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Η παρούσα Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση συνετάγη σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3556/2007 και τις επ΄αυτού εκδοθείσες Αποφάσεις και 
εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς . 
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 

01.01.2007 - 30.06.2007 

 

Η παρούσα Εξαµηνιαία  Έκθεση  του ∆ιοικητικού Συµβουλίου η οποία ακολουθεί (εφεξής 

καλουµένη για λόγους συντοµίας ως «Έκθεση» ή «Εξαµηνιαία Έκθεση»), αφορά στην 

χρονική περίοδο του Α΄ εξαµήνου της τρέχουσας  χρήσεως 2007 (1.1.2007-30.06.2007),  

συντάχθηκε και είναι εναρµονισµένη µε τις σχετικές διατάξεις του νόµου 3556/2007 (ΦΕΚ 

91Α/30.4.2007) και τις επ’ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις 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 ΑΒΕΕ» (εφεξής καλουµένη για λόγους συντοµίας ως «Εταιρεία» ή 

«ΚΑΝΑΚΗΣ») . 

 

Η παρούσα Έκθεση συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 5 του 

ν. 3556/2007  συνοδεύει τις εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις της αυτής περιόδου 

(1.1.2007-30.6.2007) και περιλαµβάνεται αυτούσια µαζί µε τις εν λόγω καταστάσεις καθώς 

και τις δηλώσεις των µελών του ∆Σ  (Προέδρου  και 2 µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου) 

στην εξαµηνιαία οικονοµική έκθεση που αφορά στο πρώτο εξάµηνο της χρήσεως 2007 . 

 

Οι θεµατικές ενότητες της Εκθέσεως και το περιεχόµενο των ενοτήτων αυτών, έχουν 

ειδικότερον ως ακολούθως:   

 

Ενότητα Α’  

Σηµαντικά γεγονότα Α΄ εξαµήνου 2007  

 

Τα σηµαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα κατά το πρώτο εξάµηνο της τρέχουσας 

χρήσεως 2007 καθώς και η επίδρασή τους στις εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις  είναι 

τα ακόλουθα :  
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1. Παρουσίαση της Εταιρείας στα µέλη της Ένωσης Θεσµικών Επενδυτών  

 

Στις 17 Ιανουαρίου 2007 παρουσιάσθηκαν στα µέλη της Ένωσης Θεσµικών Επενδυτών  τα 

σχέδια και οι στόχοι της διοίκησης της Εταιρείας , από τον Πρόεδρο του ∆Σ και ∆ιευθύνοντα 

Σύµβουλο της Εταιρείας Στέλιο Κανάκη, τον Οικονοµικό ∆ιευθυντή και Μέλος του ∆Σ της 

Εταιρείας κ. Αθανάσιο Σύρµο και την Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης Νέων Προϊόντων και 

Συνεργασιών  και Μέλος του ∆.Σ. της Εταιρείας κα  Ελευθερία Κανάκη. 

 

Τα θέµατα τα οποία ανέπτυξαν οι οµιλητές περιέλαβαν µια σειρά από γεγονότα απτόµενα της 

ιστορικής κυρίως διαδροµής της εταιρείας και των ιδιαίτερων γνωρισµάτων και 

χαρακτηριστικών της και ιδίως  τα κύρια σηµεία της εν λόγω θεµατολογίας συνίστατο στα  

ακόλουθα :  

 

*Η Εταιρεία ξεκίνησε να δραστηριοποιείται το 1985 σαν ατοµική επιχείρηση και το 1993 

µετατρέπεται σε ανώνυµη εταιρεία µε την σηµερινή της επωνυµία "ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ 

ΑΒΕΕ". To 2000 ολοκληρώνει την κατασκευή νέων ιδιόκτητων σύγχρονων εγκαταστάσεων 

αποθήκευσης και διανοµής στις Αχαρνές Αττικής σε ιδιόκτητο οικόπεδο που σήµερα έχει 

συνολική έκταση 15.270 τ.µ. Το 2002 οι µετοχές της Εταιρείας εισάγονται προς 

διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. Το 2002 η Εταιρεία αγοράζει έκταση 

10.150 τ.µ. στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Θεσσαλονίκης όπου κατασκευάζει νέο υπερσύγχρονο κέντρο 

αποθήκευσης και διανοµής , µέσω της λειτουργίας του οποίου θα ενισχυθεί και υποβοηθηθεί 

ουσιαστικά η ανάπτυξη της Εταιρείας στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Θράκη και τις 

γειτονικές Βαλκανικές χώρες.  

*Πρόκειται για εµπορική εταιρεία η οποία αντιπροσωπεύει και διανέµει αποκλειστικά στην 

Ελλάδα και στην Κύπρο α' ύλες ζαχ/κής, αρτοποιίας και παγωτού, ενώ διακινεί περίπου 450 

κωδικούς προϊόντων.  

*∆ιαρκές όραµα της Εταιρείας είναι η δυναµική εξέλιξη και ανάπτυξη του κλάδου 

ζαχαροπλαστικής, αρτοποιίας και παγωτού στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην ευρύτερη 

περιοχή των Βαλκανικών χωρών καθώς και η µακροχρόνια και επιτυχηµένη παρουσία της 

στον χώρο.  

*Από την ίδρυσή της, η Εταιρεία έχει σταθερά ανοδική πορεία , ενώ σήµερα είναι 

πρωτοπόρος στο χώρο της.  

*Προµηθευτές της Εταιρείας είναι 26 από τις µεγαλύτερες εταιρείες και Όµιλοι εταιρειών της 

Ευρώπης µε τις οποίες συνεργάζεται µε συµβόλαια αποκλειστικής αντιπροσώπευσης και 

διανοµής για την Ελλάδα, την Κύπρο και µε µερικές από αυτές και για τις γειτονικές 

Βαλκανικές χώρες.  
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*Η Εταιρεία έχει λάβει παγκόσµιες βραβεύσεις και διακρίσεις από τους προµηθευτές της,  

τόσο για τις πωλήσεις της όσο και για τα επιτεύγµατά της και την προσφορά της στον τοµέα 

της ζαχαροπλαστικής.  

*Η Εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητες  εγκαταστάσεις που στεγάζουν τα πρότυπα αποθηκευτικά 

εµπορευµατικά κέντρα διανοµής της, τόσο στην περιοχή της Αττικής (Αχαρνές) όπου είναι 

και τα γραφεία της έδρας της , συνολικής επιφανείας 2.568,81 τετραγωνικών µέτρων όσο και 

στην ΒΙΠΕ Σίνδου, συνολικής επιφανείας 2.004,55 τετραγωνικών µέτρων . Ο σχεδιασµός και 

των 2 εν λόγω κέντρων έχει γίνει µε τις πλέον προηγµένες µεθόδους χωροθέτησης και 

διαλειτουργικότητας  και είναι πρότυπος για αντίστοιχες εγκαταστάσεις.   

*Τα προϊόντα προωθούνται από το τµήµα πωλήσεων της Εταιρείας και από συνεργαζόµενους 

εµπόρους και αντιπροσώπους σε όλη την Ελλάδα ενώ διαθέτει αποκλειστικό διανοµέα στην 

Κύπρο.  

