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ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 29709/06/Β/93/1

ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΝΕΜΩΝΗΣ 4)

«ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ»

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2011 έως 30η Ιουνίου 2011

Συντασσόμενη σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3556/2007 και τις κατ’

εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής

Κεφαλαιαγοράς

Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου 01.01.2011-

30.06.2011 είναι εκείνη που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΣΤΕΛΙΟΣ

ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ

ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ-ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» κατά την

συνεδρίαση αυτού της 25ης Αυγούστου 2011 και είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο στην

ηλεκτρονική διεύθυνση www.stelioskanakis.gr, όπου και θα παραμείνει στην διάθεση

του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών  από την

ημερομηνία της συντάξεως και δημοσιοποιήσεώς της.
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Α. Δηλώσεις Εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου

Στις κατωτέρω δηλώσεις, οι οποίες λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 ν.

3556/2007, όπως ισχύει σήμερα, προβαίνουν οι Εκπρόσωποι του Διοικητικού

Συμβουλίου της Εταιρείας και δη οι ακόλουθοι:

1. Στυλιανός Κανάκης του Δημητρίου, κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Τερψιχόρης

αριθ. 9, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.

2. Μαρία, σύζυγος Στυλιανού Κανάκη, κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Τερψιχόρης

αριθ. 9, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.  Αθανάσιος Σύρμος του Βασιλείου, κάτοικος Κόκκινου Μύλου Αχαρνών Αττικής,

οδός Μετσόβου αριθ. 4, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

**************************

Οι κάτωθι υπογράφοντες, υπό την ως άνω ιδιότητά μας, σύμφωνα με τα υπό του

νόμου οριζόμενα αλλά και ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το Διοικητικό Συμβούλιο

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο

«ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», (εφεξής καλουμένης για λόγους συντομίας ως

«Εταιρεία» ή «ΚΑΝΑΚΗΣ» ή «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ») δηλώνουμε με την

παρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουμε:

(α) οι εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις  της Εταιρείας της περιόδου

01.01.2011-30.06.2011, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά

πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του

παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας, σύμφωνα με τα

οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007.
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(β) η εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας απεικονίζει

κατά τρόπο αληθή τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά το πρώτο εξάμηνο

της οικονομικής χρήσης 2011 και την επίδρασή τους στις εξαμηνιαίες οικονομικές

καταστάσεις, τους κυριότερους κινδύνους και αβεβαιότητες για το 2ο εξάμηνο της

οικονομικής  χρήσης 2011 και τις σημαντικές συναλλαγές που καταρτίσθηκαν μεταξύ

της Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων και

(γ) δεν υπάρχουν συνδεδεμένες προς την Εταιρεία επιχειρήσεις και συνακόλουθα η

Εταιρεία δεν καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

Αχαρνές , 25 Αυγούστου 2011

Οι δηλούντες

Στυλιανός Κανάκης

Α.Δ.Τ. AI 647976

Μαρία Κανάκη

Α.Δ.Τ. Ρ 004160

Αθανάσιος Σύρμος

Α.Δ.Τ. ΑΕ 152234
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B. Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Περιόδου 01.01.2011 - 30.06.2011

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η παρούσα Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία ακολουθεί

(εφεξής καλουμένη για λόγους συντομίας ως «Έκθεση» ή «Εξαμηνιαία Έκθεση»),

αφορά στην χρονική περίοδο του Α΄ εξαμήνου της τρέχουσας  χρήσεως 2011

(01.01.2011-30.06.2011), συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με τις σχετικές διατάξεις

(άρθρο 5) του νόμου 3556/2007 (ΦΕΚ 91Α/30.4.2007) και τις επ’ αυτού εκδοθείσες

εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ιδίως τις αποφάσεις

7/448/2007 και 1/434/2007 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η παρούσα Έκθεση εμπεριέχει κατά τρόπο ευσύνοπτο, πλην όμως ουσιαστικό και

περιεκτικό όλες τις σημαντικές επιμέρους θεματικές ενότητες, οι οποίες είναι

απαραίτητες, με βάση το ως άνω νομοθετικό πλαίσιο και απεικονίζει κατά τρόπο αληθή

όλες τις σχετικές αναγκαίες κατά νόμο πληροφορίες, προκειμένου να εξαχθεί μια

ουσιαστική και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για την δραστηριότητα κατά την εν λόγω

χρονική περίοδο της Εταιρείας «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε» (εφεξής καλουμένη

για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία» ή «ΚΑΝΑΚΗΣ» ή «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ»).

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει και κατά την τρέχουσα χρήση οιαδήποτε συνδεδεμένη

κατά την έννοια του νόμου επιχείρηση προς την Εταιρεία και συνακόλουθα η Εταιρεία

δεν καταρτίζει ενοποιημένες, ει μη μόνον εταιρικές οικονομικές καταστάσεις.

Η παρούσα Έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου

5 του ν. 3556/2007 και τις ως άνω αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,

συνοδεύει τις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της αυτής περιόδου (01.01.2011-

30.06.2011) και περιλαμβάνεται αυτούσια στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση που

αφορά στο πρώτο εξάμηνο της χρήσεως 2011.

Οι θεματικές ενότητες της παρούσας Εκθέσεως, τεθείσες επί σκοπώ ευχερέστερης

ανάγνωσης και παρακολούθησης αυτής  και το περιεχόμενο των ενοτήτων αυτών, έχουν

ειδικότερον ως ακολούθως:
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Ενότητα Α’

Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στην διάρκεια του Α΄ εξαμήνου 2011

Τα σημαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια του  πρώτου

εξαμήνου της τρέχουσας χρήσεως 2011 (01.01.2011-30.06.2011) καθώς και η τυχόν

επίδρασή τους στις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις  είναι συνοπτικά τα

ακόλουθα:

1. Ολοκλήρωση της διαδικασίας μείωσης του  Μετοχικού Κεφαλαίου με μείωση
της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 1ης Νοεμβρίου 2010 είχε

αποφασίσει  ομόφωνα και παμψηφεί: α) την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της

Εταιρείας κατά το ποσό των 1.200.000,00 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε

μετοχής της Εταιρείας κατά 0,16 Ευρώ, ήτοι από 0,90 Ευρώ σε 0,74 Ευρώ και ισόποση

επιστροφή-καταβολή του ως άνω ποσού στους μετόχους της Εταιρείας και β) την

τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας συνεπεία της κατά

τα ανωτέρω ληφθείσας αποφάσεως.

Μετά την ως άνω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των

5.550.000,00 Ευρώ, διαιρούμενο σε 7.500.000 κοινές ονομαστικές μετοχές,

ονομαστικής αξίας 0,74 Ευρώ εκάστης. To Υπουργείο Οικονομίας,

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5

παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας με την υπ’ αριθ. Κ2-11456/13-12-2010

απόφασή του.

Δικαιούχοι στη λήψη της επιστροφής κεφαλαίου ορίσθηκαν οι εγγεγραμμένοι στα

αρχεία του Σ.Α.Τ. επενδυτές την 11η Ιανουαρίου 2011, ενώ ως ημερομηνία έναρξης

καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίσθηκε η 17η Ιανουαρίου 2011. Η καταβολή

των μετρητών για το ποσό της επιστροφής του κεφαλαίου ξεκίνησε χωρίς οιοδήποτε

πρόβλημα την 17η  Ιανουαρίου 2011 μέσω της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.
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2. Συμμετοχή στην 12η Έκθεση ΑΡΤΟΖΑ.

Η παρουσία της ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ στην 12η Έκθεση ΑΡΤΟΖΑ η οποία

πραγματοποιήθηκε στο νέο εκθεσιακό κέντρο METROPOLITAN EXPO από την 26η

Φεβρουαρίου  έως την 1η Μαρτίου 2011 ήταν πραγματικά επιτυχής. Για άλλη μια φορά,

ο μεγάλος αριθμός των επισκεπτών απέδειξε τη σημασία αυτής της εμπορικής έκθεσης

για τον τομέα της ζαχαροπλαστικής, αρτοποιίας και παγωτού και το ειλικρινές

ενδιαφέρον των επαγγελματιών για τις νέες τάσεις της αγοράς.

Επιπλέον, καθ’όλη τη διάρκεια της έκθεσης, το δυναμικό τμήμα πωλήσεων της

Εταιρείας παρείχε στους επισκέπτες του περιπτέρου όλες τις απαραίτητες πληροφορίες

σχετικά με τα μοναδικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της γκάμας των προϊόντων της

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ, ενώ παράλληλα η έμπειρη τεχνική ομάδα της Εταιρείας που

απαρτίζεται από 5 τεχνικούς Σεφ Ζαχαροπλαστικής και Παγωτού και 3 τεχνικούς

Αρτοποιίας, παρασκεύαζε και παρουσίαζε σε ζωντανό χρόνο νόστιμες δημιουργίες

μπροστά στους επισκέπτες τόσο της υφιστάμενης γκάμας προϊόντων όσο και νέων

προϊόντων που λανσαρίστηκαν κατά τη διάρκεια της έκθεσης.

