
 
 
 
  
 

   1 
 

 

 

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 29709/06/Β/93/1 

ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΝΕΜΩΝΗΣ 4)  

 

 

 

«ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» 

 

 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Χρήσεως 2008 

 

 (1
η
 Ιανουαρίου 2008 έως 31

η
 ∆εκεµβρίου 2008) 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού 

εκτελεστικές Αποφάσεις του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

 

 

Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Ετήσια Οικονοµική Έκθεση που αφορά στην χρήση 2008 (1.1.2008-

31.12.2008) είναι εκείνη που εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «ΣΤΕΛΙΟΣ 

ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ-ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» κατά την συνεδρίασή αυτού  της 10ης 

Μαρτίου 2009 και είναι αναρτηµένη στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση  

www.stelioskanakis.gr, όπου και θα παραµείνει στην διάθεση του επενδυτικού κοινού για 

χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών  από την ηµεροµηνία της συντάξεως και 

δηµοσιοποιήσέως της . 
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∆ηλώσεις Εκπροσώπων του  ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 

Στις κατωτέρω δηλώσεις, οι οποίες λαµβάνουν χώρα σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 2 ν. 

3556/2007, όπως ισχύει σήµερα, προβαίνουν οι  Εκπρόσωποι του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 

Εταιρείας και δη οι ακόλουθοι: 

 

1. Στυλιανός Κανάκης του ∆ηµητρίου, κάτοικος ∆ιονύσου Αττικής, οδός Τερψιχόρης αριθ. 9, 

Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθύνων Σύµβουλος. 

2. Μαρία, σύζυγος Στυλιανού Κανάκη, κάτοικος ∆ιονύσου Αττικής, οδός Τερψιχόρης αριθ. 9, 

Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  

3.  Αθανάσιος Σύρµος του Βασιλείου, κάτοικος Κόκκινου Μύλου Αχαρνών Αττικής, οδός 

Μετσόβου αριθ. 4, Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  

 

********************** 

 

Οι κάτωθι υπογράφοντες, υπό την ως άνω ιδιότητά µας, σύµφωνα µε τα υπό του νόµου 

οριζόµενα αλλά και ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης 

Εταιρείας µε την επωνυµία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», (εφεξής καλουµένης 

για λόγους συντοµίας ως «Εταιρεία») δηλώνουµε µε την παρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουµε:  

 

(α) οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας της χρήσεως 1.1.2008-31.12.2008, οι 

οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο 

αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα 

χρήσεως της Εταιρείας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 4 του 

ν. 3556/2007.   

 

(β) η ετήσια έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας απεικονίζει κατά τρόπο αληθή 

την εξέλιξη, τις επιδόσεις και την θέση της Εταιρείας, συµπεριλαµβανοµένης της περιγραφής των 

κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζει και  

 



 
 
 
  
 

   5 
 

 

(γ) δεν υπάρχουν συνδεδεµένες προς την Εταιρεία επιχειρήσεις και συνακόλουθα η Εταιρεία δεν 

καταρτίζει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις   

 

 

Αχαρνές, 10 Μαρτίου 2009 

Οι δηλούντες   

 

 

 

 

Στυλιανός Κανάκης 

Α.∆.Τ. Κ 369650 

 

Μαρία Κανάκη    

Α.∆.Τ. Ρ 004160 

 

Αθανάσιος Σύρµος 

Α.∆.Τ. ΑΕ 152234 
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Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

για την χρήση 1.1.2008 – 31.12.2008 
 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ   

Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η οποία ακολουθεί (εφεξής καλουµένη 

για λόγους συντοµίας ως «Έκθεση»), αφορά στην εταιρική χρήση 2008 (1.1.2008-31.12.2008). 

H Έκθεση συντάχθηκε και είναι εναρµονισµένη αφενός µεν µε τις σχετικές  διατάξεις του κ.ν. 

2190/1920 (άρθρο 136 σε συνδυασµό µε άρθρο 43α κ.ν. 2190/1920) , όσο και του νόµου 

3556/2007 (ΦΕΚ 91Α΄/30.4.2007) και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές 

αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ιδίως τις Αποφάσεις 1/434/2007 και 

7/448/11.10.2007 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

Η παρούσα Έκθεση εµπεριέχει κατά τρόπο ευσύνοπτο, πλην όµως ουσιαστικό όλες τις 

σηµαντικές επιµέρους θεµατικές ενότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες, µε βάση το ως άνω 

νοµοθετικό πλαίσιο και απεικονίζει κατά τρόπο αληθή όλες τις σχετικές αναγκαίες κατά νόµο 

πληροφορίες, προκειµένου να εξαχθεί µια ουσιαστική και εµπεριστατωµένη ενηµέρωση για την 

δραστηριότητα κατά την εν λόγω χρονική περίοδο της Εταιρείας «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ», (εφεξής καλουµένη για λόγους 

συντοµίας ως «Εταιρεία»).  

Σηµειώνεται ότι η Εταιρεία δεν καταρτίζει ενοποιηµένες, παρά µόνο εταιρικές οικονοµικές 

καταστάσεις, καθώς δεν υπάρχουν συνδεδεµένες προς την Εταιρεία επιχειρήσεις  .   

Η Έκθεση περιέχει το σύνολο της αναγκαίας πληροφόρησης µε αντικειµενικό και επαρκή τρόπο 

και µε γνώµονα την ουσιαστική και όχι τυπική πληροφόρηση των θεµάτων που περιέχονται σε 

αυτήν.   

Η Έκθεση περιλαµβάνεται αυτούσια µαζί µε τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και τα 

λοιπά απαιτούµενα από τον νόµο στοιχεία και δηλώσεις στην Ετήσια Οικονοµική Έκθεση που 

αφορά στην κλειόµενη χρήση 2008. 

Οι θεµατικές ενότητες της Εκθέσεως και το περιεχόµενο αυτών έχουν ως ακολούθως:   

 

Ενότητα Α’  

Σηµαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στην διάρκεια της κλειοµένης χρήσεως 2008 

 

Τα σηµαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα κατά την κλειοµένη χρήση 2008 (1.1.2008-

31.12.2008),είναι τα ακόλουθα :  
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1. Συµµετοχή της Εταιρείας στην Έκθεση Αρτοζύµα στη Θεσσαλονίκη  

Με µια ξεχωριστή παρουσία συµµετείχε η Εταιρεία στη ∆ιεθνή Έκθεση ΑΡΤΟΖΥΜΑ 2008, η 

οποία πραγµατοποιήθηκε στο χρονικό διάστηµα από 14 έως 17 Μαρτίου στο ∆ιεθνές Εκθεσιακό 

Κέντρο Helexpo στη Θεσσαλονίκη. 

Την έκθεση επισκέφθηκε µεγάλος αριθµός επαγγελµατιών τόσο από την Ελλάδα όσο και από το 

εξωτερικό που προσήλθαν για να ενηµερωθούν για τα τελευταία νέα και τις εξελίξεις του 

κλάδου. 

Το µοντέρνο περίπτερο της Εταιρείας απετέλεσε πόλο έλξης των επαγγελµατιών καθώς και 

πολλών σπουδαστών επαγγελµατικών σχολών αρτοποιίας & ζαχαροπλαστικής, οι οποίοι 

ενηµερώθηκαν για τις δραστηριότητες της Εταιρείας  στη Βόρεια Ελλάδα και για τα 

εκπαιδευτικά προγράµµατα του Thessaloniki Center of Gastronomy. Επίσης είχαν τη δυνατότητα 

να γνωρίσουν από κοντά την πλούσια και ανανεωµένη γκάµα των προϊόντων αρτοποιίας, 

ζαχαροπλαστικής και παγωτού αλλά και να δοκιµάσουν µια πληθώρα λαχταριστών προϊόντων 

που είχε ετοιµάσει το τεχνικό τµήµα της Εταιρείας. Ξεχωριστά θα πρέπει επίσης να αναφέρουµε 

την παρουσία στο περίπτερο της Εταιρείας καταξιωµένων Σεφ από τις συνεργαζόµενες εταιρείες 

ELLE&VIRE, FABBRI & ECOLE LENÔTRE, οι οποίοι σε συνεργασία µε το τεχνικό τµήµα της 

Εταιρείας πραγµατοποίησαν ζωντανές επιδείξεις παρουσιάζοντας πολλές νέες ιδέες προκειµένου 

οι επαγγελµατίες να έχουν µια ολοκληρωµένη εικόνα των δυνατοτήτων που τους προσφέρουν τα 

υψηλής ποιότητας προϊόντα αλλά και το δυναµικό της Εταιρείας σε επίπεδο τεχνικής αλλά και 

εφαρµογών.  

Με τη συµµετοχή της αυτή η Εταιρεία απέδειξε για µια ακόµα φορά ότι έρχεται διαρκώς ένα 

βήµα πιο κοντά στους Έλληνες επαγγελµατίες καθώς και στους επαγγελµατίες των  Βαλκανικών 

Χωρών προκειµένου να προσφέρει τις πιο ποιοτικές πρώτες ύλες, συνεχή ενηµέρωση και τεχνική 

υποστήριξη σε όσους αναζητούν την υψηλή ποιότητα στη δουλειά τους. 

Η επίδραση της κατά τα ανωτέρω συµµετοχής της Εταιρείας στην παραπάνω Έκθεση 

αναφορικά µε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις συνοψίζεται ιδίως στην σηµαντική 

αύξηση των πωλήσεων του υποκαταστήµατος της Θεσσαλονίκης, η οποία αύξηση 

ανέρχεται σε ποσοστό 27,3% σε σύγκριση µε την προηγούµενη χρήση (2007).  

 

2. Υπογραφή συµφωνίας µε αποκλειστικό εµπορικό διανοµέα στη Βουλγαρική αγορά.  

Αναφορικά µε την Βουλγαρία, επελέγη από την Εταιρεία, µετά από ενδελεχή και συστηµατική 

έρευνα της αγοράς, ως αποκλειστικός εµπορικός της διανοµέας, η βουλγαρική εταιρεία «Alma 

Libre Ltd», και προς τούτο υπεγράφη η σχετική  συµφωνία αποκλειστικής συνεργασίας για την 

διανοµή και προώθηση των εµπορευµάτων της Eταιρείας στην βουλγαρική αγορά.  
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Η συµφωνία αυτή έρχεται ως συνέχεια αντίστοιχης συµφωνίας που είχε υπογραφεί το ∆εκέµβριο 

του έτους 2007 µε την εταιρεία «AR & BI SHPK», για την περιοχή του Κοσόβου, ενώ ανάλογες 

συµφωνίες προωθούνται προς κατάρτιση και στις λοιπές όµορες Βαλκανικές χώρες. 

Με την υπογραφή των συµφωνιών αυτών η Εταιρεία ενισχύει τη θέση της στην αγορά των 

Βαλκανίων και προσδοκά µέσω της ενισχύσεως αυτής αύξηση των πωλήσεών της , γεγονός που 

θα λειτουργήσει αντισταθµιστικά σε πιθανή κάµψη της αυξηµένης ζήτησης στην Ελληνική 

αγορά.  Η επίδραση των πωλήσεων στη γειτονική χώρα (Βουλγαρία)  ήταν σχετικά µικρή 

(0,35%), λόγω κυρίως του µικρού  χρονικού διαστήµατος εφαρµογής της συµφωνίας  (από τον 

µήνα Σεπτέµβριο 2008). 

 

3. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας  

Στις 10 Ιουνίου 2008 πραγµατοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας (Ανεµώνης 4, Αχαρναί) η 

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας. Στην  Τακτική Γενική Συνέλευση 

παρευρέθησαν µέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό 89,85% του µετοχικού κεφαλαίου 

της Εταιρείας (6.738.879 µετοχές σε σύνολο 7.500.000 µετοχών) και εγκρίθηκαν οµόφωνα και 

παµψηφεί τα ακόλουθα: 

α. οι  Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις  που αφορούν στην εταιρική χρήση 2007 (1.1.-

31.12.2007) στην µορφή που είχαν καταρτισθεί και δηµοσιευθεί σύµφωνα µε τον νόµο. 

β. η Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η οποία περιλαµβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας της 24ης Μαρτίου 2008, καθώς και η από 24 

Μαρτίου 2008 έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Θεόδωρου Ν. 

Παπαηλιού. 

γ. η διανοµή µερίσµατος 0,10 Ευρώ ανά µετοχή της Εταιρείας εκ των κερδών της εταιρικής 

χρήσης 2007, δηλαδή η διανοµή συνολικά µερίσµατος ύψους 750.000,00 Ευρώ. ∆ικαιούχοι 

είσπραξης του ως άνω µερίσµατος ορίσθηκαν οι κάτοχοι µετοχών της Εταιρείας κατά το πέρας 

της συνεδρίασης του Χ.Α. της 24ης Ιουνίου 2008.  

Από την 25η Ιουνίου 2008, ηµέρα Τετάρτη, οι µετοχές της Εταιρείας  διαπραγµατεύονταν στο 

Χ.Α. χωρίς το δικαίωµα µερίσµατος για τη χρήση του 2007. Η πληρωµή του µερίσµατος της 

χρήσης 2007 ξεκίνησε την 3η Ιουλίου 2008, ηµέρα Πέµπτη µέσω της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. 

δ. η απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε 

ευθύνη αποζηµίωσης για τα πεπραγµένα και την διαχείριση της κλειοµένης εταιρικής χρήσης 

2007 (1.1.2007-31.12.2007). 

ε. η εκλογή ως ελεγκτών της χρήσεως 2008 για τον έλεγχο των ετησίων, εξαµηνιαίων 

Οικονοµικών Καταστάσεων της Εταιρείας, των ακολούθων µελών της εγγεγραµµένης στο 

Μητρώο Ορκωτών  Ελεγκτών ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. και συγκεκριµένα:  
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α) τακτικός ελεγκτής ο ορκωτός ελεγκτής-λογιστής κ. Παπαηλιού Θεόδωρος του Νικολάου µε 

αριθµό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 16641 και β)  αναπληρωµατικός ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής κ. 

Βάσσης Αθανάσιος του Ιωάννη µε αριθµό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 21301 και ο καθορισµός της 

αµοιβής τους. 

στ. οι αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που κατεβλήθησαν στην διάρκεια της 

χρήσεως 2007 και παράλληλα  προενεκρίθησαν  οι αµοιβές των µελών του ∆.Σ. (εκτελεστικών 

και µη) δια την χρήση 2008 και µέχρι την επόµενη ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση. 

ζ. η εκλογή του νέου επταµελούς (7µελές) ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε πενταετή θητεία, 

παρατεινόµενη µέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση που πρόκειται να αποφασίσει για τις ετήσιες 

οικονοµικές καταστάσεις του έτους της εξόδου τους, η οποία (θητεία) δεν µπορεί να υπερβεί την 

εξαετία, ήτοι µε θητεία µέχρι την 30η Ιουνίου 2013. Ειδικότερα ως µέλη του νέου ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου εξελέγησαν οι κάτωθι: 

• Στυλιανός Κανάκης του ∆ηµητρίου 

• Μαρία Κανάκη, σύζυγος Στυλιανού Κανάκη 

• Ελευθερία Κανάκη του Στυλιανού 

• Αθανάσιος Σύρµος του Βασιλείου 

• Γεώργιος Μπαρµπαλιάς του Ανδρέα  

• ∆ηµήτριος Κουτσολιάκος του Νικολάου 

• Αλεξάνδρα Πιλάτου του Θωµά 

Ταυτόχρονα µε την αυτή απόφαση όρισε ως ανεξάρτητα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τον 

κ. Γεώργιο Μπαρµπαλιά και την κα Αλεξάνδρα Πιλάτου. 

η. η χρησιµοποίηση ηλεκτρονικών µέσων για τον σκοπό της διαβίβασης πληροφοριών στους 

µετόχους της εταιρείας σύµφωνα µε το άρθρο 18 του ν.3556/2007, στο πλαίσιο παροχής 

διευκολύνσεων και πληροφοριών. 

Το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώµα αµέσως µετά την εκλογή 

του, ορίζοντας ως Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο τον κ. Στυλιανό Κανάκη, ως 

Αντιπρόεδρο την κ. Μαρία Κανάκη και ως Αναπληρώτρια ∆ιευθύνουσα Σύµβουλο την κ. 

Ελευθερία Κανάκη. 

 

4.Πιστοποιητικά ISO & HACCP για την «Στέλιος Κανάκης Α.Β.Ε.Ε.»   

Πιστοποιητικό συµµόρφωσης ISO & HACCP από τον αυστριακό Οργανισµό Πιστοποίησης 

TUV Austria εξασφάλισε η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.».  
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Σύµφωνα µε το πιστοποιητικό ΕΝ ΙSO 9001:2000 η Εταιρεία έχει αναπτύξει και εφαρµόζει 

Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας ενώ σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ΙSO 

22000:2005 έχει εγκαταστήσει και εφαρµόζει Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας για την Ασφάλεια 

των Τροφίµων, στο τοµέα «εµπορία και διάθεση πρώτων υλών αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και 

παγωτού».  

Η Εταιρεία έχει θέσει ως βασική της προτεραιότητα την συστηµατική και ουσιαστική εφαρµογή 

του συστήµατος διαχείρισης ποιότητας ως απαραίτητο καθηµερινό τρόπο εργασίας που 

εφαρµόζεται από όλους τους εργαζοµένους καθώς και από την ∆ιοίκηση. Οι παραπάνω 

πιστοποιήσεις αποτελούν έµπρακτη απόδειξη της αξιοπιστίας και της άψογης οργάνωσης της 

Εταιρείας, η οποία ακολουθεί αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας και δεσµεύεται για διαρκή 

βελτίωση και ανάπτυξη, χαρακτηριστικά που έχουν ως αποτέλεσµα την εδραίωση της 

εµπιστοσύνης πελατών, συνεργατών και εργαζοµένων καθώς και την αύξηση της 

ανταγωνιστικότητάς της.  