*Η Εταιρεία απασχολεί ένα άρτια καταρτισµένο Τεχνικό Τµήµα υποστήριξης που 

αποτελείται από 5 εξειδικευµένους Σεφ Ζαχαροπλαστικής, Αρτοποιούς και Τεχνολόγο 

τροφίµων ενώ µέσω του Athens Center of Gastronomy ,  ενός  υπερσύγχρονου για τα 

Ευρωπαϊκά δεδοµένα κέντρου Τεχνικής Επιµόρφωσης και Εφαρµογών - παρέχει στους 

επαγγελµατίες του κλάδου εξειδίκευση και νέες ιδέες. Η Εταιρεία συνεργάζεται αποκλειστικά 

για την Ελλάδα και την Κύπρο µε την διεθνώς φηµισµένη και υψηλού κύρους σχολή 

γαστρονοµίας την γαλλική ECOLE LENOTRE.  

 

Η ανάπτυξη της  Εταιρείας στο επόµενο βραχυπρόθεσµο διάστηµα θα κινηθεί σε πέντε 

(5) άξονες, οι οποίοι συνδέονται µε:  

*Την αύξηση της εξαγωγικής δραστηριότητας και την ενίσχυση των δραστηριοτήτων στην 

περιοχή της Βορείου Ελλάδος .  

*Τη διεύρυνση της γκάµας των εµπορευµάτων µέσω της σύναψης νέων συνεργασιών και της 

ανάπτυξης υφισταµένων . 

*Τη συνεχή εκπαίδευση και επιµόρφωση του προσωπικού.  

*Τη διαρκή αναβάθµιση των υποδοµών και του εξοπλισµού της Εταιρείας  . 

*Τη διαρκή παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υποστήριξης προς τους πελάτες καθώς και 

τεχνικής υποστήριξης  µέσω του υφισταµένου Athens Center of Gastronomy και του υπό 

δηµιουργία Thessaloniki Center of Gastronomy που θα λειτουργήσει στο αµέσως προσεχές 

χρονικό διάστηµα στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της εταιρείας στην ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου.  
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2. Συµµετοχή της Εταιρείας στην 10η Επετειακή Έκθεση Αρτόζα  

 
Εξαιρετικά επιτυχηµένη και ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η παρουσία της Εταιρείας  στην 

επετειακή 10η ΑΡΤΟΖΑ που πραγµατοποιήθηκε στο πρώην ανατολικό αεροδρόµιο από τις 9 

έως τις 13 Φεβρουαρίου 2007 µε εντυπωσιακή προσέλευση επισκεπτών. Η συµµετοχή της 

Εταιρείας αναπτύχθηκε σε εκθεσιακό χώρο 225 τ.µ., και  οι επαγγελµατίες είχαν την 

δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τη µεγάλη και ανανεωµένη γκάµα των α' υλών της 

Εταιρείας καθώς επίσης να ενηµερωθούν για τα νέα δεδοµένα στον κλάδο τόσο σε εθνικό 

όσο και σε διεθνές επίπεδο. 

Στα πλαίσια της έκθεσης η Εταιρεία λάνσαρε πληθώρα νέων πρωτοποριακών προϊόντων στον 

τοµέα της ζαχαροπλαστικής, της αρτοποιίας και του παγωτού και παρουσίασε πολλές νέες 

ιδέες, δείχνοντας έτσι µια ισχυρή τάση ανανέωσης και καινοτοµίας . 

Καθ' όλη τη διάρκεια της έκθεσης, το δυναµικό τµήµα πωλήσεων της Εταιρείας ενηµέρωνε 

τους επισκέπτες για τα µοναδικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα των προϊόντων της Εταιρείας 

ενώ οι έµπειροι τεχνικοί της εταιρείας  παρουσίαζαν και προσέφεραν προς γευστική δοκιµή 

µοναδικές και ιδιαίτερα απολαυστικές δηµιουργίες.  

Ξεχωριστά θα πρέπει επίσης να αναφέρουµε την παρουσία στο περίπτερο της Εταιρείας 

καταξιωµένων Σεφ από τις συνεργαζόµενες εταιρείες και πιο συγκεκριµένα τον κ. P. Depape 

από τη UNIFINE FOOD & BAKE INGREDIENTS, τον κ. C. Guillut από την ELLE&VIRE, 

τον κ. W.Jungmann από την KOMPLET, τον κ. F. Bourse από την BEURALIA, την κα. S. 

Gaetta από την FABBRI & τον κ. G. Maisonneuve από την ECOLE LENÔTRE, οι οποίοι σε 

συνεργασία µε το τεχνικό τµήµα της Εταιρείας  πραγµατοποιούσαν ζωντανές επιδείξεις 

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.  

 

3. Έναρξη λειτουργίας του Υποκαταστήµατος της Εταιρείας στην Βόρειο Ελλάδα  

 

Στη ΒΙΠΕ Σίνδου ξεκίνησε από τις αρχές Μαρτίου η ουσιαστική λειτουργία  του νέου 

υπερσύγχρονου κέντρου διανοµής για τη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία και τις 

Βαλκανικές χώρες. 

Οι νέες εν λόγω εγκαταστάσεις της Εταιρείας καλύπτουν έκταση 10.500 τ.µ. και παρέχουν 

άµεση και απ' ευθείας εξυπηρέτηση της Βόρειας Ελλάδας και των Βαλκανικών χωρών.  
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Το κέντρο διανοµής της Βόρειας Ελλάδας διαθέτει µοντέρνα γραφεία και  αποθήκες 

συνολικών τετραγωνικών 2.004. Οι εν λόγω αποθήκες της Εταιρείας έχουν χωρητικότητα 713 

παλετοθέσεων και διαθέτουν 4 θαλάµους διαφορετικής θερµοκρασίας και υγρασίας ώστε να 

εξασφαλίζεται η σταθερή ποιότητα των προϊόντων. Ακόµα, είναι εξοπλισµένες µε  2 ράµπες 

παραλαβών για containers και µε 4 ράµπες αποστολών για τα ιδιόκτητα φορτηγά της 

εταιρείας.  

Εντός των επόµενων µηνών, αναµένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του µέσα στις 

εγκαταστάσεις του εν λόγω Υποκαταστήµατος της Εταιρείας στην Βόρειο Ελλάδα και το 

νεοσύστατο κέντρο τεχνικής επιµόρφωσης και πρακτικών εφαρµογών ζαχαροπλαστικής, 

αρτοποιίας, παγωτού, catering και µαγειρικής, Thessaloniki Center of Gastronomy. 

 

4. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας  

 

Στις 26 Ιουνίου 2007  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 το 90,27% του µετοχικού 

κεφαλαίου της εταιρείας (6.769.900 µετοχές σε σύνολο 7.500.000 µετοχών) και εγκρίθηκαν 

οµόφωνα και παµψηφεί τα ακόλουθα  : 

α. Οι  Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις  που αφορούν στην εταιρική χρήση 2006 (1.1.-

31.12.2006). 

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

Πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας της 24ης Φεβρουαρίου 2007 ,  καθώς 

και  η από 26 Φεβρουαρίου 2007 έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της 

εταιρείας κ. Σεραφείµ  ∆. Μακρή. 

γ. Η  διανοµή µερίσµατος 0,07 Ευρώ ανά µετοχή της εταιρείας εκ των κερδών της εταιρικής 

χρήσης 2006, δηλαδή η διανοµή συνολικά µερίσµατος ύψους 525.000,00 Ευρώ. ∆ικαιούχοι 

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

πέρας της συνεδρίασης του ΧΑ της 5ης Ιουλίου 2007.  