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει επίσης στην παρουσία διακεκριμένων chef των

εταιρειών τα προϊόντα των οποίων εκπροσωπεί στην Ελλάδα η Εταιρεία  και

συγκεκριμένα του κ. Philippe Depape (UNIFINE F & Bi), τoυ κ. Gilles Maisonneuve

(ELLE & VIRE), του κ. Wolfgang Jungmann (KOMPLET) & της κας. Sylvia Gaetta

(FABBRI 1905).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συμμετοχή της ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ήταν εξαιρετικά

επιτυχημένη αφού το περίπτερό της είχε ανανεωμένο σχεδιασμό, ενώ τα

παρασκευάσματα που παρουσίαζε καθώς και η άρτια οργανωμένη παρουσία της, της

εξασφάλισαν την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα μεταξύ των περιπτέρων της έκθεσης.

Η συμμετοχή στην συγκεκριμένη έκθεση, όπως και γενικότερα η συμμετοχή της

Εταιρείας σε παρόμοιες εκθέσεις ενισχύει την  εταιρική της εικόνα και δημιουργεί τις

προϋποθέσεις για την περαιτέρω διείσδυσή της σε λοιπές πλην της Αττικής γεωγραφικές

περιοχές, ήτοι συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της διασποράς του κύκλου εργασιών

της.
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3. Ανανέωση διαρκείας Σύμβασης Ειδικής Διαπραγμάτευσης.

Η Εταιρεία ανακοίνωσε προς το επενδυτικό κοινό ότι η Επιτροπή Λειτουργίας Αγορών

του Χρηματιστηρίου  Αθηνών με την από 23/03/2011 απόφαση της  ενέκρινε την

ανανέωση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της Εταιρείας

από την εταιρία-Μέλος του Χ.Α "ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ".

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία  έχει συνάψει σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης με την

ΚΥΚΛΟΣ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., η οποία θα εξακολουθεί υφισταμένη, μετά

από την ως άνω απόφαση, με τους εξής βασικούς όρους:

1. Η ΚΥΚΛΟΣ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. θα διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών

του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες

εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της Εταιρείας. Για

την υπηρεσία αυτή η Εταιρεία θα καταβάλλει αμοιβή στην ΚΥΚΛΟΣ Χρηματιστηριακή

Α.Ε.Π.Ε.Υ.

2. Η διάρκεια της εν λόγω σύμβασης ειδικής διαπραγμάτευσης ανανεώθηκε για ένα (1)

έτος.

4. Ανάπτυξη υφιστάμενων & νέων δραστηριοτήτων – Νέες Συνεργασίες.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2011 καθώς και με την ευκαιρία της

έκθεσης ΑΡΤΟΖΑ, η Εταιρεία λάνσαρε συνολικά 25 νέους κωδικούς προϊόντων όπως

τις νέες γεύσεις από τη FABBRI 1905 για παγωτό και ζαχ/κή για την περίοδο

Άνοιξη/Καλοκαίρι 2011 (Cotton Candy, διακοσμητικά αστεράκια, variegato mango,

crockolosi αμύγδαλο και μέλι) καθώς και νέα σοκολατένια διακοσμητικά από την

Αμερικάνικη MONA LISA.

Αξιοσημείωτες είναι όμως οι νέες συνεργασίες που σύναψε η Εταιρεία στην αρχή του

2011:

α. CARO IMPORT: πρόκειται για Ισπανική εταιρεία παραγωγής Dulce de Leche. Με

την εν λόγω εταιρεία συμφωνήθηκε η αποκλειστική συνεργασία για Ελλάδα, Κύπρο,

Βουλγαρία, Αλβανία, Σκόπια και Κόσοβο. Η ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ λάνσαρε από την

συγκεκριμένη εταιρεία τα προϊόντα DULCE DE LECHE Pastelero και Heladero τα

οποία είναι κρέμες με γεύση καραμέλας βουτύρου για τη ζαχ/κή και το παγωτό.
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β. CAULLET: πρόκειται για Γαλλική θυγατρική εταιρεία της UNIFINE F&Bi από την

οποία η ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ λανσάρει το προϊόν Γλάσσο ζαχαροπλαστικής σε

συσκευασία δοχείου και κιβωτίου κατ’ αποκλειστικότητα στην ελληνική αγορά.

γ. MAMMA MIA: πρόκειται για Ιταλική εταιρεία παραγωγής α’ υλών ζαχ/κής και

παγωτού την οποία διανέμει αποκλειστικά στην Ελλάδα η ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ. Στα

πλαίσια της εν λόγω συνεργασίας λανσαρίστηκαν οι νέες εκπληκτικές σοκολατένιες

ρίπλες για ζαχαροπλαστική και παγωτό (Roke, Cookie Crunch, Biscottino, Bonito,

Crunch Bonito, Cocosnik) καθώς και διάφορα ζαχαρόπηκτα φρούτα (κεράσι, πορτοκάλι

φέτα, πορτοκάλι μπατονέτα, λεμόνι μπατονέτα).

Οι νέες συνεργασίες που συνάπτει η Εταιρεία συμβάλουν στην διεύρυνση της γκάμας

των προϊόντων που αντιπροσωπεύει και στην περαιτέρω ποιοτική της διαφοροποίηση σε

σχέση με τον ανταγωνισμό , ενώ παράλληλα παρέχουν  στην Εταιρεία την δυνατότητα

βέλτιστης εξυπηρέτησης της πελατειακής της βάσεως.

3. Σύναψη νέας αποκλειστικής συμφωνίας διανομής στην Κυπριακή Αγορά.

Η Εταιρεία, με στόχο την περαιτέρω διείσδυσή της στην κυπριακή αγορά, ολοκλήρωσε

τις διαπραγματεύσεις με εταιρεία στην Κύπρο και συνήψε νέα συμφωνία αποκλειστικής

διανομής για τα προϊόντα της στην Κυπριακή αγορά. Η εν λόγω συμφωνία ενδυναμώνει

τον εξαγωγικό προσανατολισμό της εταιρείας και της παρέχει την δυνατότητα να

ενισχύσει την παρουσία της στην συγκεκριμένη αγορά.

4.  Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας

Στις 14 Ιουνίου 2011 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας

(Ανεμώνης αριθ. 4, Αχαρνές Αττικής), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου μέτοχοι,

εκπροσωπούντες 6.720.430 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα

ψήφου, ήτοι ποσοστό 89,61% επί συνόλου 7.500.000 μετοχών και ισαρίθμων

δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της

ημερησίας διατάξεως:
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Στο 1ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν

στην εταιρική χρήση 2010 (01.01.2010-31.12.2010) καθώς και την Ετήσια Οικονομική

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στο σύνολό της.

Στο 2ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η

οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της

15ης Μαρτίου 2011 καθώς και την από 17 Μαρτίου 2011 Έκθεση Ελέγχου του

Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Θεόδωρου Ν. Παπαηλιού για τις ετήσιες

Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2010 (01.01.2010 -

31.12.2010).

Στο 3ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την διάθεση (διανομή) κερδών της εταιρικής χρήσεως

2010 (01.01.2010-31.12.2010) και ειδικότερα ενέκρινε την μη διανομή οιουδήποτε

μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως

2010 (01.01.2010-31.12.2010) και τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού ποσού €

80.000,00.

Στο 4ο θέμα απήλλαξε ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους

Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν

γένει διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2010 (01.01.2010-31.12.2010)

καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Στο 5ο θέμα εξέλεξε ομόφωνα ως Ελεγκτές της χρήσεως 2011 (01.01.2011-31.1.2011)

για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας

τα ακόλουθα μέλη της εγγεγραμμένης στο Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών ελεγκτικής

Εταιρείας Σ.Ο.Λ. ΑΕΟΕ  και συγκεκριμένα: α) Τακτικός Ελεγκτής ο Ορκωτός Ελεγκτής

– Λογιστής κ. Θεόδωρος Παπαηλιού με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 16641 και β)

Αναπληρωματικός Ελεγκτής ο Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής κ. Αθανάσιος Βάσσης με

αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 21301. Ως αμοιβή των ελεγκτών ορίσθηκε το ποσό των

14.740,00 Ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 23%.

Στο 6ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που

καταβλήθηκαν στην διάρκεια της χρήσεως 2010 (01.01.2010-31.12.2010) για τις

προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες, συνολικού ύψους 559.395,63 Ευρώ (μικτές

αποδοχές) και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την

περίοδο από 01/06/2011 – 31/05/2012.
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ΕΝΟΤΗΤΑ B’

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες

Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες για το δεύτερο εξάμηνο της τρέχουσας

χρήσεως  2011 είναι οι ακόλουθοι:

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η

εξειδικευμένη τεχνογνωσία της, η δημιουργία ισχυρού εμπορικού ονόματος (brand

name) σε συνδυασμό με την διαρκή μελέτη, έρευνα αγοράς  και εμπορία νέων

προϊόντων με έμφαση στην ποιότητα και στην δυνατότητα άμεσης και πλήρους

ικανοποίησης της υφισταμένης και μελλοντικής ζήτησης, καθώς και η δημιουργία

ισχυρών οργανωτικών και λειτουργικών υποδομών οι οποίες συνδυάζουν την εμπορική

προώθηση των προϊόντων με την εκπαίδευση για την ορθή εφαρμογή και αξιοποίησή

τους, βοηθούν την Εταιρεία να παραμείνει διαρκώς ανταγωνιστική και να προωθεί την

διείσδυσή της σε νέες αγορές (προϊοντικές και γεωγραφικές) και συνακόλουθα να μην

επηρεάζεται ουσιωδώς από τοις αρνητικές συνθήκες  του εξωγενούς περιβάλλοντος.

