007.

Σημείωση: Τα «Οικονομικά στοιχεία και Πληροφορίες» της χρήσης 2008 της ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ θα
δημοσιευθούν την Τρίτη 31 Μαρτίου 2009 στις εφημερίδες «Καθημερινή» και «Εξπρές» και θα είναι
διαθέσιμα μαζί με την «Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2008 βάσει Δ.Π.Χ.Α.» στην ιστοσελίδα της
εταιρείας στο διαδίκτυο: www.elastron.gr καθώς και στο Χρηματιστήριο Αθηνών www.athex.gr την
Δευτέρα 30 Μαρτίου 2009.

