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Κύριος Επεξεργαστής και 

μεταπωλητής προϊόντων χάλυβα 

στην Ελλάδα με πάνω από 50 

έτη παρουσίας στον τομέα 

διαχείρισης της μεγαλύτερης 

ποικιλίας προϊόντων χάλυβα 

στην αγορά. 

H εταιρία 

Στοιχεία Μετοχής 

Πορεία Μετοχής 

Μετοχική Σύνθεση 

Οικονομικά αποτελέσματα 12μηνου 2015  

Στοιχεία Επικοινωνίας 

   Βελτίωση κύκλου εργασιών και αποτελεσμάτων: 

 Το 2015 αποτέλεσε για τον χαλυβουργικό τομέα του 

Ομίλου, έτος στο οποίο επετεύχθη σημαντική ανάπτυξη των 

δραστηριοτήτων του και είσοδος σε νέες υψηλών 

απαιτήσεων αγορές του εξωτερικού. Ειδικότερα, η αύξηση 

των εξαγωγών, αποτέλεσμα της αποδοτικότητας των 

επενδύσεων σε σύγχρονο παραγωγικό εξοπλισμό καθώς 

και σε νέους χώρους αποθήκευσης και διανομής, η 

διατήρηση των όρων συνεργασίας με προμηθευτές εν μέσω 

αρνητικών για την χώρα συνθηκών, καθώς και η συνέχιση 

της χρηματοδότησης από τα πιστωτικά ιδρύματα, 

αντικατοπτρίζει την αποτελεσματική διαχείριση της κρίσης 

καθώς και την υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια του ομίλου, 

αποτελώντας εχέγγυο για την περαιτέρω ανάπτυξη των 

εργασιών του στο μέλλον. O κύκλος εργασιών κατέγραψε 

άνοδο 18% και ανήλθε σε € 63,5 εκ. από € 53,8 εκ. πέρυσι, 

επηρεάστηκε ωστόσο αρνητικά από την πτώση των τιμών 

του χάλυβα διεθνώς. Το μικτό κέρδος σημείωσε άνοδο και 

ως απόλυτο μέγεθος αλλά και ως ποσοστό επί του κύκλου 

εργασιών και ανήλθε σε € 6,9 εκ. ή 10,9% επί των 

πωλήσεων, έναντι € 5,0 εκ. ή 9,3% επί των πωλήσεων 

πέρυσι. Τα αποτελέσματα προ φόρων, 

χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και 

αποσβέσεων (EBITDA), σημείωσαν σημαντική άνοδο και 

ανήλθαν σε κέρδη € 2,9 εκ. έναντι κερδών € 0,9 εκ., ενώ τα 

αποτελέσματα πριν από φόρους ανέκαμψαν αισθητά με τις 

ζημιές να περιορίζονται σε € 1,9 εκ. έναντι ζημιών € 3,1 εκ. 

πέρυσι. Τέλος, τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν  
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σε ζημιές € 2,4 εκ., έναντι ζημιών € 3,7 εκ. το 2015. Σε επίπεδο μητρικής εταιρίας ο κύκλος 

εργασιών σημείωσε άνοδο 18% επίσης και διαμορφώθηκε σε € 61,0 εκ. έναντι € 51,7 εκ. 

πέρυσι, ενώ το μικτό κέρδος ανήλθε σε € 5,6 εκ. ή 9,2% επί των πωλήσεων, έναντι € 4,1 εκ. ή 

7,9% επί των πωλήσεων το 2014. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, 

επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) τριπλασιάστηκαν και ανήλθαν σε € 

1,8 εκ. έναντι € 0,7 εκ., ενώ τα αποτελέσματα πριν από φόρους βελτιώθηκαν σε ζημιές € 1,1 

εκ. έναντι ζημιών € 1,4 πέρυσι.  

Οι προβλέψεις της πορείας του χαλυβουργικού κλάδου για το 2016 είναι συγκρατημένα 

αισιόδοξες αναμένοντας τις εξελίξεις τόσο σε οικονομικό όσο και σε θεσμικό επίπεδο. Η 

αντιμετώπιση του μαζικού κύματος εξαγωγών της Κίνας μέσω πολιτικής δασμών antidumping, 

ο περιορισμός της παραγωγής των Κινέζικων χαλυβουργείων και η απορρόφηση 

μεγαλύτερων ποσοτήτων τοπικά, εκτιμάται ότι θα συγκρατήσει ως ένα βαθμό την συνεχή 

πτώση των τιμών. Ταυτόχρονα εντός του 2016 αναμένονται διεθνώς σημαντικές κινήσεις 

αναδιάρθρωσης μέσω εξαγορών, συγχωνεύσεων και διακοπής μονάδων παραγωγής με 

στόχο την συγκέντρωση των δραστηριοτήτων για την αντιμετώπιση της περιορισμένης 

ζήτησης και της αυξημένης μόχλευσης.      

