Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2008
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Διατήρηση της ανοδικής πορείας και της κερδοφορίας
του Ομίλου στο εννεάμηνο 2008
εν μέσω επιδεινούμενου οικονομικού περιβάλλοντος
Η ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα εννεαμήνου
2008 βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ).
Σημαντική ενίσχυση δραστηριότητας και αποτελεσμάτων καταγράφεται και στο εννεάμηνο
από τον Όμιλο ΕΛΑΣΤΡΟΝ με τον ενοποιημένο κύκλο εργασιών να ανέρχεται σε € 155,3
εκατ. έναντι € 125,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση της
τάξεως του 24,2%.
Το μικτό κέρδος το ομίλου αυξήθηκε σημαντικά κατά 32,2% και διαμορφώθηκε στα € 25,1
εκατ. έναντι € 19,0 εκατ. το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους
ανήλθε στο 16,2% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι 15,2%.
Ανάλογα θετική πορεία εμφανίζουν και τα υπόλοιπα μεγέθη κερδοφορίας με τα κέρδη προ
φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου να
διαμορφώνονται στα € 15,3 εκατ. το εννεάμηνο του 2008 έναντι € 12,7 εκατ. το αντίστοιχο
εννεάμηνο του 2007, αυξημένα δηλαδή κατά 20,3%. Το περιθώριο EBITDA ανήλθε σε 9,8%
οριακά χαμηλότερα από το αντίστοιχο περυσινό όπου είχε διαμορφωθεί στο 10,2%.
Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων (EBIT)
σημείωσαν αύξηση της τάξεως του 21,0% και ανήλθαν σε € 14,0 εκατ. το εννεάμηνο του
2008 έναντι € 11,6 εκατ. το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2007. Τα κέρδη προ φόρων του
ομίλου (EBT) διαμορφώθηκαν σε € 11,4 εκατ. έναντι € 9,3 εκατ. αυξημένα κατά 22,0%.
Τέλος, τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM)
σημείωσαν αύξηση της τάξεως του 22,0% και ανήλθαν στα € 8,5 εκατ. το εννεάμηνο του
2008 έναντι € 6,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.
Η θετική πορεία του Ομίλου επιτεύχθηκε εν μέσω ιδιαίτερα δυσμενών συνθηκών στην
διεθνή αγορά απόρροια της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, η οποία έχει επηρεάσει το
τελευταίο διάστημα τη δραστηριότητα αρκετών κλάδων της οικονομίας. Η συρρίκνωση της
ζήτησης, η μείωση της ρευστότητας, η άνοδος της ισοτιμίας του Δολαρίου ΗΠΑ έναντι του
Ευρώ καθώς και η πρόσφατη απότομη πτώση των τιμών των μετάλλων διεθνώς,
αναπόφευκτα επηρέασε τις τιμές πώλησης καθώς και τα περιθώρια κερδοφορίας των
προϊόντων του κλάδου. Όσον αφορά το τρέχον και το επόμενο τρίμηνο, οι τιμές των
μετάλλων και ειδικά του χάλυβα στις διεθνείς αγορές εκτιμάται ότι θα παραμείνουν σε
χαμηλά επίπεδα, γεγονός το οποίο προβλέπεται να περιορίσει τα περιθώρια κέρδους.
Στο περιβάλλον αυτό η διοίκηση του Ομίλου εστιάζει την προσοχή της στην περαιτέρω
μείωση του λειτουργικού κόστους και στη βελτίωση των ταμειακών ροών μέσω
ορθολογικής διαχείρισης των αποθεμάτων και μείωσης των απαιτήσεων, ενώ η ισχυρή
κεφαλαιακή διάρθρωση και η ποιοτική πελατειακή βάση εξασφαλίζουν τη συνέχιση της
αναπτυξιακής πορείας του Ομίλου με στόχο τη διεύρυνση των προϊόντων και την επέκταση
σε νέες αγορές. Συνεχίζεται παράλληλα η υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου συνολικού
ύψους € 32 εκατ. περίπου. Εξ αυτών επένδυση € 14,8 εκατ. βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο
ολοκλήρωσης και ήδη λειτουργεί ένα νέο υπερσύγχρονο κέντρο επεξεργασίας χάλυβα για
την κάλυψη των αναγκών της ελληνικής περιφέρειας καθώς και των όμορων αγορών από
τη θυγατρική CORUS ΚΑΛΠΙΝΗΣ ΣΙΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΑ Α.Ε. με έδρα τη
Θεσσαλονίκη. Επενδύσεις ποσού € 17,2 εκατ. εξελίσσονται με ελεγχόμενους ρυθμούς εν
μέσω του ευμετάβλητου οικονομικού περιβάλλοντος.
Παράλληλα και με γνώμονα τον στρατηγικό στόχο για επέκταση σε νέες αγορές της Ν.Α.
Ευρώπης, δρομολογούνται οι διαδικασίες υλοποίησης επενδυτικών προγραμμάτων στη
Ρουμανία, μετά και τη συμφωνία για την από κοινού συνεργασία στην αγορά αυτή με τους
ομίλους «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» και «ΑΦΟΙ ΤΡΙΓΩΝΗ ΑΕΒΤΕ», μέσω της θυγατρικής
«BALKAN IRON GROUP S.R.L.» και σταδιακά σε άλλες χώρες της περιοχής όπως στη
Βουλγαρία μέσω της θυγατρικής KALPINIS – SIMOS BULGARIA EOOD.
Σημείωση: Τα «Οικονομικά στοιχεία και Πληροφορίες» εννεαμήνου του 2008 της ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ θα
δημοσιευθούν την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2008 στην εφημερίδα «Κέρδος» και θα είναι διαθέσιμα στην
ιστοσελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο: www.elastron.gr καθώς και στο Χρηματιστήριο Αθηνών
www.athex.gr την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2008.