Από την 6η Ιουλίου 2007, ηµέρα Παρασκευή  οι µετοχές της εταιρείας  διαπραγµατεύονται 

στο ΧΑ χωρίς το δικαίωµα µερίσµατος για τη χρήση του 2006. Η πληρωµή του µερίσµατος 

της χρήσης 2006 ξεκίνησε την 13η Ιουλίου  2007, ηµέρα Παρασκευή  µέσω της  Τράπεζας 

Πειραιώς ΑΕ. 

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 2006 (1.1.2006-31.12.2006). 
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ε. Η εκλογή ως ελεγκτών  της χρήσεως 2007 για τον έλεγχο των ετησίων, εξαµηνιαίων 

(εταιρικών και ενοποιηµένων) Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρείας , των ακολούθων 

µελών της εγγεγραµµένης στο Μητρώο Ορκωτών  Ελεγκτών ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ 

Α.Ε.Ο.Ε. και συγκεκριµένα: 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 από 01/06/2006 

έως 31/05/2007 καθώς και αυτές που θα καταβληθούν δια την περίοδο 01/06/2007 και µέχρι 

την επόµενη ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση. 

 

5. ΣΥΝΑΨΗ ΝΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ 

 

Τον Ιούνιο της τρέχουσας χρήσεως 2007 , η εταιρεία σύναψε συµφωνία µε τον ιταλικό οίκο 

FABBRI µε αντικείµενο την  αποκλειστική αντιπροσώπευση των προϊόντων παγωτού και 

ζαχαροπλαστικής του εν λόγω οίκου  στην αγορά της Βουλγαρίας. Η εν λόγω συµφωνία έχει 

διάρκεια µέχρι το τέλος του 2009,  και εν συνεχεία θ’ ανανεώνεται αυτοµάτως για χρονικά 

διαστήµατα ενός έτους και εντάσσεται στην γενικότερη στρατηγική επιλογή  της Εταιρείας 

για επέκταση των δραστηριοτήτων της στις γειτονικές Βαλκανικές χώρες. 

 

Για την προώθηση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας στη Βουλγαρία, πραγµατοποιήθηκε  

διήµερη επίδειξη ζαχαροπλαστικής, αρτοποιίας και παγωτού το Μάρτιο της τρέχουσας 

χρήσεως στις εγκαταστάσεις του Athens Center of Gastronomy , σε Βούλγαρους 

επιχειρηµατίες και επαγγελµατίες  που δραστηριοποιούνται στο χώρο στην γεωγραφική 

αγορά της Βουλγαρίας  

  

  

ΕΝΟΤΗΤΑ B’ 

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες  

 

Οι  κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες για το δεύτερο εξάµηνο της τρέχουσας χρήσεως  

2007 είναι οι ακόλουθοι :  
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Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε ένα έντονα ανταγωνιστικό παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον. 

Η εξειδικευµένη τεχνογνωσία της, σε συνδυασµό µε την µελέτη ανάπτυξη και εµπορία νέων 

προϊόντων µε έµφαση στην ποιότητα και στην δυνατότητα άµεσης ικανοποίησης της ζήτησης 

, καθώς και η  δηµιουργία ισχυρών υποδοµών, βοηθούν την Εταιρεία να είναι διαρκώς 

ανταγωνιστική και να προωθεί την διείσδυσή της σε νέες αγορές .  

Οι συνήθεις Χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία, είναι 

κίνδυνοι αγοράς (µεταβολές σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκιο, τιµές αγοράς), 

πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας, κίνδυνος ταµειακών ροών, Κίνδυνος 

αποθεµάτων, Μείωση ζήτησης λόγω γενικότερης καταναλωτικής ύφεσης). 

 Ειδικότερα :  

 

Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

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

υπάρχουν περιορισµένης έκτασης δανειακές υποχρεώσεις σε έτερο πλην του Ευρώ νόµισµα 

(∆ανέζικες κορόνες 215.920 στις 30/06/2007) και ως εκ τούτου η έκθεση σε 

συναλλαγµατικούς κινδύνους αξιολογείται ως χαµηλή. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας 

παρακολουθεί διαρκώς τους συναλλαγµατικούς κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν και 

αξιολογεί την ανάγκη λήψης σχετικών µέτρων . 

 

Κίνδυνος τιµής 

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

έτη κυµαίνονται σε ποσοστό 1-6%,και διεθνώς δεν προβλέπονται  σηµαντικές αυξήσεις , ως 

εκ τούτου η έκθεση στον εν λόγω κίνδυνο είναι περιορισµένη .  

 

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 του. 

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 . 

 

Κίνδυνος ρευστότητας

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

Πολιτική της Εταιρείας είναι να εκµεταλλεύεται  τις εκπτώσεις  λόγω αµέσων πληρωµών 

(cash discounts) που προσφέρουν οι προµηθευτές της, ενώ παράλληλα η διοίκηση της 

Εταιρείας έχει εξασφαλίσει την δυνατότητα δανεισµού µε ευνοϊκούς όρους από τις 

συνεργαζόµενες τράπεζες . 
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Κίνδυνος ταµειακών ροών λόγω µεταβολών των επιτοκίων

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

ανάγκες χρηµατοδότησης της Εταιρείας,  πλην όµως λόγω της µικρής σχεδόν εξάρτησης της 

Εταιρείας από εξωτερικό δανεισµό , δεν υφίσταται ανάλογος κίνδυνος . 

 

Κίνδυνος αποθεµάτων  

 Ο Όµιλος 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 ο 

κίνδυνος απαξίωσής τους είναι ιδιαίτερα περιορισµένος . 

 

Μείωση ζήτησης λόγω γενικότερης καταναλωτικής ύφεσης 

Η εταιρεία ανήκει στο κλάδο των τροφίµων και η ζήτηση των εµπορευµάτων συνεχίζει να 

αυξάνει παρά το γενικότερο κλίµα  καταναλωτικής ύφεσης. Οι προβλέψεις για τη ζήτηση 

είναι θετικές και για τα επόµενα έτη.  

 

 

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 το πρώτο εξάµηνο της τρέχουσας χρήσεως 2007 και οι οποίες 

επηρέασαν ουσιαστικά τη 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 (όπως περιλαµβάνεται στο 

Ετήσιο ∆ελτίο χρήσεως 2006)  οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν ουσιαστικές συνέπειες για 

τη χρηµατοοικονοµική θέση ή τις επιδόσεις της Εταιρείας κατά το πρώτο εξάµηνο της 

τρέχουσας χρήσεως 2007 . 

