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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 Με σηµαντική αύξηση της τάξεως του 10% των  πωλήσεων και 36,5% των 
καθαρών κερδών προ φόρων έκλεισε το α’ τρίµηνο της τρέχουσας χρήσης 2006 για την 
εταιρεία ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε., που δραστηριοποιείται στην εισαγωγή και εµπορική 
διάθεση πρώτων υλών ζαχαροπλαστικής, αρτοποιίας και παγωτού.   
  
Σύµφωνα µε τις περιοδικές οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1η Ιανουαρίου-31η 
Μαρτίου 2006:   
 

- Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 3,415 εκατ. σηµειώνοντας αύξηση 10% έναντι € 
3,108 εκατ. το αντίστοιχο περσινό διάστηµα. 

- Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ενισχύθηκαν κατά 29,68% 
και διαµορφώθηκαν στα € 402,497 χιλιάδες από € 310,363 χιλιάδες. 

-  Τα προ φόρων κέρδη (ΕΒΤ) διαµορφώθηκαν στα € 334 χιλιάδες αυξηµένα κατά 
36,55% από € 244 χιλιάδες το α’ τρίµηνο του 2005.  

- Τα κέρδη µετά φόρων (ΕΑΤ) που αναλογούν στους µετόχους ενισχύθηκαν κατά 
58,3% στα € 234,222 χιλιάδες από 147,963 χιλιάδες το περσινό α’ τρίµηνο. 

 
Από τα ανωτέρω καταδεικνύεται ότι η θετική πορεία της εταιρείας συνεχίζεται για µία 

ακόµα χρονιά και είναι αποτέλεσµα της στρατηγικής και του σταθερού προσανατολισµού της 
διοίκησης για συνεχή ανάπτυξη µέσω της αύξησης του µεριδίου της στην εγχώρια αγορά και 
της εµπορικής επέκτασης σε αγορές του εξωτερικού όπως είναι η Κύπρος . 
  
 Εντός του ανωτέρω πλαισίου η εταιρεία κατάφερε µέσα από ένα πολύ καλά 
διαφοροποιηµένο και διαρθρωµένο  χαρτοφυλάκιο προϊόντων, µε έµφαση στην ποιότητα ,  
να διεισδύσει σε νέους πελάτες,  συνδυάζοντας την αύξηση των πωλήσεων µε την  
κερδοφορίας της. 
  
 Η ανάπτυξη της εταιρείας συνδυάστηκε το α’ τρίµηνο του 2006 από θετικές 
καθαρές λειτουργικές ροές, στοιχείο που δείχνει την ικανότητα της εταιρείας να παράγει 
αξία από την δραστηριότητά της. Το α’ τρίµηνο του 2006 οι εισροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες ανήλθαν σε € 869 χιλιάδες και τα καθαρά διαθέσιµα στο τέλος της περιόδου 
διαµορφώθηκαν στα € 630 χιλιάδες αυξηµένα κατά € 84,6 χιλιάδες.  
 
 Σηµειώνεται τέλος ότι η εταιρεία διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή διάθρωση. Τα ίδια 
της κεφάλαια αυξήθηκαν στα € 11,562 εκατ. (από € 11,328 εκατ. το α’ τρίµηνο του 2005) 
ενώ το σύνολο των υποχρεώσεων µειώθηκε σε € 3,895 εκατ. ευρώ από € 4,224 εκατ. στο 
α’ τρίµηνο του 2005.  
 
 
 Η διοίκηση της ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. εκφράζει την αισιοδοξία της για το 
σύνολο της χρήσης, καθώς µεταξύ των άλλων, ξεκινάει σύντοµα και η πλήρης εµπορική 
λειτουργία του νέου Υποκαταστήµατος στη Β.Ι.Π.Ε. της Σίνδου, µέσω του οποίου στοχεύει 
να κάνει εντονότερη την παρουσία της στην περιοχή της Βορείου Ελλάδος και να 
υποστηρίξει την επέκτασή  της στις βαλκανικές χώρες.  
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