Οι συνήθεις Χρηματοοικονομικοί και λοιποί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η

Εταιρεία και τους οποίους κινδύνους ενδέχεται  ν΄ αντιμετωπίσει  και στην διάρκεια του

β’ εξαμήνου της τρέχουσας χρήσης 2011 (01.01.2011-30.06.2011), είναι κίνδυνοι

αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, τιμές αγοράς, πιστωτικός κίνδυνος,

κίνδυνος ρευστότητας, επιτοκιακός κίνδυνος , κίνδυνος αποθεμάτων, κίνδυνος μείωσης

της ζήτησης λόγω γενικότερης καταναλωτικής ύφεσης).

Ειδικότερα :

1. Συναλλαγματικός κίνδυνος

Η μεγάλη πλειοψηφία των συναλλαγών και των υπολοίπων της Εταιρείας είναι σε

Ευρώ. Υπάρχουν μικρής κλίμακας σε σχέση με τον όγκο εργασιών της εταιρείας

υποχρεώσεις σε έτερο πλην του Ευρώ νόμισμα  και δη συναλλαγές ύψους 2.575.241,63

Δανέζικες κορόνες με αξία αποτίμησης 345.266,82 Ευρώ την 30.06.2011 και ως εκ
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τούτου η έκθεση σε συναλλαγματικούς κινδύνους αξιολογείται μεν ως υπαρκτή, λόγω

των ως άνω περιορισμένου εύρους συναλλαγών, πλην όμως ως απολύτως ελεγχόμενη

αφενός μεν λόγω του ύψους των συναλλαγών και αφετέρου λόγω του ως άνω

νομίσματος στο οποίο διενεργούνται οι συναλλαγές, το οποίο δεν παρουσιάζει

σημαντικές διακυμάνσεις σε σχέση με το Ευρώ. Η Διοίκηση της Εταιρείας

παρακολουθεί διαρκώς τους συναλλαγματικούς κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν

και αξιολογεί την τυχόν ανάγκη λήψης σχετικών μέτρων, πλην όμως κατά την παρούσα

χρονική στιγμή ο εν λόγω κίνδυνος δεν αξιολογείται ως ιδιαίτερα σημαντικός και ως εκ

τούτου δεν αναμένεται να έχει οιαδήποτε ουσιώδη επιρροή στις οικονομικές επιδόσεις

της Εταιρείας.

2. Αύξηση των τιμών πρώτων υλών

Οι αυξήσεις των τιμών των εισαγομένων και προωθουμένων εν συνεχεία από την

Εταιρεία εμπορευμάτων (κυρίως από την Ευρώπη) τα τελευταία πέντε έτη κυμαίνονται

σε ποσοστό 3-10 % ετησίως κατά μέσο όρο, και διεθνώς προβλέπονται μεγαλύτερες

αυξήσεις κυρίως σε προϊόντα που έχουν βάση παραγωγής το σιτάρι και τα λάδια, λόγω

μιας σειράς από καταστροφικά γεγονότα (πυρκαγιές- ξηρασία). Συνακόλουθα η έκθεση

στον εν λόγω κίνδυνο αξιολογείται ως σημαντική αναφορικά με το 2ο εξάμηνο της

τρέχουσας χρήσεως, σε κάθε όμως περίπτωση και δεδομένου ότι ο κίνδυνος προέρχεται

συνήθως από πηγές τις οποίες η Εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει πλήρως (ενδεικτικώς

εμπορική πολιτική προμηθευτών της κλπ), για τον λόγο αυτό η διοίκηση της εταιρείας

λαμβάνει έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου αφενός μεν να περιορίσει μέσω

ειδικών συμφωνιών με τους προμηθευτές της  την έκθεση στον εν λόγω κίνδυνο και

αφετέρου να  προσαρμόσει ανάλογα την τιμολογιακή και εμπορική της πολιτική, ώστε

οι όποιες τυχόν αυξήσεις  να μην επηρεάζουν την κερδοφορία της και τις εν γένει

οικονομικές της επιδόσεις.

3. Πιστωτικός κίνδυνος

Η Εταιρεία δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε κάποια από τα

συμβαλλόμενα με αυτήν μέρη, κυρίως λόγω της μεγάλης διασποράς του πελατολογίου

της (το οποίο αριθμεί σήμερα 2.200 πελάτες περίπου). Η Διοίκηση της Εταιρείας με

βάση τις εσωτερικές αρχές λειτουργίας της διασφαλίζει ότι οι πωλήσεις αγαθών και
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υπηρεσιών λαμβάνουν χώρα προς πελάτες υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας. Πάντως

ενόψει των συνθηκών της ευρύτερης οικονομικής κρίσης η οποία εκδηλώνεται σε

όλους σχεδόν αδιακρίτως του τομείς της οικονομικής δραστηριότητας και που έχει

πλήξει σημαντικά την εγχώρια αγορά, ο κίνδυνος αυτός που ενδέχεται να προκύψει από

τυχόν αδυναμία ορισμένων εκ των πελατών ν΄ανταποκριθούν στις έναντι της Εταιρείας

υποχρεώσεις τους αξιολογείται ως αρκετά σημαντικός, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι

η Εταιρεία έχει διασφαλίσει τις προϋποθέσεις ελέγχου των όποιων αρνητικών

επιπτώσεων αυτού.

4. Κίνδυνος ρευστότητας

Η Εταιρεία διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση και υψηλό δείκτη ρευστότητας. Η

γενική ρευστότητα της Εταιρείας βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Ενδεικτικά αναφέρουμε

ότι ο δείκτης γενικής ρευστότητας (Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Βραχυπρόθεσμες

Υποχρεώσεις) ανέρχεται σε 3,29 ενώ ο δείκτης αμέσου ρευστότητας (Κυκλοφορούν

Ενεργητικό αφαιρουμένων των αποθεμάτων προς Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις)

ανέρχεται σε 2,63. Η Πολιτική την οποία εφαρμόζει πάγια η Εταιρεία στην διάρκεια των

τελευταίων ετών είναι να εκμεταλλεύεται τις εκπτώσεις  λόγω αμέσων πληρωμών (cash

discounts) που προσφέρουν οι προμηθευτές της, ενώ παράλληλα η διοίκηση της

Εταιρείας έχει εξασφαλίσει την δυνατότητα δανεισμού με καλούς όρους από τις

συνεργαζόμενες τράπεζες, την οποία δυνατότητα λόγω της υψηλής ρευστότητας που

διαθέτει η εταιρεία σπάνια αξιοποιεί. Ως εκ τούτου ο εν λόγω κίνδυνος αναφορικά με το

2ο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσεως αξιολογείται ως ιδιαίτερα χαμηλός, πλην όμως ο εν

λόγω κίνδυνος παρουσιάζεται στην παρούσα ανάλυση, καθώς σε ένα περιβάλλον

ευρύτερης οικονομικής κρίσης και έντονης εσωτερικής ύφεσης είναι ιδιαίτερα χρήσιμη

και αναγκαία η επαρκής πληροφόρηση των μετόχων της Εταιρείας και εν γένει του

επενδυτικού κοινού αναφορικά με οικονομικά ζητήματα, όπως  αυτό της ρευστότητας

και του ύψους του τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας.

Παρακάτω παρατίθεται διευκρινιστικά πίνακας της ληκτότητας των οικονομικών

υποχρεώσεων της εταιρείας όπως αυτές διαμορφώνονται στο τέλος της εξαμηνιαίας

περιόδου (30.06.2011), με παράλληλη συγκριτική απεικόνιση την αντίστοιχη περίοδο

της προηγούμενης χρήσης 2010:
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30/6/2011
Μέσο

Ποσά σε ευρώ Επιτόκιο 0-6 μήνες 6-12 μήνες 1-5 χρόνια Σύνολο

Προμηθευτές & λοιποί πιστωτές 3.382.573,23 0,00 0,00 3.382.573,23
Χρηματοδοτικές μισθώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00
Δάνεια τραπεζών 5,5 242.869,94 0,00 0,00 242.869,94
Σύνολο 3.625.443,17 0,00 0,00 3.625.443,17

30/6/2010
Μέσο

Ποσά σε ευρώ Επιτόκιο 0-6 μήνες 6-12 μήνες 1-5 χρόνια Σύνολο

Προμηθευτές & λοιποί πιστωτές 4.775.920,40 0,00 0,00 4.775.920,40
Χρηματοδοτικές μισθώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00
Δάνεια τραπεζών 3,2 0,00 0,00 0,00 0,00
Σύνολο 4.775.920,40 0,00 0,00 4.775.920,40
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5. Επιτοκιακός Κίνδυνος

Η διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τις

ανάγκες χρηματοδότησης της Εταιρείας, πλην όμως λόγω της μικρής εξάρτησης της

Εταιρείας από τραπεζικό δανεισμό (242.869,94 Ευρώ την 30.06.2011), δεν υφίσταται

ιδιαίτερος επιτοκιακός κίνδυνος. Και η συγκεκριμένη αναφορά εντάσσεται εκ του

περισσού στην παρούσα Έκθεση, προκειμένου να ενημερωθεί το ευρύ επενδυτικό

κοινό, για την μικρή εξάρτηση της Εταιρείας από τραπεζικό δανεισμό, γεγονός το οποίο

είναι ιδιαίτερα  σημαντικό και καταδεικνύει  την υγιή χρηματοοικονομική διάρθρωση

της Εταιρείας.