 

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

ακόλουθα στοιχεία : 
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(α) το ποσό αυτών των συναλλαγών, 

(β) το ανεξόφλητο υπόλοιπο τους στο τέλος της περιόδου (30.6.2007), 

(γ) τη φύση της σχέσεως του συνδεδεµένου προσώπου µε τον εκδότη καθώς  

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. 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ  

01.01-

30.06.07 

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 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : Παροχές προς την διοίκηση και στελέχη της Εταιρείας 
Α. Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών 

της διοίκησης           209.888,74 

Β. Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης     2.230,20 

Γ. Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της 

διοίκησης                         3.519,39 

 

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. Τα ποσά που αναφέρονται στην κατηγορία Α και Β του Πίνακα 2 αφορούν στο σύνολό 

τους αµοιβές που έχουν καταβληθεί προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης της 

Εταιρείας κατά την εν λόγω χρονική περίοδο , για τις προσωπικές  υπηρεσίες-εργασία που 

παρέχουν στην Εταιρεία , µε βάση και σχετικές αποφάσεις των Τακτικών Γενικών 

Συνελεύσεων των Μετόχων της Εταιρείας και αναλύονται ειδικότερα ως ακολούθως  : 

 

ΠΡΟΣΩΠΟ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΑΜΟΙΒΕΣ 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 

ΑΝΕΞ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΤΗΝ 30.6.2007 

ΚΑΝΑΚΗΣ 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ     58.851,00              950,00 

ΚΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

∆Σ 

    32.695,00                   0,00 

ΚΑΝΑΚΗ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

ΜΕΛΟΣ ∆Σ     32.695,00            2.569,39 

ΣΥΡΜΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΜΕΛΟΣ ∆Σ       49.929,42 
 

                  0,00 

    

ΒΑΤΑΛΙ∆ΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΜΕΛΟΣ ∆Σ      32.448,82 
 

                  0,00 

ΚΟΥΤΣΟΛΙΑΚΟΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΕΛΟΣ ∆Σ       3.269,50                   0,00 

 ΣΥΝΟΛΟ   209.888,74            3.519,39 
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4. Πλην των ως άνω αµοιβών δεν  υφίστανται άλλες συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας και 

των εν λόγω διευθυντικών στελεχών  και µελών του ∆Σ . 

 

5. Το ποσό 2.230,20 ευρώ που αναφέρεται στην κατηγορία Β του Πίνακα 2  αφορά  επί 

αποδώσει λογαριασµό για έξοδα λογιστικοποιηθέντα µετά την 30/06/2007 .   

 

6. ∆εν υφίσταται οιαδήποτε συναλλαγή η οποία να έχει πραγµατοποιηθεί εκτός και πέραν των 

συνήθων όρων της αγοράς . 

 

 

 

 

 

Αχαρνές, 20  Αυγούστου 2007 

 

 

 

 

 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας 
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
 

Βεβαιώνεται ότι , η ανωτέρω εξαµηνιαία Έκθεση του ∆.Σ. που αποτελείται 

από 12 σελίδες  είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Επισκόπησης που 

χορήγησα  µε ηµεροµηνία 20/08/2007 . 

 

 

 
 

 

Αθήνα , 20 Αυγούστου  2007 
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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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Περιόδου από 1  Ιανουαρίου 2007 έως 30  Ιουνίου 2007 
 

σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή  Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις Α’ 
Εξαµήνου 2007 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «Στέλιος 
Κανάκης ΑΒΕΕ» την 20/08/2007 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την καταχώρησή τους στον 
Τύπο την 30/08/2007 και την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στην διεύθυνση 
www.stelioskanakis.gr 
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Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως 
(ποσά σε ευρώ) 

  Περίοδος
 Σηµειώσεις 01.01-30.06.07  01.01-30.06.06
Κύκλος εργασιών 10 7.775.098,75  7.011.362,59 
Κόστος πωληθέντων 12 5.352.142,33  4.870.122,68 
Μικτό κέρδος  2.422.956,42  2.141.239,91 
Άλλα έσοδα (έξοδα) εκµεταλλεύσεως 11 153.114,43  46.892,97 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 12 354.084,99  258.837,25 
Έξοδα λειτουργίας πωλήσεων 12 1.300.378,61  1.073.761,60 
Άλλα (έξοδα) έσοδα εκµεταλλεύσεως  -37.578,08  -26.147,70 
Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης  884.029,27  829.386,33 
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα   1.057,56  1.403,08 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα  12 29.952,66  36.419,70 
Κέρδη προ φόρων  855.134,17  794.369,71 
Φόρος εισοδήµατος 13 217.429,87  242.368,11 
Κέρδη µετά από φόρους  637.704,30  552.001,60 

 
Κατανεµόµενα σε :     
Μετόχους  εταιρείας                        637.704,30  552.001,60 
                
      
Βασικά κέρδη ανά µετοχή       0,085            0,074 

 
  Περίοδος
  01.04-30.06.07  01.04-30.06.06
Κύκλος εργασιών  3.948.185,71  3.595.429,91 
Κόστος πωληθέντων  2.748.536,64  2.503.297,95 
Μικτό κέρδος  1.199.649,07  1.092.131,96 
Άλλα έσοδα (έξοδα) εκµεταλλεύσεως  53.127,07  23.048,16 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  160.990,29  120.595,12 
Έξοδα λειτουργίας πωλήσεων  587.031,40  512.075,54 
Άλλα (έξοδα) έσοδα εκµεταλλεύσεως  -16.040,25  -4.543,27 
Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης  488.714,20  477.966,19 
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα   66,51  601,48 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα   15.179,39  18.261,94 
Κέρδη προ φόρων  473.601,32  460.305,73 
Φόρος εισοδήµατος  113.652,22  142.526,80 
Κέρδη µετά από φόρους  359.949,10  317.778,93 

 
Κατανεµόµενα σε :     
Μετόχους εταιρείας  359.949,10      317.778,93 
     
      
Βασικά κέρδη ανά µετοχή  0,048               0,042 

 
(το προσάρτηµα αποτελεί αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων) 
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Κατάσταση Ισολογισµού  
    
     (ποσά σε ευρώ) 
 

     
  Υπόλοιπα  Υπόλοιπα
Ενεργητικό Σηµειώσεις 30.06.07  31.12.06
Ακίνητα, βιοµηχανοστάσια και εξοπλισµός 1 6.749.556,83  6.703.431,55 
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 2 31.558,53  35.182,66 
Άλλες µακροχρόνιες απαιτήσεις  27.693,78  24.834,41 
Αναβαλλόµενοι φόροι  0,00  0,00 
Σύνολο µη κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού 6.808.809,14  6.763.448,62 
     
Αποθέµατα 4 1.624.055,74  1.119.217,20 
Άλλοι λογαριασµοί εισπρακτέοι 5 7.901.896,30  8.213.391,46 
Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών 6 172.077,55  563.373,69 
Σύνολο κυκλοφορούντων στοιχείων 
ενεργητικού  9.698.029,59  9.895.982,35 
Σύνολο  ενεργητικού  16.506.838,73  16.659.430,97 
     
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις     
Μετοχικό κεφάλαιο 7 3.825.000,00  3.825.000,00 
∆ιαφορά υπέρ το άρτιο 7 3.293.857,69  3.293.857,69 
Αποθεµατικά 7 687.965,18  622.965,18 
Κέρδη εις νέο 7 4.316.838,16  4.269.133,86 
∆ιαφορές αναπροσαρµογής 7 89.524,90  89.524,90 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  12.213.185,93  12.100.481,63 
 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 3 32.935,03  16.304,60 
Παροχές προσωπικού-Προβλέψεις  140.000,00  140.000,00 
Σύνολο µη τρεχουσών υποχρεώσεων   172.935,03  156.304,60 
     
