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Press Release 

“ Ο όμιλος ELTON συμπληρώνει 40 χρόνια στην κορυφή 
Αξιοπιστία, καινοτομία, συνεργασία, σεβασμός, εμπιστοσύνη 

 – αυτά είναι τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον όμιλο ELTON από το 1981…”  
 

 
Αυλώνας Αττικής, 18/04/2022 

 

ΕΛΤΟΝ ΑΕΒΕ 

ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2021 
 
 

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΕΛΤΟΝ ΑΕΒΕ στη χρήση του 2021 ανήλθε σε 151,5 εκ. ευρώ έναντι 124,1 

εκ. ευρώ το 2020 σημειώνοντας αύξηση 22,12%. Ο κύκλος εργασιών της μητρικής διαμορφώθηκε στα 93,21 εκ. 

ευρώ από 77,98 εκ. ευρώ το 2020 σημειώνοντας αύξηση κατά 19,53%. 

Παρά την συνεχιζόμενη αρνητική οικονομική συγκυρία και εντός του 2021, γεγονός που οφείλεται κατά κύριο 

λόγο στην επίδραση των περιοριστικών μέτρων του COVID-19, το μικτό περιθώριο κέρδους βελτιώθηκε 

σημαντικά παρουσιάζοντας αύξηση τόσο στην Εταιρεία με 17,04% όσο και στον Όμιλο ΕΛΤΟΝ με 18,18% (τα 

αντίστοιχα ποσοστά το 2020 ήταν 16,00% στην Εταιρεία και 16,52% στον Όμιλο). 

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) 

ανήλθαν στη χρήση του 2021 σε 12,68 εκ. ευρώ από 7,22 εκ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας 

αύξηση 75,61%. Τα κέρδη της μητρικής προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και 

αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στη χρήση του 2021 σε 7,21 εκ. ευρώ από 5,04 εκ. ευρώ το 2020, σημειώνοντας 

αύξηση 43,10%. 

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων (EBT) της μητρικής στη χρήση του 2021 ανήλθαν σε 6,10 εκ. ευρώ από 3,60 εκ. 

ευρώ το 2020, σημειώνοντας αύξηση 69,46%. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων (EBT) του Ομίλου στη χρήση του 

2021 ανήλθαν σε 10,60 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 123,77% έναντι των 4,74 εκ. ευρώ που ήταν το 

2020.  

Τα καθαρά κέρδη (NIAT) μετά από φόρους της μητρικής στη χρήση του 2021 ανήλθαν σε 4,75 εκ ευρώ από 2,72 

εκ. ευρώ το 2020, σημειώνοντας αύξηση 74,54%. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους (NIAT) του Ομίλου στη 

χρήση του 2021 ανήλθαν σε 8,41 εκ. ευρώ από 3,59 εκ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση 

134,60%. 
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Χρηματοοικονομικοί και μη βασικοί δείκτες επιδόσεων του Ομίλου 

 

Βασικοί Αριθμοδείκτες επιδόσεων 
του Ομίλου 

31/12/2021 31/12/2020 Σχόλια 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Σύνολο 
Ενεργητικού 

80,86% 77,81% Οι παρακείμενοι δείκτες δείχνουν την 
αναλογία κεφαλαίων που έχουν 
διατεθεί σε κυκλοφορούν και πάγιο 
ενεργητικό Πάγιο Ενεργητικό/ Σύνολο 

Ενεργητικού 
19,14% 22,19% 

Ίδια Κεφάλαια/Σύνολο 
Υποχρεώσεων 

130,48% 138,35% 
Ο παρακείμενος δείκτης δείχνει την 
οικονομική αυτάρκεια του Ομίλου 

Σύνολο Υποχρεώσεων/ Σύνολο 
Παθητικού 

43,39% 41,95% 
Οι παρακείμενοι δείκτες δείχνουν την  
δανειακή εξάρτηση του Ομίλου Ίδια Κεφάλαια/ Σύνολο 

