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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ 17,53% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ 

ΣΤΟ 9ΜΗΝΟ ΤΟΥ 2006 
 
 Συνεχίστηκε και το γ’ τρίµηνο της τρέχουσας οικονοµικής χρήσης (2006) η 
αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ, µε αποτέλεσµα τη 
γενικότερη βελτίωση των οικονοµικών της µεγεθών κατά τη διάρκεια του 9µήνου 2006.  
  
 Σύµφωνα µε τις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου Ιανουαρίου-
Σεπτεµβρίου 2006, τα βασικά οικονοµικά µεγέθη της εταιρείας ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ, 
που δραστηριοποιείται στην αποκλειστική εισαγωγή και εµπορική διάθεση πρώτων υλών 
ζαχαροπλαστικής , αρτοποιίας και παγωτού εξελίχθηκαν ως εξής:  
 

- Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 10,796 εκατ. σηµειώνοντας αύξηση 8% έναντι € 
10,001 εκατ. το αντίστοιχο διάστηµα του περασµένου έτους (2005). 

- Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ενισχύθηκαν 15,40% και 
διαµορφώθηκαν σε € 1,332 εκατ. από € 1,155 εκατ. 

-  Τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) διαµορφώθηκαν σε € 1,130 εκατ. αυξηµένα 17,53% 
από € 961 χιλιάδες στο αντίστοιχο περσινό διάστηµα.  

- Τα κέρδη µετά φόρων (ΕΑΤ), που αναλογούν στους µετόχους ενισχύθηκαν 
σηµαντικά κατά 21,25% στα € 782,663 χιλιάδες από 645,453 χιλιάδες το 
αντίστοιχο περσινό διάστηµα. 

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. Τα αποτελέσµατα µάλιστα αυτά αποκτούν ιδιαίτερη αξία εάν συνεκτιµηθεί ότι 
επιτεύχθηκαν σε µία περίοδο κατά την οποία ολοκληρώνεται το επενδυτικό πρόγραµµα για 
την κατασκευή του νέου υποκαταστήµατος της εταιρείας (κέντρο αποθήκευσης, διανοµής 
και προώθησης)  στην περιοχή της ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Θεσσαλονίκης. Πιο συγκεκριµένα η 
εταιρεία παρουσίασε θετικές χρηµατικές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 
ύψους 1,581 εκατ. ευρώ (βελτιώθηκαν από 1,413 εκατ. ευρώ, που ήταν στο α’ 
εξάµηνο του 2006).  

-  
 
Γ’ 3µηνο 2006 

Ειδικότερα και σε σχέση µε το τρίτο τρίµηνο της τρέχουσας χρήσεως (1/7-
30.9.2006) η εταιρεία κατάφερε και στο τρίµηνο αυτό να διατηρήσει τους ίδιους ρυθµούς 
ανάπτυξης που είχε κατά τη διάρκεια των προηγούµενων τριµήνων.  
Το γ’ τρίµηνο τα κέρδη προ φόρων ενισχύθηκαν κατά 23,66% στα €335,904 
χιλιάδες και τα καθαρά κέρδη κατά 22,96% στα € 230,662 χιλιάδες σε σχέση µε το 
αντίστοιχο  τρίµηνο της χρήσης   2005.  
 
 
Στο 33,40% οι συνολικές υποχρεώσεις επί των ιδίων κεφαλαίων 
 Στο τέλος Σεπτεµβρίου 2006 ο τραπεζικός δανεισµός µειώθηκε στα 754 χιλ. ευρώ 
από 1,230 εκατ. στο τέλος του έτους 2005.  Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανήλθαν σε 
11,673 εκατ. ευρώ, µε αποτέλεσµα ο τραπεζικός δανεισµός να αποτελεί πλέον µόλις το 
6,5% των ιδίων κεφαλαίων. Οι συνολικές υποχρεώσεις ως ποσοστό επί των ίδιων 
κεφαλαίων ήταν µόλις 33,40% , σχέση που είναι από τις χαµηλότερες µεταξύ όλων των 
εισηγµένων εταιρειών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.  
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