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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 
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Μετοχική Σύνθεση 

Οικονομικά αποτελέσματα 9μηνου 2015  

Στοιχεία Επικοινωνίας 

    Βελτίωση κύκλου εργασιών και αποτελεσμάτων: 

   Σημαντική βελτίωση σημείωσε ο κύκλος εργασιών του 

Ομίλου κατά το εννεάμηνο της χρήσης ο οποίος ανήλθε σε 

€ 45,0 εκ. από € 38,2 εκ. πέρυσι. Το μικτό κέρδος 

διαμορφώθηκε σε € 5,0 εκ. ή 11,1% επί των πωλήσεων, 

έναντι € 3,8 εκ. ή 10,0% επί των πωλήσεων το αντίστοιχο 

περυσινό διάστημα, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων και 

τόκων (EBIT) αντιστράφηκαν πλήρως και ανήλθαν σε 

κέρδη € 0,8 εκ. έναντι ζημιών € 0,5 εκ. το αντίστοιχο 

εννεάμηνο του 2014. Τα αποτελέσματα προ φόρων, 

χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και 

αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν σημαντική άνοδο και 

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

τέλος, τα αποτελέσματα πριν από φόρους βελτιώθηκαν 

επίσης και οι ζημιές περιορίστηκαν σε € 1,5 εκ. έναντι € 2,2 

εκ. το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. 

  

   Σε επίπεδο μητρικής εταιρίας ο κύκλος εργασιών σημείωσε 

άνοδο 18% και διαμορφώθηκε σε € 42,9 εκ. έναντι € 36,5 

εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ το μικτό κέρδος 

ανήλθε σε € 3,8 εκ. ή 8,9% επί των πωλήσεων, έναντι € 

3,0 εκ. ή 8,1% επί των πωλήσεων το 2014. Τα 

αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, 

επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) 

διπλασιάστηκαν και ανήλθαν σε € 1,2 εκ. έναντι € 0,6 εκ., 

ενώ τα αποτελέσματα πριν από φόρους διαμορφώθηκαν 

στα ίδια με τα περυσινά επίπεδα, ήτοι σε ζημιές € 1,1 εκ. 
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   Η βελτίωση των αποτελεσμάτων του ομίλου στο 3ο τρίμηνο του έτους αλλά και στο σύνολο του 

εννεάμηνου αντανακλά την αύξηση του επιπέδου δραστηριότητας του χαλυβουργικού τομέα, 

την επαναφορά της σταθερότητας στον ενεργειακό τομέα, καθώς και την πλήρη εκμετάλλευση 

της παραγωγικής δυναμικότητας του νεοσύστατου αγροτικού τομέα. Πιο συγκεκριμένα, στον 

χαλυβουργικό τομέα, η μείωση του κόστους παραγωγής μέσω της συγκέντρωσης των 

δραστηριοτήτων της μητρικής εταιρίας, καθώς και η περαιτέρω στόχευση σε προϊόντα υψηλής 

προστιθέμενης αξίας, άρχισε ήδη να αποτυπώνεται τόσο στην αύξηση της ποσότητας των 

εξαγωγών όσο και στην βελτίωση της συνεισφοράς αυτών στο συνολικό επίπεδο 

δραστηριότητας. Η συνεχιζόμενη ωστόσο πτωτική πορεία των τιμών διεθνώς, ως επακόλουθο 

της σημαντικής επιβράδυνσης της οικονομίας της Κίνας σε συνδυασμό με την ανεκμετάλλευτη 

υπερπροσφορά χαλυβουργικών ειδών, επηρέασε αρνητικά τις τιμές πώλησης των προϊόντων 

χάλυβα του ομίλου και κατ’ επέκταση το ρυθμό αύξησης του κύκλου εργασιών του. Αντιθέτως 

στον ενεργειακό τομέα, η σταθεροποίηση των τιμών πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και 

η έλλειψη έκτακτων μέτρων συνετέλεσαν στην επιστροφή του κλάδου στην προσδοκώμενη 

κερδοφορία. Τέλος στον αγροτικό τομέα του ομίλου, η περαιτέρω βελτίωση της παραγωγικής 

του δυναμικότητας καθώς και η πλήρης απορρόφηση των προϊόντων του, συνεισέφεραν στην 

δημιουργία θετικών αποτελεσμάτων από τον 2ο ήδη χρόνο παραγωγικής λειτουργίας της 

επένδυσης. 

 

 Όσον αφορά την στρατηγική του ομίλου για το υπόλοιπο του έτους, στόχος παραμένει η 

διατήρηση και βελτίωση του ρυθμού ανάπτυξης του χαλυβουργικού τομέα, μέσω της 

παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας στοχεύοντας στην περαιτέρω διείσδυση 

στις ανεπτυγμένες αγορές της Κεντρικής Ευρώπης. Ταυτόχρονα, η διοίκηση του ομίλου 

παραμένει προσηλωμένη στην βέλτιστη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, στην δανειακή 

απομόχλευση καθώς και στην επωφελέστερη αξιοποίηση της υπάρχουσας ρευστότητας. Όσον 

αφορά τον αγροτικό τομέα, σε εξέλιξη βρίσκεται η υλοποίηση του 2ου σταδίου της επένδυσης 