Στο εσωτερικό της χώρας, παρά τις συνεχείς προσπάθειες προστασίας από τις συνέπειες της 

κρίσης η πορεία του ομίλου στο επόμενο έτος θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό από την 

επαναφορά του θετικού κλίματος και των προοπτικών για την ελληνική οικονομία. Ως εκ 

τούτου, η βελτίωση της ρευστότητας στην αγορά και η προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων 

μέσω εκμετάλλευσης του συγκριτικού πλεονεκτήματος της χώρας σε τομείς όπως ο 

τουρισμός, η ενέργεια, οι μεταφορές και η αγροτική παραγωγή αποτελούν αναγκαίες 

συνθήκες που θα δώσουν στην οικονομία και κατ’ επέκταση στον κλάδο την απαραίτητη 

ώθηση για την επιστροφή στην ανάπτυξη. Σε επίπεδο διαχείρισης οι στόχοι της διοίκησης 

συνοψίζονται στην αύξηση του μεριδίου της αγοράς, στην περαιτέρω διείσδυση σε αγορές του 

εξωτερικού, στην διάθεση μη λειτουργικών και στρατηγικών παγίων, στον 

επαναπροσδιορισμό των προσφερόμενων ειδών και την παραγωγή νέων προϊόντων υψηλής 

προστιθέμενης αξίας, καθώς και στην περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους.  

 

Βασικοί Μέτοχοι 
58 % 

Ελεύθερη 
Διασπορά 

39 % 

Θεσμικοί 
3 % 

Πωλήσεις 63,5 53,8 18,0%

Μικτό 

Κέρδος
6,9 5,0 38,0%

EBITDA 2,9 0,9 222,2%

EBIT 0,9 -0,8 212,5%

EBT -1,9 -3,1 38,7%

EATAM -2,4 -3,7 35,1%

Μικτό 

Κέρδος
10,9% 9,3%

EBITDA 4,6% 1,7%

EBIT 1,4% N/A

EBT N/A N/A

EATAM N/A N/A

Περιθώρια (%)

12Μ 

2015
εκατ. €

12Μ 

2014
Δ (%) 

Τιμή μετοχής 30/03/2016 0,359

# Μετοχών (ΚΟ) 18.435.000

Κεφαλαιοποίηση (€ εκ.) 6,62

% Δ από 31/12/2014 -10,03%

Υψηλό 52 Εβδ. 21/05/15 0,644

Χαμηλό 52 Εβδ. 24/03/16 0,347
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Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 

12Μ 2015 

Ανάλυση Πωλήσεων ανά Περιοχή (000.€) 

12Μ 2014 

Βασικά Στοιχεία & Αριθμοδείκτες 

Τιμή μετοχής € 0,359 (30/03/2016),  

BV= Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων-Δικαιώματα Μειοψηφίας,     

Επενδυτικοί αριθμοδείκτες υπολογισμένοι με αριθμό 
μετοχών 18.435.000 

  

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάρτιση και ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS) έχουν 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας: : www.elastron.gr 

Σε αυτήν την παρουσίαση ενδέχεται να περιέχονται μελλοντικές προβλέψεις, οι οποίες βασίζονται σε εκτιμήσεις και υποθέσεις σχετικά με αναμενόμενες εξελίξεις και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν τον Όμιλο. Οι εκτιμήσεις αυτές δεν αποτελούν ιστορικά 

γεγονότα ούτε εγγύηση για τη μελλοντική απόδοση της εταιρείας. Αυτές οι μελλοντικές εκτιμήσεις εμπεριέχουν κινδύνους και αβεβαιότητες καθώς υπάρχουν παράγοντες που μπορούν να δημιουργήσουν σημαντική παρέκκλιση των μελλοντικών αποτελεσμάτων του 

Ομίλου από τις εκτιμήσεις αυτές. Περισσότερες πληροφορίες για τους πιθανούς κινδύνους και τις αβεβαιότητες που επηρεάζουν τον Όμιλο ΕΛΑΣΤΡΟΝ περιγράφονται στις ανακοινώσεις που έχει κάνει η ΕΛΑΣΤΡΟΝ στο Χρηματιστήριο Αξιών. Οι μελλοντικές εκτιμήσεις 

αφορούν μόνο την ημερομηνία της συγκεκριμένης παρουσίασης. 