Βραχυπρόθεσµα δάνεια 8 576.986,58  700.080,00 
Φόρος εισοδήµατος  685.633,16  535.089,48 
Άλλοι λογαριασµοί πληρωτέοι 9 2.858.098,03  3.167.475,26 
Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων  4.120.717,77  4.402.644,74 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  16.506.838,73  16.659.430,97 

 
 
 
 
 
 
 

(το προσάρτηµα αποτελεί αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων)
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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 01.01.2006  1.875.000,00 3.293.857,69 371.000,00 199.965,18 2.039.524,90 3.549.180,84 11.328.528,61
Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων περιόδου         
01.01.06 έως 30.06.2006         

       

    

∆ιάθεση κερδών χρήσης 2005    52.000,00 
 

  -52.000,00 0,00 
Καθαρά αποτελέσµατα περιόδου 552.001,60 552.001,60
Μερίσµατα πληρωτέα            -437.500,00 -437.500,00 

Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 30.06.2006  1.875.000,00 3.293.857,69 423.000,00 199.965,18 2.039.524,90 3.611.682,44 11.443.030,21
         
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 30.06.2007         

       
      

     

∆ιάθεση κερδών χρήσης 2006    65.000,00 
 

  -65.000,00 0,00 
Καθαρά αποτελέσµατα περιόδου 637.704,30 637.704,30
Μερίσµατα πληρωτέα   -525.000,00 -525.000,00

Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 30.06.2007  3.825.000,00 3.293.857,69 488.000,00 199.965,18 89.524,90 4.316.838,16 12.213.185,93 
 
 
 
(το προσάρτηµα αποτελεί αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων) 
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Κατάσταση ταµιακών ροών 
  (ποσά σε ευρώ)     

 
 01.01-30.06.2007 01.01-30.06.2006  

Λειτουργικές δραστηριότητες    
Κέρδη προ φόρων 855.134,17 794.369,71  
Πλέον / µείον προσαρµογές για:    
Αποσβέσεις 139.633,04 100.266,82  
Προβλέψεις 35.000,00 35.000,00  
Συναλλαγµατικές διαφορές    
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας 

0,00 0,00  

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 29.952,66 36.419,70  
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:    
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων -504.838,54 271.867,94  
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 273.635,79 720.315,30  
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -817.746,80 -409.533,75  
Μείον:    
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -28.039,65 -26.411,96  
Καταβεβληµένοι φόροι -66.886,19 -108.514,38  
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -84.155,52 1.413.779,38  
Επενδυτικές δραστηριότητες    
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -182.134,19 -466.025,98  
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 0,00 13.900,00  
Τόκοι εισπραχθέντες 1.057,56 1.403,08  
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -181.076,63 -450.722,90  
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες    
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0,00 0,00  
Εξοφλήσεις δανείων -126.063,99 -734.752,91  
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 
(γ) 

-126.063,99 -734,752,91  

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) 

-391.296,14 228.303,57  

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 563.373,69 84.660,09  
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 172.077,55 312.963,66  

 
 

 
(το προσάρτηµα αποτελεί αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων) 
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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 και η έδρα της Εταιρείας  ευρίσκονται 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.  

 

Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων. 
Οι Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για το Α’ Εξάµηνο 2007 της εταιρείας έχουν 
συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (στο εξής 
∆.Π.Χ.Π), που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι συνηµµένες Ενδιάµεσες 
οικονοµικές καταστάσεις, εγκρίθηκαν προς δηµοσίευση,  από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
εταιρείας κατά την συνεδρίαση του στις 20/08/2007 . Για την σύνταξη των ενδιάµεσων 
οικονοµικών καταστάσεων της 30/06/2007 έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές της 
31/12/2006. 

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 περιόδου υπό αναφορά. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισµοί 
βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της διεύθυνσης της Εταιρείας σε σχέση µε τις 
τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί τελικά να 
διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισµούς. 

 

Οι σηµαντικές λογιστικές αρχές 
Ενσώµατα πάγια 
 
Τα ακίνητα (οικόπεδα και κτίρια) αποτιµώνται στην εύλογη αξία των, η οποία διενεργείται 
κάθε τρία 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. 
Η διαφορά µεταξύ των αποσβέσεων που διενεργούνται επί της αναπροσαρµοσµένης αξίας 
των ενσωµάτων παγίων και οι οποίες καταχωρούνται στα έξοδα και των αποσβέσεων που  
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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. 

 
 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. 

 
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. 
 
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.  
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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. 

 
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. 

 
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. 

 
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 αφαιρετικός 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. 
  
Μερίσµατα 
 
Τα πληρωτέα µερίσµατα, απεικονίζονται ως υποχρέωση, κατά τον χρόνο έγκρισης αυτών 
από την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων. 
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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.     

 
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. 
 
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. 

 

Σηµαντικές Λογιστικές Εκτιµήσεις και Κρίσεις της ∆ιοίκησης 
 
Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές 
 
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. 
Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις: πρόκειται για τις χρήσεις 2005-2006 . Ο προσδιορισµός 
του φόρου που ενδεχοµένως θα προκύψει από τον φορολογικό έλεγχο, αν και είναι 
αβέβαιος, εκτιµάται ότι θα είναι ασήµαντος για τα µεγέθη της εταιρείας . 
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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. 
 
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 στην 
υπόλοιπη Ελλάδα. Οι πωλήσεις της εταιρείας µέσω ιδίου δικτύου και αντιπροσώπων έχουν 
ως εξής : 

  30/6/2007       
  Πωλήσεις Κόστος Πωληθέντων Μικτό Κέρδος %

Χονδρέµποροι 2.729.113,21 1.856.861,43 872.251,78 31,96
∆ίκτυo 5.045.985,54 3.495.280,90 1.550.704,64 30,73
Σύνολα 7.775.098,75 5.352.142,33 2.422.956,42 31,16

 
  30/6/2006       

  Πωλήσεις Κόστος Πωληθέντων Μικτό Κέρδος %
Χονδρέµποροι 2.458.419,32 1.730.812,81 727.606,51 29,60
∆ίκτυo 4.552.943,27 3.139.309,87 1.413.633,40 31,05
Σύνολα 7.011.362,59 4.870.122,68 2.141.239,91 30,54
  

 
Οι πωλήσεις κατά γεωγραφική περιφέρεια έχουν ως εξής : 
 

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 30/6/2007 30/6/2006  
1 ΑΤΤΙΚΗ 3.912.847,00 3.628.023,00  
2 ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΣ  694.953,00 702.616,00  
3 ΣΤΕΡΕΑ 399.406,00 371.953,00  
4 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 422.153,00 298.329,00  
5 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 1.248.465,00 985.448,00  
6 ΘΡΑΚΗ 147.558,00 144.578,00  
7 ΗΠΕΙΡΟΣ 136.770,00 115.476,00  
8 ΚΡΗΤΗ 284.123,00 267.982,00  
9 ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 393.185,00 364.932,00  

10 ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ 50.007,00 51.434,00  
11 ΚΥΠΡΟΣ 85.632,00 80.590,00  

  ΣΥΝΟΛΟ 7.775.099,00 7.011.363,00  
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Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 

1. Ακίνητα βιοµηχανοστάσια και εξοπλισµός  
Κατωτέρω παρατίθενται οι µεταβολές των παγίων την περίοδο από 01.01.07 έως 30.06.07 
και κατά την αντίστοιχη περίοδο από  01.01.06 έως 30.06.06 

