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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2009
Κάμψη των ρυθμών ανάπτυξης και κερδοφορίας – Βελτίωση ταμειακών ροών
και σημαντική μείωση υποχρεώσεων.
Η ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του πρώτου
τριμήνου 2009 βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).
Οι επιπτώσεις της διεθνούς οικονομικής ύφεσης και της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης
συνεχίστηκαν και στο πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης επηρεάζοντας τα αποτελέσματα
όλων των εταιρειών του κλάδου παγκοσμίως. Η διατήρηση του αρνητικού κλίματος διεθνώς, η
συγκράτηση των μεγάλων επενδύσεων σε υποδομές, η συρρίκνωση της δραστηριότητας σε
νευραλγικούς τομείς της οικονομίας όπως η βιομηχανία, οι κατασκευές, η ναυτιλία και ο
περιορισμός της χρηματοδότησης μεγάλων έργων επηρέασαν αναπόφευκτα τους ρυθμούς
ανάπτυξης και του Ομίλου ΕΛΑΣΤΡΟΝ.
Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου στο πρώτο τρίμηνο του 2009 διαμορφώθηκε στα €
24,3 εκ. έναντι € 44,5 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η υποχώρηση αυτή οφείλεται τόσο
στη σημαντική πτώση των τιμών του χάλυβα διεθνώς όσο και στην μείωση του όγκου των
πωλήσεων λόγω της κάμψης της δραστηριότητας στις αγορές που απευθύνεται η ΕΛΑΣΤΡΟΝ.
Τα στοιχεία κερδοφορίας του Ομίλου ακολούθησαν ανάλογη πορεία σημειώνοντας κάμψη έναντι
του αντίστοιχου τριμήνου του 2008. Το ενοποιημένο μικτό κέρδος ανήλθε σε € 1,2 εκ. έναντι €
7,7 εκ. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων
και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ζημιές € 0,7 εκ. έναντι κερδών € 5,3 εκ. Τα
αποτελέσματα προ φόρων του ομίλου (EBT) ανήλθαν σε ζημιές € 1,8 εκ. έναντι κερδών € 4,0
εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τέλος, τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και
δικαιώματα μειοψηφίας υποχώρησαν σε ζημιές € 1,9 εκ. έναντι κερδών € 3,0 εκ.
Παρά την αρνητική συγκυρία η ρευστότητα του Ομίλου ενισχύθηκε σημαντικά αντανακλώντας
τις προγραμματισμένες ενέργειες της Διοίκησης για περιορισμό των αναγκών σε κεφάλαιο
κίνησης. Αναλυτικότερα οι λειτουργικές ταμειακές ροές διαμορφώθηκαν σε € 20,0 εκ. έναντι €
5,5 εκ. το 2008, οι συνολικές υποχρεώσεις μειώθηκαν κατά 30% περίπου στα € 74 εκ. έναντι €
105 εκ. την 31η/12/2008, ενώ ο τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε κατά 24% περίπου, και
ανήλθε σε € 57,0 εκατ. έναντι € 75,0 εκατ. τη 31η/12/2008 Τέλος ο δείκτης δανειακής
μόχλευσης (Ξένα/Ίδια κεφάλαια) διαμορφώθηκε στο 0,85 έναντι 1,20 την 31η/12/2008.
Λαμβάνοντας υπόψη τις παρούσες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί τόσο στην εγχώρια όσο
και τις διεθνείς αγορές, ο Όμιλος έχει προσαρμόσει τη στρατηγική του στην περαιτέρω
βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης και στην ενίσχυση της ρευστότητας, διατηρώντας έτσι
τα απαραίτητα εφόδια για την δυναμική παρουσία του στην περίοδο της ανάκαμψης. Στο πλαίσιο
αυτό η διοίκηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και εντείνει τις προσπάθειες βέλτιστης
διαχείρισης
αποθεμάτων και κεφαλαίου κίνησης, μείωσης του λειτουργικού κόστους και
περαιτέρω βελτίωσης των ταμειακών ροών. Η παρούσα διεθνής οικονομική ύφεση και κατά
συνέπεια το δυσμενές κλίμα διατηρείται και στο 2ο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης. Παρόλα
αυτά, οι προοπτικές ανάπτυξης στην ελληνική και στις αναπτυσσόμενες αγορές την ΝΑ Ευρώπης
υφίστανται και αναμένεται να ανακτηθούν με τη σταδιακή αποκατάσταση του αρνητικού
οικονομικού κλίματος.
Σημείωση: Τα «Οικονομικά στοιχεία και Πληροφορίες» του πρώτου τριμήνου 2009 της ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ θα
δημοσιευθούν την Παρασκευή 29 Μαΐου 2009 στην εφημερίδα «Ναυτεμπορική» και θα είναι διαθέσιμα
μαζί με την «Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 2009 βάσει Δ.Π.Χ.Α.» στην ιστοσελίδα της
εταιρείας στο διαδίκτυο: www.elastron.gr καθώς και στο Χρηματιστήριο Αθηνών www.athex.gr την Πέμπτη
28 Μαΐου 2009.

