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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία: Υπουργείο Ανάπτυξης - Δ/νση Α.Ε. και Πίστεως
Διεύθυνση διαδικτύου: http://www.elastron.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Δ.Σ. των οικονομικών καταστάσεων: 26/11/2010

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

30.09.2010 31.12.2009 30.09.2010 31.12.2009
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 56.023,59 54.537,15 44.793,45 43.340,68
Επενδύσεις σε ακίνητα 1.110,24 1.111,34 1.110,24 1.111,34
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 122,90 135,26 82,51 81,99
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.548,73 1.836,58 10.078,96 10.461,86
Αποθέματα 19.759,48 22.679,01 15.599,71 18.646,33
Απαιτήσεις απο πελάτες 45.700,41 45.801,48 39.086,86 38.730,99
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 35.850,61 23.492,14 33.017,08 21.181,93
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία προοριζόμενα για πώληση 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 160.115,96 149.592,96 143.768,81 133.555,12================= ================= ================= =================
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο 18.648,00 14.918,40 18.648,00 14.918,40
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 62.497,39 66.686,43 61.386,40 64.953,82
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 81.145,39 81.604,83 80.034,40 79.872,22
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) 0,00 0,00 0,00 0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 81.145,39 81.604,83 80.034,40 79.872,22
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 28.281,17 18.464,51 27.000,00 15.000,00
Προβλέψεις / Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 4.724,84 5.222,30 3.542,35 4.161,98
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 35.854,81 25.903,36 24.949,71 18.611,90
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 10.109,75 18.397,96 8.242,35 15.909,02
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 78.970,57 67.988,13 63.734,41 53.682,90--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 160.115,96 149.592,96 143.768,81 133.555,12================= ================= ================= =================

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΙΛΟΥ
1.1-30.9.2010 1.1-30.9.2009 1.7-30.9.2010 1.7-30.9.2009

Κύκλος εργασιών 65.048,34 69.570,37 18.421,44 23.190,81
Μικτά κέρδη / (ζημιές) 7.785,91 1.702,25 1.961,59 1.152,47
Κέρδη / (ζημιές)  προ φόρων, χρηματοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσμάτων 665,51 -3.623,58 -175,42 1.085,99
Κέρδη / (ζημιές)  προ φόρων 256,17 -4.402,66 -448,78 963,34--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Κέρδη / (ζημιές)  μετά απο φόρους (Α) 42,44 -4.016,83 -411,39 657,81================= ================= ================= =================
Κατανέμονται σε:
Ιδιοκτήτες μητρικής 42,44 -4.016,83 -411,39 657,81
Δικαιώματα μειοψηφίας 0,00 0,00 0,00 0,00
Λοιπα συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους (Β) -501,88 -173,79 -319,92 -1,30
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) 
μετά από φόρους (Α) + (Β) -459,44 -4.190,62 -731,31 656,51
Κατανέμονται σε:
Ιδιοκτήτες μητρικής -459,44 -4.190,62 -731,31 656,51
Δικαιώματα μειοψηφίας 0,00 0,00 0,00 0,00
Κέρδη / (ζημιές) μετά απο φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) 0,0023 -0,2154 -0,0221 0,0353
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 2.039,72 -2.257,35 288,70 1.572,64

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
1.1-30.9.2010 1.1-30.9.2009 1.7-30.9.2010 1.7-30.9.2009

Κύκλος εργασιών 53.854,43 58.230,06 15.176,81 19.055,32
Μικτά κέρδη / (ζημιές) 6.556,13 776,37 1.598,04 765,52
Κέρδη / (ζημιές)  προ φόρων, χρηματοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσμάτων 1.067,95 -3.120,94 24,49 1.178,45
Κέρδη / (ζημιές)  προ φόρων 1.010,28 -3.619,84 -93,42 1.072,87--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Κέρδη / (ζημιές)  μετά απο φόρους (Α) 658,07 -3.342,93 -100,63 734,50================= ================= ================= =================
Κατανέμονται σε:
Ιδιοκτήτες μητρικής 658,07 -3.342,93 -100,63 734,50
Δικαιώματα μειοψηφίας
Λοιπα συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) -495,89 0,00 -334,67 0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) 
μετά από φόρους (Α) + (Β) 162,18 -3.342,93 -435,30 734,50
Κατανέμονται σε:
Ιδιοκτήτες μητρικής 162,18 -3.342,93 -435,30 734,50
Δικαιώματα μειοψηφίας
Κέρδη / (ζημιές) μετά απο φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) 0,0353 -0,1793 -0,0054 0,0394
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 2.102,87 2.095,57 372,59 1.531,42

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

30.9.2010 30.9.2009 30.9.2010 30.9.2009
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου
(01.01.2010 και 01.01.2009 αντίστοιχα) 81.604,83 87.988,22 79.872,22 85.155,02
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
(συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) -459,44 -4.190,62 162,18 -3.342,93
Αύξηση /  (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00
Διανεμηθέντα μερίσματα 0,00 -932,40 0,00 -932,40--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου 
(30.9.2010 και 30.9.2009 αντίστοιχα) 81.145,39 82.865,20 80.034,40 80.879,69================= ================= ================= =================

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 2010 έως 30 Σεπτεμβρίου 2010
(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. €)