Η λήψη των ως άνω πιστοποιήσεων δύναται να συµβάλει ουσιαστικά στην  περαιτέρω ανάπτυξη 

των πωλήσεων της Εταιρείας, καθώς η Εταιρεία γίνεται πιο ανταγωνιστική και αποκτά µέσω 

αυτών µεγαλύτερη ικανότητα διείσδυσης στις αγορές του εξωτερικού.               

 

5. Έναρξη συνεργασίας µε την βουλγαρική εταιρεία «Alma Libre»  

Η Εταιρεία υλοποιώντας την στρατηγική απόφαση της ∆ιοίκησής της για επέκταση στις όµορες 

γεωγραφικά αγορές, ξεκίνησε τον µήνα Σεπτέµβριο του έτους 2008, την συνεργασία µε την 

βουλγαρική εταιρεία «Alma Libre», µε την οποία είχε υπογράψει συµφωνία αποκλειστικής 

διανοµής των προϊόντων της στην αγορά της Βουλγαρίας. Στο πλαίσιο της ουσιαστικής έναρξης 

της συνεργασίας οργανώθηκε από τις δύο εταιρείες εκπαιδευτικό σεµινάριο ζαχαροπλαστικής 

στο «Thessaloniki Center of Gastronomy» στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της Εταιρείας στην 

Βιοµηχανική Περιοχή της Σίνδου. Η συµµετοχή ήταν µεγάλη και το σεµινάριο παρακολούθησαν 

για πρώτη φορά εξήντα πέντε (65) Βούλγαροι ζαχαροπλάστες. Το ενδιαφέρον που επέδειξαν να 

ενηµερωθούν σχετικά µε καινούριους τρόπους και µεθόδους παρασκευής γλυκών ήταν ιδιαίτερα 

έντονο. Η Εταιρεία για πρώτη φορά δηµιούργησε, µε τη αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που 

διαθέτει, νέες κατηγορίες γλυκισµάτων, προσαρµοσµένων στις γεύσεις και τις ανάγκες των 

βούλγαρων καταναλωτών, τις οποίες και θα προωθήσει στην γειτονική αγορά, µέσω του 

παραπάνω διανοµέα της.  Η Εταιρεία µέσω της συγκεκριµένης συνεργασίας δηµιουργεί τις 

κατάλληλες συνθήκες και προοπτικές για την συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση των µεγεθών της , 

καθώς ο διανοµέας που επελέγη διακρίνεται για την αξιοπιστία του, ενώ παράλληλα ήδη το 

ενδιαφέρον εκ µέρους των βουλγαρικών επιχειρήσεων για τα προϊόντα της εταιρείας 

παρουσιάζεται ως ιδιαίτερα αυξηµένο .          
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6. Αντικατάσταση εσωτερικού ελεγκτή της Εταιρείας 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίαση αυτού της 7ης Νοεµβρίου 2008 

αποφάσισε οµόφωνα να αναλάβει καθήκοντα Εσωτερικού Ελεγκτού της Εταιρείας µε καθεστώς 

πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης (σύµφωνα και µε τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις 

του ν. 3016/2002, ως ισχύει µετά την τροποποίησή του από τον ν. 3091/2002) η κα. Μαρία 

Χαλασοχώρη του Βασιλείου σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας κας. Αικατερίνης Βλάχου. Η 

κατά τα άνω νέα Εσωτερική Ελεγκτής της Εταιρείας διαθέτει τα αναγκαία προσόντα, τις γνώσεις, 

ικανότητες και την εµπειρία, ώστε να δύναται ν’ ανταπεξέλθει στις αυξηµένες υποχρεώσεις της 

θέσεώς της µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο και σύµφωνα µε τις αρχές που διέπουν την εταιρική 

διακυβέρνηση. Επιπλέον δεν συντρέχει εις το πρόσωπο αυτής οιοδήποτε ασυµβίβαστο εκ των 

µνηµονευοµένων στο άρθρο 7 παρ. 3 του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήµερα. Η κατά τα άνω νέα 

Εσωτερική Ελεγκτής της Εταιρείας θ΄ απασχολείται µε σύµβαση πλήρους και αποκλειστικής 

απασχολήσεως, και θα εποπτεύεται (όπως εξάλλου συνέβαινε και µε την αποχωρήσασα 

Εσωτερική  Ελεγκτή) από ένα εκ των µη εκτελεστικών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκ 

περιτροπής. 

 
7. Τιµητική διάκριση για την Στέλιος Κανάκης Α.Β.Ε.Ε. από την «Εlle&Vire»    

Με την τιµητική διάκριση «δεύτερος καλύτερος συνεργάτης παγκοσµίως» βραβεύτηκε η 

Εταιρεία για τις επιδόσεις της στη ζαχαροπλαστική, το παγωτό και τα είδη επιδορπίων (desserts) 

από κορυφαία γαλλική επιχείρηση παραγωγής κρέµας και προϊόντων γάλακτος «Elle&Vire». Η 

εν λόγω διάκριση συνοδεύτηκε από τιµητικό βραβείο, το οποίο απονεµήθηκε στην διάρκεια του 

καθιερωµένου γκαλά που διοργάνωσε η Elle&Vire στην Brasserie Printemps µε την ευκαιρία της 

∆ιεθνούς Έκθεσης SIAL (η µεγαλύτερη έκθεση της βιοµηχανίας τροφίµων στο Παρίσι). Το 

ασηµένιο βραβείο παρέλαβε εκ µέρους της Εταιρείας ο κ. Στυλιανός Κανάκης, Πρόεδρος του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρείας από τον κ. Jerome Wolff, 

διευθυντή πωλήσεων εξωτερικού της «Elle&Vire». Το γεγονός αυτό αποτελεί σηµαντική 

διάκριση και ιδιαίτερη επιβράβευση για την Εταιρεία, καθώς µε τον τρόπο αυτό αναγνωρίζεται 

µε πανηγυρικό τρόπο η εξαιρετικά επιτυχηµένη συνεργασία των δύο εταιρειών και παράλληλα 

επιβραβεύεται η συστηµατική και διαρκής προσπάθεια της Εταιρείας να παρέχει και να 

εµπορεύεται πρώτες ύλες ποιότητας από κορυφαίους σε παγκόσµιο επίπεδο προµηθευτές, να 

εισάγει διαρκώς καινοτόµους µεθόδους για την βέλτιστη επεξεργασία αυτών και να επεκτείνεται 

σε σχέση µε την δραστηριότητά της αυτή και στις νέες αγορές των Βαλκανίων. 

 

 

 



 
 
 
  
 

   12 
 

 

Η βράβευση αυτή, όπως και η εν γένει  παρουσία της Εταιρείας στις µεγαλύτερες εµπορικές 

εκθέσεις  που αφορούν στον κλάδο, ενισχύει το συγκριτικό πλεονέκτηµα της Εταιρείας και 

αποτελεί την βάση για την περαιτέρω επέκταση των δραστηριοτήτων της, καθώς η έµφαση που 

επί σειρά ετών  προσδίδει  η εταιρεία στην ποιοτική υπεροχή των διανεµοµένων προϊόντων και 

των παρεχοµένων υπηρεσιών επιβραβεύεται σε όλη την σειρά των εµπλεκοµένων . 

 

8.Ανάπτυξη υφιστάµενων και νέων δραστηριοτήτων  

Η Εταιρεία ερευνά σε διαρκή βάση και µε τρόπο συστηµατικό αλλά και µεθοδικό, µε βάση την 

εµπειρία και τεχνογνωσία που διαθέτει, την ∆ιεθνή αγορά µε σκοπό την αναζήτηση νέων 

συνεργασιών και την ενίσχυση του πλήθους των αντιπροσωπευόµενων από την ίδια  προϊόντων. 

Εντός του ανωτέρω πλαισίου και στην διάρκεια του 2008 συνέχισε να διευρύνει την γκάµα των 

προϊόντων της µέσω της ανάπτυξης υφιστάµενων συνεργασιών, αλλά και µε την σύναψη νέων 

συνεργασιών.  

Πιο συγκεκριµένα, η Εταιρεία λάνσαρε 26 νέους κωδικούς προϊόντων εντός της χρήσεως 2008. 

Έµφαση δόθηκε στον εµπλουτισµό της γκάµας της ζαχαροπλαστικής και του παγωτού µέσω των 

υφιστάµενων προµηθευτών που η Εταιρεία αντιπροσωπεύει, όπως της Ιταλικής FABBRI 1905 µε 

προϊόντα για ζαχαροπλαστική όπως η σειρά Nappage σε γεύση Φυστίκι και σε γεύση 

Μαρακούγια, η σειρά SIMPLE για παγωτό σε γεύση Σαγκουίνι, το Delipaste Peanuts και το 

Variegato Peanuts, Variegato Amarena Light, Variegato Maracuja και η βάση για παγωτό 

PAMATIS.   

Η εταιρεία ξεκίνησε επίσης συνεργασία µε την ιταλική εταιρεία SCATOLIFICIO VENEZIA από 

την οποία εισάγει και διανέµει πλαστικά ποτηράκια παρουσίασης µίας χρήσης σε διάφορα σχέδια 

και µεγέθη. Ακόµα η εταιρεία εµπλούτισε και τη γκάµα της αρτοποιίας µε το φυσικό υγρό 

προζύµι Barley Liquid από την γερµανική εταιρεία BOCKER και τη γκάµα της 

αρτοζαχαροπλαστικής µε το µίγµα για κέικ σοκολάτας Sentas Chocolate από τη γερµανική 

εταιρεία KOMPLET ABEL & SCHAEFER. 

Τέλος η εταιρεία υπέγραψε συµφωνία αποκλειστικής διανοµής των προϊόντων της γαλλικής 

εταιρείας DECORS & CREATIONS για τις χώρες της Ελλάδας, Κύπρου, Βουλγαρίας και λοιπών 

Βαλκανικών χωρών. Πρόκειται για µία µεγάλη γκάµα από πλαστικές φόρµες για τούρτες σε 

διάφορα σχέδια και πολλά διακοσµητικά ζαχαροπλαστικής. 

Παράλληλα στην διάρκεια της χρήσης 2008 η Εταιρεία προχώρησε και στην επέκταση των 

υφισταµένων συνεργασιών της, µε στόχο την επέκταση των δραστηριοτήτων της και τη 

διείσδυσή της σε νέες γεωγραφικά αγορές, οι οποίες παρουσιάζουν σηµαντικά περιθώρια 

ανάπτυξης, υπογράφοντας σχετικές επεκτάσεις συµβολαίων µε τους προµηθευτές της.  
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Πιο συγκεκριµένα υπογράφηκε µε την ιταλική εταιρεία FABBRI 1905 συµφωνία επέκτασης της 

αποκλειστικής συνεργασίας µεταξύ των 2 εταιρειών και για την γεωγραφική περιοχή της 

Αλβανίας. 

Η εταιρεία αντιλαµβανόµενη τον σηµαντικό ρόλο που αναµένεται να διαδραµατίσουν οι αγορές 

των γειτονικών Βαλκανικών χωρών στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της, αλλά και τις 

προοπτικές των εν λόγω αγορών λόγω κυρίως του πρώιµου σταδίου αναπτύξεως στο οποίο 

βρίσκονται, συστηµατικά επεκτείνει από γεωγραφικής απόψεως τις σχετικές συµφωνίες µε τους 

οίκους των οποίων τα προϊόντα αντιπροσωπεύει, ώστε να καταλαµβάνονται από γεωγραφικής 

απόψεως και οι εν λόγω περιοχές από τις αντίστοιχες συµφωνίες. 

 

Άξιο ιδιαίτερης αναφοράς τέλος τυγχάνει το γεγονός ότι η εταιρεία συνεχίζει την πολύ 

επιτυχηµένη συνεργασία της µε την διεθνούς φήµης Γαλλική σχολή γαστρονοµίας ECOLE 

LENOTRE µε την οποία διεξάγει υψηλού επιπέδου σεµινάρια γαστρονοµίας στο Athens Center 

of Gastronomy ενώ µέσα στο 2008 πραγµατοποίησε και τα πρώτα σεµινάρια µε την εν λόγω 

Γαλλική Σχολή στη Θεσσαλονίκη και πιο συγκεκριµένα στο Thessaloniki Center of Gastronomy. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ B’ 

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες  

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η εξειδικευµένη 

τεχνογνωσία της, η δηµιουργία ισχυρού εµπορικού ονόµατος (brand name) σε συνδυασµό µε την 

διαρκή µελέτη, έρευνα αγοράς και εµπορία νέων προϊόντων µε έµφαση στην ποιότητα και στην 

δυνατότητα άµεσης ικανοποίησης της υφισταµένης και µελλοντικής ζήτησης, καθώς και η 

δηµιουργία ισχυρών οργανωτικών , τεχνικών και εµπορικών  υποδοµών, βοηθούν την Εταιρεία 

να είναι διαρκώς ανταγωνιστική και να προωθεί την διείσδυσή της σε νέες αγορές.  

Κατά την χρονική στιγµή συντάξεως της παρούσας Έκθεσης, η παγκόσµια οικονοµική κρίση δεν 

φαίνεται να επηρεάζει ουσιωδώς την δραστηριότητα της Εταιρείας, λόγω όµως της έντασης του 

φαινοµένου, της εκτιµώµενης διάρκειας αυτού και της γενικότερης κατάστασης ασφυξίας και 

έλλειψης ρευστότητας που παρατηρείται στην αγορά η τυχόν γενικότερη µείωση της 

καταναλωτικής ζήτησης είναι πιθανόν να επηρεάσει αρνητικά τις πωλήσεις και τα περιθώρια 

κέρδους του κλάδου τροφίµων. Η µικρή χρηµατοοικονοµική έκθεση της Εταιρείας και η 

σηµαντική ποιοτική και προϊοντική της διαφοροποίηση αποτελούν τα κύρια εφόδια που αυτή 

διαθέτει για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών συνεπειών της οικονοµικής κρίσης.   
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Οι συνήθεις Χρηµατοοικονοµικοί και λοιποί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία είναι 

κίνδυνοι αγοράς (µεταβολές σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες, τιµές αγοράς, πιστωτικός κίνδυνος, 

κίνδυνος ρευστότητας, επιτόκιο, κίνδυνος αποθεµάτων, κίνδυνος µείωσης της ζήτησης λόγω 

γενικότερης καταναλωτικής ύφεσης).  

Ειδικότερα:  

 

1. Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Η µεγάλη πλειοψηφία των συναλλαγών και υπολοίπων της Εταιρείας είναι σε Ευρώ.  Υπάρχουν 

περιορισµένης έκτασης υποχρεώσεις σε έτερο πλην του Ευρώ νόµισµα  ύψους 2.811.933 

∆ανέζικες κορόνες µε αποτίµηση  αξίας 377.410 Ευρώ την 31/12/2008 και ως εκ τούτου η 

έκθεση σε συναλλαγµατικούς κινδύνους αξιολογείται ως πολύ χαµηλή και πάντως ελεγχόµενη. Η 

∆ιοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς τους συναλλαγµατικούς κινδύνους που ενδέχεται 

να προκύψουν και αξιολογεί την ανάγκη λήψης σχετικών µέτρων, πλην όµως κατά την παρούσα 

χρονική στιγµή ο εν λόγω κίνδυνος αξιολογείται ως ελεγχόµενος. 

 

2. Κίνδυνος αύξησης των τιµών των πρώτων υλών 

 Οι αυξήσεις των τιµών των εισαγοµένων εµπορευµάτων (κύρια Ευρώπη) τα τελευταία πέντε έτη 

κυµαίνονται σε ποσοστό 3-10% κατά µέσο όρο, και διεθνώς , ενόψει της γενικότερης 

οικονοµικής κρίσης προβλέπονται σηµαντικές αυξοµειώσεις και εν γένει  αστάθεια στις τιµές 

κυρίως σε σιτηρά και λάδια, ως εκ τούτου η έκθεση στον εν λόγω κίνδυνο αξιολογείται ως 

αυξηµένη και για τον λόγο αυτό η διοίκηση της Εταιρείας λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα 

προκειµένου αφενός µεν να περιορίσει µέσω ειδικών συµφωνιών µε τους προµηθευτές της την 

έκθεση στον εν λόγω κίνδυνο και αφετέρου να προσαρµόσει ανάλογα την τιµολογιακή και 

εµπορική της πολιτική.  