 Γήπεδα Κτίρια Μηχαν/κός Λοιπά Ακιν/σεις  
Αξία  κτήσεως  ή 
αποτίµησης οικόπεδα εγκατ/σεις εξοπλισµός πάγια υπό εκτέλεση Σύνολο 

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  0,00 1.665.178,15 88.301,72 159.545,39 0,00 1.913.025,26 
Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.736.891,07 -1.736.891,07 
Υπόλοιπο 30.06.2007 2.716.099,00 3.466.103,26 545.423,06 1.175.192,88 0,00 7.902.818,20 
       
Συσσωρευµένες 
αποσβέσεις       
Απογραφή 01.01.2007 0,00 108.033,50 322.968,56 592.250,40 0,00 1.023.252,46 
Προσθήκες  0,00 29.879,52 39.313,97 60.815,42 0,00 130.008,91 
Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Υπόλοιπο 30.06.2007 0,00 137.913,02 362.282,53 653.065,82 0,00 1.153.261,37 
       
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 30.06.2007 2.716.099,00 3.328.190,24 183.140,53 522.127,06 0,00 6.749.556,83 
       
Αξία  κτήσεως  ή 
αποτίµησης       
Απογραφή 01.01.2006 2.716.099,00 1.800.925,11 448.598,52 749.619,95 1.002.618,18 6.717.860,76 
Προσθήκες  0,00 0,00 19.400,00 160.017,41 286.608,57 466.025,98 
Μειώσεις 0,00 0,00 12.477,18 13.206,16 0,00 25.683,34 
Υπόλοιπο 30.06.2006 2.716.099,00 1.800.925,11 455.521,34 896.431,20 1.289.226,75 7.158.203,40 
       
Συσσωρευµένες 
αποσβέσεις       
Απογραφή 01.01.2006 0,00 72.015,00 268.310,02 522.119,70 0,00 862.444,72 
Προσθήκες  0,00 18.009,25 33.436,62 39.408,78 0,00 90.854,65 
Μειώσεις 0,00 0,00 12.477,18 13.206,16 0,00 25.683,34 
Υπόλοιπο 30.06.2006 0,00 90.024,25 289.269,46 548.322,32 0,00 927.616,03 
       
Αναπόσβεστη αξία       
Κατά την 01.01.2006 2.716.099,00 1.728.910,11 180.288,50 227.500,25 1.002.618,18 5.855.416,04 
Κατά την 30.06.2006 2.716.099,00 1.710.900,86 166.251,88 348.108,88 1.289.226,75 6.230.587,37 

 
 

Τα οικόπεδα και τα κτίρια της εταιρείας αναπροσαρµόσθηκαν για τελευταία φορά την 
01.01.2004 από ανεξάρτητους Ορκωτούς Εκτιµητές. Η υπεραξία αναπροσαρµογής που 
προέκυψε καταχωρήθηκε σε αντίστοιχο λογαριασµό των ιδίων κεφαλαίων (Έγκριση 
Υπουργείου Ανάπτυξης υπ’αριθµόν K2-18141/22-12-2006). 
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Οι αποσβέσεις της περιόδου 01.01.07έως 30.06.07 ανήλθαν στο ποσό των 139.633,04 ευρώ   
(ενσωµάτων 130.008,91€ και άϋλων 9.624,13€ )  και επιβάρυναν κατά ευρώ 4.730,86 τα 
έξοδα διοικητικής λειτουργίας και κατά ευρώ 134.902,18 τα έξοδα λειτουργίας διάθεσης.  
 
Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη. 

2. 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 01.01.07 έως 30.06.07 και από 01.01.06 έως 30.06.06 αντίστοιχα. 

  Λογισµικά 
Αξία κτήσεως ή αποτίµησης  προγράµµατα 
Απογραφή 01.01.2007  94.356,43 
Προσθήκες   6.000,00 
Μειώσεις  0,00 
Υπόλοιπο 30.06.2007  100.356,43 
   
Συσσωρευµένες αποσβέσεις   
Απογραφή 01.01.2007  59.173,77 
Προσθήκες   9.624,13 
Μειώσεις  0,00 
Υπόλοιπο 30.06.2007  68.797,90 
Αναπόσβεστη αξία   
Κατά την 01.01.2007  35.182,66 
Κατά την 30.06.2007  31.558,53 
   

  Λογισµικά 
Αξία κτήσεως ή αποτίµησης  προγράµµατα 
Απογραφή 01.01.2006  94.356,43 
Προσθήκες   0,00 
Μειώσεις  0,00 
Υπόλοιπο 30.06.2006  94.356,43 
   
Συσσωρευµένες αποσβέσεις   
Απογραφή 01.01.2006  40.393,46 
Προσθήκες   9.412,17 
Μειώσεις  0,00 
Υπόλοιπο 30.06.2006  49.805,63 
Αναπόσβεστη αξία   
Κατά την 01.01.2006  53.962,97 
Κατά την 30.06.2006  44.550,80 
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3. Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 
 
Κατωτέρω παρατίθενται η κίνηση και τα υπόλοιπα των αναβαλλόµενων φορολογικών 
απαιτήσεων. 

 
 Υπόλοιπα 
 30.06.07 31.12.06 
Υπόλοιπα έναρξης περιόδου -16.304,60  14.311,99 
Χρεώσεις στα αποτελέσµατα περιόδου -16.630,43  -30.616,59 
Υπόλοιπα τέλους περιόδου -32.935,03  -16.304,60 

 
   

4. Αποθέµατα 
 

Κατωτέρω παρατίθενται τα υπόλοιπα των αποθεµάτων τις περιόδους 30.06.07 και 31.12.06 
αντίστοιχα  
 

       Υπόλοιπα 
Αποθέµατα  30.06.07 31.12.06 
Εµπορεύµατα  1.624.055,74  1.119.217,20 

 
 

Σηµειώνεται ότι το κόστος των αποθεµάτων, που καταχωρήθηκε ως έξοδο στο κόστος 
πωληθέντων, την περίοδο 01.01.07 έως 30.06.07 ανήρχετο στο ποσό των ευρώ 
5.307.529,62 πλέον ποσού ευρώ 44.612,71 το οποίο αφορά άµεσα έξοδα πωλήσεων 
(συνολικό κόστος πωληθέντων περιόδου 5.352.142,33).  
 

5. Άλλοι λογαριασµοί εισπρακτέοι.  
 

Τα υπόλοιπα των λοιπών λογαριασµών εισπρακτέων  αναλύονται ως εξής : 
 

        Υπόλοιπα 
Απαιτήσεις  30.06.07 31.12.06 
Πελάτες  4.038.346,84  3.841.929,47 
Γραµµάτια και επιταγές εισπρακτέες 3.752.006,33  4.261.497,44 
Χρεώστες διάφοροι  358.313,57  352.875,08 
Μεταβατικοί λογαριασµοί  48.820,34  17.680,25 
Προβλέψεις αποµείωσης  -295.590,78  -260.590,78 
Σύνολα  7.901.896,30  8.213.391,46 
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Σηµειώνεται ότι η εταιρεία δεν διατρέχει  πιστωτικό κίνδυνο, δεδοµένου του µεγάλου 
πλήθους του αριθµού και της διασποράς των πελατών αυτής . 
 

6. Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών  
 
Τα υπόλοιπα των χρηµατικών  διαθεσίµων και ισοδύναµων αυτών αναλύονται ως εξής: 
 

  Υπόλοιπα 
∆ιαθέσιµα  30.06.07 31.12.06 
∆ιαθέσιµα στο ταµείο  13.368,67  21.267,01 
∆ιαθέσιµα στις τράπεζες  158.708,88  542.106,68 
Σύνολα  172.077,55  563.373,69 

 

7.  Λογαριασµοί καθαρής θέσης 
 

Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της καθαρής θέσης την 30.06.07 και την 31.12.06 
αντίστοιχα έχουν ως εξής : 
  

                                                                                             30.06.07               31.12.06 
Μετοχικό κεφάλαιο  3.825.000,00  3.825.000,00
∆ιαφορά υπέρ το άρτιο  3.293.857,69  3.293.857,69
Αποθεµατικά  687.965,18  622.965,18
Κέρδη εις νέο  4.316.838,16  4.269.133,86
∆ιαφορές αναπροσαρµογής  89.524,90  89.524,90
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  12.213.185,93  12.100.481,63

 
Το σύνολο των εκδοθεισών  και ολοσχερώς αποπληρωµένων µετοχών ανέρχεται σε 
7.500.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,51 ευρώ εκάστη. Με την από 
20.06.2006 απόφαση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας, 
αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 1.950.000 ,µε 
κεφαλαιοποίηση µέρους του αποθεµατικού «αποθεµατικά εύλογης αξίας» , η οποία αύξηση 
υλοποιήθηκε συνδυαστικά και ειδικότερα αφενός µεν µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας 
του συνόλου των µετοχών της Εταιρίας από Ευρώ 0,30 σε Ευρώ 0,51 και αφετέρου µε 
έκδοση 1.250.000 νέων µετοχών , ονοµαστικής αξίας 0,51 Ευρώ εκάστης. Η αύξηση αυτή 
εγκρίθηκε µε την υπ’αριθµόν K2-18141/22-12-2006 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης 
, η οποία και έτυχε των νοµίµων διατυπώσεων δηµοσιότητας . Όλες οι µετοχές είναι 
πλήρως εξοφληµένες και δεν υπάρχουν δικαιώµατα προαίρεσης. 

 
Η µεταβολή στα αποθεµατικά, ποσού ευρώ 65.000,00 οφείλεται στην διάθεση των κερδών 
της χρήσης 2006, σύµφωνα µε την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 
µετόχων.  
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8. Βραχυπρόθεσµα δάνεια 
 

Τα υπόλοιπα των βραχυπροθέσµων δανείων αναλύονται ως εξής : 
 

  Υπόλοιπα 
Βραχυπρόθεσµα δάνεια  30.06.07 31.12.06 
    
∆άνεια τραπεζών  576.986,58  700.080,00 
Σύνολα  576.986,58  700.080,00 

 

9. Άλλοι λογαριασµοί πληρωτέοι 
 
Τα υπόλοιπα των πληρωτέων λογαριασµών αναλύονται ως εξής : 

 
  Υπόλοιπα 
Άλλοι πληρωτέοι 
λογαριασµοί  30.06.07 31.12.06 
   
Προµηθευτές  481.408,66 617.360,60 
Επιταγές πληρωτέες  1.648.546,06  2.216.861,14 
Μερίσµατα πληρωτέα  526.151,70  1.194,00 
Λοιποί Φόροι  101.207,32  134.823,71 
Ασφαλιστικοί 
οργανισµοί  42.259,69  73.080,78 
Μεταβατικοί 
λογαριασµοί  10.500,00  3.422,00 
Λοιποί πιστωτές  48.024,60  120.733,03 
Σύνολα  2.858.098,03  3.167.475,26 
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10. Πωλήσεις 
 

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας, ανά κύρια κατηγορία εµπορεύµατος την 30.06.2007 και 
την 30.06.2006 αναλύονται ως εξής : 
 

   
 
 
 30.06.2007 30.06.2006 
Περιγραφή Οµάδας Είδους                        Αξία                  Αξία 
ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ                      973.380,24 981.869,56 
ΒΟΥΤΥΡΟ ΕΟΚ ΚΑΝ.2571/97       1.087.837,05 941.138,82 
ΜΙΓΜΑΤΑ                        1.046.683,25 851.954,30 
DELIFRUIT                      742.981,27 670.280,59 
ΚΡΕΜΕΣ                         743.858,81 665.017,48 
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΑΓΩΤΟΥ               646.653,58 611.875,77 
ΤΕΧΝΗTO ΑΦΡΟΓΑΛA               390.682,50 364.052,99 
ΤΖΕΛΥ                          378.343,46 345.043,75 
ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΕΣ                   484.164,25 472.037,32 
ΛΟΙΠΑ ΕΙ∆Η 1.280.514,34 1.108.092,01 
Σύνολο 7.775.098,75 7.011.362,59 
Κόστος Πωληθέντων 5.352.142,33 4.870.122,68 
Μικτό κέρδος 2.422.956,42 2.141.239,91 

 
 
Σηµειώνεται ότι στο κόστος πωληθέντων συµπεριλαµβάνεται ποσό ευρώ 44.612,71 το 
οποίο αφορά άµεσα έξοδα πωλήσεων. 
 
 

11. Άλλα έσοδα 
 

Τα κατά είδος, άλλα έσοδα της εταιρείας,  την 30.06 2007 και την 30.06.2006 αντίστοιχα 
αναλύονται ως εξής : 
 
 

 30/06/2007 30/06/2006 
Έσοδα από εκ/σεις αγορών και τρόπου 
πληρωµής προµηθευτών 111.291,02

 
20.459,64 

Συµµετοχή οίκων του εξωτερικού σε 
εκθέσεις – ∆ιαφήµιση 41.823,41

 
26.433,33 

ΣΥΝΟΛΟ 153.114,43 46.892,97 
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12. Ανάλυση Εξόδων ανά κατηγορία 
 

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

 
 
 
Περίοδος 01.01.07έως 
30.06.07 Κόστος Έξοδα Έξοδα Χρηµ/κά  
Είδος δαπάνης πωληθέντων διοίκησης διάθεσης έξοδα Σύνολο 
Αµοιβές και έξοδα 
προσωπικού 0,00 113.354,80 701.722,26 0,00 815.077,06 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 33.150,00 100.494,76 74.756,01 0,00 208.400,77 
Παροχές τρίτων 0,00 33.740,69 165.090,28 0,00 198.830,97 
Φόροι τέλη 0,00 6.768,64 18.997,43 0,00 25.766,07 
∆ιάφορα έξοδα 11.462,71 94.995,14 204.910,45 0,00 311.368,30 
Τόκοι και συναφή έξοδα 0,00 0,00 0,00 29.952,66 29.952,66 
Αποσβέσεις ενσωµάτων 0,00 3.746,73 126.262,18 0,00 130.008,91 
Αποσβέσεις άϋλων 0,00 984,13 8.640,00 0,00 9.624,13 
Κόστος αποθεµάτων  5.307.529,62 0,00 0,00 0,00 5.307.529,62 
Σύνολα 5.352.142,33 354.084,89 1.300.378,61 29.952,66 7.036.558,49 
 
      

