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ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 12,03% ΚΑΙ ΚΕΡ∆ΩΝ 14%  
ΤΟ Α’ 3ΜΗΝΟ ΤΟΥ 2007 

 
 
 Με σηµαντική άνοδο των πωλήσεων και των κερδών ξεκίνησε το τρέχον έτος (2007) 
για την εταιρεία ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε., που δραστηριοποιείται στην εµπορία, πρώτων 
υλών ζαχαροπλαστικής, αρτοποιίας και παγωτού.  
 Βασικό χαρακτηριστικό της πορείας του α΄ τριµήνου 2007 είναι αφενός µεν η 
διατήρηση ικανοποιητικών ρυθµών ανάπτυξης (όπως επέδειξε η εταιρεία και το προηγούµενο 
έτος) και αφετέρου το γεγονός πως η ανάπτυξη της εταιρείας χρηµατοδοτήθηκε αποκλειστικά 
µε ίδια κεφάλαια.  
 Σύµφωνα µε τις περιοδικές οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1 Ιανουαρίου-31 
Μαρτίου 2007:  
- Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 12,03% και ανήλθε στα 3,826 εκατ. ευρώ έναντι 
3,415 εκατ. ευρώ κατά  το αντίστοιχο περσινό διάστηµα .  
Στη βελτίωση των πωλήσεων συνέβαλε και συνεισέφερε ουσιαστικά η λειτουργία του 
νέου ιδιόκτητου κέντρου αποθήκευσης και  διανοµής, που κατασκεύασε η εταιρεία 
στην  Θεσσαλονίκη (ΒΙΠΕ Σίνδου) . Το νέο κέντρο τέθηκε σε πλήρη λειτουργία το α’ 
τρίµηνο του 2007 και πλέον συνεισφέρει στα συνολικά έσοδα της εταιρείας και καθιστά δυνατή 
την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας στις γεωγραφικές περιοχές που απευθύνεται (Βόρεια 
Ελλάδα και Βαλκάνια) .  
- Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 14,43% 
στα 460 χιλιάδες ευρώ από 402 χιλ. το α’ τρίµηνο του 2006. Ο µεγαλύτερος ρυθµός ανόδου 
των λειτουργικών κερδών έναντι των πωλήσεων οφείλεται στη βελτίωση του περιθωρίου 
µεικτού κέρδους. Συγκεκριµένα, το µεικτό περιθώριο κέρδους βελτιώθηκε κατά 1,25 
ποσοστιαίες µονάδες φθάνοντας το 31,97%.  
- Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 381 χιλ. ευρώ βελτιωµένα κατά 14,21% έναντι του 
α’ τριµήνου 2006.  
- Τέλος, τα κέρδη µετά τη φορολογία ενισχύθηκαν σηµαντικά κατά 18,59% και 
ανήλθαν στα 277 χιλιάδες ευρώ.  Με τον ίδιο ακριβώς ρυθµό (+18,59%) αυξήθηκαν τα 
κέρδη ανά µετοχή στα 0,037 ευρώ, καθώς δεν επήλθε αλλαγή στο αριθµό µετοχών της 
εταιρείας.  
- Είναι άξιο ιδιαίτερης µνείας ότι η  βελτίωση των κερδών επιτεύχθηκε παρά την δαπάνη 
(εφάπαξ δαπάνη προώθησης και προβολής) , που συνόδευσε τη συµµετοχή της εταιρείας στην 
10η ∆ιεθνή Έκθεση Αρτοποιίας, Ζαχαροπλαστικής, Παγωτού & Σοκολατοειδών "ΑΡΤΟΖΑ", κατά 
τη διάρκεια του α’ τριµήνου. Η έκθεση αυτή πραγµατοποιείται κάθε δύο χρόνια και αποτελεί το 
σηµαντικότερο γεγονός για τον κλάδο στην Ελλάδα.   
 Ως προς το σκέλος χρηµατοδότησης των πωλήσεων, η ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 
χρησιµοποίησε αποκλειστικά ίδιους πόρους. Η εταιρεία εµφανίζει θετικές λειτουργικές ροές 
από την δραστηριότητά της και χρηµατοδοτεί µέσω αυτών την µέχρι τώρα ανάπτυξή της.  
 
 Ενδεικτικό είναι ότι οι βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις µειώθηκαν κατά 
42% στο τέλος του α’ τριµήνου 2007 και διαµορφώθηκαν στα 400 χιλ. ευρώ (από 700 
χιλ. ευρώ στις 31/12/2006) µε τα ίδια κεφάλαια να ανέρχονται στα 12,378 εκατ. ευρώ 
την ίδια χρονική στιγµή.  
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