6. Κίνδυνος απαξίωσης αποθεμάτων

Η Εταιρία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα (ασφάλιση, φύλαξη) για να

ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο από τις ενδεχόμενες ζημιές λόγω απώλειας αποθεμάτων

από φυσικές καταστροφές. Παράλληλα λόγω της μεγάλης κυκλοφοριακής ταχύτητας

των αποθεμάτων (84 ημέρες), και ταυτόχρονα της μεγάλης διάρκειας αυτών

(ημερομηνία λήξης), ο κίνδυνος απαξίωσής τους είναι ιδιαίτερα περιορισμένος, πλην

όμως εάν και εφόσον το ευρύτερο οικονομικό κλίμα επιδεινωθεί λόγω της οικονομικής

κρίσης και της συνακόλουθης μείωσης της αγοραστικής δύναμης των πελατών της

Εταιρείας, τότε ο συγκεκριμένος κίνδυνος μπορεί ν’ αποκτήσει μια σπουδαιότητα στην

διάρκεια του β΄εξαμήνου της χρήσεως 2011 και για τον λόγο αυτό το όλο κύκλωμα

παραγγελιών και διακίνησης εμπορευμάτων της Εταιρίας έχει προσαρμοσθεί στις

κρατούσες συνθήκες της αγοράς, ώστε ν’ αποφεύγεται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό ή

αποθεματοποίηση εμπορευμάτων.

7. Μείωση ζήτησης λόγω γενικότερης καταναλωτικής ύφεσης

Η Εταιρεία ανήκει στο κλάδο των τροφίμων και η ζήτηση των εμπορευμάτων στον

κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία παραμένει σταθερή παρά το γενικότερο

κλίμα καταναλωτικής ύφεσης. Οι προβλέψεις για τη ζήτηση πάντως κατά την παρούσα

χρονική στιγμή δεν είναι δυνατόν ν΄ αποτυπωθούν με ακρίβεια, καθώς η ραγδαία

επιδείνωση του οικονομικού κλίματος στην εγχώρια  αγορά έχει επηρεάσει

αναπόφευκτα την ζήτηση και  συνακόλουθα ο εν λόγω κίνδυνος αξιολογείται, ενόψει

των συνθηκών που κρατούν, ως σημαντικός αναφορικά με το 2ο εξάμηνο της τρέχουσας
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χρήσεως, καθώς η μείωση της ζήτησης αναπόφευκτα θα επηρεάσει και τα

αποτελέσματα  της Εταιρείας.

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ’

Σημαντικές συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

Στην παρούσα ενότητα περιλαμβάνονται οι σημαντικότερες συναλλαγές μεταξύ της

Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων, (συνδεόμενα μέρη) όπως αυτά

ορίζονται στο Διεθνές  Λογιστικό Πρότυπο 24. Ειδικότερα στην εν λόγω Ενότητα

περιλαμβάνονται:

(α) οι συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και κάθε συνδεδεμένου προσώπου που

πραγματοποιήθηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσεως 2011 (01.01.2011-

30.06.2011) και οι οποίες επηρέασαν ουσιαστικά τη χρηματοοικονομική θέση ή τις

επιδόσεις της Εταιρείας  κατά την εν λόγω περίοδο.

(β)  οι τυχόν μεταβολές των συναλλαγών μεταξύ της Εταιρείας και κάθε συνδεδεμένου

προσώπου που περιγράφονται στην τελευταία ετήσια Έκθεση οι οποίες θα μπορούσαν

να έχουν ουσιαστικές συνέπειες για τη χρηματοοικονομική θέση ή τις επιδόσεις της

Εταιρείας κατά το πρώτο εξάµηνο της τρέχουσας χρήσεως 2011.

Σημειώνουμε ότι η αναφορά στις ως άνω συναλλαγές η οποία ακολουθεί  περιλαμβάνει

τα ακόλουθα στοιχεία :

(α) το ποσό αυτών των συναλλαγών,

(β) το ανεξόφλητο υπόλοιπο τους στο τέλος της περιόδου (30.6.2011),

(γ) τη φύση της σχέσεως του συνδεδεμένου προσώπου µε την Εταιρεία καθώς

και

(δ) τυχόν πληροφοριακά στοιχεία για τις συναλλαγές, τα οποία είναι απαραίτητα

για την κατανόηση της οικονομικής θέσης της Εταιρείας, μόνον όμως εφόσον οι

συναλλαγές αυτές είναι ουσιώδεις και δεν έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους

συνήθεις όρους της αγοράς.
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ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01-30.06.11

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

Σε θυγατρικές 0,00

Σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη 0,00

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών

Από θυγατρικές 0,00

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 0,00

Πωλήσεις παγίων

Προς θυγατρικές 0,00

Προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη 0,00

Απαιτήσεις

Από θυγατρικές 0,00

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 0,00

Υποχρεώσεις

Σε θυγατρικές 0,00

Σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη 0,00

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : Παροχές προς την διοίκηση και στελέχη της Εταιρείας
Α. Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της
διοίκησης 320.621,17

Β. Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0,00

Γ. Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 18.335,10



18

Σημειώσεις :

1. Δεν υπάρχουν συνδεδεμένα προς την Εταιρεία νομικά πρόσωπα,

2.  Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη της

Εταιρείας (και τις οικογένειές τους).

3. Τα ποσά που αναφέρονται ανωτέρω στην κατηγορία Α του Πίνακα 2 αφορούν στο

σύνολό τους μικτές αμοιβές που έχουν καταβληθεί προς τα διευθυντικά στελέχη και

μέλη της διοίκησης της Εταιρείας κατά την εν λόγω χρονική περίοδο, για τις

προσωπικές  υπηρεσίες-εργασία που παρέχουν στην Εταιρεία, με βάση και σχετικές

αποφάσεις των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της Εταιρείας και

αναλύονται ειδικότερα ως ακολούθως:

ΠΡΟΣΩΠΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΑΜΟΙΒΕΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ

30.6.2011

ΚΑΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.Σ 98.085,00 0,00

ΚΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤ/ΔΡΟΣ του ΔΣ 65.390,00 0,00

ΚΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Αν. Δ/ΝΟΥΣΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 65.390,00 18.335,10

ΣΥΡΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΛΟΣ ΔΣ 58.193,44 0,00

ΒΑΤΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΔΣ 33.562,73 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 320.621,17 18.335,10

4. Πλην των ως άνω αμοιβών δεν υφίστανται άλλες συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας

και των εν λόγω διευθυντικών στελεχών  και μελών του Δ.Σ.

5. Δεν υφίσταται οιαδήποτε συναλλαγή η οποία να έχει πραγματοποιηθεί εκτός και

πέραν των συνήθων όρων της αγοράς.

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ

Μετοχικό Κεφάλαιο - Ίδιες μετοχές

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα, μετά την τελευταία απόφαση

της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 01ης Νοεμβρίου 2010, στο ποσό
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των 5.550.000,00 Ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 7.500.000

κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,74 Ευρώ εκάστης.

Όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και

διαπραγματεύονται στην κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης.

Σημειώνεται ότι  μετά από την πρόσφατη τροποποίηση του Κανονισμού του ΧΑ, η

συγκεκριμένη κατηγορία θα καταργηθεί κατά την αναθεώρηση των κατηγοριών

διαπραγμάτευσης του μηνός Οκτωβρίου 2011, οπότε και θα λάβει χώρα  η μεταφορά

των μετοχών στις αντίστοιχες νέες κατηγορίες, με βάση την εν λόγω τροποποίηση.

2. Περαιτέρω οι σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές στο μετοχικό κεφάλαιο και

δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 9 έως 11

του ν. 3556/2007 είναι οι ακόλουθες:

 Στυλιανός Κανάκης: 5.407.932 μετοχές και δικαιώματα ψήφου (ποσοστό

72,11%),

 Μαρία Κανάκη: 600.000 μετοχές και δικαιώματα ψήφου (ποσοστό 8,00%),

3. Η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές, ούτε έχει ληφθεί οιαδήποτε απόφαση από

αρμόδιο όργανο της Εταιρείας σχετικά με την απόκτηση ιδίων μετοχών εκ μέρους της.

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε΄

Πληροφορίες για εργασιακά ή περιβαλλοντικά θέματα

1. Η Εταιρεία στην διάρκεια του α’ εξαμήνου 2011 απασχόλησε κατά μέσο όρο 67

άτομα. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι σχέσεις της Εταιρείας με το προσωπικό της είναι

άριστες και δεν παρουσιάζονται εργασιακά προβλήματα, καθώς μία εκ των βασικών

προτεραιοτήτων της Εταιρείας είναι η διατήρηση και η ενίσχυση του κλίματος

εργασιακής ειρήνης.

Η Εταιρεία καθημερινά φροντίζει για την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων και την

υιοθέτηση πρακτικών, προκειμένου να συμμορφώνεται πλήρως και απολύτως με τις

ισχύουσες διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

2. Η Εταιρεία αναγνωρίζοντας την ανάγκη για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής

επίδοσης με βάση τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και στοχεύει σε μία ισορροπημένη

οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον. Ακολουθώντας μία πορεία

βιώσιμης ανάπτυξης, ασκεί τις δραστηριότητές της με τρόπο που εξασφαλίζει την
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προστασία του περιβάλλοντος και την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων, της

τοπικής κοινωνίας και του κοινού.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ’

Εξέλιξη, επιδόσεις και θέση της Εταιρείας –Χρηματοοικονομικοί και μη βασικοί

δείκτες επιδόσεων

Στην παρούσα ενότητα περιλαμβάνεται μια ορθή και συνοπτική απεικόνιση της

εξέλιξης, των επιδόσεων και της θέσης της Εταιρείας, εις τρόπον ώστε η απεικόνιση να

παρουσιάζει μια ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης, των

επιδόσεων και της θέσης της Εταιρείας, σε συνάρτηση με το μέγεθος και την

πολυπλοκότητα της Εταιρείας.