 

3. Πιστωτικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία δεν έχει σηµαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε κάποια από τα 

συµβαλλόµενα µε αυτήν µέρη, κυρίως λόγω της µεγάλης διασποράς του πελατολογίου της (2.350 

πελάτες). Επίσης δεν υπάρχει πελάτης που να συµµετέχει µε ποσοστό πάνω από 4% στον κύκλο 

εργασιών.  Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας µε βάση τις εσωτερικές αρχές λειτουργίας της διασφαλίζει 

ότι οι πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών λαµβάνουν χώρα προς πελάτες υψηλής πιστωτικής 

αξιοπιστίας. Συνακόλουθα ο εν λόγω κίνδυνος αξιολογείται ως περιορισµένος και σε κάθε 

περίπτωση ως ελεγχόµενος , καθώς η Εταιρεία παρακολουθεί συστηµατικά τις επιδόσεις και την 

οικονοµική απόδοση των πελατών της, ώστε να ενεργεί, στο µέτρο που αυτό είναι εφικτό 

προληπτικά, µε στόχο την αποφυγή δηµιουργίας  επισφαλειών . 
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4. Κίνδυνος ρευστότητας 

Η Εταιρεία διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση και υψηλό δείκτη  ρευστότητας. Η γενική 

ρευστότητα της Εταιρείας βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι ο δείκτης 

γενικής ρευστότητας (Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις) ανέρχεται 

σε 2,80 ενώ ο δείκτης αµέσου ρευστότητας (Κυκλοφορούν Ενεργητικό αφαιρουµένων των 

αποθεµάτων προς Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις) ανέρχεται σε 2,25 . Η πολιτική της Εταιρείας 

είναι να εκµεταλλεύεται τις εκπτώσεις λόγω αµέσων πληρωµών (cash discounts) που 

προσφέρουν οι προµηθευτές της, ενώ παράλληλα η ∆ιοίκηση της Εταιρείας έχει εξασφαλίσει την 

δυνατότητα δανεισµού µε ευνοϊκούς όρους από τις συνεργαζόµενες τράπεζες. Ως εκ τούτου ο εν 

λόγω κίνδυνος αξιολογείται ως χαµηλός και πάντως ελεγχόµενος. 

 

5. Επιτοκιακός κίνδυνος  

Η διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τις ανάγκες 

χρηµατοδότησης της Εταιρείας, πλην όµως λόγω της ελάχιστης εξάρτησης της Εταιρείας από 

εξωτερικό δανεισµό (1.075.397 Ευρώ την 31-12-2008), δεν υφίσταται ιδιαίτερος επιτοκιακός 

κίνδυνος. Σε κάθε δε περίπτωση  ενόψει του ότι ο δανεισµός της Εταιρείας είναι συνδεδεµένος µε 

το Euribor , η σηµαντική µείωση  του τελευταίου  έχει άµεσο θετικό αντίκτυπο στις 

χρηµατοοικονοµικές δαπάνες της Εταιρείας     

  

6. Κίνδυνος απαξίωσης αποθεµάτων  

 Η Εταιρεία λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα (ασφάλιση, φύλαξη) για να ελαχιστοποιήσει τον 

κίνδυνο και τις ενδεχόµενες ζηµιές λόγω απώλειας αποθεµάτων  από φυσικές καταστροφές. 

Παράλληλα λόγω της µεγάλης κυκλοφοριακής ταχύτητας των αποθεµάτων (72 ηµέρες), και 

ταυτόχρονα της µεγάλης διάρκειας αυτών  (ηµεροµηνία λήξης), ο κίνδυνος απαξίωσής τους είναι 

ιδιαίτερα περιορισµένος, ενώ η διείσδυση της Εταιρείας και σε νέες γεωγραφικά αγορές 

(Βαλκάνια κλπ) περιορίζει  την έκθεση στον εν λόγω κίνδυνο, καθώς µέσω  των αγορών αυτών 

παρέχονται στην  Εταιρεία  περισσότερες εναλλακτικές λύσεις για την διάθεση των αποθεµάτων 

της . 
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7. Μείωση ζήτησης λόγω γενικότερης καταναλωτικής ύφεσης 

Η Εταιρεία ανήκει στο κλάδο των τροφίµων και η ζήτηση των εµπορευµάτων στον κλάδο στον 

οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία παραµένει προς το παρόν σταθερή παρά το γενικότερο κλίµα 

καταναλωτικής ύφεσης. Πάντως ο συγκεκριµένος κίνδυνος, ενόψει και των γενικότερων 

συνθηκών αναµένεται να επηρεάσει  τις αποδόσεις της Εταιρείας καθώς η µείωση της ζήτησης 

αναµένεται να ενταθεί, εφόσον οι γενικότερες συνθήκες οικονοµικής ύφεσης συνεχισθούν µε την 

ίδια ένταση    

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ’  

Σηµαντικές συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη  

 

Στην παρούσα ενότητα περιλαµβάνονται οι σηµαντικότερες συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας 

και συνδεδεµένων  µε αυτήν προσώπων, (συνδεόµενα µέρη) όπως αυτά ορίζονται στο ∆ιεθνές  

Λογιστικό Πρότυπο 24 και ειδικότερα στην εν λόγω Ενότητα περιλαµβάνονται: 

(α)οι συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας και κάθε συνδεδεµένου προσώπου που 

πραγµατοποιήθηκαν κατά την κλειόµενη χρήση 2008 (1.1.2008-31.12.2008) και οι οποίες 

επηρέασαν ουσιαστικά την χρηµατοοικονοµική θέση ή τις επιδόσεις της Εταιρείας κατά την εν 

λόγω περίοδο. 

(β)οι τυχόν µεταβολές των συναλλαγών µεταξύ της Εταιρείας και κάθε συνδεδεµένου προσώπου 

που περιγράφονται στην τελευταία ετήσια έκθεση, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν ουσιαστικές 

συνέπειες για τη χρηµατοοικονοµική θέση ή τις επιδόσεις της Εταιρείας κατά την χρήση 2008. 

Σηµειώνουµε ότι η αναφορά στις ως άνω συναλλαγές η οποία ακολουθεί  περιλαµβάνει τα 

ακόλουθα στοιχεία: 

α) το ποσό αυτών των συναλλαγών, 

β) το ανεξόφλητο υπόλοιπο τους στο τέλος της χρήσης (31.12.2008), 

γ) την φύση της σχέσεως του συνδεδεµένου προσώπου µε τον εκδότη και 

δ) τυχόν πληροφοριακά στοιχεία για τις συναλλαγές, τα οποία είναι απαραίτητα για την 

κατανόηση της οικονοµικής θέσης της Εταιρείας, µόνον όµως εφόσον οι συναλλαγές 

αυτές είναι ουσιώδεις και δεν έχουν πραγµατοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της 

αγοράς.  
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ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ  01.01-31.12.2008 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1  

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών  

Σε θυγατρικές 0,00 

Σε λοιπά συνδεδεµένα µέρη 0,00 

  

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών  

Από θυγατρικές 0,00 

Από λοιπά συνδεδεµένα µέρη 0,00 

  

Πωλήσεις παγίων  

Προς θυγατρικές 0,00 

Προς λοιπά συνδεδεµένα µέρη 0,00 

  

Απαιτήσεις   

Από θυγατρικές 0,00 

Από λοιπά συνδεδεµένα µέρη 0,00 

  

Υποχρεώσεις   

Σε θυγατρικές 0,00 

Σε λοιπά συνδεδεµένα µέρη 0,00 

  

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : Παροχές προς την διοίκηση και στελέχη της Εταιρείας 

 

Α. Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της 

διοίκησης           540.499,46 

Β. Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης                           0,00 

Γ. Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης   

 

3.859,59 

 

Σηµειώσεις :  

1. ∆εν υπάρχουν συνδεδεµένα προς την Εταιρεία νοµικά πρόσωπα  

2.  ∆εν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε µέλη του ∆.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας 

(και τις οικογένειές τους). 

3. Πλην των ως άνω αµοιβών δεν υφίστανται άλλες συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας και των εν 

λόγω διευθυντικών στελεχών  και µελών του ∆.Σ. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ∆΄ 

Αναλυτικές πληροφορίες, κατά το άρθρο 4 παρ. 7 ν. 3556/2007, όπως ισχύει σήµερα  

 

1. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήµερα στο ποσό των 3.825.000 Ευρώ, είναι 

ολοσχερώς καταβεβληµένο και διαιρείται σε 7.500.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής 

αξίας 0,51 Ευρώ εκάστης. Όλες οι µετοχές της Εταιρείας είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο 

Αθηνών και διαπραγµατεύονται στην κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης.  

2. ∆εν υπάρχουν περιορισµοί αναφορικά µε την µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρείας.  

3. Η Εταιρεία δεν διαθέτει συµµετοχές σε άλλες εταιρείες ή επιχειρήσεις.  

 Περαιτέρω οι σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές στο µετοχικό κεφάλαιο και δικαιώµατα 

ψήφου της Εταιρείας, κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 9 έως 11 του ν. 3556/2007 

είναι οι ακόλουθες:  

• Στυλιανός Κανάκης: 5.407.932 µετοχές και δικαιώµατα ψήφου (ποσοστό 72,11%),  

• Μαρία Κανάκη: 600.000 µετοχές και δικαιώµατα ψήφου (ποσοστό 8,00%), 

4. ∆εν υφίστανται µετοχές, οι οποίες παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου.  

5. ∆εν υφίστανται γνωστοί στην Εταιρεία περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου σε κατόχους µετοχών 

της Εταιρείας.  

6. ∆εν έχουν περιέλθει εις γνώση της Εταιρείας τυχόν συµφωνίες µεταξύ µετόχων, οι οποίες 

συνεπάγονται περιορισµούς στην µεταβίβαση µετοχών ή περιορισµούς στην άσκηση των 

δικαιωµάτων ψήφου.  

7. Αναφορικά µε τον διορισµό και την αντικατάσταση µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 

Εταιρείας καθώς και τα σχετικά µε την τροποποίηση του Καταστατικού αυτής, δεν υφίστανται 

κανόνες οι οποίοι διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει 

σήµερα.  

8. ∆εν υφίσταται ειδική αρµοδιότητα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή ορισµένων µελών του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου για έκδοση νέων µετοχών ή την αγορά ιδίων µετοχών σύµφωνα µε το 

άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920.  

9. ∆εν υφίσταται οιαδήποτε σηµαντική συµφωνία συναφθείσα από την Εταιρεία, η οποία να 

τίθεται σε ισχύ, τροποποιείται ή λήγει σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν 

δηµόσιας πρότασης.  

10. ∆εν υφίσταται οιαδήποτε συµφωνία µεταξύ της Εταιρείας και µελών του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου αυτής ή του προσωπικού, η οποία να προβλέπει αποζηµίωση σε περίπτωση 

παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιµο λόγο ή τερµατισµού της θητείας ή της απασχόλησής τους 

εξαιτίας οιασδήποτε δηµόσιας πρότασης.         
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Επεξηγηµατική έκθεση σχετικά µε τις πληροφορίες α. 4 παρ. 8 ν. 3556/2007 

 

Η αρίθµηση στην παρούσα επεξηγηµατική έκθεση (η οποία συντάσσεται σύµφωνα µε την παρ. 8 

του άρθρου 4 του ν.3556/2007) ακολουθεί την αντίστοιχη σχετική αρίθµηση των πληροφοριών 

του α. 4 παρ. 7 του ν. 3556/2007, ως αυτές οι πληροφορίες παρατίθενται ανωτέρω. 

1. Η διάρθρωση και ο τρόπος σχηµατισµού του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας παρατίθεται 

αναλυτικά στο άρθρο 5 του Καταστατικού της εταιρείας. Οι µετοχές της εταιρείας εισήχθησαν 

στο Χρηµατιστήριο Αθηνών στις 18 Ιουλίου 2002. 

2. Ουδείς τέτοιος περιορισµός υφίσταται είτε νόµου, είτε εκ του Καταστατικού της εταιρείας, 

ούτε από οιαδήποτε άλλη συµφωνία.  

3. Η Εταιρεία δεν διαθέτει συµµετοχές σε άλλες εταιρείες ή επιχειρήσεις.  

Τα στοιχεία σχετικά µε τον αριθµό µετοχών και δικαιωµάτων ψήφου των προσώπων που 

διαθέτουν σηµαντικές συµµετοχές, έχουν αντληθεί από το τηρούµενο από την Εταιρεία 

µετοχολόγιο.  

4. ∆εν υπάρχουν άλλες κατηγορίες µετοχών, ει µη µόνον κοινές ονοµαστικές µετά  ψήφου. 

5. ∆εν έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία τέτοιοι περιορισµοί. 

6. Οµοίως δεν έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία τέτοιες συµφωνίες.     

7. Στα συγκεκριµένα θέµατα το Καταστατικό της Εταιρείας δεν παρουσιάζει αποκλίσεις  από τις 

προβλέψεις του κ.ν. 2190/1920.  

8. ∆εν υφίσταται τέτοια ειδική αρµοδιότητα. 

9. Ελλείψει τέτοιων συµφωνιών, παρέλκει οιαδήποτε επεξήγηση.  

10. Οµοίως, ελλείψει τέτοιων συµφωνιών παρέλκει οιαδήποτε επεξήγηση.  

Η παρούσα επεξηγηµατική έκθεση συνετάγη, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 8 του ν. 3556/2007.  

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε΄  

Πληροφορίες για εργασιακά ή περιβαλλοντικά θέµατα   

     

1. Η Εταιρεία στην διάρκεια της κλειοµένης χρήσης 2008 απασχόλησε κατά µέσο όρο 69 άτοµα.  

Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι σχέσεις της Εταιρείας µε το προσωπικό της είναι άριστες και δεν 

παρουσιάζονται εργασιακά προβλήµατα, καθώς µία εκ των βασικών προτεραιοτήτων της 

Εταιρείας είναι η διατήρηση και η ενίσχυση του κλίµατος εργασιακής ειρήνης.  
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Η Εταιρεία καθηµερινά φροντίζει για την λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων και την υιοθέτηση 

πρακτικών, προκειµένου να συµµορφώνεται πλήρως και απολύτως µε τις ισχύουσες διατάξεις 

της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας.      

 

2. Η Εταιρεία αναγνωρίζει την ανάγκη για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης µε 

βάση τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και στοχεύει σε µία ισορροπηµένη οικονοµική ανάπτυξη 

σε αρµονία µε το φυσικό περιβάλλον. Ακολουθώντας µία πορεία βιώσιµης ανάπτυξης, ασκεί τις 

δραστηριότητές της µε τρόπο που εξασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος και την υγιεινή 

και την ασφάλεια των εργαζοµένων, της τοπικής κοινωνίας και του κοινού.  

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ΄  

Εξέλιξη, επιδόσεις και θέση της Εταιρείας –Χρηµατοοικονοµικοί και µη βασικοί δείκτες 

επιδόσεων  

 

Στην παρούσα ενότητα περιλαµβάνεται µια ορθή και συνοπτική απεικόνιση της εξέλιξης, των 

επιδόσεων, των δραστηριοτήτων και της θέσης της Εταιρείας. Η απεικόνιση αυτή λαµβάνει χώρα 

µε τέτοιο τρόπο, ώστε να παρέχεται µια ισορροπηµένη και περιεκτική ανάλυση σχετικά µε τις 

ανωτέρω κατηγορίες θεµάτων, η οποία αντιστοιχεί στο µέγεθος και στην πολυπλοκότητα των 

δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Επίσης στο τέλος της σχετικής απεικόνισης παρατίθενται και 

ορισµένοι δείκτες (χρηµατοοοικονοµικοί και µη) τους οποίους το ∆.Σ. αξιολογεί ως χρήσιµους 

για την πληρέστερη κατανόηση των ανωτέρω θεµάτων.  

 

1. Εξέλιξη της Εταιρείας : 

Η πορεία των βασικών οικονοµικών µεγεθών της Εταιρείας κατά την διάρκεια της τελευταίας 

τετραετίας 2005-2008 έχει ως εξής : 

 

Εξέλιξη         ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

 31.12.05 31.12.06 31.12.07 31.12.08 

Σύνολο ενεργητικού 15.553 16.659 18.597 20.382 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 11.329 12.100 13.255  15.209 

Κύκλος εργασιών 14.252 15.280 17.753 18.732 

Κέρδη προ φόρων 1.508 1.792 2.291 2.475 

Κέρδη µετά από φόρους 937 1.209 1.679 1.783 

 

 



 
 
 
  
 

   21 
 

 

Η ποσοστιαία µεταβολή των πωλήσεων και των κερδών µετά από φόρους έχει ως εξής : 

 

 31.12.05 31.12.06 31.12.07 31.12.08 

Μεταβολή πωλήσεων 3,5% 7,2% 16,2% 5,5% 

Μεταβολή κερδών µετά από φόρων 15,8% 29,1% 38,9% 6,2% 

 

Τα ανωτέρω στοιχεία καταδεικνύουν την συνεχή ανάπτυξη της εταιρείας τόσο σε επίπεδο 

πωλήσεων όσο και σε επίπεδο κερδοφορίας. Πρέπει να σηµειωθεί ότι από την λειτουργία της 

εταιρείας ως Α.Ε. (νοµική µορφή 1993) ουδέποτε υπήρξε µείωση των πωλήσεων της σε σχέση µε 

τη προηγούµενη χρήση. 

Η µικρότερη αύξηση των πωλήσεων κατά 5,5% σε σχέση µε τις µεγαλύτερες αυξήσεις του 

προηγούµενου έτους αλλά και των τριµηνιαίων ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων οφείλεται 

στην οικονοµική κρίση  η οποία ενέσκυψε στην διάρκεια του τελευταίου τριµήνου του 2008 και 

κατ’επέκταση επηρέασε και το ρυθµό αύξησης των κερδών. 

