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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία: Υπουργείο Οικ/μίας Αντα/τας & Ναυτιλίας -

Δ/νση Α.Ε. & Πίστεως
Διεύθυνση διαδικτύου: http://www.elastron.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Δ.Σ. των οικονομικών καταστάσεων: 28/08/2012
Νόμιμος ελεγκτής: Ιωάννης Τρ. Καραλής
Ελεγκτική εταιρία: Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.
Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Σύμφωνη γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2012 31.12.2011 30.06.2012 31.12.2011
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 52.398,10 53.501,05 42.112,96 42.951,02
Επενδύσεις σε ακίνητα 1.107,66 1.108,40 1.107,66 1.108,40
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 58,28 61,95 27,77 33,94
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.514,00 1.679,03 10.046,75 10.084,12
Αποθέματα 24.224,55 23.133,28 20.405,25 19.131,59
Απαιτήσεις απο πελάτες 29.801,77 32.514,61 26.041,98 28.427,82
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 30.396,94 32.060,73 27.774,35 28.458,52--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 139.501,30 144.059,05 127.516,72 130.195,41================= ================= ================= =================
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο 18.648,00 18.648,00 18.648,00 18.648,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 54.975,96 58.433,21 56.347,58 59.067,48
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 73.623,96 77.081,21 74.995,58 77.715,48
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) 0,00 0,00 0,00 0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 73.623,96 77.081,21 74.995,58 77.715,48
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 11.991,68 8.108,39 10.500,00 6.000,04
Προβλέψεις / Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 5.843,27 6.198,10 4.495,08 4.721,04
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 42.640,93 45.208,83 33.110,00 35.192,61
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 5.401,46 7.462,52 4.416,06 6.566,24
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 65.877,34 66.977,84 52.521,14 52.479,93--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 139.501,30 144.059,05 127.516,72 130.195,41================= ================= ================= =================

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΙΛΟΥ
1.1-30.6.2012 1.1-30.6.2011 1.4-30.6.2012 1.4-30.6.2011

Κύκλος εργασιών 32.753,67 45.003,68 18.041,62 23.351,04
Μικτά κέρδη / (ζημιές) 2.395,96 5.609,51 1.325,71 2.379,36
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσμάτων -1.720,87 646,02 -590,36 -69,57
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων -2.497,93 -412,94 -961,15 -718,80--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Κέρδη / (ζημιές) μετά απο φόρους (Α) -3.424,53 -590,11 -1.071,01 -471,57================= ================= ================= =================
Κατανέμονται σε:
Ιδιοκτήτες μητρικής -3.424,53 -590,11 -1.071,01 -471,57
Δικαιώματα μειοψηφίας 0,00 0,00 0,00 0,00
Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους (Β) -32,72 -17,22 7,95 260,71
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα)
μετά από φόρους (Α) + (Β) -3.457,25 -607,33 -1.063,06 -210,86
Κατανέμονται σε:
Ιδιοκτήτες μητρικής -3.457,25 -607,33 -1.063,06 -210,86
Δικαιώματα μειοψηφίας 0,00 0,00 0,00 0,00
Κέρδη / (ζημιές) μετά απο φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) -0,1836 -0,0316 -0,0574 -0,0253
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων -725,48 1.619,07 -92,96 415,51

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
1.1-30.6.2012 1.1-30.6.2011 1.4-30.6.2012 1.4-30.6.2011

Κύκλος εργασιών 27.853,59 37.905,32 15.324,20 19.941,32
Μικτά κέρδη / (ζημιές) 2.100,61 4.890,18 1.130,72 2.150,45
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσμάτων -1.351,96 959,70 -457,53 222,58
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων -1.816,93 240,18 -680,13 -241,01--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Κέρδη / (ζημιές) μετά απο φόρους (Α) -2.708,48 3,06 -769,24 -127,56================= ================= ================= =================
Κατανέμονται σε:
Ιδιοκτήτες μητρικής -2.708,48 3,06 -769,24 -127,56
Δικαιώματα μειοψηφίας
Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους (Β) -11,42 -14,55 16,78 277,90
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα)
μετά από φόρους (Α) + (Β) -2.719,90 -11,49 -752,46 150,34
Κατανέμονται σε:
Ιδιοκτήτες μητρικής -2.719,90 -11,49 -752,46 150,34
Δικαιώματα μειοψηφίας
Κέρδη / (ζημιές) μετά απο φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) -0,1452 0,0002 -0,0413 -0,0068
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων -622,18 1.679,72 -93,00 582,49

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

30.6.2012 30.6.2011 30.6.2012 30.6.2011
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου
(01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα) 77.081,21 80.777,43 77.715,48 79.924,72
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
(συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) -3.457,25 -607,33 -2.719,90 -11,49
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00
Διανεμηθέντα μερίσματα 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου
(30.6.2012 και 30.6.2011 αντίστοιχα) 73.623,96 80.170,10 74.995,58 79.913,23================= ================= ================= =================

ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε.
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΡ.Μ.ΑΕ: 7365/06/Β/86/32
ΕΔΡΑ: ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 30 Ιουνίου 2012
(Σύμφωνα με την απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν απο τις οικονομικές καταστάσεις στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε.
Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη

όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €)

42
55

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

Λειτουργικές δραστηριότητες 1.1-30.06.2012 1.1-30.06.2011 1.1-30.06.2012 1.1-30.06.2011
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων -2.497,93 -412,94 -1.816,93 240,18
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 1.149,18 1.130,56 846,82 837,39
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων -153,79 -157,51 -117,04 -117,37
Προβλέψεις -80,14 -22,98 -77,95 -5,32
Συναλλαγματικές διαφορές 0,00 0,00 0,00 0,00
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζημιές)
επενδυτικής δραστηριότητας -601,15 -325,50 -563,36 -322,35
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.410,36 1.597,32 1.037,26 1.243,86--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------

-773,47 1.808,95 -691,20 1.876,39
Πλέον / μείον προσαρμογές λογ/μών κεφαλαίου κίνησης
ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων -1.091,28 -4.678,91 -1.273,67 -4.650,26
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 2.911,59 -2.139,39 1.510,12 -2.923,96
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -2.367,79 -362,26 -2.014,91 834,98
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -1.375,14 -1.719,08 -1.016,87 -1.328,98
Καταβεβλημένοι φόροι 172,64 -28,86 177,98 -27,97--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
λειτουργικές δραστηριότητες (α) -2.523,45 -7.119,55 -3.308,55 -6.219,80================= ================= ================= =================
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών,
κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 0,00 0,00 0,00 0,00
Αγορά ενσώματων και αύλων παγίων στοιχείων -80,04 -199,54 -22,73 -180,19
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων
& αύλων παγίων στοιχείων 16,00 0,00 16,00 0,00
Τόκοι εισπραχθέντες 606,04 305,46 568,25 302,32
Μερίσματα εισπραχθέντα 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
επενδυτικές δραστηριότητες (β) 542,00 105,92 561,52 122,13================= ================= ================= =================
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 13.000,00 30.000,46 13.000,00 27.950,00
Εξοφλήσεις δανείων -11.719,83 -32.177,96 -10.603,04 -31.350,00
Μερίσματα πληρωθέντα -1,13 -9,15 -1,13 -9,15--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 1.279,04 -2.186,65 2.395,83 -3.409,15================= ================= ================= =================
Συναλλαγματικές διαφορές επι των ροών 3,17 3,95 0,00 0,00
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) -699,24 -9.196,33 -351,20 -9.506,82
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
έναρξης περιόδου 26.043,48 27.978,72 23.472,32 27.026,78--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
λήξης περιόδου 25.344,24 18.782,39 23.121,12 17.519,96================= ================= ================= =================

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Η σημείωση των οικονομικών καταστάσεων στην οποία γίνεται αναφορά στην δομή του ομίλου είναι η Νο 2.3.
2. Η σημείωση των οικονομικών καταστάσεων στην οποία γίνεται αναφορά στις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις είναι η Νο 22.
3. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 30.6.2012 ήταν για τον Όμιλο 218 άτομα και για την Εταιρία 164

άτομα, ενώ την 30.6.2011 ήταν για τον Όμιλο 238 άτομα και για την Εταιρία 171 άτομα.
4. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται

να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας και του Ομίλου.
5. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων της Εταιρίας και του Ομίλου.
6 Οι προβλέψεις του Ομίλου και της Εταιρίας την 30.6.2012 αναλύονται ως εξής: Όμιλος Εταιρία

α) Πάσης φύσεως επίδικες ή υπο διαιτησία διαφορές - -
β) Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 32,50 -
γ) Πρόβλεψη υποτίμησης αποθεμάτων - -

7. Τα ποσά των πωλήσεων και των αγορών του Ομίλου και της Εταιρίας, προς και από τα συνδεδεμένα μέρη για την
περίοδο 1.1.2012 έως 30.6.2012 καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων αναλύονται ως
εξής (ποσά σε χιλ. €): Όμιλος Εταιρία
α) Έσοδα: 55,20 1.281,70
β) Έξοδα: 256,94 2.487,92
γ) Απαιτήσεις: 40,47 1.837,53
δ) Υποχρεώσεις: 3,25 469,44
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης: 520,41 446,78
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης: 0,00 0,00
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης: 0,00 0,00
Οι συναλλαγές και αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης αναφέρονται στη σημείωση Νο. 21 των
Οικονομικών Καταστάσεων.

8. Τα ενοποιημένα λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους ανέρχονται σε € (32,72) χιλ. και αφορούν
συναλλαγματικές διαφορές από τη μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας BALKAN IRON GROUP SRL
ποσού € (16,64) χιλ.και αποτέλεσμα αντιστάθμισης ταμειακών ροών ποσού € (16,08) χιλ. Τα εταιρικά λοιπά συνολικά
έσοδα/ (έξοδα) μετά από φόρους ανέρχονται σε € (11,42) χιλ. και αφορούν αποτέλεσμα αντιστάθμισης ταμειακών ροών.
Τα λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους αναφέρονται στη σημείωση Νο 19 των οικονομικών καταστάσεων.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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