1. Εξέλιξη της Εταιρείας:

Η πορεία των βασικών οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας κατά την διάρκεια της

τελευταίας τετραετίας έχει ως εξής:

Εξέλιξη

30.06.08 30.06.09 30.06.10 30.06.11

Σύνολο ενεργητικού 17.707 19.751 21.681 20.588

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 13.322 15.384 15.767 15.992

Κύκλος εργασιών 8.561 8.553 8.377 8.558

Κέρδη προ φόρων 1.093 1.040 1.036 801

Κέρδη μετά από φόρους 818 776 623 609

Η ποσοστιαία μεταβολή των πωλήσεων και των κερδών έχει ως εξής:

30.06.08 30.06.09 30.06.10 30.06.11

Μεταβολή πωλήσεων 10,90% -0,09% -2,06% 2,16%

Μεταβολή κερδών προ φόρων 7,68% -4,85% -0,38% -22,68%

Μεταβολή κερδών μετά φόρων 15,60% -5,13% -19,72% -2,41%
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Σημαντική σημείωση : Τα κέρδη μετά από φόρους της προηγούμενης περιόδου

(πρώτο εξάμηνο 2010) επιβαρύνθηκαν με την έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης

ποσού 175 χιλιάδων ευρώ. Μη λαμβάνοντας υπόψη την επιβάρυνση αυτή τα κέρδη μετά

από φόρους παρουσιάζουν μείωση 19,5 % συγκρινόμενα με τα αντίστοιχα κέρδη του Α’

Εξαμήνου του 2010.

2. Επιδόσεις της Εταιρείας

Κατωτέρω παρατίθενται ορισμένα ποσά και συναφείς αριθμοδείκτες αναφορικά με την

απόδοση της εταιρείας κατά την διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2011 και των

αντίστοιχων εξαμήνων του 2010, 2009, 2008:

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ)
30.06.08 30.06.09 30.06.10 30.06.11

Κέρδη προ φόρων τόκων & αποσβέσεων 1.277 1.176 1.161 950
Κέρδη προ φόρων 1.093 1.040 1.036 801
Κέρδη μετά από φόρους 818 776 623 609

Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (προ φόρων) 16% 14% 13% 10%

Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων (μετά φόρων) 9% 8% 6% 6%
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3. Χρηματοοικονομικοί  και μη βασικοί δείκτες επιδόσεων και θέσης της εταιρείας:

Κατωτέρω παρατίθενται ορισμένοι αριθμοδείκτες , χρηματοοικονομικοί και μη , που

άπτονται των βασικών επιδόσεων και της θέσης  της εταιρείας :

30.06.08 30.06.09 30.06.10 30.06.11
Κυκλοφοριακής ταχύτητας (ημέρες)

Μέση διάρκεια παραμονής απαιτήσεων 174 183 192 209
Μέση διάρκεια παραμονής αποθεμάτων 69 74 86 84
Μέση διάρκεια  εξόφλησης

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 135 126 179 126

Διάρθρωσης Κεφαλαίων (φορές)

Ίδια προς συνολικά Κεφάλαια 0,75 0,78 0,73 0,78
Ίδια Κεφάλαια προς συνολικές υποχρεώσεις 3,21 3,62 2,67 3,48
Ταχύτητα κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων 1,29 1,11 1,06 1,07
Ταχύτητα κυκλοφορίας παγίων 2,34 2,21 2,20 2,27

Επενδυτική (ευρώ)
Κέρδος προ φόρων ανά μετοχή 0,29 0,28 0,28 0,21
Λογιστική Αξία  μετοχής 1,78 2,05 2,10 2,13

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ

Προβλεπόμενη πορεία και εξέλιξη της Εταιρείας για το β’εξάμηνο 2011

Στην παρούσα Ενότητα και αναφορικά με τις δραστηριότητες της Εταιρείας κατά το

δεύτερο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσεως 2011, παρατίθενται ορισμένα στοιχεία και

εκτιμήσεις ποιοτικού χαρακτήρα, προκειμένου να αποτυπωθεί με τον ασφαλέστερο

τρόπο η εν λόγω εξέλιξη.

Τα εν λόγω στοιχεία και εκτιμήσεις έχουν ως ακολούθως:
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Α. Το β΄ εξάμηνο του έτους 2011 αναμένεται και αυτό ιδιαίτερα δύσκολο λόγω των

αρνητικών  συγκυριών στην οικονομία που έχουν πλήξει ιδιαίτερα την εγχώρια αγορά

στην οποία και δραστηριοποιείται κυρίως η Εταιρεία.

Στην πραγματικότητα, οι εξελίξεις είναι αδύνατον να προβλεφθούν με ακρίβεια και η

Διοίκηση της Εταιρείας δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει την πορεία της αγοράς,

δεδομένων των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, αλλά και της διάρκειας και έντασης

της ύφεσης που πλήττει την εγχώρια αγορά και η οποία έχει επηρεάσει  αναπόφευκτα

την ζήτηση ακόμη και στον κλάδο των τροφίμων, ο οποίος παρουσιάζει παραδοσιακά

ισχυρότερες αντοχές σε σχέση με άλλους κλάδους.

Β. Οι πωλήσεις της Εταιρείας το α΄ εξάμηνο του έτους διαχρονικά και με βάση την

σχετική ιστορικότητα καλύπτουν το 46% περίπου του ετησίου κύκλου εργασιών, καθώς

το 54% του κύκλου εργασιών της Εταιρείας πραγματοποιείται  στην διάρκεια του β΄

εξαμήνου κάθε χρήσεως, με αποτέλεσμα και τα κέρδη του β΄ εξαμήνου να είναι

μεγαλύτερα του α΄ εξαμήνου. Κατά την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχει κάποιο

γεγονός, το οποίο να οδηγεί σε διαφορετική εκτίμηση σχετικά με την τρέχουσα χρήση

2011.

Γ. Η Εταιρεία εκτιμά ότι θα είναι ικανή ν’ αντισταθμίσει την όποια τυχόν μείωση της

ζήτησης σε περιοχές της Κεντρικής Ελλάδος της Ηπείρου και της Θράκης με την

αύξηση του τουριστικού ρεύματος που παρατηρείται κυρίως στα νησιά του Αιγαίου και

του Ιονίου.
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ΕΝΟΤΗΤΑ Η΄

Σημαντικά γεγονότα μετά την 30η Ιουνίου 2011 και μέχρι την σύνταξη της

παρούσης

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα τα οποία να συνέβησαν από την λήξη του α΄

εξαμήνου της τρέχουσας χρήσης 2011 μέχρι και την ημέρα σύνταξης της παρούσας

Έκθεσης.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Βεβαιώνεται ότι, η ανωτέρω εξαμηνιαία Έκθεση του Δ.Σ. που αποτελείται από 20

σελίδες είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Επισκόπησης που χορήγησα  με

ημερομηνία 26/08/2011.

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2011

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Θεόδωρος Ν Παπαηλιού

ΑΜ ΣΟΕΛ 16641
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Γ. Έκθεση επισκόπησης ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης

Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «Στέλιος Κανάκης ΑΒΕΕ»

Εισαγωγή

Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική εταιρική κατάσταση χρηματοοικονομικής

θέσης της «Στέλιος Κανάκης ΑΒΕΕ», της 30ης Ιουνίου 2011 και τις σχετικές

συνοπτικές εταιρικές καταστάσεις αποτελεσμάτων και συνολικού εισοδήματος,

μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε

αυτήν την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που

συνθέτουν την ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί

αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του άρθρου 5 του

Ν.3556/2007. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της

ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την

Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά

(Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «Δ.Λ.Π.» 34). Δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε

συμπέρασμα επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης

με βάση την επισκόπησή μας.

Εύρος Επισκόπησης

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410

«Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον

ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών

ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και

λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης.

Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που

διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη

δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα
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τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά

συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου.

Συμπέρασμα

Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας

οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση χρηματοοικονομική

πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το Δ.Λ.Π.

34.

Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων

Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών

στοιχείων της προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 εξαμηνιαίας

οικονομικής έκθεσης, με τη συνημμένη χρηματοοικονομική πληροφόρηση.

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2011

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Παπαηλιού Ν. Θεόδωρος

ΑΜ ΣΟΕΛ 16641

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.