 

2. Επιδόσεις της Εταιρείας  

Κατωτέρω παρατίθενται ορισµένα ποσά και συναφείς αριθµοδείκτες αναφορικά µε την απόδοση 

της εταιρείας κατά την διάρκεια της τελευταίας τετραετίας 2005-2008: 

                                                                ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

 31.12.05 31.12.06 31.12.07 31.12.08 

Κέρδη µετά από φόρους 937 1.209 1.679 1.783 

Κέρδη προ φόρων 1.508 1.792 2.291 2.475 

Κέρδη προ φόρων τόκων & αποσβέσεων 1.771 2.062 2.657 2.840 

Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων  

(προ φόρων) 

 

13% 

 

15% 

 

17% 

 

16% 

Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων (µετά 

φόρων) 

 

6% 

 

7% 

 

9% 

 

9% 

 

Οι επιδόσεις της εταιρείας εξακολουθούν να  είναι υψηλές µε την αποδοτικότητα των ιδίων 

κεφαλαίων να φτάνει την τελευταία τριετία σε ποσοστά 15-17% . Παρά την αύξηση των 

λειτουργικών εξόδων κατά 9,5% σε σχέση µε τη χρήση του 2007 και µε αύξηση των πωλήσεων 

κατά 5,5% (ήτοι µειωµένη ποσοστιαία αύξηση σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση) τα κέρδη 

προ φόρων αυξήθηκαν κατά 8%. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην βελτίωση του µικτού 

περιθωρίου κέρδους κατά µία επιπλέον µονάδα από 33,35% σε 34,47%. 
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3. Χρηµατοοικονοµικοί  και µη βασικοί δείκτες επιδόσεων και θέσης της εταιρείας : 

Κατωτέρω παρατίθενται ορισµένοι αριθµοδείκτες , χρηµατοοικονοµικοί και µη , που άπτονται 

των βασικών επιδόσεων και της θέσης  της εταιρείας : 

 31.12.05 31.12.06 31.12.07 31.12.08 

Κυκλοφοριακής ταχύτητας (ηµέρες)     

Μέση διάρκεια παραµονής απαιτήσεων 196 187 185 180 

Μέση διάρκεια παραµονής αποθεµάτων 54 39 67 72 

Μέση διάρκεια  εξόφλησης 

βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 

 

152 

 

153 

 

158 

 

133 

 

∆ιάρθρωσης Κεφαλαίων (φορές) 

    

Ίδια προς συνολικά Κεφάλαια 0,73 0,72 0,71 0,75 

∆άνεια προς ίδια κεφάλαια 0,11 0,06 0,18 0,07 

Ίδια Κεφάλαια προς συνολικές υποχρεώσεις 2,68 2,65 2,48 2,94 

Ταχύτητα κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων 1,26 1,26 1,34 1,23 

Ταχύτητα κυκλοφορίας παγίων 2,41 2,27 2,62 2,39 

 

Επενδυτική 

    

Κέρδος ανά µετοχή (προ φόρων) 0,20 0,23 0,31 0,33 

Λογιστική Αξία ανά µετοχή 1,51 1,61 1,77 2,03 

Κατά την τελευταία τετραετία η εταιρεία προσπάθησε και κατόρθωσε να µειώσει το µέσο όρο 

είσπραξης των απαιτήσεων κατά 16 ηµέρες βελτιώνοντας τη ρευστότητα της. Η βελτίωση της 

ρευστότητας σε συνδυασµό µε την αύξηση της κερδοφορίας και την σταθερή µερισµατική 

πολιτική έδωσε τη δυνατότητα για : 

-Μείωση του τραπεζικού δανεισµού κατά 1.382.661 ευρώ  

-Μείωση κατά 25 ηµέρες της µέσης διάρκειας εξόφλησης βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων. 

-Αύξηση των ιδίων κεφαλαίων 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι η εταιρεία διαθέτει µια από τις καλύτερες σχέσεις κεφαλαιακής 

επάρκειας (∆άνεια/Ίδια Κεφάλαια 0,07) σε σχέση µε το σύνολο των επιχειρήσεων των οποίων οι 

µετοχές διαπραγµατεύονται στο ΧΑ. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ 

Προβλεπόµενη πορεία και εξέλιξη της Εταιρείας για την χρήση 2009 

 

Στην παρούσα Ενότητα και αναφορικά µε τις δραστηριότητες της Εταιρείας κατά την τρέχουσα 

χρήση 2009, παρατίθενται ορισµένα στοιχεία και εκτιµήσεις ποιοτικού χαρακτήρα , προκειµένου 

να αποτυπωθεί µε τον ασφαλέστερο δυνατό τρόπο, ενόψει και της προϊούσας αβεβαιότητας λόγω 

της διαρκείας της οικονοµικής κρίσης,  η εν λόγω εξέλιξη .  

Τα εν λόγω στοιχεία και εκτιµήσεις έχουν ως ακολούθως :  

 

A. Η αύξηση κατά 5,5 % του κύκλου εργασιών το έτος του 2008 σε σχέση µε το αντίστοιχο έτος  

του 2007 εκτιµάται από την Εταιρεία ότι είναι ο  βασικός δείκτης για την τελική διαµόρφωση του 

ετήσιου κύκλου εργασιών για το 2009, παρά τις δυσµενείς οικονοµικές συγκυρίες.  

Β. Η δυναµική των πωλήσεων του Υποκαταστήµατος στην Βόρειο  Ελλάδα εκτιµάται από την 

Εταιρεία ότι θα αντισταθµίσει  την όποια τυχόν µείωση της ζήτησης σε περιοχές της Κεντρικής 

και Νοτίου Ελλάδος . 

Γ. Το µικτό περιθώριο κέρδους θα κυµανθεί στα περσινά επίπεδα µε την τάση να επανέλθει στο 

ποσοστό του 2007 (µείωση 1%) λόγω του έντονου ανταγωνισµού που προκαλεί η παγκόσµια 

οικονοµική κρίση. 

∆. Η πρόβλεψη για µείωση του µικτού κέρδους µπορεί να επηρεάσει και τα τελικά αποτελέσµατα 

της εταιρείας σε µικρό βαθµό . 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Η΄ 

Λοιπές πληροφορίες 

1.1 ∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα τα οποία να συνέβησαν από την λήξη της κλειοµένης 

χρήσεως µέχρι και την ηµέρα σύνταξης της παρούσας έκθεσης µε εξαίρεση τα κατωτέρω: 

 

α) συµµετοχή της Εταιρείας στην Έκθεση ΑΡΤΟΖΑ 2009.  

Η Εταιρεία συµµετείχε µε µεγάλη επιτυχία στην 11η ∆ιεθνή Έκθεση για την Αρτοποιία, την 

Ζαχαροπλαστική και το Παγωτό ΑΡΤΟΖΑ 2009, η οποία διεξήχθη στις εγκαταστάσεις του 

πρώην Ανατολικού Αεροδροµίου Αθηνών κατά το χρονικό διάστηµα από 20 έως και 24 

Φεβρουαρίου 2009. Η Εταιρεία συµµετείχε στην εν λόγω Έκθεση µε δικό της περίπτερο, όπου οι 

επισκέπτες είχαν την δυνατότητα αφενός να γνωρίσουν την ευρεία γκάµα των προϊόντων της και 

την υψηλού επιπέδου εφαρµογή τους στην αρτοποιία, την ζαχαροπλαστική και το παγωτό και 

αφετέρου να ενηµερωθούν για τα νέα προϊόντα και τις εντυπωσιακές νέες εφαρµογές που 

προωθεί η Εταιρεία αλλά και για τις νέες συνεργασίες αυτής στις χώρες των Βαλκανίων.   
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β) αντικατάσταση παραιτηθέντος µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας κατά τη συνεδρίαση αυτού της 4ης  Φεβρουαρίου 2009 

εξέλεξε, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος µη εκτελεστικού µέλους κ. ∆ηµητρίου 

Κουτσολιάκου, ως νέο µη εκτελεστικό µέλος του τον κ. Χρήστο Βαταλίδη του Παναγιώτη, για το 

υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος µέλους. 

 

γ) φορολογικός έλεγχος εταιρείας 

Ο φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2005-2007 βρίσκεται σε εξέλιξη και αναµένεται να 

ολοκληρωθεί εντός του Μαρτίου του 2009. Ο φόρος επί των διαφορών φορολογικού ελέγχου 

αναµένεται να µη αποκλίνει ουσιωδώς από την ήδη σχηµατισθείσα πρόβλεψη που ανέρχεται για 

τις χρήσεις αυτές σε 100.000,00 ευρώ και θεωρείται επαρκής. Τυχόν διαφορά  που θα προκύψει , 

θα επηρεάσει τα αποτελέσµατα µετά φόρων της χρήσης 2009. 

 

1.2 Η Εταιρεία δεν διαθέτει ιδιαίτερο Τµήµα (∆ιεύθυνση) Έρευνας και Ανάπτυξης, πλην όµως 

µέσω των ειδικών κέντρων (Κέντρα Γαστρονοµίας) τα οποία διαθέτει και λειτουργεί στην Αθήνα 

και στην Θεσσαλονίκη εξελίσσει κατά τρόπο συστηµατικό τις µεθόδους αξιοποίησης και 

χρήσεως των προϊόντων της, µε στόχο την παροχή προστιθέµενης αξίας στα προϊόντα της και την 

εκµετάλλευση του συνόλου των δυνατοτήτων τους.      

1.3 Αναφορικά µε την προβλεπόµενη εξέλιξη της Εταιρείας σχετική  ανάλυση παρατίθεται στην 

Ενότητα Ζ΄ της παρούσας έκθεσης.  

1.4 Η Εταιρεία δεν διαθέτει µετοχές ή µερίδια της παρ. 5 του άρθρου 103 του κ.ν. 2190/1920  

 

 

 

Αχαρνές , 10 Μαρτίου 2009 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας 
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 

Βεβαιώνεται ότι, η ανωτέρω ετήσια  Έκθεση του ∆.Σ. που αποτελείται από 19 σελίδες  είναι αυτή 

που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου  που χορήγησα  µε ηµεροµηνία 17/03/2009. 

 

 

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2009 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

 

 

 

Θεόδωρος Ν. Παπαηλιού   

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16641 

Σ.Ο.Λ α ε ο ε 
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Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «Στέλιος Κανάκης ΑΒΕΕ» 
 

 

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 
 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της «Στέλιος Κανάκης ΑΒΕΕ» (η 

«Εταιρεία»), οι οποίες αποτελούνται από τον Ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2008, και τις 

καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που 

έληξε την ηµεροµηνία αυτή καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και 

λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις. 

 

Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

 

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 

Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή 

περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε 

την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδη 

ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης την επιλογή 

και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που 

είναι λογικές για τις περιστάσεις. 

 

Ευθύνη Ελεγκτή 

∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση 

τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που 

είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη 

συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου 

µας µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το κατά πόσο οι Οικονοµικές Καταστάσεις 

είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που 

περιλαµβάνονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις.  

Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του 

κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των Οικονοµικών Καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για 

την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου 

σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε σκοπό το 

σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της 

αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.  
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Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών 

που εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς και 

αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των Οικονοµικών Καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα 

ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της 

γνώµης µας. 

 

Γνώµη 

 
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε 

ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας  κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2008, την 

χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την 

ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως 

αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Αναφορά επί άλλων νοµικών θεµάτων 

Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, στα πλαίσια των 

οριζοµένων από τα άρθρα 43α,  και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 

 

Αθήνα , 17 Μαρτίου 2009 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

  

 

 

Θεόδωρος Ν Παπαηλιού 

Αρ Μ. ΣΟΕΛ 16641 

ΣΟΛ αεοε 
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Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 

 

Κατάσταση αποτελεσµάτων 

 

  Περίοδος 

 Σηµ. 01.01-31.12.2008 01.01-31.12.2007 

Κύκλος εργασιών 16 18.732.243,57 17.753.199,81 

Κόστος πωληθέντων 18 12.274.724,69 11.831.933,47 

Μικτό κέρδος  6.457.518,88 5.921.266,34 

Άλλα έσοδα  εκµεταλλεύσεως 17 224.193,06 209.616,50 
Έξοδα διοικητικής 
λειτουργίας 18 629.510,91 721.551,40 

Έξοδα λειτουργίας πωλήσεων 18 3.347.749,34 2.909.679,64 

Άλλα έξοδα εκµεταλλεύσεως  123.205,40 125.096,05 
Αποτελέσµατα 
εκµετάλλευσης  2.581.246,29 2.374.555,75 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα  3.442,21 1.714,74 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 18 109.773,16 85.618,85 

Κέρδη προ φόρων  2.474.915,34 2.290.651,64 

Φόρος εισοδήµατος 19 691.863,73 611.811,41 

Κέρδη µετά από φόρους  1.783.051,61 1.678.840,23 

    

Κατανεµόµενα σε :    
Μετόχους  εταιρείας                                1.783.051,61 1.678.840,23 

    

Βασικά κέρδη ανά µετοχή  0,238 0,224 
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Κατάσταση Ισολογισµού    

 
  Υπόλοιπα 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Σηµ. 31.12.2008 31.12.07 

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 6 7.799.016,68 6.734.042,05 
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 7 11.948,21 21.904,12 

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  30.218,81 26.518,81 

Σύνολο µη κυκλοφορούντων περιουσιακών  στοιχείων 7.841.183,70 6.782.464,98 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
Αποθέµατα 9 2.436.186,13 2.184.844,50 
Απαιτήσεις από πελάτες 10 9.237.125,75 8.979.896,13 
Λοιπές απαιτήσεις 11 569.864,66 397.292,86 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών 12 297.348,65 251.952,49 

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών  στοιχείων  12.540.525,19 11.813.985,98 

Σύνολο  ενεργητικού  20.381.708,89 18.596.450,96 

    

Μετοχικό κεφάλαιο 13 3.825.000,00 3.825.000,00 
Αποθεµατικά υπέρ το άρτιο 13 3.293.857,69 3.293.857,69 
Λοιπά Αποθεµατικά 13 772.965,18 687.965,18 
Υπόλοιπο κερδών εις νέο 13 6.306.025,70 5.357.974,09 

∆ιαφορές αναπροσαρµογής 13 1.010.727,76 89.524,90 

Σύνολο καθαρής θέσης  15.208.576,33 13.254.321,86 

    

Υποχρεώσεις παροχών αποχωρήσεων                                                                                              154.030,59 80.000,00 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 8 396.684,68 44.423,47 

Λοιπές Προβλέψεις  150.000,00 100.000,00 

Σύνολο µη τρεχουσών υποχρεώσεων   700.715,27 224.423,47 

    
Βραχυπρόθεσµα δάνεια 14 1.075.397,26 2.435.622,58 
Τρέχων  φόρος εισοδήµατος  720.606,79 577.250,25 

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 15 2.676.413,24 2.104.832,80 

Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων  4.472.417,29 5.117.705,63 

Σύνολο καθαρής θέσης  και υποχρεώσεων  20.381.708,89 18.596.450,96 
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           Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων  

 

 Μετοχικό  

Υπέρ το 

άρτιο Τακτικό Λοιπά  ∆ιαφορές Υπόλοιπο  

 Κεφάλαιο διαφορά αποθεµατικό αποθεµατικά αναπρ/γής εις νέον Σύνολο 

 

Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 01.01.2007 3.825.000,00 3.293.857,69 423.000,00 199.965,18 89.524,90 4.269.133,86 12.100.481,63 

Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων περιόδου        
01.01.07 έως 31.12.2007        
∆ιάθεση κερδών χρήσης 2006   65.000,00   -65.000,00 0,00 
Καθαρά αποτελέσµατα περιόδου   0,00   1.678.840,23 1.678.840,23 

Μερίσµατα πληρωτέα      0,00     -525.000,00 -525.000,00 

Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 31.12.2007 3.825.000,00 3.293.857,69 488.000,00 199.965,18 89.524,90 5.357.974,09 13.254.321,86 

 

Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 01.01.2008 3.825.000,00 3.293.857,69 488.000,00 199.965,18 89.524,90 5.357.974,09 13.254.321,86 

Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων περιόδου        

01.01.08 έως 31.12.2008        
∆ιάθεση κερδών χρήσης 2007   85.000,00 0,00 921.202,86 -85.000,00 921.202,86 
Καθαρά αποτελέσµατα περιόδου   0,00 0,00 0,00 1.783.051,61 1.783.051,61 

Μερίσµατα πληρωτέα    0,00 0,00 0,00 -750.000,00 -750.000,00 

Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 31.12.2008 3.825.000,00 3.293.857,69 573.000,00 199.965,18 1.010.727,76 6.306.025,70 15.208.576,33 
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Κατάσταση ταµιακών ροών  

 

          01.01-31.12.2008          01.01-31.12.2007 

Λειτουργικές δραστηριότητες   

Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες) 

2.474.915,34 2.290.651,64 

Πλέον / µείον προσαρµογές για:   
Αποσβέσεις 258.348,41 281.796,98 
Προβλέψεις 90.000,00 88.000,00 
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) 
επενδυτικής δραστηριότητας 0,00 0,00 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 109.773,16 85.618,85 
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές 
λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που 
σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:   
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων -251.341,63 -1.065.627,30 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -523.501,42 -1.253.481,93 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην 
τραπεζών) 836.097,50 -1.029.276,42 
Μείον:   
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 
καταβεβληµένα -90.779,39 -64.884,69 
Καταβεβληµένοι φόροι -644.136,45 -535.089,47 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 2.259.375,52 -1.202.292,34 

Επενδυτικές δραστηριότητες   
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων -85.096,27 -299.128,94 
Τόκοι εισπραχθέντες 3.442,21 1.714,74 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) -81.654,06 -297.414,20 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0,00 1.713.093,68 
Εξοφλήσεις δανείων -1.382.661,30 0,00 
Μερίσµατα πληρωθέντα -749.664,00 -524.808,34 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) -2.132.325,30 1.188.285,34 

  Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά 
διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + 
(γ) 45.396,16 -311.421,20 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης 

περιόδου 251.952.49 563.373,69 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης 

περιόδου 297.348,65 251.952,49 
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Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 

1. Γενικές πληροφορίες 

Η εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε» είναι µία αµιγώς εµπορική εταιρεία, η οποία 

δραστηριοποιείται  στον τοµέα των πρώτων υλών ζαχαροπλαστικής,  αρτοποιίας και παγωτού. Το σύνολο 

των προϊόντων που αντιπροσωπεύει, διανέµει και  διακινεί εισάγονται από χώρες της ∆υτικής Ευρώπης 

και κυρίως από την Γαλλία, Βέλγιο, Γερµανία, ∆ανία και Ιταλία. Οι εγκαταστάσεις ευρίσκονται σε 

Αθήνα και Θεσσαλονίκη (ΒΙΠΕ Σίνδου) και η έδρα της Εταιρείας  ευρίσκεται στο ∆ήµο Αχαρνών, οδός 

Ανεµώνης 4, Τ.Κ. 136 71 . Η εταιρεία έχει την νοµική µορφή της Ανωνύµου Εταιρείας, ο διαδικτυακός 

της τόπος (site)- είναι www.stelioskanakis.gr και είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.  

2. Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών 

 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 
 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (στο εξής ∆.Π.Χ.Π), που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Οι  ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, εγκρίθηκαν προς δηµοσίευση,  από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο της εταιρείας κατά την συνεδρίαση του στις 10/03/2009. Για την σύνταξη των ετήσιων 

οικονοµικών καταστάσεων της 31/12/2008 έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές της  προηγούµενης χρήσης. 

Σηµαντική σηµείωση: Η ετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τις γενικώς 

αποδεκτές λογιστικές αρχές απαιτεί την χρησιµοποίηση υπολογισµών και υποθέσεων που 

επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, την 

γνωστοποίηση ενδεχοµένων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία των 

οικονοµικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εσόδων και εξόδων κατά την διάρκεια της 

χρήσεως υπό αναφορά. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισµοί βασίζονται στην καλύτερη 

δυνατή γνώση της διοίκησης της Εταιρείας σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, 

τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισµούς. 
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2.2  Νέα πρότυπα, διερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων. 
 

Το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) καθώς και η Επιτροπή ∆ιερµηνειών 

(IFRIC), έχουν ήδη εκδώσει νέα λογιστικά πρότυπα και διερµηνείες ή έχουν τροποποιήσει 

υφιστάµενα πρότυπα, η εφαρµογή των οποίων είναι υποχρεωτική για λογιστικές περιόδους που 

αρχίζουν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2008. διερµηνειών στις οικονοµικές καταστάσεις του 

οµίλου και της εταιρίας, παρατίθεται παρακάτω: 

 

2.1.1 Πρότυπα και ∆ιερµηνείες µε ισχύ εντός της χρήσης 2008 

 

∆ιερµηνεία 11 «∆.Π.Χ.Π. 2 Συναλλαγές σε Ίδιες µετοχές και µετοχές του Οµίλου», µε ισχύ, 

για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01/03/2007. 

Η διερµηνεία αυτή παρέχει οδηγίες για τον λογιστικό χειρισµό, παροχής δικαιωµάτων σε 

συµµετοχικούς τίτλους από µία επιχείρηση στους εργαζοµένους της, για τα οποία (δικαιώµατα), η 

επιχείρηση επιλέγει ή είναι υποχρεωµένη να αγοράσει τους συµµετοχικούς τίτλους από τρίτο 

µέρος προκειµένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, παροχής δικαιωµάτων σε 

συµµετοχικούς τίτλους, είτε από την ίδια την επιχείρηση είτε από τους µετόχους της, τους 

οποίους (συµµετοχικούς τίτλους) θα παράσχουν οι µέτοχοι και παροχές σε συµµετοχικούς 

τίτλους που εµπλέκονται δύο ή περισσότερες εταιρίες του οµίλου. Η διερµηνεία αυτή, δεν έχει 

εφαρµογή στην εταιρία. 

 

∆ιερµηνεία 12 «Συµφωνίες Παραχώρησης του ∆ικαιώµατος Παροχής Υπηρεσιών», µε ισχύ, 

για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01/01/2008. 

Η διερµηνεία αυτή παρέχει οδηγίες για τον λογιστικό χειρισµό, εκ µέρους του παραχωρησιούχου, 

συµφωνιών παραχώρησης, από τον δηµόσιο προς τον ιδιωτικό τοµέα. Η διερµηνεία αυτή, δεν 

έχει εφαρµογή στην εταιρία. 

 

∆ιερµηνεία 14 «∆.Λ.Π.19--Το όριο σε ένα περιουσιακό στοιχείο καθορισµένων παροχών, οι 

ελάχιστες απαιτήσεις χρηµατοδότησης και οι αλληλεπιδράσεις τους», µε ισχύ, για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01/01/2008. 

Η διερµηνεία αυτή αντιµετωπίζει τα θέµατα της επιστροφής χρηµάτων ή µειώσεων σε 

µελλοντικές εισφορές, πως µία ελάχιστη απαίτηση χρηµατοδότησης µπορεί να επηρεάσει την 

δυνατότητα µείωσης µελλοντικών καταβολών και πότε µία ελάχιστη απαίτηση χρηµατοδότησης 

µπορεί να δηµιουργήσει υποχρέωση, σε προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Η διερµηνεία 

αυτή, δεν έχει εφαρµογή στην εταιρία. 
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Επαναταξινόµηση Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων, [Τροποποιηµένα ∆.Λ.Π. 

39 «Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» και ∆.Π.Χ.Π. 7 

«Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία: Γνωστοποιήσεις»], µε ισχύ από 01.07.2008. 

Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές, µία οντότητα µπορεί να επαναταξινοµήσει ένα 

χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο από την κατηγορία των επιµετρώµενων σε εύλογη αξία 

µέσω αποτελεσµάτων, στις άλλες κατηγορίες που προβλέπονται από το ∆.Λ.Π 39, σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις. Οι τροποποιήσεις αυτές έγιναν για την αντιµετώπιση της πρόσφατης 

χρηµατοοικονοµικής κρίσης και δεν εφαρµόσθηκαν από την Εταιρία. 

 

2.1.2 Πρότυπα και ∆ιερµηνείες µε ισχύ µετά την χρήση 2008 

 

Τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων», µε ισχύ, για 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01/01/2009. 

Το αναθεωρηµένο πρότυπο απαιτεί την παρουσίαση επαναδιατύπωσης του ισολογισµού έναρξης 

της συγκριτικής περιόδου σε περιπτώσεις επαναταξινόµησης συγκριτικής πληροφόρησης και 

εισάγει την κατάσταση συνολικού εισοδήµατος η οποία µπορεί να είναι µία ενιαία κατάσταση ή 

δύο ξεχωριστές καταστάσεις και στην οποία θα αναγνωρίζονται όλες οι µεταβολές της καθαρής 

θέσης που δεν προέρχονται από συναλλαγές µε τους ιδιοκτήτες. 

Επίσης το πρότυπο αυτό τροποποιήθηκε τον Μάιο του 2008 για να διευκρινίσει ότι µερικά και 

όχι όλα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 

που ταξινοµούνται ως κατεχόµενα για εµπορική εκµετάλλευση είναι παραδείγµατα 

κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων και βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων. Το πρότυπο αυτό 

θα εφαρµοσθεί από 01.01.2009 και πέραν της διαφορετικής παρουσίασης δεν θα έχει ουσιώδη 

επίπτωση για την Εταιρία. 

 

Αντικατάσταση του ∆.Λ.Π. 23 «Κόστος ∆ανεισµού», µε ισχύ, για ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01/01/2009. 

Το εν λόγω τροποποιηµένο πρότυπο απαιτεί την κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισµού που 

σχετίζεται άµεσα µε την κατασκευή ή απόκτηση περιουσιακών στοιχείων που πληρούν 

συγκεκριµένες προϋποθέσεις. Η επιλογή για άµεση εξοδοποίηση του συνολικού κόστους 

δανεισµού απαλείφθηκε. Τον Μάιο του 2008 το ∆.Λ.Π. 23 τροποποιήθηκε επίσης, για να ορίσει 

ότι ο τόκοι υπολογίζονται µε την χρήση της µεθόδου του αποτελεσµατικού επιτοκίου σύµφωνα 

µε τα προβλεπόµενα στο ∆.Λ.Π.39. Το πρότυπο αυτό δεν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίπτωση 

στην Εταιρία.  
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Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 32 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση», µε ισχύ για ετήσιες 

περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2009. 

Οι τροποποιήσεις απαιτούν, την αναγνώριση στα ίδια κεφάλαια, εξαγοράσιµων 

χρηµατοοικονοµικών µέσων που επιβάλλουν στην οντότητα την δέσµευση να παραδώσει σε ένα 

τρίτο µέρος, ένα αναλογικό µερίδιο των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της κατά την λύση 

της, όταν πληρούνται συγκεκριµένες συνθήκες. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν εφαρµογή 

στην Εταιρία. 

 

∆.Π.Χ.Α. 8 «Λειτουργικοί Τοµείς» µε ισχύ, για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν 

την ή µετά την 01/01/2009. 

Το ∆.Π.Χ.Α. 8 αντικαθιστά το ∆.Λ.Π. 14 «Πληροφόρηση κατά Τοµέα». Οι ουσιώδεις αλλαγές 

που επιφέρει το πρότυπο, είναι, η βάση διαχωρισµού των λειτουργικών τοµέων και η δυνατότητα 

επιµέτρησης των στοιχείων τους σε διαφορετική βάση, τα οποία γίνονται πλέον, βάσει των 

εσωτερικών αναφορών προς τον λαµβάνοντα τις αποφάσεις, προκειµένου να κατανεµηθούν οι 

πόροι και να εκτιµηθεί η απόδοση. Το πρότυπο αυτό θα εφαρµοσθεί από 01.01.2009. 

 

Αναθεωρηµένο ∆.Λ.Π. 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις», µε ισχύ 

για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.07.2009. 

Με Βάση το αναθεωρηµένο πρότυπο, οι συναλλαγές µε τους µετόχους που δεν ασκούν έλεγχο 

αναγνωρίζονται στην καθαρή θέση εφόσον δεν καταλήγουν σε απώλεια του ελέγχου της 

θυγατρικής. Σε περίπτωση απώλειας του ελέγχου τυχόν εναποµένον τµήµα της επένδυσης 

επιµετράται σε εύλογη αξία και το κέρδος ή η ζηµία αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. Το εν 

λόγω πρότυπο θα εφαρµοσθεί από τον όµιλο και την εταιρία από την 01.01.2010. Τον Μάιο του 

2008 το ∆.Λ.Π 27 τροποποιήθηκε επίσης, µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά 

την 01.01.2009, για να διευκρινίσει ότι όταν µία επένδυση σε θυγατρική λογιστικοποιείται 

σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 39 και ταξινοµηθεί ως κατεχόµενη για πώληση σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Π. 

5, το ∆.Λ.Π. 39 συνεχίζει να εφαρµόζεται. Η τροποποίηση αυτή δεν αναµένεται να έχει επίδραση 

στην εταιρεία.  

 

Τροποποιηµένο ∆.Π.Χ.Π. 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Α.», µε ισχύ για ετήσιες 

περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2009. 

Με βάση την τροποποίηση αυτή, επιτρέπεται κατά την πρώτη εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Α., στις 

ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρίας, να γίνει χρήση του τεκµαιρόµενου 

κόστους για επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες. Η τροποποίηση αυτή 

δεν έχει εφαρµογή για την Εταιρία. 



 
 
 
  
 

   36 
 

 

Τροποποιηµένο ∆.Π.Χ.Α. 2 «Παροχές που Βασίζονται στην Αξία Μετοχών», µε ισχύ από 

01.01.2009. 

Οι τροποποιήσεις πραγµατεύονται θέµατα συνθηκών ωρίµανσης και ακυρώσεων δικαιωµάτων. 

Συγκεκριµένα ορίζει ότι οι συνθήκες ωρίµανσης είναι συνθήκες υπηρεσίας και αποδοτικότητας 

και συνεπώς λαµβάνονται υπόψη για τον καθορισµό της εύλογης αξίας κατά την ηµεροµηνία της 

παραχώρησης. Επίσης καθορίζει ότι όλες οι ακυρώσεις δικαιωµάτων, ανεξάρτητα αν προέρχονται 

από την οντότητα ή από τα άλλα µέρη πρέπει να έχουν τον ίδιο λογιστικό χειρισµό. Οι 

τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν εφαρµογή για την Εταιρία. 

 

Τροποποιηµένο ∆.Π.Χ.Α. 5 «Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται για 

Πώληση και ∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την 

ή µετά την 01.07.2009. 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και των 

υποχρεώσεων µιας θυγατρικής στην οποία χάνεται ο έλεγχος, χαρακτηρίζονται ως κατεχόµενα 

για πώληση.  Η Εταιρία, θα εφαρµόσει την τροποποίηση, αν συντρέξει περίπτωση. 

 

Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις», µε ισχύ για ετήσιες 

περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2009. 

Με βάση τις τροποποιήσεις µία επένδυση σε συγγενή είναι ένα ενιαίο περιουσιακό στοιχείο για 

σκοπούς ελέγχου της αποµείωσης. Συνεπώς τυχόν ζηµίες αποµείωσης δεν κατανέµονται σε 

υπεραξία και λοιπά περιουσιακά στοιχεία της επένδυσης και τυχόν αναστροφή ζηµιών 

αποµείωσης αφορά το σύνολο της επένδυσης. Επίσης όταν µια επένδυση σε συγγενή εταιρία 

λογιστικοποιείται σύµφωνα µε το ∆Λ.Π. 39, δεν απαιτούνται όλες οι γνωστοποιήσεις του ∆Λ.Π. 

28. Η εταιρεία θα εφαρµόσει τις εν λόγω τροποποιήσεις από 01.01.2009, αν συντρέξει 

περίπτωση. 

 

Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π.36 «Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων», µε ισχύ για ετήσιες 

περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2009. 

Οι τροποποιήσεις ορίζουν, ότι όταν η εύλογη αξία µείον το κόστος της πώλησης προσδιορίζονται 

µε την χρήση τεχνικών προεξόφλησης των χρηµατοροών, παρέχονται ισοδύναµες 

γνωστοποιήσεις µε αυτές που προβλέπονται για τον προσδιορισµό της αξίας χρήσεως. Η εταιρία 

θα εφαρµόσει τις τροποποιήσεις από την 01.01.2009, αν συντρέξει περίπτωση. 
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Τροποποιήσεις του ∆.Λ.Π.38 «Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους 

που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2009. 

Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές, οι προκαταβολές αναγνωρίζονται ως περιουσιακό στοιχείο 

όταν γίνονται προκαταβολικά για την απόκτηση του δικαιώµατος πρόσβασης σε αγαθά ή για την 

λήψη υπηρεσιών. Επίσης έγινε τροποποίηση του λεκτικού σχετικά µε την διενέργεια αποσβέσεων 

στα άυλα στοιχεία, που στην ουσία επιτρέπει την ελεύθερη χρήση και των άλλων, εκτός της 

σταθερής µεθόδου απόσβεσης, επί των αΰλων στοιχείων. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναµένεται 

να έχουν επίδραση στην Εταιρία. 

 

Τροποποιήσεις στο ∆.Λ.Π. 19 «Παροχές σε Εργαζοµένους», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους 

που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2009. 

Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές, µία τροποποίηση σε ένα πρόγραµµα που έχει ως συνέπεια, η 

µεταβολή των υπεσχηµένων παροχών να επηρεάζεται από µελλοντικές αυξήσεις µισθών, να 

θεωρείται περικοπή, ενώ τροποποίηση σε ένα πρόγραµµα που µεταβάλει τα οφέλη που 

αποδίδονται σε παρελθούσα υπηρεσία, θεωρείται αρνητικό κόστος προϋπηρεσίας, αν καταλήγει 

σε µείωση της παρούσας αξίας της δέσµευσης καθορισµένης παροχής. Οι τροποποιήσεις αυτές 

δεν αναµένεται να έχουν επίδραση στην Εταιρία. 

 

Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 39 «Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία: Αναγνώριση και Επιµέτρηση», 

µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2009. 

Οι τροποποιήσεις αυτές αναφέρονται σε θέµατα αναταξινόµησης παραγώγων από την κατηγορία 

των επιµετρώµενων σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, στην περίπτωση παύσης ή έναρξης 

σχέσης αντιστάθµισης, σε τροποποιήσεις του ορισµού των στοιχείων που επιµετρώνται σε εύλογη 

αξία µέσω αποτελεσµάτων και σε τροποποιήσεις σχετικά µε τον καθορισµό του αποτελεσµατικού 

επιτοκίου σε περίπτωση που ένα χρεωστικό µέσο παύει να είναι αντισταθµισµένο στοιχείο. Οι 

τροποποιήσεις αυτές δεν αναµένεται να έχουν επίδραση στην Εταιρία. 
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Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 16 «Ενσώµατα Πάγια», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν 

την ή µετά την 01.01.2009. 

Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές, οι οντότητες που αποκτούν ενσώµατα πάγια µε σκοπό την 

ενοικίαση και στην συνέχεια την πώλησή τους, παρουσιάζουν το αντίτιµο από την πώληση ως 

έσοδο και µεταφέρουν τα στοιχεία αυτά από τα ενσώµατα πάγια στα αποθέµατα όταν 

καθίστανται προοριζόµενα για πώληση. Αντίστοιχη τροποποίηση έγινε και στο ∆.Λ.Π. 7 

«Κατάσταση ταµιακών ροών» βάσει της οποίας οι ταµιακές ροές από την αγορά ενοικίαση και 

πώληση τέτοιων στοιχείων αναγνωρίζονται στις ροές από λειτουργικές δραστηριότητες. Οι 

τροποποιήσεις αυτές δεν αναµένεται να έχουν επίδραση στην Εταιρία. 