61
56

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

1.1-30.09.2010 1.1-30.09.2009 1.1-30.09.2010 1.1-30.09.2009
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 256,17 -4.402,66 1.010,28 -3.619,84
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 1.572,00 1.523,06 1.185,76 1.144,56
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων -197,79 -156,83 -150,84 -119,19
Προβλέψεις -113,06 -53,93 -113,30 -60,55
Συναλλαγματικές διαφορές -89,58 -4,94 -89,58 -4,94
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζημιές)
επενδυτικής δραστηριότητας -700,46 -2.536,10 -709,56 -2.530,30
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.992,24 1.537,32 1.585,21 1.163,63--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------

2.719,52 -4.094,08 2.717,97 -4.026,63
Πλέον / μείον προσαρμογές λογ/μών κεφαλαίου κίνησης
ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 2.919,52 20.143,59 3.046,63 18.346,95
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 586,94 40.964,93 170,47 40.528,55
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -7.892,20 -10.447,36 -7.172,82 -8.390,81
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -1.902,27 -1.778,46 -1.537,38 -1.458,48
Καταβεβλημένοι φόροι -64,17 -1.177,79 -28,71 -1.044,04--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
λειτουργικές δραστηριότητες (α) -3.632,66 43.610,83 -2.803,84 43.955,54
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, 
κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων -10,00 0,00 -10,00 -795,00
Αγορά ενσώματων και αύλων παγίων στοιχείων -3.975,02 -3.387,39 -3.821,86 -2.117,81
Αγορές - Πωλήσεις χρεογράφων 0,00 0,00 0,00 0,00
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων
& αύλων παγίων στοιχείων 55,00 6.783,96 55,00 6.783,96
Τόκοι εισπραχθέντες 804,61 73,69 800,84 67,88
Μερίσματα εισπραχθέντα 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
επενδυτικές δραστηριότητες (β) -3.125,41 3.470,26 -2.976,02 3.939,03================= ================= ================= =================
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 83.761,55 43.106,95 79.740,00 36.250,00
Εξοφλήσεις δανείων -64.083,42 -73.716,90 -61.450,00 -67.868,04
Μερίσματα πληρωθέντα -4,54 -937,12 -4,55 -937,12--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 19.673,59 -31.547,07 18.285,45 -32.555,16================= ================= ================= =================
Συναλλαγματικές διαφορές επι των ροών -4,50 -173,79 0,00 0,00
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) 12.911,02 15.360,23 12.505,59 15.339,41
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
έναρξης περιόδου 16.936,15 995,34 16.326,82 683,24--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
λήξης περιόδου 29.847,17 16.355,57 28.832,41 16.022,65

================= ================= ================= =================
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 30.9.2010 ήταν για τον Όμιλο 272 άτομα και για την Εταιρία 172

άτομα, ενώ την 30.9.2009 ήταν για τον Όμιλο 304 άτομα και για την Εταιρία 200 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 30.9.2010 αναλύονται ως εξής: Όμιλος Εταιρία

α) Πάσης φύσεως επίδικες ή υπο διαιτησία διαφορές - -
β) Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 532,50 500,00
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
1.1.2010 έως 30.9.2010 καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων αναλύονται ως εξής 
(ποσά σε χιλ. €): Όμιλος Εταιρία
α) Έσοδα: 137,22 4.101,41
β) Έξοδα: 714,79 1.840,02
γ) Απαιτήσεις: 1,01 3.547,35
δ) Υποχρεώσεις: 92,84 424,58
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης: 1.333,69 928,36
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

8. Τα ενοποιημένα λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους ανέρχονται σε € (501,88) χιλ. και αφορούν
συναλλαγματικές διαφορές απο την μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας BALKAN IRON GROUP SRL
ποσού € (4,50) χιλ.και αποτέλεσμα αντιστάθμισης ταμειακών ροών ποσού € (497,38) χιλ. Τα εταιρικά λοιπά συνολικά
έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους ανέρχονται σε € (495,89) χιλ. και αφορούν αποτέλεσμα αντιστάθμισης ταμειακών
ροών. Τα λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους αναφέρονται στη σημείωση Νο 19 των οικονομικών
καταστάσεων.

9. Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.06.2010 ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με
κεφαλαιοποίηση φορολογηθέντων έκτακτων αποθεματικών προηγουμένων χρήσεων ποσού ευρώ 3.729.600,00, με
ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από ευρώ 0,40 σε ευρώ 0,50. Εν συνεχεία ενέκρινε την αύξηση
της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από ευρώ 0,50 σε ευρώ 1,0 με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των μετοχών
(reverse split) από 37.296.000 σε 18.648.000. Μετά τις απαραίτητες εγκρίσεις των αρμοδίων αρχών, η έναρξη
διαπραγμάτευσης των 18.648.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. πραγματοποιήθηκε τη 17.09.2010.

10. Από την μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου συνέπεια των ανωτέρω εταιρικών πράξεων, τα εταιρικά και ενοποιημένα
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή των συγκριτικών περιόδων αναπροσαρμόστηκαν ανάλογα ώστε να είναι
συγκρίσιμα.

11. Τα κλασματικά υπόλοιπα που προέκυψαν απο το πρόσφατο reverse split μετοχών της εταιρίας, εκποιήθηκαν με επιμέλεια
της, την 6.10.2010. Το καθαρό προϊόν της εκποίησης ανήλθε σε € 39,74 που αντιστοιχεί σε μέση τιμή πώλησης € 0,37 ανά
μετοχή.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
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