που περιλαμβάνει τον διπλασιασμό της υφιστάμενης μονάδας θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων 

με την ολοκλήρωση του έργου να τοποθετείται στις αρχές του νέου έτους. Η προσδοκώμενη 

αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας από τη νέα μονάδα αναμένεται να συμβάλλει στην 

κάλυψη της αυξημένης ζήτησης που παρατηρείται στο εσωτερικό της χώρας αλλά και στην 

σταδιακή είσοδο σε αγορές του εξωτερικού.  
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Τιμή μετοχής 25/11/2015 0,399

# Μετοχών (ΚΟ) 18.435.000

Κεφαλαιοποίηση (€ εκ.) 7,44
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Πωλήσεις 45,0 38,2 17,8%

Μικτό 

Κέρδος
5,0 3,8 31,0%

EBITDA 2,2 0,9 156,1%

EBIT 0,8 -0,5 275,1%

EBT -1,5 -2,2 32,5%

EATAM -1,8 -2,4 25,3%

Μικτό 

Κέρδος 11,1% 10,0%

EBITDA 4,9% 2,2%

EBIT 1,8% N/A

EBT N/A N/A

EATAM N/A N/A
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Ανάλυση Πωλήσεων ανά Περιοχή (000.€) 

9Μ 2014 

Βασικά Στοιχεία & Αριθμοδείκτες 

Τιμή μετοχής € 0,399 (25/11/2015),  

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 

(.000 €) FY 2014 9M 2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Πάγια στοιχεία ενεργητικού 58.075 57.168

Α ποθέματα 21.667 22.022

Α παιτήσεις από πελάτες 18.249 16.835

Λ οιπά στοιχεία ενεργητικού 14.854 10.977

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 112.845 107.002

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Σύνολο καθαρής θέσης 66.077 64.239

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 11.109 10.770

Λ οιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 6.520 6.427

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 12.437 20.396

Λ οιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 16.702 5.170

Σύνολο υποχρεώσεων 46.768 42.763

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 112.845 107.002

40.786 
91% 

4.169 
9% 

48.613 
90% 

5.187 
10% 

FY 2014

Πωλήσεις (.000 €) 53.800

EBITDA (.000 €) 912

EBIT (.000 €) -843

EATAM (.000 €) -3.651

Κέρδη / μετοχή ₵ -20

Τιμή / κέρδη ανά μετοχή x n/a

PEG % n/a

Τιμή / EBITDA x 8,1

EV / EBITDA x 20,3

Τιμή / Καθαρή θέση x 0,11

Τιμή / Πωλήσεις x 0,14

Τραπ. Δαν. / Καθ. Θέση x 0,36

Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 9M 2014 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 9M 2015

Πωλήσεις 11.716 13.164 13.329 38.209 14.592 16.397 13.965 44.954

Κόστος πωληθέντων -10.576 -11.843 -11.972 -34.391 -13.289 -14.718 -11.975 -39.982

Μικτά Κέρδη 1.140 1.321 1.357 3.818 1.303 1.679 1.990 4.972

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) -220 147 225 152 184 239 277 700

Έξοδα διοίκησης -528 -576 -459 -1.563 -515 -502 -487 -1.504

Έξοδα διάθεσης -901 -928 -1.035 -2.864 -1.023 -1.181 -1.186 -3.390

EBIT -509 -36 88 -457 -51 235 594 778

EBITDA -70 399 530 859 429 725 1.080 2.234

Χρηματοοικονομικά έσοδα / 

(έξοδα)
-279 -248 -338 -865 -315 -458 -642 -1.415

Έσοδα / έξοδα ενοποίησης 

στην Κ.Θ.
-341 -295 -263 -899 -334 -238 -255 -827

Κέρδη / (ζημιές) πρό 

φόρων
-1.129 -579 -513 -2.221 -700 -461 -303 -1.464

Κέρδη / (ζημιές) μετά από 

φόρους & δικαιώματα 

μειοψηφίας

-1.254 -619 -536 -2.409 -800 -481 -551 -1.832

Συγκεντρωτικά συνολικά 

έσοδα / (έξοδα) μετά από 

φόρους & δικαιώματα 

μειοψηφίας

-1.200 -621 -470 -2.291 -800 -483 -552 -1.835

Ανάλυση περιθωρίων (%)

Μικτό κέρδος 9,7% 10,0% 10,2% 10,0% 8,9% 10,2% 14,2% 11,1%

EBITDA n/a 3,0% 4,0% 2,2% 2,9% 4,4% 7,7% 5,0%

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

EBT 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

Περίοδος / περίοδος %

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

Μικτό Κέρδος 32,2% -8,2% 3,1% 14,3% 27,1% 46,6% 30,2%

EBITDA 19,7% -41,7% -47,2% 712,9% 81,7% 103,8% 160,1%

EBIT 68,2% -76,3% -337,9% 90,0% 752,8% 575,0% 270,3%

EBT 31,5% -60,2% -22,6% 38,0% 20,4% 40,9% 34,1%

EATAM 38,2% -19,7% -2,8% 33,3% 22,2% -17,4% 19,9%

Πηγή: Δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου

http://www.elastron.gr/

