
 

ΑΝΕΜΩΝΗΣ 4, ΑΧΑΡΝΑΙ 136 71, ATTIKΗ 
TΗΛ.: 210 2419700, FAX:  210 2462433  
info@stelioskanakis.gr 

ΣΤΕΛΙΟΣ   ΚΑΝΑΚΗΣ   ΑΒΕΕ 
Α’ ΥΛΕΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ & ΠΑΓΩΤΟΥ 

 
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ

Με σηµαντική αύξηση σε ποσοστό 18,85% των καθαρών κερδών (κέρδη προ φόρων) και 7,2% των 
πωλήσεων έκλεισε η χρήση του 2006 για την εταιρεία ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ, που δραστηριοποιείται 
στην εµπορία πρώτων υλών ζαχαροπλαστικής, αρτοποιίας και παγωτού. Ήταν η πέµπτη συνεχή χρονιά 
κατά την οποία η εταιρεία ενίσχυσε τα οικονοµικά της µεγέθη,  µετά την εισαγωγή της στο Χρηµατιστήριο, 
τον Ιούλιο του 2002.  

Το 2006 ήταν µία ακόµα χρονιά ανάπτυξης και αυξηµένης δυναµικής κατά την οποία η ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ 
ΑΒΕΕ: 

•  αύξησε το µερίδιο στην αγορά που δραστηριοποιείται,  
• εµπλούτισε την γκάµα των προϊόντων της µε νέους κωδικούς από τους ήδη υπάρχοντες 

προµηθευτές , καθώς και µε προϊόντα από νέους προµηθευτές συνάπτοντας νέες συµφωνίες µε 
διεθνώς αναγνωρισµένους οίκους ,   

• επεκτάθηκε µέσω εξαγωγών σε νέες γεωγραφικά αγορές  και   
• ολοκλήρωσε επενδύσεις 1,034 εκατ. ευρώ χωρίς να επιβαρυνθεί η οικονοµική της θέση και τα 

αποτελέσµατα της.  

Συγκεκριµένα κατά την διάρκεια  του 2006 και µε βάση τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου 
από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2006 :  

• Ο κύκλος εργασιών βελτιώθηκε κατά 7,2% και ανήλθε στα 15,28 εκατ. ευρώ από 14,252 εκατ. 
ευρώ το 2005.  

• Το µικτό κέρδος αυξήθηκε κατά 10,3% στα 4,746 εκατ. ευρώ από 4,302 εκατ. ευρώ το 2005.  
• Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 14,17% στα 2,134 εκατ. 

ευρώ από 1,869 εκατ. ευρώ το προηγούµενο έτος.  
• Τα κέρδη προ φόρων ενισχύθηκαν κατά 18,8% και ανήλθαν στα 1,792 εκατ. ευρώ έναντι 1,508 

εκατ. ευρώ το 2005.  
• Τα κέρδη µετά από φόρους που αναλογούν στους µετόχους παρουσίασαν σηµαντική αύξηση 

κατά 29,11% φθάνοντας τα 1,209 εκατ. ευρώ από 936 χιλιάδες κατά την προηγούµενη χρήση. Τα 
κέρδη ανά µετοχή έφθασαν τα 161 λεπτά του Ευρώ (0,161 ευρώ) αυξηµένα κατά 29% , από 125 
λεπτά του Ευρώ (0,125 ευρώ) το 2005.  

Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανήλθαν στα 12,1 εκατ. ευρώ µε το σύνολο των υποχρεώσεων να 
διαµορφώνεται σε µόλις 4,55 εκατ. ευρώ συµπεριλαµβανοµένων βραχυπρόθεσµων τραπεζικών 
υποχρεώσεων 700 χιλιάδων ευρώ.  
Για µία ακόµη περίοδο, η λειτουργία της εταιρείας χαρακτηρίστηκε από την εµφάνιση θετικών ταµειακών 
ροών, στοιχείο που δείχνει την ικανότητά της να παράγει αξία στους µετόχους αλλά και να χρηµατοδοτεί 
αφ' εαυτής την ανάπτυξή της και την δυναµική εµπορική της πολιτική . Πιο συγκεκριµένα η εταιρεία 
παρουσίασε θετικές χρηµατικές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ύψους 2,489 εκατ. ευρώ µε 
αποτέλεσµα να αυξηθούν τα ταµειακά διαθέσιµα στο τέλος της χρήσης στα 563 χιλιάδες ευρώ , από 84 
χιλιάδες ευρώ στις 31/12/2006.  
Η διοίκηση της εταιρείας θα προτείνει στη γενική συνέλευση των µετόχων την διανοµή µερίσµατος 0,07 
ευρώ ανά µετοχή που αντιστοιχεί σε µερισµατική απόδοση 2,92% µε βάση την τιµή κλεισίµατος της 9ης 

Μαρτίου 2007 (2,4 ευρώ). 
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