Παθητικού 
56,61% 58,05% 

Ίδια Κεφάλαια/Πάγιο Ενεργητικό 321,58% 280,95% 

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό 
χρηματοδότησης των 
ακινητοποιήσεων του Ομίλου από τα 
Ίδια Κεφάλαια 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 
/Βραχυπρόθεσμες  Υποχρεώσεις 

245,65% 295,24% 

Ο δείκτης αυτός δείχνει τη 
δυνατότητα του Ομίλου να καλύψει 
τις βραχυπρόθεσμες  υποχρεώσεις 
του με στοιχεία του κυκλοφορούντος 
Ενεργητικού 

Καθαρά αποτελέσματα προ 
φόρων /Σύνολο εσόδων 

6,99% 3,82% 
Ο δείκτης αυτός απεικονίζει την 
συνολική απόδοση της εταιρίας σε 
σύγκριση με τα συνολικά έσοδα. 

Καθαρά αποτελέσματα προ 
φόρων / Ίδια κεφάλαια 

18,01% 8,75% 
Ο δείκτης αυτός απεικονίζει την 
αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων 
του Ομίλου 

Μικτά Αποτελέσματα /Κύκλος 
εργασιών 

18,18% 16,52% 

Ο δείκτης αυτός απεικονίζει το 
ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού 
κέρδους επί των πωλήσεων του 
Ομίλου 
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Μεταβολές βασικών μεγεθών Κατάστασης Οικονομικής Θέσης χρήσης 2021 

 

Ακολουθεί μία συνοπτική περιγραφή μεταβολών και σε άλλα βασικά μεγέθη κατά τη χρήση 2021.  

Οι σημαντικότερες μεταβολές έχουν ως εξής : 

Τα αποθέματα λήξης του Ομίλου και της Εταιρείας παρουσίασαν αύξηση κατά 5.035.934 ευρώ και κατά 

2.115.214 ευρώ αντίστοιχα ήτοι ποσοστιαία μεταβολή κατά 23,01% και κατά 17,36% αύξηση αντίστοιχα 

σημειώνοντας αύξηση στα επίπεδα διατήρησης αποθέματος σε σχέση με το κύκλο εργασιών στον Όμιλο και μια 

μικρή μείωση στη μητρική. 

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου και της Εταιρείας παρουσίασαν μείωση κατά 4.101.598 ευρώ και 4.050.393 

ευρώ αντίστοιχα, ήτοι μείωση ποσοστού 60,42% και 73,32% αντίστοιχα.  

Ο δανεισμός του Ομίλου και της Εταιρείας στην κλειόμενη χρήση 2021 παρουσίασε μείωση κατά 2.640.391 ευρώ 

και 2.015.322 ευρώ ήτοι ποσοστό 13,04% και 14,88% αντίστοιχα. 

Ως εκ τούτου ο καθαρός δανεισμός για τον Όμιλο ανήλθε στα 14.916.382 ευρώ ενώ για την Εταιρεία στα 

10.056.774 ευρώ στη χρήση 2021 από 13.455.176 ευρώ και 8.021.703 ευρώ για τον Όμιλο και την Εταιρεία 

αντίστοιχα το 2020. 

 

 
 

 

 
 

 

 

Εδώ και 40 χρόνια, ο όμιλος ELTON, μέσα από τα ταλέντα και την εξειδίκευση των ανθρώπων του, 
συνδυάζει τους ισχυρούς δεσμούς συνεργασίας με κορυφαίους διεθνείς προμηθευτές, μαζί με την 
πελατοκεντρική φιλοσοφία με την οποία κεφαλαιοποιεί τις σύγχρονες πρακτικές και τάσεις γύρω από 
την εφοδιαστική αλυσίδα, ώστε να παρέχει στους πελάτες του λύσεις και υψηλής  προστιθέμενης αξίας 
προϊόντα πρώτης ύλης, που τους επιτρέπουν να αναπτύσσουν καινοτόμα και ανταγωνιστικά προϊόντα. 
Ο όμιλος ELTON είναι εισηγμένος στο ΧΑΑ και συμπεριλαμβάνεται στη λίστα FTSE/ Mid Cap, ενώ 
διακρίνεται διαχρονικά για την ισχυρή επιχειρηματική και  οικονομική του δυναμική. 

   