Πωλήσεις Εσωτερικού 

 

Πωλήσεις Εξωτερικού 

Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 12M 2014 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 12M 2015

Πωλήσεις 11.716 13.164 13.329 15.590 53.799 14.592 16.397 13.965 18.498 63.452

Κόστος πωληθέντων -10.576 -11.843 -11.972 -14.420 -48.811 -13.289 -14.718 -11.975 -16.583 -56.565

Μικτά Κέρδη 1.140 1.321 1.357 1.170 4.988 1.303 1.679 1.990 1.915 6.887

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) -220 147 225 51 203 184 239 277 139 839

Έξοδα διοίκησης -528 -576 -459 -540 -2.103 -515 -502 -487 -545 -2.049

Έξοδα διάθεσης -901 -928 -1.035 -1.067 -3.931 -1.023 -1.181 -1.186 -1.343 -4.733

EBIT -509 -36 88 -386 -843 -51 235 594 166 944

EBITDA -70 399 530 53 912 429 725 1.080 714 2.948

Χρηματοοικονομικά έσοδα / 

(έξοδα)
-279 -248 -338 -159 -1.024 -315 -458 -642 -341 -1.756

Έσοδα / έξοδα ενοποίησης 

στην Κ.Θ.
-341 -295 -263 -365 -1.264 -334 -238 -255 -236 -1.063

Κέρδη / (ζημιές) πρό 

φόρων
-1.129 -579 -513 -910 -3.131 -700 -461 -303 -411 -1.875

Κέρδη / (ζημιές) μετά από 

φόρους & δικαιώματα 

μειοψηφίας

-1.254 -619 -536 -1.248 -3.657 -800 -481 -551 -561 -2.393

Συγκεντρωτικά συνολικά 

έσοδα / (έξοδα) μετά από 

φόρους & δικαιώματα 

μειοψηφίας

-1.200 -621 -470 -1.396 -3.687 -800 -483 -552 -558 -2.393

Ανάλυση περιθωρίων (%)

Μικτό κέρδος 9,7% 10,0% 10,2% 7,5% 9,3% 8,9% 10,2% 14,2% 10,4% 10,9%

EBITDA n/a 3,0% 4,0% 0,3% 1,7% 2,9% 4,4% 7,7% 3,9% 4,6%

EBIT n/a n/a 0,7% n/a n/a n/a 1,4% 4,3% 0,9% 1,5%

EBT n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

EATAM n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Περίοδος / περίοδος %

Πωλήσεις 10,0% -2,7% 13,0% 0,8% 24,5% 24,6% 4,8% 18,7% 17,9%

Μικτό Κέρδος 32,2% -8,2% 27,2% 3,1% 14,3% 27,1% 46,6% 63,7% 38,1%

EBITDA 19,7% -41,7% -61,6% -47,2% 712,9% 81,7% 103,8% 1247,2% 223,2%

EBIT 68,2% -76,3% -34,0% -337,9% 90,0% 752,8% 575,0% 143,0% 212,0%

EBT 31,5% -60,2% 7,1% -22,6% 38,0% 20,4% 40,9% 54,8% 40,1%

EATAM 38,2% -19,7% -71,0% -2,8% 33,3% 22,2% -17,4% 60,0% 35,1%

FY 2015

Πωλήσεις (.000 €) 63.452

EBITDA (.000 €) 2.948

EBIT (.000 €) 944

EATAM (.000 €) -2.393

Κέρδη / μετοχή ₵ -13

Τιμή / κέρδη ανά μετοχή x n/a

PEG % n/a

Τιμή / EBITDA x 2,2

EV / EBITDA x 8,2

Τιμή / Καθαρή θέση x 0,10

Τιμή / Πωλήσεις x 0,10

Τραπ. Δαν. / Καθ. Θέση x 0,37

56.882 
90% 

6.570 
10% 

48.612 
90% 

5.187 
10% 

(.000 €) FY 2015 FY 2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Πάγια στοιχεία ενεργητικού 57.149 58.075

Α ποθέματα 17.642 21.667

Α παιτήσεις από πελάτες 13.716 18.249

Λ οιπά στοιχεία ενεργητικού 7.953 14.854

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 96.460 112.845

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Σύνολο καθαρής θέσης 63.681 66.077

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 14.770 11.109

Λ οιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 6.525 6.520

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 8.667 12.437

Λ οιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.817 16.702

Σύνολο υποχρεώσεων 32.779 46.768

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 96.460 112.845

http://www.elastron.gr/