 

Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π.29 «Χρηµατοοικονοµική Αναφορά σε Υπερπληθωριστικές 

Οικονοµίες», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2009. 

Οι τροποποιήσεις έγιναν για να δώσουν έµφαση στο γεγονός ότι ένας αριθµός περιουσιακών 

στοιχείων και υποχρεώσεων επιµετρώνται σε εύλογη αξία και όχι στο κόστος. Οι τροποποιήσεις 

δεν έχουν εφαρµογή στην Εταιρία. 

 

Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 31 «Συµφέροντα σε Κοινοπραξίες», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους 

που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2009. 

Οι τροποποιήσεις ορίζουν, ότι όταν ένα συµφέρον σε κοινοπραξία λογιστικοποιείται σύµφωνα µε 

το ∆.Λ.Π. 39 δεν απαιτούνται όλες οι γνωστοποιήσεις του ∆.Λ.Π. 31. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν 

έχουν εφαρµογή στην Εταιρία. 

 

Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π.20 «Λογιστική Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποιήσεις 

Κρατικής Βοήθειας», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01.01.2009. 

Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές, η λήψη δανείου από το κράτος µε επιτόκιο µικρότερο αυτού 

της αγοράς λογιστικοποιείται σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 20 και όχι το ∆.Λ.Π. 39. Οι τροποποιήσεις 

αυτές δεν έχουν εφαρµογή στον Όµιλο και την Εταιρία. 

 

Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 01.01.2009. 

Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές, ακίνητα που είναι στο κατασκευαστικό στάδιο και 

προορίζονται για επενδύσεις σε ακίνητα µε την ολοκλήρωση τους, είναι εντός του πεδίου 

εφαρµογής του ∆.Λ.Π. 40 και συνεπώς µπορούν να επιµετρώνται σε εύλογη αξία. Οι 

τροποποιήσεις αυτές δεν αναµένεται να έχουν επίδραση στην Εταιρία. 
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Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 41 «Γεωργία», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή 

µετά την 01.01.2009. 

Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές, αίρεται η απαγόρευση της λήψης του βιολογικού 

µετασχηµατισµού ως παραµέτρου για την επιµέτρηση της εύλογης αξίας των βιολογικών 

περιουσιακών στοιχείων και απαιτείται ή χρήση του αγοραίου επιτοκίου, όταν για τον 

προσδιορισµό της εύλογης αξίας χρησιµοποιείται η προεξόφληση των µελλοντικών ταµιακών 

ροών. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν εφαρµογή στην Εταιρία. 

 

∆ιερµηνεία 13 «Προγράµµατα Εµπιστοσύνης ή Αφοσίωσης Πελατών», µε ισχύ, για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01/07/2008. 

Η διερµηνεία αυτή, περιγράφει τον λογιστικό χειρισµό της ανταµοιβής της εµπιστοσύνης, που 

µια οντότητα παρέχει στους πελάτες της, στα πλαίσια µιας συναλλαγής πώλησης αγαθών, 

παροχής υπηρεσιών, ή χρησιµοποίησης των περιουσιακών στοιχείων της από αυτούς και η οποία 

(ανταµοιβή της εµπιστοσύνης), εφόσον συντρέχουν οι εκάστοτε προϋποθέσεις, θα εξαργυρωθεί 

στο µέλλον, µε την λήψη δωρεάν ή µε έκπτωση, αγαθών ή υπηρεσιών. Η διερµηνεία αυτή, δεν 

έχει εφαρµογή στην εταιρία. 

 

∆ιερµηνεία 15 «Συµφωνίες για την Κατασκευή Ακίνητης Περιουσίας», µε ισχύ για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01.01.2009. 

Η ∆ιερµηνεία παρέχει οδηγίες για το αν εφαρµόζεται το ∆.Λ.Π. 18 ή το ∆.Λ.Π. 11 σε 

περιπτώσεις κατασκευής ακινήτων. Η ∆ιερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρία. 

 

∆ιερµηνεία 16 «Αντισταθµίσεις Καθαρής Επένδυσης σε Εκµεταλλεύσεις Εξωτερικού», µε 

ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01.10.2008. 

Η διερµηνεία ορίζει, ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, λογιστική αντιστάθµισης µπορεί να εφαρµοσθεί, 

µόνον για συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν µεταξύ του λειτουργικού νοµίσµατος της 

εκµετάλλευσης του εξωτερικού και του λειτουργικού νοµίσµατος της µητρικής εταιρίας. Η 

διερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρία. 
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∆ιερµηνεία 17 «∆ιανοµές Μη Ταµιακών Περιουσιακών Στοιχείων σε Ιδιοκτήτες», µε ισχύ 

για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.07.2009. 

Η διερµηνεία ορίζει, ότι η υποχρέωση για διανοµή µη ταµιακών περιουσιακών στοιχείων σε 

ιδιοκτήτες, επιµετράται σε εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία που η διανοµή εγκρίνεται από το 

αρµόδιο όργανο. Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς και κατά την ηµεροµηνία διακανονισµού, 

τυχόν διαφορά µεταξύ εύλογης αξίας του περιουσιακού στοιχείου που δίδεται και της 

υποχρέωσης για διανοµή, αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. Η διερµηνεία αυτή δεν αναµένεται 

να έχει εφαρµογή στην Εταιρία. 

 

∆ιερµηνεία 18 «Μεταβιβάσεις Περιουσιακών Στοιχείων από Πελάτες», µε ισχύ για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01.07.2009. 

Η διερµηνεία ασχολείται µε τα θέµατα λήψης ενσωµάτων παγίων από πελάτες, µε σκοπό 

την σύνδεσή τους µε δίκτυο ή την παροχή προς αυτούς, συνεχούς πρόσβασης σε αγαθά ή 

υπηρεσίες, ή για αµφότερα. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρία. 

3. Οι σηµαντικές λογιστικές αρχές 

 

3.1 Ενσώµατα πάγια 

 
Τα ακίνητα (οικόπεδα και κτίρια) αποτιµώνται στην εύλογη αξία των, η οποία διενεργείται κάθε τέσσερα 

(4) τουλάχιστον χρόνια και γίνεται από ανεξάρτητους εκτιµητές. Τα λοιπά ενσώµατα πάγια αποτιµώνται 

στο κόστος κτήσης µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις ζηµιές αποµείωσης. Αυξήσεις στην 

λογιστική αξία των ενσωµάτων παγίων που προκύπτουν από αναπροσαρµογές στην εύλογη αξία 

καταχωρούνται σε αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων. Μειώσεις στη λογιστική αξία φέρονται σε µείωση 

του αποθεµατικού εφόσον στο παρελθόν είχε σχηµατισθεί τέτοιο αποθεµατικό για το ίδιο περιουσιακό 

στοιχείο Μειώσεις της αξίας πέραν του αποθεµατικού καθώς και µειώσεις στην λογιστική αξία 

περιουσιακών στοιχείων για τα οποία δεν υπάρχει αποθεµατικό αναπροσαρµογής, καταχωρείται στ’ 

αποτελέσµατα ως έξοδο. 
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Η διαφορά µεταξύ των αποσβέσεων που διενεργούνται επί της αναπροσαρµοσµένης αξίας των 

ενσωµάτων παγίων και οι οποίες καταχωρούνται στα έξοδα και των αποσβέσεων που βασίζονται στο 

κόστος κτήσεως των ενσωµάτων παγίων, µεταφέρεται από το αποθεµατικό αναπροσαρµογής στα κέρδη 

εις νέο, µε την πλήρη απόσβεση ή την πώληση αυτών. 

 

Η αξία των γηπέδων-οικοπέδων δεν αποσβένεται, οι δε αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωµάτων 

παγίων υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της  ωφέλιµης ζωής τους που έχει ως 

εξής: 

 

- Κτίρια 45 – 55 Έτη 

- Μηχανολογικός εξοπλισµός 6-8 Έτη 

- Αυτοκίνητα 8-10 Έτη 

- Λοιπός εξοπλισµός 4-6 Έτη 

  

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε 

κάθε ετήσιο ισολογισµό. 

Η καταχώρηση των προσθηκών, στα βιβλία της εταιρείας, γίνεται στο κόστος κτήσης, το οποίο 

περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων.  

 

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων παγίων 

µόνον αν πιθανολογείται ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη θα εισρεύσουν στην εταιρεία και το κόστος 

τους µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις, όταν γίνονται, καταχωρούνται σε 

βάρος των  αποτελεσµάτων χρήσης. 

 

3.2  Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  
Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις 

διενεργούνται µε την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών η 

οποία κυµαίνεται από 4 έως 5 χρόνια. 
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3.3 Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος  
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από 

τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών 

στοιχείων και των υποχρεώσεων.  

 

Ο αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά την 

ηµεροµηνία του Ισολογισµού.  

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται κατά την έκταση κατά την οποία θα υπάρξει 

µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την 

αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. 

 

3.4 Αποθέµατα 
Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και της καθαρής 

ρευστοποιήσιµης αξίας. Το κόστος κτήσεως προσδιορίζεται µε την µέθοδο του µέσου σταθµικού όρου. 

Κόστος δανεισµού δεν περιλαµβάνεται στο κόστος κτήσεως των αποθεµάτων. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη 

αξία εκτιµάται µε βάση τις τρέχουσες τιµές πώλησης των αποθεµάτων στα πλαίσια της συνήθους 

δραστηριότητας, αφαιρουµένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση.  

 

3.5 Απαιτήσεις από πελάτες 
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους. Οι ζηµιές αποµείωσης 

(απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι η 

εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. 

Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα. 

 

3.6 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  
Τα ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις 

βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιµότητας και χαµηλού ρίσκου. 
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3.7 Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα 
Οι συναλλαγές που είναι εκπεφρασµένες σε ξένο νόµισµα, µετατρέπονται σε ευρώ, βάση της 

συναλλαγµατικής ισοτιµίας η οποία ισχύει κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Κατά την ηµεροµηνία 

σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, τα νοµισµατικά περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις, που 

είναι  εκπεφρασµένες σε ξένο νόµισµα, µετατρέπονται σε ευρώ, µε βάση τη συναλλαγµατική ισοτιµία η 

οποία ισχύει κατά την ηµεροµηνία αυτή. Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από την 

µετατροπή αυτή επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσης. 

 

3.8 Μετοχικό κεφάλαιο  
Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άµεσα κόστη για την έκδοση µετοχών, 

εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήµατος, σε µείωση του προϊόντος της 

έκδοσης. Άµεσα κόστη που σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων 

περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται.  

Το κόστος κτήσεως των ιδίων µετοχών µειωµένο µε το φόρο εισοδήµατος (εάν συντρέχει περίπτωση) 

εµφανίζεται αφαιρετικώς  των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, µέχρις ότου οι ίδιες µετοχές πωληθούν ή 

ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζηµιά από πώληση ιδίων µετοχών καθαρό από άµεσα για την συναλλαγή 

λοιπά κόστη και φόρο εισοδήµατος, αν συντρέχει περίπτωση, εµφανίζεται ως αποθεµατικό στα ίδια 

κεφάλαια. 

 

3.9 Μερίσµατα 
Τα πληρωτέα µερίσµατα, απεικονίζονται ως υποχρέωση, κατά τον χρόνο έγκρισης αυτών από την 

Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων. 

 

3.10 Παροχές στο προσωπικό 
Η υποχρέωση της εταιρείας προς τα πρόσωπα που µισθοδοτούνται από αυτήν, για την µελλοντική 

καταβολή παροχών ανάλογα µε τον χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, προσµετράται και 

απεικονίζεται µε βάση το αναµενόµενο να καταβληθεί δεδουλευµένο δικαίωµα του κάθε εργαζοµένου 

κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.     
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3.11 Προβλέψεις  
Οι προβλέψεις για αποκατάσταση περιβάλλοντος, κόστη αναδιάρθρωσης και αποζηµιώσεις, 

καταχωρούνται όταν: Υπάρχει µία παρούσα νόµιµη ή τεκµαιρόµενη δέσµευση ως αποτέλεσµα γεγονότων 

του παρελθόντος. 

Είναι πιθανόν ότι θ’ απαιτηθεί εκροή πόρων για διακανονισµό της δέσµευσης  

Το απαιτούµενο ποσό µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. 

 

3.12 Χρηµατοοικονοµικά Εργαλεία 
Βασικά χρηµατοοικονοµικά εργαλεία της εταιρείας, αποτελούν τα µετρητά οι τραπεζικές καταθέσεις και 

τέλος οι  βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις. ∆εδοµένης της βραχυπρόθεσµης φύσης των 

στοιχείων αυτών, η ∆ιοίκηση της εταιρείας πιστεύει ότι η εύλογη αξία αυτών ταυτίζεται µε την αξία που 

απεικονίζονται στα λογιστικά βιβλία. 

 

3.13 Αναγνώριση εσόδων 
Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από 

τους ανακτώµενους φόρους εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

(α) Πωλήσεις αγαθών 

Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά 

γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη.  

 (β) Παροχή υπηρεσιών 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας σε σχέση 

µε το εκτιµώµενο συνολικό κόστος της. 

 

4 Σηµαντικές Λογιστικές Εκτιµήσεις και κρίσεις 

Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση µε βάση τα ιστορικά δεδοµένα 

και προσδοκίες για µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα ισχύοντα. Οι εκτιµήσεις 

και οι παραδοχές που µπορούν να προκαλέσουν προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών 

στοιχείων και υποχρεώσεων στα αµέσως επόµενα έτη αφορούν κυρίως τις ανέλεγκτες φορολογικά 

χρήσεις. 

Οι υποχρεώσεις για αναµενόµενους φόρους από έλεγχο, αναγνωρίζονται βάση εκτιµήσεων που 

στηρίζονται σε προηγούµενους ελέγχους. Όταν το τελικό αποτέλεσµα του ελέγχου είναι 

διαφορετικό από το αρχικό αναγνωρισθέν, η διαφορά βαρύνει  το φόρο εισοδήµατος της 

περιόδου καταλογισµού. 
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5. Πληροφόρηση κατά τοµέα  

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στην Κύπρο. ∆ιαθέτει τα εµπορεύµατά της µέσω 

δικού της δικτύου διανοµής στον Νοµό Αττικής και µέσω αντιπροσώπων-διανοµέων στην 

υπόλοιπη Ελλάδα. Οι πωλήσεις της εταιρείας µέσω ιδίου δικτύου και αντιπροσώπων-διανοµέων 

έχουν ως εξής: 

  31/12/2008       

  Πωλήσεις 

               Κόστος  

Πωληθέντων Μικτό Κέρδος % 

Χονδρέµποροι 6.587.744,65 4.408.749,77 2.178.994,88 33,08 

∆ίκτυο 12.144.498,92 7.865.974,92 4.278.524,00 35,23 

Σύνολα 18.732.243,57 12.274.724,69 6.457.518,88 34,47 

 

  31/12/2007       

  Πωλήσεις 

                     Κόστος  

Πωληθέντων Μικτό Κέρδος % 

Χονδρέµποροι 6.336.171,16 4.271.667,62 2.064.503,54 32,58 

∆ίκτυο 11.417.028,65 7.560.265,85 3.856.762,80 33,78 

Σύνολα 17.753.199,81 11.831.933,47 5.921.266,34 33,35 

 

Οι πωλήσεις κατά γεωγραφική περιφέρεια έχουν ως εξής : 

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 31/12/2008 31/12/2007  

1 ΑΤΤΙΚΗ 8.791.275,85 8.615.469,47  

2 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  1.764.346,40 1.675.261,86  

3 ΣΤΕΡΕΑ 999.966,75 1.008.129,07  

4 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 1.152.772,24 997.368,89  

5 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 3.552.311,68 2.885.029,71  

6 ΘΡΑΚΗ 382.089,34 351.972,89  

7 ΗΠΕΙΡΟΣ 318.935,90 296.571,79  

8 ΚΡΗΤΗ 683.730,98 659.608,35  

9 ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 942.456,26 941.181,48  

10 ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ 132.873,27 123.424,56  

11 ΚΥΠΡΟΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ 11.484,90 199.181,74  

  ΣΥΝΟΛΟ 18.732.243,57 17.753.199,81  
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6. Ακίνητα βιοµηχανοστάσια και εξοπλισµός  

Κατωτέρω παρατίθενται οι µεταβολές των παγίων την περίοδο από 01.01.08 έως 31.12.08 και 

κατά την αντίστοιχη περίοδο από  01.01.07 έως 31.12.07 

 Γήπεδα Κτίρια Μηχαν/κός Λοιπά Ακιν/σεις  
Αξία  κτήσεως  ή 

αποτίµησης οικόπεδα εγκατ/σεις εξοπλισµός πάγια 

υπό 

εκτέλεση Σύνολο 
Απογραφή 01.01.2008 2.716.099,00 3.513.949,64 550.473,49 1.238.482,45 0,00 8.019.004,58 
Προσθήκες 30.612,48 3.465,09 0,00 48.518,70 0,00 82.596,27 
Αναπροσαρµογές 822.138,72 406.132,14 0,00 0,00 0,00 1.228.270,86 
Υπόλοιπο 31.12.2008 3.568.850,20 3.923.546,87 550.473,49 1.287.001,15 0,00 9.329.871,71 

       

Συσσωρευµένες 

αποσβέσεις       
Απογραφή 01.01.2008 0,00 173.358,95 390.501,22 721.102,36 0,00 1.284.962,53 
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 78.448,38 42.045,93 125.398,19 0,00 245.892,50 
Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Υπόλοιπο 31.12.2008 0,00 251.807,33 432.547,15 846.500,55 0,00 1.530.855,03 

       
Αναπόσβεστη αξία       
Κατά την 01.01.2008 2.716.099,00 3.340.590,69 159.972,27 517.380,09 0,00 6.734.042,05 

Κατά την 31.12.2008 3.568.850,20 3.671.739,54 117.926,34 440.500,60 0,00 7.799.016,68 

 

Αξία κτήσεως        
Απογραφή 01.01.2007 2.716.099,00 1.800.925,11 457.121,34 1.015.647,49 1.736.891,07 7.726.684,01 
Προσθήκες περιόδου 0,00 64.927,65 43.179,43 135.800,92 48.412,57 292.320,57 
Αναπροσαρµογές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Μεταφορές 0,00 1.648.096,88 50.172,72 87.034,04 -1.785.303,64 0,00 
Υπόλοιπο 31.12.2007 2.716.099,00 3.513.949,64 550.473,49 1.238.482,45 0,00 8.019.004,58 

       
Συσσωρευµένες 

αποσβέσεις       
Απογραφή 01.01.2007 0,00 108.033,50 322.968,56 592.250,40 0,00 1.023.252,46 
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 65.325,45 67.532,66 128.851,96 0,00 261.710,07 
Μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Υπόλοιπο 31.12.2007 0,00 173.358,95 390.501,22 721.102,36 0,00 1.284.962,53 

       
Αναπόσβεστη αξία       
Κατά την 01.01.2007 2.716.099,00 1.692.891,61 134.152,78 423.397,09 1.736.891,07 6.703.431,55 

Κατά την 31.12.2007 2.716.099,00 3.340.590,69 159.972,27 517.380,09 0,00 6.734.042,05 

 

Οι αποσβέσεις της περιόδου 01.01.08 έως 31.12.2008 ανήλθαν στο ποσό των 258.348,41 ευρώ 

(ενσωµάτων 245.892,50 € και άϋλων 12.455,91 €) και επιβάρυναν κατά ευρώ 8.859,62 τα έξοδα 

διοικητικής λειτουργίας και κατά ευρώ 249.488,79 τα έξοδα λειτουργίας διάθεσης. Επί των 

παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη. 