 
Περίοδος 01.01.06 έως 
30.06.06 Κόστος Έξοδα Έξοδα Χρηµ/κά  
Είδος δαπάνης πωληθέντων διοίκησης διάθεσης έξοδα Σύνολο 
Αµοιβές και έξοδα 
προσωπικού 0,00 86.765,83 598.499,35 0,00 685.265,18 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 19.800,00 79.694,00 76.240,13 0,00 175.734,13 
Παροχές τρίτων 0,00 34.672,75 128.184,90 0,00 162.857,65 
Φόροι τέλη 0,00 5.589,67 2.774,60 0,00 8.364,27 
∆ιάφορα έξοδα 9.521,06 43.805,86 176.104,94 0,00 229.431,86 
Τόκοι και συναφή έξοδα 0,00 0,00 0,00 36.419,70 36.419,70 
Αποσβέσεις ενσωµάτων 0,00 7.536,97 83.317,68 0,00 90.854,65 
Αποσβέσεις άϋλων 0,00 772,17 8.640,00 0,00 9.412,17 
Κόστος αποθεµάτων  4.840.801,62 0,00 0,00 0,00 4.840.801,62 
Σύνολα 4.870.122,68 258.837,25 1.073.761,60 36.419,70 6.239.141,23 
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13. Φόρος Εισοδήµατος 
 
Κατωτέρω παρατίθενται ανάλυση του φόρου εισοδήµατος περιόδου 01.01.07 έως 
30.06.07 και  01.01.06 έως 30.06.06.  

 

 Υπόλοιπα 
Περιγραφή 30.06.07  30.06.06
Φόρος εισοδήµατος 200.799,44  230.367,22
Προβλέψεις και διαφορές παρελθουσών χρήσεων 0,00  0,00
Αναβαλλόµενος φόρος αποτελεσµάτων 16.630,43  12.000,89
Σύνολο 217.429,87  242.368,11

 
 
   

 

14.  Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία συντάξεως των Οικονοµικών Καταστάσεων 
 

Πέρα των ήδη αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα των 
οικονοµικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την Εταιρεία, στα οποία 
επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ). 
 

15.  Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη 
 
Επί των ακινήτων της εταιρίας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη. 
 

16. Ενδεχόµενες Απαιτήσεις – Υποχρεώσεις 
 
Πληροφορίες σχετικά µε ενδεχόµενες υποχρεώσεις 
∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων 
που 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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17. Αγορές και πωλήσεις ενσωµάτων παγίων 
 
Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισµό για την περίοδο 01.01.2007 έως 30.06.2007 
ανήλθαν στο ποσό των € 182.134,19. 
 

 18. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 
 
Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και την χρήση 2004.               
                                                                                                                                       

19. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 
 
 Απασχολούµενο προσωπικό την 30/6/2007 :  Εταιρείας  64 άτοµα. 
 Απασχολούµενο προσωπικό την 30/6/2006 :  Εταιρείας  50 άτοµα. 
 

20.  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-

30.06.07 
01.01-

30.06.06 
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
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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           209.888,74 184.686,10

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης          2.230,20 0,00
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της 
διοίκησης                         3.519,39 26.018,99

 
 

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

Εταιρείας (και τις οικογένειές τους).  
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Έκθεση Επισκόπησης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 

Προς τους Μετόχους  της  εταιρείας  « Στέλιος Κανάκης ΑΒΕΕ ». 
 

 
Εισαγωγή 

 

Επισκοπήσαµε τον συνηµµένο συνοπτικό ισολογισµό της «Στέλιος Κανάκης ΑΒΕΕ» 

της 30ης Ιουνίου 2007 και τις σχετικές συνοπτικές καταστάσεις αποτελεσµάτων, 

µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της εξάµηνης περιόδου που έληξε 

αυτήν την ηµεροµηνία. Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση 

και παρουσίαση αυτών των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων, 

σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο αριθµ. 34. ∆ική µας ευθύνη είναι η 

έκφραση ενός συµπεράσµατος επί αυτών των  ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών 

καταστάσεων µε βάση την επισκόπησή µας. 

 

Εύρος της εργασίας επισκόπησης  

 

∆ιενεργήσαµε την επισκόπηση µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο 2410 

«Επισκόπηση Ενδιάµεσης Οικονοµικής Πληροφόρησης που ∆ιενεργείται από τον 

Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οικονοµικής Μονάδας» στο οποίο παραπέµπουν τα 

Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. Η επισκόπηση συνίσταται στη διενέργεια διαδικασιών 

για την αναζήτηση πληροφοριών, κυρίως από πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για 

οικονοµικά και λογιστικά θέµατα και στην εφαρµογή κριτικής ανάλυσης και λοιπών 

διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος µίας εργασίας επισκόπησης είναι ουσιωδώς 

µικρότερο από έναν έλεγχο που διενεργείται σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά 

Πρότυπα και κατά συνέπεια, δεν µας δίδει την δυνατότητα να αποκτήσουµε την 

διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά θέµατα τα 

οποία θα είχαν επισηµανθεί σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, η παρούσα δεν αποτελεί 

έκθεση ελέγχου. 
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Συµπέρασµα Επισκόπησης 

 

Με βάση την διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας 

οτιδήποτε που θα µας οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι οι συνηµµένες ενδιάµεσες 

οικονοµικές καταστάσεις δεν έχουν καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα 

µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο αριθµός 34. 

 

Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων  

Το περιεχόµενο της έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι συνεπές µε τις 

συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις 

 

Αθήνα 20 Αυγούστου  2007 

 

 

Παπαηλιού Θεόδωρος 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

Αρ Μ. ΣΟΕΛ 16641 

ΣΟΛ αεοε 
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                                                          ∆ηλώσεις 
(σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 3556/2007, όπως ισχύει) 

 

1. Στυλιανού Κανάκη του ∆ηµητρίου, κατοίκου ∆ιόνυσου Αττικής, οδός Τερψιχόρης αρ. 9 

, Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  και ∆ιευθύνοντος  Συµβούλου της εταιρείας  

2. Μαρία σύζ. Στυλιανού Κανάκη, κατοίκου ∆ιόνυσου Αττικής, οδός Τερψιχόρης αρ. 9, 

Αντιπροέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  

3. Αθανασίου  Σύρµου του Βασιλείου, κατοίκου Κόκκινου Μύλου Αχαρνών, οδός 

Μετσόβου αριθ. 4, Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου .  

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

Οι κάτωθι υπογράφοντες , υπό την ως άνω ιδιότητά µας , και ιδίως η  δεύτερη  και ο 

τρίτος  εξ ηµών, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης 

Εταιρείας µε την επωνυµία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧ/ΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» 

και τον διακριτικό τίτλο «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής καλουµένης για λόγους 

συντοµίας ως «Εταιρεία»)   δηλώνουµε και βεβαιώνουµε µε την παρούσα ότι εξ όσων 

γνωρίζουµε  :  

(α) οι εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις  της Εταιρείας της περιόδου 1.1.2007-

30.6.2007 , 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 της Εταιρείας , σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις 

παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007  

(β) η εξαµηνιαία έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας απεικονίζει  κατά 

τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 

3556/2007  

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

Εταιρεία δεν καταρτίζει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.  

 

Αχαρνές , 20 Αυγούστου 2007 

Οι βεβαιούντες 

 

Στυλιανός Κανάκης Μαρία Κανάκη Αθανασίος Σύρµος 
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