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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 
 Σηµαντική βελτίωση των οικονοµικών της  µεγεθών, πέτυχε το α’ εξάµηνο 2006 η 
εταιρεία ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε., που δραστηριοποιείται στην αποκλειστική εισαγωγή 
& εµπορική διάθεση πρώτων υλών ζαχαροπλαστικής, αρτοποιίας και παγωτού.  
 Σύµφωνα µε τις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της εν λόγω περιόδου, οι 
οποίες συντάχθηκαν σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 
(∆ΠΧΠ) τα βασικά µεγέθη και η εξέλιξή τους είχαν ως εξής:  
 

- Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 7,011 εκατ. σηµειώνοντας αύξηση 9,92% έναντι 
€ 6,419 εκατ. το αντίστοιχο διάστηµα του περασµένου έτους (2005). 

- Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ενισχύθηκαν ποσοστιαία 
κατά 13,18% και διαµορφώθηκαν σε € 931 χιλιάδες από € 823 χιλιάδες. 

-  Τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) ανήλθαν σε € 794 χιλιάδες αυξηµένα κατά 15,12% 
από € 690 χιλιάδες το α’ εξάµηνο του 2005.  

- Τα κέρδη µετά φόρων (ΕΑΤ), που αναλογούν στους µετόχους ενισχύθηκαν  σε 
ποσοστό 20,56% στα € 552 χιλιάδες από 457 χιλιάδες το περσινό α’ εξάµηνο. 

 
 

Ιδιαίτερης µνείας τυγχάνει το γεγονός ότι το α’ εξάµηνο του 2006 η εταιρεία µείωσε 
περαιτέρω τον ήδη ευρισκόµενο σε χαµηλά επίπεδα  τραπεζικό της  δανεισµό. Πιο 
συγκεκριµένα προχώρησε στην εκταµίευση 734 χιλ. ευρώ και ο τραπεζικός της 
δανεισµός περιορίστηκε στα 587 χιλ. ευρώ από 1,310 εκατ. ευρώ το α’ εξάµηνο 
του 2005.  

 Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανήλθαν σε 11,443 εκατ. ευρώ, µε αποτέλεσµα ο 
τραπεζικός δανεισµός αυτής  να αποτελεί µόλις το 5% των ιδίων κεφαλαίων και η σχέση 
Ξένα/Ιδια Κεφάλαια να διαµορφωθεί στο 32%, που είναι από τις χαµηλότερες µεταξύ 
των εισηγµένων εταιρειών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.  
 Η υγιής χρηµατοοικονοµική θέση της εταιρείας οφείλεται στην διαρκή ικανότητά της 
να παράγει θετικές χρηµατοοικονοµικές ροές, µέσα από τις οποίες χρηµατοδοτεί την 
ανάπτυξή της. 
 Η εταιρεία στην διάρκεια της υπό κρίση περιόδου παρουσίασε θετικές ταµειακές 
ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ύψους 1,413 εκατ. ευρώ και η καθαρή 
αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα από το σύνολο των δραστηριοτήτων (λειτουργικών, 
επενδυτικών, χρηµατοδοτικών) ανήλθε στο ποσό των  228 χιλιάδων ευρώ. 
 
 
 
 Η διοίκηση της εταιρείας διατηρεί τις εκτιµήσεις της για θετική πορεία στο σύνολο 
της τρέχουσας χρήσης, οι οποίες ενισχύονται από το γεγονός ότι ξεκινάει η εµπορική 
λειτουργία του νέου υποκαταστήµατος της εταιρείας (κέντρου αποθήκευσης , διανοµής και 
προώθησης)  στη Β.Ι.Π.Ε.  Σίνδου Θεσσαλονίκης, µέσω του οποίου στοχεύει να επεκταθεί 
µε πλέον δυναµικό και συστηµατικό τρόπο στην περιοχή της Βορείου Ελλάδος και στις 
γειτονικές Βαλκανικές χώρες.  
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