μέλος της Crowe Horwath International

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα

Αρ Μ ΣΟΕΛ 125
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Δ. Ενδιάμεσες Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων

Περίοδος Περίοδος

Σημ. 01.01-30.06.11 01.01-30.06.10 01.04-30.06.11 01.04-30.06.10

Κύκλος εργασιών 16 8.557.915,95 8.377.447,65 4.534.437,56 4.119.082,08

Κόστος πωληθέντων 18 5.685.835,78 5.380.026,45 3.045.080,34 2.666.598,52

Μικτό κέρδος 2.872.080,17 2.997.421,20 1.489.357,22 1.452.483,56

Άλλα έσοδα  εκμεταλλεύσεως 17 178.897,53 116.414,91 99.911,61 81.574,13

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 18 316.589,75 296.783,75 169.929,95 139.547,83

Έξοδα λειτουργίας πωλήσεων 18 1.859.886,15 1.724.161,81 930.483,36 797.966,46

Άλλα έξοδα εκμεταλλεύσεως -39.953,46 -52.063,95 -8.794,17 -30.521,32

Κέρδη  προ φόρων,
χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων 834.548,34 1.040.826,60 480.061,35 566.022,08

Χρηματοοικονομικά έσοδα 1.545,23 3.279,82 1.524,51 1.505,04

Χρηματοοικονομικά έξοδα 18 35.065,24 7.908,26 19.400,62 3.909,09

Κέρδη προ φόρων 801.028,33 1.036.198,16 462.185,24 563.618,03

Φόρος εισοδήματος 19 192.064,87 425.485,80 128.872,85 316.427,91

Κέρδη μετά από φόρους 608.963,46 610.712,36 333.312,39 247.190,12

Κατανεμόμενα σε :

Μετόχους  εταιρείας 608.963,46 610.712,36 333.312,39 247.190,12

Κέρδη μετά από φόρους  ανά μετοχή 0,081 0,081 0,044 0,033
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Κατάσταση Συνολικών Εσόδων

Περίοδος Περίοδος
01.01-

30.06.11
01.01-

30.06.10
01.04-

30.06.11
01.04-

30.06.10
Καθαρά κέρδη περιόδου 608.963,46 610.712,36 333.312,39 247.190,12
Λοιπά συνολικά έσοδα  μετά από
φόρους 0,00 12.282,71 0,00 0,00
Συνολικά έσοδα περιόδου 608.963,46 622.995,07 333.312,39 247.190,12

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή
στα συνολικά έσοδα 0,081 0,083 0,044 0,033

Συνοπτικά στοιχεία αποτελεσμάτων

Κέρδη προ φόρων 801.028,33 1.036.198,16 462.185,24 563.681,03
Χρηματοοικονομικά έσοδα 1.545,23 3.279,82 1.524,51 1.505,04
Χρηματοοικονομικά έξοδα 35.065,24 7.908,26 19.400,62 3.909,09
Αποσβέσεις  περιόδου 115.949,69 120.570,96 60.046,26 61.672,42

Κέρδη  προ φόρων,
χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων και  αποσβέσεων 950.498,03 1.161.397,56 540.107,61 627.694,50
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Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Σημ. 30.06.11 31.12.10
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 6 7.528.412,61 7.542.372,89
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 7 33.706,66 37.884,80
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 24.852,49 23.920,49
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών  στοιχείων 7.586.971,76 7.604.178,18
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα 9 2.604.007,13 2.648.851,08
Απαιτήσεις από πελάτες 10 9.784.212,47 10.241.874,10
Λοιπές απαιτήσεις 11 502.997,52 532.660,58
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών 12 109.721,60 510.309,23
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών  στοιχείων 13.000.938,72 13.933.694,99
Σύνολο  ενεργητικού 20.587.910,48 21.537.873,17

Μετοχικό κεφάλαιο 13 5.550.000,00 5.550.000,00
Αποθεματικά υπέρ το άρτιο 13 458.596,86 458.596,86
Λοιπά Αποθεματικά 13 921.017,95 841.017,95
Υπόλοιπο κερδών εις νέο 13 7.989.984,28 7.461.020,82
Διαφορές αναπροσαρμογής 13 1.072.141,30 1.072.141,30
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 15.991.740,39 15.382.776,93

Υποχρεώσεις παροχών αποχωρήσεων 173.552,83 173.552,83
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 8 364.195,73 352.260,94

Λοιπές Προβλέψεις 130.000,00 100.000,00
Σύνολο μη τρεχουσών υποχρεώσεων 667.748,56 625.813,77

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 14 242.869,94 0,00
Τρέχων  φόρος εισοδήματος 302.978,36 403.971,11
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 15 3.382.573,23 5.125.311,36
Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων 3.928.421,53 5.529.282,47
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  και υποχρεώσεων 20.587.910,48 21.537.873,17
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

Μετοχικό
Υπέρ το

άρτιο Τακτικό Λοιπά Διαφορές Υπόλοιπο
Κεφάλαιο διαφορά αποθεματικό αποθεματικά αναπρ/γής εις νέον Σύνολο

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2011 5.550.000,00 458.596,86 753.000,00 88.017,95 1.072.141,30 7.461.020,82 15.382.776,93
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου
μετά
από φόρους 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 608.963,46 608.963,46
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0,00
Διανομή κερδών από Γ.Σ. 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 -80.000,00 0,00
Αγορά ιδίων μετοχών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Μέρισμα για το 2010 εγκεκριμένο

0,00από τους μετόχους 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2011 5.550.000,00 458.596,86 833.000,00 88.017,95 1.072.141,30 7.989.984,28 15.991.740,39
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Μετοχικό
Υπέρ το

άρτιο Τακτικό Λοιπά Διαφορές Υπόλοιπο
Κεφάλαιο διαφορά αποθεματικό αποθεματικά αναπρ/γής εις νέον Σύνολο

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2010 3.825.000,00 3.293.857,69 663.000,00 199.965,18 1.010.727,76 7.501.364,50 16.493.915,13
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου
μετά
από φόρους 0,00 0,00 0,00 0,00 12.282,71 610.712,36 622.995,07
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 2.925.000,00 -2.813.052,77 -111.947,23 0,00
Διανομή κερδών από Γ.Σ. 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 -90.000,00 0,00
Αγορά ιδίων μετοχών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Μέρισμα για το 2009 εγκεκριμένο

-1.350.000,00 -1.350.000,00από τους μετόχους 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2010 6.750.000,00 480.804,92 753.000,00 88.017,95 1.023.010,47 6.672.076,86 15.766.910,20
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Στοιχεία Κατάστασης Ταμιακών Ροών

01.01-30.06.11 01.01-30.06.10
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 801.028,33 1.036.198,16
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 115.949,69 120.570,96
Προβλέψεις 40.000,00 50.000,00
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής
δραστηριότητας 0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 35.065,24 7.908,26
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 44.843,95 -94.768,66
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 446.392,69 574.721,60
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -693.448,04 67.839,52
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -26.511,22 -7.908,26
Καταβεβλημένοι φόροι -100.992,76 -164.280,77
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

662.327,88 1.590.280,81
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων -97.811,27 -150.193,34
Τόκοι εισπραχθέντες 1.545,23 3.279,82
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -96.266,04 -146.913,52
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου -1.199.420,16 0,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 232.770,69 0,00
Εξοφλήσεις δανείων 0,00 -3.890,93
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
(γ) -966.649,47 -3.890,93
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
περιόδου (α) + (β) + (γ) -400.587,63 1.439.476,36
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 510.309,23 653.855,70
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 109.721,60 2.093.332,06
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων

1. Γενικές πληροφορίες

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε» (εφεξής καλούμενη για

λόγους συντομίας ως «Εταιρεία» ή «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ») είναι μία αμιγώς

εμπορική εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται  στον τομέα της εν γένει εμπορίας και

προώθησης πρώτων υλών ζαχαροπλαστικής, αρτοποιίας και παγωτού. Το σύνολο των

προϊόντων που αντιπροσωπεύει, διανέμει και  διακινεί εισάγονται κυρίως από χώρες της

Δυτικής Ευρώπης και ιδίως από την Γαλλία, Βέλγιο, Γερμανία, Δανία και Ιταλία. Οι

εγκαταστάσεις και η έδρα της Εταιρίας ευρίσκονται στον Δήμο Αχαρνών, οδός

Ανεμώνης 4, Τ.Κ. 136 78 και το υποκατάστημα της στη ΒΙ.ΠΕ Σίνδου Θεσσαλονίκη Γ.

Φάση Ο.Τ 38, Τ.Κ. 57022. Η Εταιρεία έχει την νομική μορφή της Ανωνύμου Εταιρείας,

ο διαδικτυακός της τόπος (εταιρική ιστοσελίδα) είναι www.stelioskanakis.gr και είναι

εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ημερομηνία εισαγωγής 18.07.2002), με κωδικό

Μετοχής στο ΟΑΣΗΣ «ΚΑΝΑΚ».

2. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων

Οι συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για το α’ Εξάμηνο 2011 της

εταιρείας έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Πληροφόρησης (στο εξής Δ.Π.Χ.Π), που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

και είναι σύμφωνες με το ΔΛΠ 34 περί ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. Οι

εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις, εγκρίθηκαν προς δημοσίευση,  από το Διοικητικό

Συμβούλιο της εταιρείας κατά την συνεδρίασή του στις 25/08/2011. Για την σύνταξη των

εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της 30/06/2011 έχουν τηρηθεί οι λογιστικές

αρχές της 31/12/2010.

Σημαντική σημείωση: Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις

γενικώς αποδεκτές λογιστικές αρχές απαιτεί την χρησιμοποίηση υπολογισμών και

υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και



34

υποχρεώσεων, την γνωστοποίηση ενδεχομένων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την

ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εσόδων και

εξόδων κατά την διάρκεια της περιόδου υπό αναφορά. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι

υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της διοίκησης της Εταιρείας σε

σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί

τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς και ως προς το σημείο αυτό

εφιστάται σχετικώς η προσοχή του αναγνώστη των οικονομικών καταστάσεων.

