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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

∆ΙΨΗΦΙΟΙ ΡΥΘΜΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η  
ΤΟ Α’ 6ΜΗΝΟ ΤΟΥ 2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.  

 

 Σηµαντική βελτίωση σηµείωσαν για µια ακόµη χρονική περίοδο τα βασικά οικονοµικά µεγέθη της 

εταιρείας ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε., που δραστηριοποιείται στην εµπορία πρώτων υλών  

ζαχαροπλαστικής, αρτοποιίας και παγωτού.  

 Σύµφωνα µε τις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις του α’ εξαµήνου 2007 (1 Ιανουαρίου 2007  

µέχρι 30 Ιουνίου 2007) οι πωλήσεις και τα καθαρά κέρδη µετά φόρων αυξήθηκαν µε διψήφιους ρυθµούς, 

δηλαδή κατά 10,9% και 15,52% αντίστοιχα.  Ειδικότερα :  

- Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε σε ποσοστό 10,9% και ανήλθε σε € 7,775 εκατ. έναντι € 7,011 

εκατ. το αντίστοιχο διάστηµα του περασµένου έτους (2006). 

- Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ενισχύθηκαν κατά 10,11% και 

διαµορφώθηκαν σε € 1,023 εκατ. ευρώ έναντι € 929 χιλ την αντίστοιχη περίοδο του 2006.  

-  Τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) ανήλθαν σε € 855 χιλιάδες από € 794  χιλιάδες το α’ εξάµηνο του 

2006, δηλαδή εµφανίζονται αυξηµένα σε ποσοστό 7,65% .  

- Τέλος και ιδίως τα κέρδη µετά φόρων   (ΕΑΤ), ενισχύθηκαν κατά 15,52% στα € 637 χιλιάδες 

έναντι 552 χιλ. το περσινό α’ εξάµηνο. 

Είναι άξιο ιδιαίτερης µνείας ότι οι επιδόσεις αυτές επιτεύχθηκαν παρά το γεγονός ότι:  

α) αυξήθηκαν οι αποσβέσεις κατά 39% , µετά την ολοκλήρωση του νέου ιδιόκτητου κέντρου 

αποθήκευσης  και διανοµής, που κατασκεύασε η εταιρεία στη Θεσσαλονίκη (ΒΙΠΕ Σίνδου) .  

β) πραγµατοποιήθηκαν σηµαντικές δαπάνες (προώθησης και προβολής)  για τη συµµετοχή της εταιρείας 

στην 10η ∆ιεθνή Έκθεση ΑΡΤΟΖΑ στη διάρκεια του α’ τριµήνου. Η εν λόγω έκθεση πραγµατοποιείται  κάθε 

2 χρόνια και αποτελεί το σηµαντικότερο γεγονός για τον κλάδο στην Ελλάδα    

 Σε ότι αφορά την χρηµατοοικονοµική κατάσταση της εταιρείας, η θέση της παραµένει  ιδιαίτερα 

ισχυρή, καθώς ο δανεισµός διατηρήθηκε σε χαµηλά επίπεδα και διαµορφώθηκε σε 576 χιλιάδες ευρώ. 

 Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε  12,213 εκατ. ευρώ, µε αποτέλεσµα ο τραπεζικός δανεισµός να 

αποτελεί µόλις το 4,7% των ιδίων κεφαλαίων και οι συνολικές υποχρεώσεις το 26% επί των ιδίων 

κεφαλαίων, που είναι από τις χαµηλότερες σχέσεις µεταξύ του συνόλου των εισηγµένων εταιρειών στο 

Χρηµατιστήριο Αθηνών.  

 Η διοίκηση της εταιρείας, µε βάση τα παραπάνω αποτελέσµατα ,  διατηρεί τις εκτιµήσεις της για 

θετική πορεία στο σύνολο της τρέχουσας χρήσης.  
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