Σηµειώνεται ότι η εταιρεία κατά την διάρκεια της τρέχουσας χρήσης προέβη σε επανεκτίµηση 

των ακινήτων της. 
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Από την επανεκτίµηση αυτή προέκυψε υπεραξία ποσού € 1.228.270,86 (γήπεδα 822.138,72 , 

κτίρια 406.132,14) η οποία µετά την αφαίρεση του αναβαλλόµενου φόρου ποσού € 307.068,00 

καταχωρήθηκε απ’ευθείας στα ίδια κεφάλαια της εταιρείας. 

 

7. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

Κατωτέρω παρατίθενται οι µεταβολές των άϋλων περιουσιακών στοιχείων, το υπόλοιπο των 

οποίων αφορά εξ ολοκλήρου λογισµικά προγράµµατα που χρησιµοποιούνται,  την περίοδο από 

01.01.08 έως 31.12.2008 και από 01.01.07 έως 31.12.2007 αντίστοιχα. 

 

 Λογισµικά 

Αξία κτήσεως ή αποτίµησης προγράµµατα 
Απογραφή 01.01.2008 101.164,80 
Προσθήκες  2.500,00 
Μειώσεις 0,00 
Υπόλοιπο 31.12.2008 103.664,80 

Συσσωρευµένες αποσβέσεις  
Απογραφή 01.01.2008 79.260,68 
Αποσβέσεις περιόδου 12.455,91 
Μειώσεις 0,00 
Υπόλοιπο 31.12.2008 91.716,59 

Αναπόσβεστη αξία  
Κατά την 01.01.2008 21.904,12 

Κατά την 31.12.2008 11.948,21 

 

 

Αξία κτήσεως ή αποτίµησης  
Απογραφή 01.01.2007 94.356,43 
Προσθήκες  6.808,37 
Μειώσεις 0,00 
Υπόλοιπο 31.12.2007 101.164,80 

Συσσωρευµένες αποσβέσεις  
Απογραφή 01.01.2007 59.173,77 
Προσθήκες  20.086,91 
Μειώσεις 0,00 
Υπόλοιπο 31.12.2007 79.260,68 

Αναπόσβεστη αξία  
Κατά την 01.01.2007 35.182,66 

Κατά την 31.12.2007 21.904,12 
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8. Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 

 
Η µεταβολή της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης / (υποχρέωσης) είναι ως ακολούθως : 

 Υπόλοιπα 

 31.12.2008  31.12.07 

Υπόλοιπα έναρξης χρήσης -44.423,47  -16.304,60 

Χρεώσεις στην καθαρή θέση -307.068,00  0,00 

Χρεώσεις αποτελεσµάτων χρήσης -45.193,21  -28.118,87 

Υπόλοιπα τέλους χρήσης -396.684,68  -44.423,47 

 

Ο αναβαλλόµενος φόρος αναφέρεται στις παρακάτω κατηγορίες : 

 

 Υπόλοιπα 

 31.12.2008  31.12.07 

Ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων -452.022,40  -93.738,50 

Αύλων περιουσιακών στοιχείων -221,00  -236,05 

Προβλέψεων αποζηµίωσης προσωπικού 38.058,72  19.551,08 

Προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων 30.000,00  30.000,00 

Λοιπών απαιτήσεων -12.500,00  0,00 

Υπόλοιπα τέλους χρήσης -396.684,68  -44.423,47 

 

9. Αποθέµατα 

Κατωτέρω παρατίθενται τα υπόλοιπα των αποθεµάτων κατά την 31.12.08 και την  31.12.07 

αντίστοιχα  

                          Υπόλοιπα 

Αποθέµατα  31.12.08  31.12.07 

Εµπορεύµατα  2.436.186,13  2.184.844,50 

 

Σηµειώνεται ότι το κόστος των αποθεµάτων, που καταχωρήθηκε ως έξοδο στο κόστος 

πωληθέντων, την περίοδο 01.01.08 έως 31.12.08 ανήρχετο στο ποσό των ευρώ 12.188.303,07 

(χρήση 2007 ευρώ 11.753.344,42) .  

 

 

 



 
 
 
  
 

   49 
 

 

10. Απαιτήσεις από πελάτες 

Τα υπόλοιπα των λοιπών λογαριασµών εισπρακτέων  αναλύονται ως εξής : 

 

 

Σηµειώνεται ότι η εταιρεία δεν διατρέχει  πιστωτικό κίνδυνο, δεδοµένου του µεγάλου 

πλήθους και της διασποράς των πελατών αυτής. Η ανάλυση της ενηλικίωσης των απαιτήσεων 

από πελάτες έχει ως εξής : 

  Υπόλοιπα 

  31.12.08  31.12.07 

Εώς 4 µήνες  6.423.343,90  6.317.620,70 

Από 4 µήνες – 12 µήνες  2.624.295,28  2.368.552,41 

Από 12 µήνες και άνω  189.486,57  293.723,02 

Σύνολο  9.237.125,75  8.979.896,13 

 

Η κίνηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις έχει ως εξής : 

  Υπόλοιπα 

  31.12.08  31.12.07 

Υπόλοιπο έναρξης  256.541,41  260.590,78 

∆ιαγραφές  0,00  -92.049,37 

Συµπληρωµατικές προβλέψεις  90.000,00  88.000,00 

Υπόλοιπο λήξης  346.541,41  256.541,41 

11. Λοιπές απαιτήσεις 

Τα υπόλοιπα των λοιπών απαιτήσεων αναλύονται ως εξής : 

  Υπόλοιπα 

  31.12.08  31.12.07 

Ελληνικό δηµόσιο προκαταβολή φόρου  487.627,42  363.590,26 

Μεταβατικοί λογαριασµοί  66.640,35  22.919,41 

Λοιπές απαιτήσεις  15.596,89  10.783,19 

Σύνολα  569.864,66  397.292,86 

        Υπόλοιπα 

Απαιτήσεις  31.12.08  31.12.07 

Πελάτες  5.206.792,00  5.001.477,97 

Γραµµάτια και επιταγές εισπρακτέες 4.376.875,16  4.234.959,57 

Προβλέψεις αποµείωσης  -346.541,41  -256.541,41 

Σύνολα  9.237.125,75  8.979.896,13 
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12. Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών  

Τα υπόλοιπα των χρηµατικών  διαθεσίµων και ισοδύναµων αυτών αναλύονται ως εξής: 

 

  Υπόλοιπα 

∆ιαθέσιµα  31.12.08  31.12.07 

∆ιαθέσιµα στο ταµείο  24.253,71  20.327,09 

∆ιαθέσιµα στις τράπεζες  273.094,94  231.625,40 

Σύνολα  297.348,65  251.952,49 

13.  Λογαριασµοί καθαρής θέσης 

Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της καθαρής θέσης την 31.12.08 και την 31.12.07 αντίστοιχα 

έχουν ως εξής : 

 

                                                                                            31.12.08                   31.12.07 

Μετοχικό κεφάλαιο 3.825.000,00  3.825.000,00 

Αποθεµατικά υπέρ το άρτιο 3.293.857,69  3.293.857,69 

Λοιπά Αποθεµατικά 772.965,18  687.965,18 

Υπόλοιπο κερδών εις νέο 6.306.025,70  5.357.974,09 

∆ιαφορές αναπροσαρµογής 1.010.727,76  89.524,90 

Σύνολο καθαρής θέσης 15.208.576,33  13.254.321,86 

 

Η µεταβολή στα αποθεµατικά, ποσού 85.000,00 ευρώ οφείλεται στην διάθεση των κερδών της 

χρήσης 2007, σύµφωνα µε την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων.  

 

14. Βραχυπρόθεσµα δάνεια 

Τα υπόλοιπα των βραχυπροθέσµων δανείων αναλύονται ως εξής : 

 

  Υπόλοιπα 

Βραχυπρόθεσµα δάνεια     31.12.08          31.12.07 

∆άνεια τραπεζών  1.075.397,26  2.435.622,58 

Σύνολα  1.075.397,26  2.435.622,58 
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15. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Τα υπόλοιπα των προµηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων αναλύονται ως εξής : 

  Υπόλοιπα 

Πληρωτέοι λογαριασµοί  31.12.08  31.12.07 

Προµηθευτές  505.645,21  558.487,89 

Επιταγές πληρωτέες-Γραµµάτια  1.799.629,46  1.105.492,69 

Μερίσµατα πληρωτέα  1.912,76  1.568,36 

Λοιποί Φόροι  219.038,87  273.287,41 

Ασφαλιστικοί οργανισµοί  104.600,84  90.876,55 

Μεταβατικοί λογαριασµοί  9.707,17  30.713,16 

∆ιάφοροι πιστωτές  35.878,93  44.406,74 

Σύνολα  2.676.413,24  2.104.832,80 

16. Πωλήσεις 

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας, ανά κύρια κατηγορία εµπορεύµατος την 31.12.08 και την 

31.12.07 αναλύονται ως εξής : 

 Υπόλοιπα 

Περιγραφή 31.12.08 31.12.07 

ΜΙΓΜΑΤΑ                        2.841.880 2.593.641 

ΒΟΥΤΥΡΟ ΕΟΚ         2.321.334 2.809.499 

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ                      2.269.632 2.137.292 

ΚΡΕΜΕΣ                         1.907.738 1.729.326 

DELIFRUIT                      1.735.915 1.630.287 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΑΓΩΤΟΥ               1.329.374 1.124.782 

ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΕΣ                   1.329.619 1.139.970 

ΤΕΧΝΗTO ΑΦΡΟΓΑΛΑ               878.438 869.761 

ΤΖΕΛΥ                          849.003 849.047 

ΛΟΙΠΑ ΕΙ∆Η 3.269.311 2.869.595 

Σύνολο 18.732.244 17.753.200 

Κόστος Πωληθέντων 12.274.725 11.831.934 

Μικτό κέρδος 6.457.519 5.921.266 

 

 

Σηµειώνεται ότι στο κόστος πωληθέντων συµπεριλαµβάνεται ποσό ευρώ 86.421,62 το οποίο 

αφορά άµεσα έξοδα πωλήσεων. 



 
 
 
  
 

   52 
 

 

17. Άλλα έσοδα 

 
Τα κατά είδος, άλλα έσοδα της εταιρείας,  την 31.12.2008 και την 31.12.07 αντίστοιχα 

αναλύονται ως εξής : 

         Υπόλοιπα 

 31/12/2008 31/12/2007 

 Έσοδα από εκ/σεις αγορών και τρόπου 

πληρωµής προµηθευτών 191.299,22 119.360,60 

  Συµµετοχή οίκων του εξωτερικού σε 

εκθέσεις – ∆ιαφήµιση 21.891,27   57.683,30 

∆ιάφορα έσοδα 11.002,57 32.572,60 

ΣΥΝΟΛΟ 224.193,06 209.616,50 

 

18. Ανάλυση Εξόδων ανά κατηγορία 

Η ανάλυση των εξόδων της εταιρείας και η κατανοµή αυτών στις λειτουργίες έχει ως ακολούθως: 

 

Περίοδος 01.01.08 έως 31.12.2008 

 Κόστος Έξοδα Έξοδα Χρηµ/κά  

Είδος δαπάνης πωληθέντων διοίκησης διάθεσης έξοδα Σύνολο 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 0,00 271.841,35 1.903.144,23 0,00 2.174.985,58 
Προβλέψεις για αποζ. προσ/κου 0,00 20.000,00 54.030,59 0,00 74.030,59 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 59.550,00 168.576,00 223.524,91 0,00 451.650,91 
Παροχές τρίτων 0,00 68.854,34 327.485,52 0,00 396.339,86 
Φόροι τέλη 0,00 9.450,58 28.275,60 0,00 37.726,18 
∆ιάφορα έξοδα 26.871,62 81.929,02 561.799,70 0,00 670.600,34 
Τόκοι και συναφή έξοδα 0,00 0,00 0,00 109.773,16 109.773,16 
Αποσβέσεις ενσωµάτων 0,00 6.683,70 239.208,80 0,00 245.892,50 
Αποσβέσεις άϋλων 0,00 2.175,92 10.279,99 0,00 12.455,91 

Κόστος αποθεµάτων 12.188.303,07 0,00 0,00 0,00 12.188.303,07 

Σύνολα 12.274.724,69 629.510,91 3.347.749,34 109.773,16 16.361.758,10 
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Περίοδος 01.01.07 έως 31.12.2007 

 

 

 Κόστος Έξοδα Έξοδα Χρηµ/κά  

Είδος δαπάνης πωληθέντων διοίκησης διάθεσης έξοδα Σύνολο 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 0,00 255.603,96 1.603.054,95 0,00 1.858.658,91 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 52.950,00 202.974,26 156.025,39 0,00 411.949,65 

Παροχές τρίτων 0,00 68.138,17 318.715,24 0,00 386.853,41 

Φόροι τέλη 0,00 7.251,64 31.779,48 0,00 39.031,12 

∆ιάφορα έξοδα 25.639,05 179.283,18 526.607,79 0,00 731.530,02 

Τόκοι και συναφή έξοδα 0,00 0,00 0,00 85.618,85 85.618,85 

Αποσβέσεις ενσωµάτων 0,00 6.281,46 255.428,61 0,00 261.710,07 

Αποσβέσεις άϋλων 0,00 2.018,73 18.068,18 0,00 20.086,91 

Κόστος αποθεµάτων 11.753.344,42 0,00 0,00 0,00 11.753.344,42 

Σύνολα 11.831.933,47 721.551,40 2.909.679,64 85.618,85 15.548.783,36 

 

19. Φόρος εισοδήµατος 

Ο φόρος εισοδήµατος για την περίοδο 01.01.-31.12.08 και 01.01-31.12.2007 αναλύεται 

ως εξής: 

 Υπόλοιπα 

Περιγραφή 31.12.08 31.12.07 

Φόρος εισοδήµατος 596.670,52 543.692,54 

Προβλέψεις και διαφορές παρελθουσών χρήσεων 50.000,00 40.000,00 

Αναβαλλόµενος φόρος αποτελεσµάτων 45.193,21 28.118,87 

Σύνολο 691.863,73 611.811,41 

 

Ο φόρος εισοδήµατος της χρήσης προκύπτει αφού υπολογισθούν πάνω στο λογιστικό 

κέρδος οι κατωτέρω φορολογικές επιδράσεις. 

 31.12.2008  31.12.07 

Κέρδη προ φόρων 2.474.915,34  2.290.651,64 

Συντελεστής φόρου 0,25  0,25 

Φόρος εισοδήµατος βάση του ισχύοντος συντελεστή 618.728,75  572.662,91 

Προσαρµογές αναβαλλόµενων φόρων 20.851,29             -2.248,91 

Φόρος επί λογιστικών διαφορών 2.283,69  1.397,41 

Προβλέψεις για διαφορές φόρων 50.000,00  40.000,00 

Φόροι περιόδου 691.863,73  611.811,41 
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20. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων  

 

α. ∆ιαχείριση κινδύνων κεφαλαίου 

H εταιρεία διαχειρίζεται τα κεφάλαιά της έτσι ώστε να διασφαλίσει την βιωσιµότητά της  

µεγιστοποιώντας την απόδοση στους µετόχους µέσω της βελτιστοποίησης της σχέσης δανεισµού 

προς ίδια κεφάλαια. Η κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρείας αποτελείται από δανεισµό όπως 

αναφέρεται στη σηµείωση 14, χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα στη σηµείωση 12 και ίδια 

κεφάλαια της εταιρίας που περιλαµβάνουν το µετοχικό κεφάλαιο, τη διαφορά υπέρ το άρτιο, τα 

αποθεµατικά και τα κέρδη εις νέο όπως αναφέρονται στη σηµείωση 13. Η διοίκηση της εταιρείας  

παρακολουθεί την κεφαλαιακή διάρθρωση σε συνεχή βάση.  