3. Οι σημαντικές λογιστικές αρχές

3.1 Ενσώματα πάγια

Τα ακίνητα (οικόπεδα και κτίρια) αποτιμώνται στην εύλογη αξία των, η οποία διενεργείται κάθε

τέσσερα (4) τουλάχιστον χρόνια και γίνεται από ανεξάρτητους εκτιμητές. Τα λοιπά ενσώματα

πάγια αποτιμώνται στο κόστος κτήσης μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις ζημιές

απομείωσης. Αυξήσεις στην λογιστική αξία των ενσωμάτων παγίων που προκύπτουν από

αναπροσαρμογές στην εύλογη αξία καταχωρούνται σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων.

Μειώσεις στη λογιστική αξία φέρονται σε μείωση του αποθεματικού εφόσον στο παρελθόν είχε

σχηματισθεί τέτοιο αποθεματικό για το ίδιο περιουσιακό στοιχείο Μειώσεις της αξίας πέραν του

αποθεματικού καθώς και μειώσεις στην λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων για τα οποία

δεν υπάρχει αποθεματικό αναπροσαρμογής, καταχωρείται στ’ αποτελέσματα ως έξοδο.

Η διαφορά μεταξύ των αποσβέσεων που διενεργούνται επί της αναπροσαρμοσμένης αξίας των

ενσωμάτων παγίων και οι οποίες καταχωρούνται στα έξοδα και των αποσβέσεων που βασίζονται

στο κόστος κτήσεως των ενσωμάτων παγίων, μεταφέρεται από το αποθεματικό

αναπροσαρμογής στα κέρδη εις νέο, με την πλήρη απόσβεση ή την πώληση αυτών.

Η αξία των γηπέδων-οικοπέδων δεν αποσβένεται, οι δε αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των

ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της  ωφέλιμης

ζωής τους που έχει ως εξής:

- Κτίρια 45 – 55 Έτη

- Μηχανολογικός εξοπλισμός 6-8 Έτη

- Αυτοκίνητα 8-10 Έτη

- Λοιπός εξοπλισμός 4-6 Έτη
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Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε

επανεξέταση σε κάθε ετήσιο ισολογισμό.

Η καταχώρηση των προσθηκών, στα βιβλία της Εταιρείας, γίνεται στο κόστος κτήσης, το οποίο

περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων.

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων

παγίων μόνον αν πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην Εταιρεία

και το κόστος τους μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις, όταν

γίνονται, καταχωρούνται σε βάρος των  αποτελεσμάτων χρήσης.

3.2 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία

Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις

διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων

αυτών η οποία κυμαίνεται από 4 έως 5 χρόνια.

3.3 Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που

προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής

βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.

Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά

την ημερομηνία του Ισολογισμού.

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται κατά την έκταση κατά την οποία θα

υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που

δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.
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3.4 Αποθέματα

Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και της καθαρής

ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος κτήσεως προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού

όρου. Κόστος δανεισμού δεν περιλαμβάνεται στο κόστος κτήσεως των αποθεμάτων. Η καθαρή

ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα

πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας, αφαιρουμένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου

συντρέχει περίπτωση.

3.5 Απαιτήσεις από πελάτες

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους. Οι ζημιές

απομείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική

απόδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση

τους συμβατικούς όρους. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα

αποτελέσματα.

3.6 Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Τα ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως

και τις βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιμότητας και χαμηλού

ρίσκου.

3.7 Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα

Οι συναλλαγές που είναι εκπεφρασμένες σε ξένο νόμισμα, μετατρέπονται σε ευρώ, βάση της

συναλλαγματικής ισοτιμίας η οποία ισχύει κατά την ημερομηνία της συναλλαγής. Κατά την

ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, τα νομισματικά περιουσιακά στοιχεία και

οι υποχρεώσεις, που είναι  εκπεφρασμένες σε ξένο νόμισμα, μετατρέπονται σε ευρώ, με βάση τη

συναλλαγματική ισοτιμία η οποία ισχύει κατά την ημερομηνία αυτή. Οι συναλλαγματικές
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διαφορές που προκύπτουν από την μετατροπή αυτή επιβαρύνουν τα αποτελέσματα της

κλειόμενης χρήσης.

3.8 Μετοχικό κεφάλαιο

Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άμεσα κόστη για την έκδοση μετοχών,

εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της

έκδοσης. Άμεσα κόστη που σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων

περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται.

Το κόστος κτήσεως των ιδίων μετοχών μειωμένο με το φόρο εισοδήματος (εάν συντρέχει

περίπτωση) εμφανίζεται αφαιρετικώς των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, μέχρις ότου οι ίδιες

μετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζημιά από πώληση ιδίων μετοχών καθαρό από

άμεσα για την συναλλαγή λοιπά κόστη και φόρο εισοδήματος, αν συντρέχει περίπτωση,

εμφανίζεται ως αποθεματικό στα ίδια κεφάλαια.

3.9 Μερίσματα

Τα πληρωτέα μερίσματα, απεικονίζονται ως υποχρέωση, κατά τον χρόνο έγκρισης αυτών από

την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

3.10 Παροχές στο προσωπικό

Η υποχρέωση της Εταιρείας προς τα πρόσωπα που μισθοδοτούνται από αυτήν, για την

μελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα με τον χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός,

προσμετράται και απεικονίζεται με βάση το αναμενόμενο να καταβληθεί δεδουλευμένο

δικαίωμα του κάθε εργαζομένου κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων.
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3.11 Προβλέψεις

Οι προβλέψεις για αποκατάσταση περιβάλλοντος, κόστη αναδιάρθρωσης και αποζημιώσεις,

καταχωρούνται όταν:

α)Υπάρχει μία παρούσα νόμιμη ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα γεγονότων του

παρελθόντος και

β)Είναι πιθανόν ότι θ’ απαιτηθεί εκροή πόρων για διακανονισμό της δέσμευσης και

γ) Το απαιτούμενο ποσό μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα.

3.12 Χρηματοοικονομικά Εργαλεία

Βασικά χρηματοοικονομικά εργαλεία της Εταιρείας, αποτελούν τα μετρητά, οι τραπεζικές

καταθέσεις και τέλος οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις. Δεδομένης της

βραχυπρόθεσμης φύσης των στοιχείων αυτών, η Διοίκηση της Εταιρείας πιστεύει ότι η εύλογη

αξία αυτών ταυτίζεται με την αξία που απεικονίζονται στα λογιστικά βιβλία.

3.13 Αναγνώριση εσόδων

Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών,

καθαρά από τους ανακτώμενους φόρους εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων

γίνεται ως εξής:

(α) Πωλήσεις αγαθών

Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα

αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα

εξασφαλισμένη.

(β) Παροχή υπηρεσιών

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας σε

σχέση με το εκτιμώμενο συνολικό κόστος της.
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4. Σημαντικές Λογιστικές Εκτιμήσεις και κρίσεις

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης της Εταιρείας είναι υπό συνεχή επανεξέταση με

βάση τα ιστορικά δεδομένα και προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες

σύμφωνα με τα ισχύοντα. Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές που μπορούν να προκαλέσουν

προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στα αμέσως

επόμενα έτη αφορούν κυρίως τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις.

Οι υποχρεώσεις για αναμενόμενους φόρους από έλεγχο, αναγνωρίζονται βάσει εκτιμήσεων που

στηρίζονται σε προηγούμενους ελέγχους. Όταν το τελικό αποτέλεσμα του ελέγχου είναι

διαφορετικό από το αρχικό αναγνωρισθέν, η διαφορά βαρύνει  το φόρο εισοδήματος της

περιόδου καταλογισμού.

5. Πληροφόρηση κατά τομέα

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στα Βαλκάνια. Διαθέτει τα

εμπορεύματά της μέσω δικού της δικτύου διανομής στον Νομό Αττικής και μέσω

αντιπροσώπων στην υπόλοιπη Ελλάδα. Οι πωλήσεις της Εταιρείας μέσω ιδίου δικτύου και

αντιπροσώπων έχουν ως εξής:

30/6/2011

Πωλήσεις
Κόστος

Μικτό Κέρδος %Πωληθέντων
Χονδρέμποροι 2.629.240,04 1.731.831,35 897.408,69 34,13%
Δίκτυο 5.928.675,91 3.954.004,43 1.974.671,48 33,31%
Σύνολα 8.557.915,95 5.685.835,78 2.872.080,17 33,56%

30/6/2010

Πωλήσεις
Κόστος

Μικτό Κέρδος %Πωληθέντων
Χονδρέμποροι 2.493.738,02 1.611.146,01 882.592,01 35,39%
Δίκτυο 5.883.709,63 3.768.880,44 2.114.829,19 35,94%
Σύνολα 8.377.447,65 5.380.026,45 2.997.421,20 35,78%
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Οι πωλήσεις κατά γεωγραφική περιφέρεια έχουν ως εξής :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 30/6/2011 30/6/2010
1 ΑΤΤΙΚΗ 4.016.064,54 3.821.645,92
2 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1.765.511,94 1.802.386,82
3 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 683.598,00 661.060,47
4 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 519.223,67 532.568,27
5 ΣΤΕΡΕΑ 433.598,75 433.717,92
6 ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 343.275,14 324.202,90
7 ΚΡΗΤΗ 327.085,46 291.479,12
8 ΘΡΑΚΗ 213.494,36 248.834,93
9 ΗΠΕΙΡΟΣ 115.135,76 131.991,90
10 ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ 35.308,76 34.763,30
11 ΚΥΠΡΟΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ 105.619,57 94.796,10

