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Αυλώνα Αττικής 29/4/2021

“ 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…”

ΕΛΤΟΝ ΑΕΒΕ
ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2020
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΕΛΤΟΝ ΑΕΒΕ στη χρήση του 2020 ανήλθε σε 124,1 εκ.
ευρώ έναντι 131,2 εκ. ευρώ το 2019 σημειώνοντας μικρή, δεδομένων των συνθηκών
παγκοσμίως λόγω της πανδημίας,
μείωση 5,46%. Ο κύκλος εργασιών της μητρικής
διαμορφώθηκε στα 77,98 εκ. ευρώ από 86,68 εκ. ευρώ το 2019 σημειώνοντας μείωση κατά
10,03%.
Παρά τη συνεχιζόμενη αρνητική οικονομική συγκυρία και εντός του 2020, γεγονός που
οφείλεται κατά κύριο λόγο στην επίδραση των περιοριστικών μέτρων του COVID-19, το μικτό
περιθώριο κέρδους διατηρήθηκε σε πολύ καλό επίπεδο παρουσιάζοντας αύξηση τόσο στην
Εταιρεία με 16,00% όσο και στον Όμιλο ELTON με 16,52% (τα αντίστοιχα ποσοστά το 2019
ήταν 15,31% στην Εταιρεία και 15,49% στον Όμιλο).
Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και
αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στη χρήση του 2020 σε 7,23 εκ. ευρώ από 7,65 εκ. ευρώ της
προηγούμενης χρήσης, διατηρούμενα στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη χρήση ως προς
τις πωλήσεις, ήτοι 5,83%. Τα κέρδη της μητρικής προ φόρων χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στη χρήση του 2020 σε 5,05
εκ. ευρώ από 5,75 εκ. ευρώ το 2019, στο 6,48% επί του τζίρου έναντι 6,64% το 2019.
Τα καθαρά κέρδη προ φόρων (EBT) της μητρικής στη χρήση του 2020 ανήλθαν σε 3,61 εκ.
ευρώ από 4,31 εκ. ευρώ το 2019, ή αλλιώς 4,63% επί του τζίρου (2019: 4,98%). Τα καθαρά
κέρδη προ φόρων (EBT) του Ομίλου στη χρήση του 2020 ανήλθαν σε 4,74 εκ. ευρώ
παρουσιάζοντας οριακή αύξηση κατά 0,67% έναντι των 4,71 εκ. ευρώ που ήταν το 2019 ενώ
ως προς τον τζίρο ανήλθαν στο 3,82% έναντι 3,59% το 2019.
Τα καθαρά κέρδη (NIAT) μετά από φόρους της μητρικής στη χρήση του 2020 ανήλθαν σε 2,73
εκ ευρώ από 3,25 εκ. ευρώ το 2019, σημειώνοντας μείωση 15,99%. Τα καθαρά κέρδη μετά
από φόρους (NIAT) του Ομίλου στη χρήση του 2020 ανήλθαν σε 3,59 εκ. ευρώ από 3,40 εκ.
ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση 5,67%.
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Μεταβολές βασικών μεγεθών Κατάστασης Οικονομικής Θέσης χρήσης 2020

Ακολουθεί μία συνοπτική περιγραφή μεταβολών και σε άλλα βασικά μεγέθη κατά τη χρήση
2020. Οι σημαντικότερες μεταβολές έχουν ως εξής :
Τα αποθέματα λήξης του Ομίλου και της Εταιρίας παρουσίασαν μείωση κατά 1.255.723 ευρώ
και αύξηση κατά 238.220 ευρώ αντίστοιχα ήτοι ποσοστιαία μεταβολή κατά 5,43% μείωση και
1,99% αύξηση αντίστοιχα παραμένοντας στα ίδια επίπεδα διατήρησης αποθέματος σε σχέση
με το κύκλο εργασιών στον Όμιλο και σημειώνοντας μια μικρή αύξηση στη μητρική (2020 και
2019 αντίστοιχα, Όμιλος 17,64% και 17,64%, Εταιρία 15,62% και 13,78%).
Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου και της Εταιρείας παρουσίασαν αύξηση κατά 4.452.300
ευρώ και 4.243.283 ευρώ αντίστοιχα, ήτοι αύξηση ποσοστού 190,62% και 331,28%
αντίστοιχα. Ο τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου και της Εταιρίας στην κλειόμενη χρήση 2020
παρουσίασε μείωση κατά 2.912.732 ευρώ και 1.034.978 ευρώ ήτοι ποσοστό 12,58% και
7,10% αντίστοιχα.
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Χρηματοοικονομικοί και μη βασικοί δείκτες επιδόσεων του Ομίλου