 

Σχέση Καθαρού Χρέους προς Ίδια Κεφάλαια (Gearing Ratio) 

 

Η διοίκηση της εταιρείας επισκοπεί την κεφαλαιακή διάρθρωση ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. 

Στο πλαίσιο αυτής της επισκόπησης υπολογίζεται το κόστος κεφαλαίου και οι σχετικοί κίνδυνοι 

για κάθε κατηγορία κεφαλαίου. 

Η σχέση αυτή έχει ως ακολούθως: 

 

Ποσά σε ευρώ  31/12/2008 31/12/2007

∆άνεια τραπεζών   1.075.397 2.435.623

Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα   -297.349 -251.952

Καθαρός τραπεζικός δανεισµός 778.049 2.183.670

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  15.208.576 13.254.322

Καθαρός τραπεζικός δανεισµός προς ίδια κεφάλαια 0,05 0,16

Υπόλοιπα

 
 

 

 

β. ∆ιαχείριση οικονοµικών κινδύνων 

 

Αυτοί οι κίνδυνοι περιλαµβάνουν κινδύνους αγοράς (συµπεριλαµβανοµένων νοµισµατικών 

κινδύνων, κινδύνων εύλογης αξίας επιτοκίων και κινδύνων τιµών), πιστωτικού κινδύνου και 

κινδύνου ρευστότητας. Η εταιρεία δεν πραγµατοποιεί συναλλαγές σε χρηµατοοικονοµικά µέσα, 

συµπεριλαµβανοµένων χρηµατοοικονοµικών παραγώγων για κερδοσκοπικούς σκοπούς. Η 

διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών διενεργεί αναφορές σε τακτά διαστήµατα στη διοίκηση  που 

µε τη σειρά της ρυθµίζει τους κινδύνους και τις εφαρµοζόµενες πολιτικές για να αµβλύνει την 

πιθανή έκθεση σε κινδύνους. 
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Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

 

Η µεγάλη πλειοψηφία των συναλλαγών και υπολοίπων της Εταιρείας είναι σε Ευρώ.  Υπάρχουν 

περιορισµένης έκτασης υποχρεώσεις σε έτερο πλην του Ευρώ νόµισµα  ύψους 2.811.933 

∆ανέζικες κορόνες µε αποτίµηση  αξίας 377.410 Ευρώ την 31/12/2008 και ως εκ τούτου η 

έκθεση σε συναλλαγµατικούς κινδύνους αξιολογείται ως πολύ χαµηλή και πάντως ελεγχόµενη. Η 

∆ιοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς τους συναλλαγµατικούς κινδύνους που ενδέχεται 

να προκύψουν και αξιολογεί την ανάγκη λήψης σχετικών µέτρων, πλην όµως κατά την παρούσα 

χρονική στιγµή ο εν λόγω κίνδυνος αξιολογείται ως ελεγχόµενος. 

 

Κίνδυνος αύξησης των τιµών των αποθεµάτων  

 

Οι αυξήσεις των τιµών των εισαγοµένων εµπορευµάτων (κύρια Ευρώπη) τα τελευταία πέντε έτη 

κυµαίνονται σε ποσοστό 3-10% κατά µέσο όρο, και διεθνώς, ενόψει της γενικότερης οικονοµικής 

κρίσης προβλέπονται σηµαντικές αυξοµειώσεις και εν γένει  αστάθεια στις τιµές κυρίως σε 

σιτηρά και λάδια, ως εκ τούτου η έκθεση στον εν λόγω κίνδυνο αξιολογείται ως αυξηµένη και για 

τον λόγο αυτό η διοίκηση της Εταιρείας λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα προκειµένου αφενός µεν 

να περιορίσει µέσω ειδικών συµφωνιών µε τους προµηθευτές της την έκθεση στον εν λόγω 

κίνδυνο και αφετέρου να προσαρµόσει ανάλογα την τιµολογιακή και εµπορική της πολιτική.  

 

Πιστωτικός κίνδυνος 

 

Η Εταιρεία δεν έχει σηµαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε κάποια από τα 

συµβαλλόµενα µε αυτήν µέρη, κυρίως λόγω της µεγάλης διασποράς του πελατολογίου της (2.350 

πελάτες). Επίσης δεν υπάρχει πελάτης που να συµµετέχει µε ποσοστό πάνω από 4% στον κύκλο 

εργασιών.  Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας µε βάση τις εσωτερικές αρχές λειτουργίας της διασφαλίζει 

ότι οι πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών λαµβάνουν χώρα προς πελάτες υψηλής πιστωτικής 

αξιοπιστίας. Συνακόλουθα ο εν λόγω κίνδυνος αξιολογείται ως περιορισµένος και σε κάθε 

περίπτωση ως ελεγχόµενος, καθώς η Εταιρεία παρακολουθεί συστηµατικά τις επιδόσεις και την 

οικονοµική απόδοση των πελατών της, ώστε να ενεργεί, στο µέτρο που αυτό είναι εφικτό 

προληπτικά, µε στόχο την αποφυγή δηµιουργίας  επισφαλειών . 

 



 
 
 
  
 

   56 
 

 

Κίνδυνος ρευστότητας 

 

Η Εταιρεία διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση και υψηλό δείκτη  ρευστότητας. Η γενική 

ρευστότητα της Εταιρείας βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι ο δείκτης 

γενικής ρευστότητας (Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις) ανέρχεται 

σε 2,80 ενώ ο δείκτης αµέσου ρευστότητας (Κυκλοφορούν Ενεργητικό αφαιρουµένων των 

αποθεµάτων προς Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις) ανέρχεται σε 2,25. Η πολιτική της Εταιρείας 

είναι να εκµεταλλεύεται τις εκπτώσεις λόγω αµέσων πληρωµών (cash discounts) που προσφέρουν 

οι προµηθευτές της, ενώ παράλληλα η ∆ιοίκηση της Εταιρείας έχει εξασφαλίσει την δυνατότητα 

δανεισµού µε ευνοϊκούς όρους από τις συνεργαζόµενες τράπεζες. Ως εκ τούτου ο εν λόγω 

κίνδυνος αξιολογείται ως χαµηλός και πάντως ελεγχόµενος. 

Παρακάτω παρατίθεται πίνακας της ληκτότητας των υποχρεώσεων της εταιρείας 

 Εταιρεία 2008 

 Μέσο     

Ποσά σε ευρώ Επιτόκιο 0-6 µήνες 

6-12 

µήνες 

1-5 

χρόνια Σύνολο 

      
Προµηθευτές & λοιποί 
πιστωτές  2.856.564,94 540.455,09 0,00 3.397.020,03 

Χρηµατοδοτικές µισθώσεις  0,00 0,00 0,00 0,00 

∆άνεια τραπεζών  0,06 1.075.397,26 0,00 0,00 1.075.397,26 

Σύνολο   3.931.962,20 540.455,09 0,00 4.472.417,29 

      
 Εταιρεία 2007 

 Μέσο     

Ποσά σε ευρώ Επιτόκιο 0-6 µήνες 

6-12 

µήνες 

1-5 

χρόνια Σύνολο 

      
Προµηθευτές & λοιποί 
πιστωτές  2.249.145,36 432.937,69 0,00 2.682.083,05 

Χρηµατοδοτικές µισθώσεις  0,00 0,00 0,00 0,00 

∆άνεια τραπεζών  0,05 2.435.622,58 0,00 0,00 2.435.622,58 

Σύνολο   4.684.767,94 432.937,69 0,00 5.117.705,63 

 

Επιτοκιακός κίνδυνος  

 

Η διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τις ανάγκες 

χρηµατοδότησης της Εταιρείας, πλην όµως λόγω της µηδενικής σχεδόν εξάρτησης της Εταιρείας 

από εξωτερικό δανεισµό (1.075.397 Ευρώ την 31-12-2008), δεν υφίσταται ιδιαίτερος επιτοκιακός 

κίνδυνος. Σε κάθε δε περίπτωση  ενόψει του ότι ο δανεισµός της Εταιρείας είναι συνδεδεµένος µε 

το Euribor, η σηµαντική µείωση  του τελευταίου  έχει άµεσο θετικό αντίκτυπο στις 

χρηµατοοικονοµικές δαπάνες της Εταιρείας .    
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Κίνδυνος απαξίωσης αποθεµάτων  

 

 Η Εταιρεία λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα (ασφάλιση, φύλαξη) για να ελαχιστοποιήσει τον 

κίνδυνο και τις ενδεχόµενες ζηµιές λόγω απώλειας αποθεµάτων  από φυσικές καταστροφές. 

Παράλληλα λόγω της µεγάλης κυκλοφοριακής ταχύτητας των αποθεµάτων (72 ηµέρες), και 

ταυτόχρονα της µεγάλης διάρκειας αυτών  (ηµεροµηνία λήξης), ο κίνδυνος απαξίωσής τους είναι 

ιδιαίτερα περιορισµένος, ενώ η διείσδυση της Εταιρείας και σε νέες γεωγραφικά αγορές 

(Βαλκάνια κλπ) περιορίζει  την έκθεση στον εν λόγω κίνδυνο, καθώς µέσω  των αγορών αυτών 

παρέχονται στην  Εταιρεία  περισσότερες εναλλακτικές λύσεις για την διάθεση των αποθεµάτων 

της . 

 

Μείωση ζήτησης λόγω γενικότερης καταναλωτικής ύφεσης 

 

Η Εταιρεία ανήκει στο κλάδο των τροφίµων και η ζήτηση των εµπορευµάτων στον κλάδο στον 

οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία παραµένει προς το παρόν σταθερή παρά το γενικότερο κλίµα 

καταναλωτικής ύφεσης. Πάντως ο συγκεκριµένος κίνδυνος, ενόψει και των γενικότερων 

συνθηκών αναµένεται να επηρεάσει  τις αποδόσεις της Εταιρείας καθώς η µείωση της ζήτησης 

αναµένεται να ενταθεί, εφόσον οι γενικότερες συνθήκες οικονοµικής ύφεσης συνεχισθούν µε την 

ίδια ένταση    

21.  Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη 

Επί των ακινήτων της εταιρίας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη. 

22. Ενδεχόµενες Απαιτήσεις – Υποχρεώσεις 

 
Πληροφορίες σχετικά µε ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων ή αποφάσεις 

δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην 

οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας . 

 

Πληροφορίες σχετικά µε ενδεχόµενες απαιτήσεις 

∆εν υπάρχουν ενδεχόµενες απαιτήσεις που να χρήζουν αναφοράς στις οικονοµικές καταστάσεις 

της εταιρίας. 
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23. Αγορές και πωλήσεις ενσωµάτων παγίων 

 
Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισµό για την περίοδο 01.01.2008 έως 31.12.2008 ανήλθαν στο ποσό 

των € 85.096,27 . 

24. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

 
Ο φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2005-2007 βρίσκεται σε εξέλιξη και αναµένεται να 

ολοκληρωθεί εντός του Μαρτίου του 2009. Ο φόρος επί των διαφορών φορολογικού ελέγχου 

αναµένεται να µη αποκλίνει ουσιωδώς από την ήδη σχηµατισθείσα πρόβλεψη που ανέρχεται για 

τις χρήσεις αυτές σε 100.000,00 ευρώ και θεωρείται επαρκής. Τυχόν διαφορά  που θα προκύψει , 

θα επηρεάσει τα αποτελέσµατα µετά φόρων της χρήσης 2009. 

Ως εκ τούτου και µετά την ολοκλήρωση του ως άνω ελέγχου η µοναδική ανέλεγκτη φορολογικά 

χρήση θα είναι η 2008. Για τον ανωτέρω σκοπό και ενόψει του µελλοντικού φορολογικού 

ελέγχου , έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη για την ανωτέρω χρήση συνολικού ποσού 50.000,00 ευρώ.             

25. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 

 
 Απασχολούµενο προσωπικό την 31/12/2008 :  Εταιρείας  69 άτοµα. 

 Απασχολούµενο προσωπικό την 31/12/2007 :  Εταιρείας  65 άτοµα. 
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26.  Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µε την Εταιρεία µέρη 

Οι συναλλαγές της εταιρίας µε τα συνδεδεµένα µέρη κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24  έχουν ως 

εξής. 

 01.01-31.12.2008 01.01-31.12.2007 

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών   

Σε θυγατρικές 0,00 0,00 

Σε λοιπά συνδεδεµένα µέρη 0,00 0,00 

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών   

Από θυγατρικές 0,00 0,00 

Από λοιπά συνδεδεµένα µέρη 0,00 0,00 

Πωλήσεις παγίων   

Προς θυγατρικές 0,00 0,00 

Προς λοιπά συνδεδεµένα µέρη 0,00 0,00 

 

Απαιτήσεις    

Από θυγατρικές 0,00 0,00 

Από λοιπά συνδεδεµένα µέρη 0,00 0,00 

Υποχρεώσεις    

Σε θυγατρικές 0,00 0,00 

Σε λοιπά συνδεδεµένα µέρη 0,00 0,00 

Παροχές προς τη διοίκηση και στελέχη της εταιρίας 

Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών 

της διοίκησης.           540.499,46 451.782,57 

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της 

διοίκησης.                            0,00 0,00 

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της 

διοίκησης.                         3.859,59 9.716,29 

 

 

∆εν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε µέλη του ∆.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας (και 

τις οικογένειές τους).  
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27.  Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία συντάξεως των Οικονοµικών Καταστάσεων. 

       
Φορολογικός έλεγχος 
Ο φορολογικός έλεγχος ολοκληρώθηκε στις 12/03/2009. Οι φορολογικές διαφορές του ελέγχου 

ανήλθαν σε 144.484 ευρώ για τις χρήσεις 2005-2007. Η πρόβλεψη που είχε σχηµατισθεί 

ανήρχετο σε 100.000 ευρώ. Η διαφορά 44.484 ευρώ θα επηρεάσει µειωτικά τα αποτελέσµατα 

µετά φόρων χρήσης του 2009. 

 

 

 

 

 

Οι υπεύθυνοι για την κατάρτιση των Ετήσιων Οικονοµικών  Καταστάσεων 

 

 

Στυλιανός Κανάκης Μαρία Κανάκη Αθανάσιος Σύρµος 

 

 

 

 

  

Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος Αντιπρόεδρος ∆Σ Οικονοµικός ∆/ντής 
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 Συνοπτικά στοιχεία και πληροφορίες χρήσης 
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Πληροφορίες άρθρου 10 ν. 3401/2005 

 

Κατωτέρω ακολουθούν οι πληροφορίες του άρθρου 10 του ν. 3401/2005, τις οποίες η Εταιρεία 

δηµοσίευσε ή κατέστησε διαθέσιµες στο κοινό, κατά την διάρκεια της χρήσεως 2008 και 

αφορούν σε κινητές αξίες της Εταιρείας, στην Εταιρεία ή τις οργανωµένες αγορές στις οποίες 

είναι εισηγµένες οι εν λόγω κινητές αξίες. Οι εν λόγω πληροφορίες ενσωµατώνονται στην 

παρούσα ετήσια οικονοµική έκθεση µέσω παραποµπών και ειδικότερα µε την παράθεση πίνακα 

αντιστοίχισης των εν λόγω παραποµπών, ώστε να µπορούν οι επενδυτές να εντοπίζουν ευχερώς 

τις επιµέρους πληροφορίες.  

 

 
ΘΕΜΑ ΤΟΠΟΣ  

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει ∆ΛΠ www.ase.gr  27/03/2008 
Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης www.ase.gr  08/05/2008 
Ανακοίνωση ∆ιάθεσης Ετήσιου ∆ελτίου Χρήσης 2007 www.ase.gr  22/05/2008 
Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει ∆ΛΠ www.ase.gr  27/05/2008 
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης www.ase.gr  10/06/2008 
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης – Ορθή Επανάληψη www.ase.gr  11/06/2008 
Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

ή ανωτάτων διευθυντικών στελεχών www.ase.gr  11/06/2008 
Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώµατος µερίσµατος / 

πληρωµής µερίσµατος www.ase.gr  11/06/2008 
Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει ∆ΛΠ www.ase.gr  28/08/2008 
Ανακοίνωση για επιχειρηµατικές εξελίξεις στην εταιρεία www.ase.gr  24/09/2008 
Γνωστοποίηση αλλαγής εσωτερικού ελεγκτή www.ase.gr  12/11/2008 
Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει ∆ΛΠ www.ase.gr  20/11/2008 
Τιµητική ∆ιάκριση για την 
 «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» www.ase.gr  27/11/2008 
Ανακοίνωση Προθεσµίας Είσπραξης Μερίσµατος της 

Εταιρικής Χρήσης 2002 www.ase.gr  22/12/2008 

 
Σηµαντική Σηµείωση : Όλες οι ως άνω πληροφορίες έχουν καταχωρηθεί πέραν του ως άνω τόπου 

καταχώρησης και στον διαδικτυακό τόπο (ιστοσελίδα) της Εταιρείας  www.stelioskanakis.gr  . 
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∆ιαδικτυακός τόπος ανάρτησης της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης 

Οι ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας , η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή 

και η Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας είναι καταχωρηµένες στο διαδίκτυο 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.stelioskanakis.gr 


