Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2009
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009
Σημαντική ενίσχυση ρευστότητας - περαιτέρω μείωση δανεισμού και
υποχρεώσεων.
Υποχώρηση Πωλήσεων και κερδοφορίας.
Η ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του πρώτου
εξαμήνου 2009 βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).
Αμετάβλητη παρέμεινε η εικόνα και στο 2ο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης, όπως άλλωστε
αναμενόταν, λόγω της διεθνούς ύφεσης. Η ζήτηση παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα ακολουθώντας
την μειωμένη κατασκευαστική δραστηριότητα καθώς και την επιβράδυνση των επενδύσεων τόσο
στην χώρα μας όσο και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Παράλληλα οι τιμές του χάλυβα
διεθνώς, αν και με βραδύτερους ρυθμούς, συνέχισαν την πτωτική τους πορεία και κατά το 2ο
τρίμηνο συμπιέζοντας περαιτέρω τα περιθώρια κέρδους.
Τα ανωτέρω γεγονότα διαμόρφωσαν κατά κύριο λόγο τα αποτελέσματα του 1ου εξαμήνου για
τον Όμιλο ΕΛΑΣΤΡΟΝ. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα € 46,4 εκ. έναντι €
100,1 εκ. το αντίστοιχο 1ο εξάμηνο του 2008, ακολουθώντας πορεία ανάλογη του κλάδου.
Η περαιτέρω υποχώρηση των τιμών του χάλυβα, αποτυπώθηκε άμεσα στις τιμές διάθεσης των
προϊόντων και παρά τα μειωμένα αποθέματα που διατηρεί ο Όμιλος, επέδρασε αρνητικά στην
κερδοφορία. Έτσι το ενοποιημένο μικτό κέρδος ανήλθε σε € 0,5 εκ. έναντι € 18,9 εκ. ενώ τα
αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και
αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 3,8 εκ. έναντι κερδών € 12,8 εκ. Τέλος τα
ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας υποχώρησαν σε ζημιές
€ 4,7 εκ. έναντι κερδών € 7,8 εκ. το 1ο εξάμηνο του 2008.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το 1ο εξάμηνο του 2008 αποτέλεσε για τον κλάδο την καλύτερη
ιστορικά περίοδο από πλευράς πωλήσεων και κερδοφορίας σε αντιδιαστολή με το αντίστοιχο του
2009 όπου φαίνεται να απορροφώνται κατά κύριο λόγο οι κραδασμοί της ύφεσης.
Στον αντίποδα της αρνητικής αυτής συγκυρίας και των δυσμενών αποτελεσμάτων οι
προγραμματισμένες ενέργειες της Διοίκησης είχαν σαν αποτέλεσμα την περαιτέρω ενίσχυση
της ρευστότητας οδηγώντας σε σημαντική μείωση του δανεισμού και των συνολικών
υποχρεώσεων. Πιο αναλυτικά, οι λειτουργικές ταμειακές ροές ανήλθαν σε € 40,0 εκ. έναντι €
3,8 εκ. το αντίστοιχο 1ο εξάμηνο του 2008. Παράλληλα, οι συνολικές υποχρεώσεις μειώθηκαν
κατά 36% περίπου και διαμορφώθηκαν στα € 66,7 εκ. έναντι € 104,7 εκ. την 31η/12/2008, ενώ
σημαντική μείωση κατά 50% περίπου κατέγραψε ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός του ομίλου
(τραπεζικά δάνεια – διαθέσιμα), ο οποίος ανήλθε σε € 37,3 εκατ. τη 30η/6/2009 έναντι € 74,0
εκατ. τη 31η/12/2008. Τέλος ο δείκτης δανειακής μόχλευσης (Ξένα/Ίδια κεφάλαια) βελτιώθηκε
περαιτέρω και διαμορφώθηκε στο 0,67 έναντι 1,19 την 31η/12/2008.
Τα ανωτέρω στοιχεία καταγράφουν σαφώς τις επιπτώσεις της αρνητικής διεθνούς συγκυρίας και
της συνεπαγόμενης ύφεσης, που έχει επηρεάσει σχεδόν όλους τους κλάδους της οικονομίας
κατά το 1ο εξάμηνο. Υπό το πρίσμα των δυσμενών αυτών συνθηκών, η στρατηγική της
Διοίκησης συνεχίζει να επικεντρώνεται στη περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητας και μείωσης
του λειτουργικού κόστους έτσι ώστε να θωρακίσει τον Όμιλο και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες
που θα προκύψουν με την έξοδο από την παρούσα κρίση. Στο πλαίσιο αυτό ολοκληρώθηκε
πρόσφατα η πώληση μέρους του εκτός εκμεταλλεύσεως οικοπέδου της Εταιρίας στον Αγ.
Ιωάννη Ρέντη στον Πειραιά έναντι € 6,4 εκ. με το καθαρό αποτέλεσμα της πώλησης να
ανέρχεται σε € 2,4 εκ. που θα ενισχύσει τα αποτελέσματα του 2ου εξαμήνου.
Τα πρώτα σημάδια ανάσχεσης της ύφεσης είναι ήδη ορατά στο 2ο εξάμηνο. Οι τιμές των
πρώτων υλών διεθνώς δείχνουν τάσεις σταθεροποίησης ή και ανόδου σε κάποιες κατηγορίες
ενώ υπάρχουν σαφή στοιχεία αναστροφής της αρνητικής πορείας και ανάκαμψης της
παγκόσμιας οικονομίας. Στα πλαίσια αυτά η διοίκηση του ομίλου παραμένει προσηλωμένη στο
αναπτυξιακό της πρόγραμμα γνωρίζοντας ότι με την βελτίωση του κλίματος διεθνώς, η
μεταβολή της αρνητικής εικόνας είναι βέβαιη και οι προοπτικές θετικές.
Σημείωση: Τα «Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες» του πρώτου εξαμήνου 2009 της ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ θα
δημοσιευθούν την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2009 στην εφημερίδα «ΚΕΡΔΟΣ» και θα είναι διαθέσιμα
μαζί με την «Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2009 βάσει Δ.Π.Χ.Α.» στην ιστοσελίδα της εταιρίας στο
διαδίκτυο: www.elastron.gr καθώς και στο Χρηματιστήριο Αθηνών www.athex.gr την Πέμπτη 27 Αυγούστου
2009.