Βασικοί Αριθμοδείκτες επιδόσεων
του Ομίλου

31/12/2020

31/12/2019

Σχόλια

Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Σύνολο
Ενεργητικού

77,74%

76,94%

Πάγιο Ενεργητικό/ Σύνολο
Ενεργητικού

22,26%

23,06%

Οι παρακείμενοι δείκτες δείχνουν την
αναλογία κεφαλαίων που έχουν διατεθεί
σε κυκλοφορούν και πάγιο ενεργητικό

Ίδια Κεφάλαια/Σύνολο
Υποχρεώσεων

136,46%

124,55%

Σύνολο Υποχρεώσεων/ Σύνολο
Παθητικού

42,29%

44,53%

Ίδια Κεφάλαια/ Σύνολο
Παθητικού

57,71%

55,47%

Ίδια Κεφάλαια/Πάγιο Ενεργητικό

279,58%

256,60%

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

295,24%

211,60%

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

3,82%

3,59%

Ο δείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική
απόδοση της εταιρίας σε σύγκριση με τα
συνολικά έσοδα.

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
/Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Καθαρά αποτελέσματα προ
φόρων /Σύνολο εσόδων

Ο παρακείμενος δείκτης δείχνει την
οικονομική αυτάρκεια του Ομίλου
Οι παρακείμενοι δείκτες δείχνουν την
δανειακή εξάρτηση του Ομίλου

Καθαρά αποτελέσματα προ
φόρων / Ίδια κεφάλαια

8,80%

8,87%

Ο δείκτης αυτός απεικονίζει την
αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων του
Ομίλου

Μικτά Αποτελέσματα /Κύκλο
εργασιών

16,52%

15,49%

Ο δείκτης αυτός απεικονίζει το
ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους
επί των πωλήσεων του Ομίλου
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Αντιμετώπιση Covid19
Η ELTON από τις πρώτες στιγμές της εμφάνισης του COVID19, παρακολουθεί στενά όλες τις
εξελίξεις σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο, ενώ η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων της εταιρείας,
πλήρως ευθυγραμμισμένη με όλα τα πρωτόκολλα και τις οδηγίες της ελληνικής κυβέρνησης και
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, έχει διασφαλίσει την ασφάλεια και υγεία του προσωπικού
μας αλλά και την εύρυθμη επιχειρησιακή λειτουργία όλων των δραστηριοτήτων μας.
Η ειδική Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων, η οποία έχει συσταθεί και αναφέρεται στην Ανώτατη
Διοίκηση, αξιολογεί διαρκώς τις εξελίξεις, αναλύει τις επιπτώσεις αλλά και τις προοπτικές που
διαμορφώνονται, καταστρώνει και εφαρμόζει τα κατάλληλα σχέδια δράσης.
Αναφορικά με την επιχειρησιακή λειτουργία του Ομίλου, η εταιρεία δεν έχει αντιμετωπίσει
σημαντικά προβλήματα, δεν ανέστειλε και δεν περιόρισε τις δραστηριότητές της, και οι
εγκαταστάσεις μας είναι πλήρως λειτουργικές.
Αναφορικά με την ασφάλεια των ανθρώπων μας, από την πρώτη στιγμή δεσμευτήκαμε να
μειώσουμε την εξάπλωση του ιού υιοθετώντας πολιτικές, πρακτικές και διαδικασίες σύμφωνα με
τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων. Όλοι οι εργαζόμενοι που μπορούν να εργαστούν από το σπίτι
εφαρμόζουν ήδη την τηλεργασία, ενώ τα ταξίδια έχουν σταματήσει. Έχουμε ήδη εφαρμόσει
ολοκληρωμένα σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας, και έχουν διανεμηθεί στο προσωπικό γραπτές
οδηγίες, και καταγεγραμμένες διαδικασίες διαχείρισης περιστατικού κρούσματος. Οι εργαζόμενοι
που εργάζονται στις εγκαταστάσεις λειτουργούν "σε κατάσταση κοινωνικής αποστασιοποίησης"
σύμφωνα με όλα τα πρωτόκολλα ασφάλειας και τα νέα μέτρα πρόληψης και ασφάλειας που
απαιτούνται.
Η ELTON, με αίσθημα ευθύνης και σεβασμό στην κοινωνία αλλά και στο κύρος της, θέτει ως
απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια και υγεία του προσωπικού, παρακολουθεί διαρκώς τα νέα
δεδομένα και εφαρμόζει τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να διασφαλίζει τη λειτουργία και τη
δυναμική της.

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 στην Νοτιοανατολική Ευρώπη,
την Ουκρανία και την Τουρκία, 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.