ΣΥΝΟΛΟ 8.557.915,95 8.377.447,65
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6. Ακίνητα, βιομηχανοστάσια και εξοπλισμός

Κατωτέρω παρατίθενται οι μεταβολές των παγίων την περίοδο από 01.01.11 έως

30.06.11 και κατά την αντίστοιχη περίοδο από  01.01.10 έως 30.06.10

Αξία  κτήσεως  ή
αποτίμησης

Γήπεδα
οικόπεδα

Κτίρια
εγκατ/σεις

Μηχαν/κός
εξοπλισμός Λοιπά πάγια Σύνολο

Απογραφή 01.01.2011 3.586.946,40 3.944.674,02 572.636,25 1.418.602,88 9.522.859,55
Προσθήκες 0,00 1.830,00 0,00 94.295,17 96.125,17
Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Υπόλοιπο 30.06.2011 3.586.946,40 3.946.504,02 572.636,25 1.512.898,05 9.618.984,72

Συσσωρευμένες
αποσβέσεις
Απογραφή 01.01.2011 0,00 409.009,25 505.730,30 1.065.747,11 1.980.486,66
Προσθήκες 0,00 39.452,51 10.108,87 60.524,07 110.085,45
Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Υπόλοιπο 30.06.2011 0,00 448.461,76 515.839,17 1.126.271,18 2.090.572,11

Αναπόσβεστη αξία
Κατά την 01.01.2011 3.586.946,40 3.535.664,77 66.905,95 352.855,77 7.542.372,89
Κατά την 30.06.2011 3.586.946,40 3.498.042,26 56.797,08 386.626,87 7.528.412,61

Αξία  κτήσεως  ή
αποτίμησης

Γήπεδα
οικόπεδα

Κτίρια
εγκατ/σεις

Μηχαν/κός
εξοπλισμός Λοιπά πάγια Σύνολο

Απογραφή 01.01.2010 3.568.850,20 3.926.733,80 558.711,25 1.311.516,73 9.365.811,98
Προσθήκες 18.061,20 0,00 305,00 98.850,14 117.216,34
Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Υπόλοιπο 30.06.2010 3.586.911,40 3.926.733,80 559.016,25 1.410.366,87 9.483.028,32

Συσσωρευμένες
αποσβέσεις
Απογραφή 01.01.2010 0,00 330.287,23 475.145,95 952.954,10 1.758.387,28
Προσθήκες 0,00 39.259,45 20.747,05 54.704,79 114.711,29
Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Υπόλοιπο 30.06.2010 0,00 369.546,68 495.893,00 1.007.658,89 1.873.098,57

Αναπόσβεστη αξία
Κατά την 01.01.2010 3.568.850,20 3.596.446,57 83.565,30 358.562,63 7.607.424,70
Κατά την 30.06.2010 3.586.911,40 3.557.187,12 63.123,25 402.707,98 7.609.929,75
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7. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία

Κατωτέρω παρατίθενται οι μεταβολές των άϋλων περιουσιακών στοιχείων, το υπόλοιπο

των οποίων αφορά εξ ολοκλήρου λογισμικά προγράμματα που χρησιμοποιούνται,  την

περίοδο από 01.01.11 έως 30.06.11 και από 01.01.10 έως 30.06.10 αντίστοιχα.

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης
Λογισμικά

προγράμματα

Απογραφή 01.01.2011 150.461,82

Προσθήκες 1.686,10

Μειώσεις 0,00

Υπόλοιπο 30.06.2011 152.147,92

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Απογραφή 01.01.2011 112.577,02

Προσθήκες 5.864,24

Μειώσεις 0,00

Υπόλοιπο 30.06.2011 118.441,26

Αναπόσβεστη αξία

Κατά την 01.01.2011 37.884,80

Κατά την 30.06.2011 33.706,66

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης
Λογισμικά

προγράμματα
Απογραφή 01.01.2010 116.059,80

Προσθήκες 32.977,00
Μειώσεις 0,00

Υπόλοιπο 30.06.2010 149.036,80

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Απογραφή 01.01.2010 97.908,37
Προσθήκες 5.859,67
Μειώσεις 0,00

Υπόλοιπο 30.06.2010 103.768,04

Αναπόσβεστη αξία
Κατά την 01.01.2010 18.151,43
Κατά την 30.06.2010 45.268,76
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Οι αποσβέσεις της περιόδου 01.01.11 έως 30.06.11 ανήλθαν στο ποσό των 115.949,69

ευρώ (ενσωμάτων 110.085,45 € και άϋλων 5.864,24 €) και επιβάρυναν κατά ευρώ

5.386,31 τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και κατά ευρώ 110.563,38 τα έξοδα

λειτουργίας διάθεσης. Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας δεν

υφίστανται εμπράγματα βάρη.

8. Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

Κατωτέρω παρατίθενται η κίνηση και τα υπόλοιπα των αναβαλλόμενων φορολογικών

απαιτήσεων.

Υπόλοιπα
30.06.11 31.12.10

Υπόλοιπα έναρξης χρήσης -352.260,94 -416.101,32
Χρεώσεις στην καθαρή θέση 0,00 66.965,55
Χρεώσεις αποτελεσμάτων χρήσης -11.934,79 -3.125,17
Υπόλοιπα τέλους χρήσης -364.195,73 -352.260,94

9. Αποθέματα

Κατωτέρω παρατίθενται τα υπόλοιπα των αποθεμάτων κατά την 30.06.11 και την

31.12.10 αντίστοιχα:

Υπόλοιπα
30.06.11 31.12.10

Εμπορεύματα 2.604.007,13 2.648.851,08

Σημειώνεται ότι το κόστος των αποθεμάτων, που καταχωρήθηκε ως έξοδο στο κόστος

πωληθέντων, την περίοδο 01.01.11 έως 30.06.11 ανήρχετο στο ποσό των ευρώ

5.645.131,63 πλέον ποσού ευρώ 40.704,15 το οποίο αφορά άμεσα έξοδα πωλήσεων

(συνολικό κόστος πωληθέντων περιόδου 5.685.835,78).
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10. Απαιτήσεις από πελάτες

Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων από πελάτες αναλύονται ως εξής :

Υπόλοιπα
30.06.11 31.12.10

Πελάτες 4.746.094,71 4.868.125,14
Γραμμάτια και επιταγές εισπρακτέες 5.278.117,76 5.573.748,96
Προβλέψεις απομείωσης -240.000,00 -200.000,00
Σύνολα 9.784.212,47 10.241.874,10

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία δεν διατρέχει σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο, δεδομένου του

μεγάλου πλήθους και της διασποράς των πελατών αυτής (2.200 πελάτες περίπου το

ενεργό πελατολόγιο αυτής.

11. Λοιπές απαιτήσεις

Τα υπόλοιπα των λοιπών απαιτήσεων αναλύονται ως εξής :

Υπόλοιπα
30.06.11 31.12.10

Ελληνικό δημόσιο προκαταβολή φόρου 414.240,48 414.240,48
Μεταβατικοί λογαριασμοί 73.455,01 89.111,04
Λοιπές απαιτήσεις 15.302,03 29.309,06
Σύνολα 502.997,52 532.660,58

12. Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών

Τα υπόλοιπα των ταμιακών διαθεσίμων και ισοδύναμων αυτών αναλύονται ως εξής:

Υπόλοιπα
30.06.11 31.12.10

Διαθέσιμα στο ταμείο 29.294,33 9.799,27
Διαθέσιμα στις τράπεζες 80.427,27 500.509,96
Σύνολα 109.721,60 510.309,23
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13. Λογαριασμοί ιδίων κεφαλαίων

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών των ιδίων κεφαλαίων την 30.06.11 και την 31.12.10

αντίστοιχα έχουν ως εξής :

Υπόλοιπα
30.06.11 31.12.10

Μετοχικό κεφάλαιο 5.550.000,00 5.550.000,00
Αποθεματικά υπέρ το άρτιο 458.596,86 458.596,86
Λοιπά Αποθεματικά 921.017,95 841.017,95
Υπόλοιπο κερδών εις νέο 7.989.984,28 7.461.020,82
Διαφορές αναπροσαρμογής 1.072.141,30 1.072.141,30
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 15.991.740,39 15.382.776,93

Το σύνολο των εκδοθεισών και ολοσχερώς αποπληρωμένων μετοχών ανέρχεται σε

7.500.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,74 ευρώ εκάστη.

Σημειώνεται επίσης ότι κατά την διάρκεια της προηγούμενης χρήσης διενεργήθηκε,

συνεπεία της αποφάσεως που ελήφθη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων

της Εταιρείας της 1ης Νοεμβρίου 2010: α) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της

Εταιρείας κατά το ποσό των 1.200.000,00 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε

μετοχής της Εταιρείας κατά 0,16 Ευρώ, ήτοι από 0,90 Ευρώ σε 0,74 Ευρώ και ισόποση

επιστροφή-καταβολή του ως άνω ποσού στους μετόχους της Εταιρείας και β) η

τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας συνεπεία της κατά τα

ανωτέρω ληφθείσας αποφάσεως. Μετά την ως άνω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της

Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των 5.550.000,00 Ευρώ, διαιρούμενο σε 7.500.000

κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,74 Ευρώ εκάστης. To Υπουργείο

Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού

άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας με την υπ’ αριθ. Κ2-11456/13-12-2010

απόφασή του. Δικαιούχοι στη λήψη της επιστροφής κεφαλαίου ορίσθηκαν οι

εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. επενδυτές την 11η Ιανουαρίου 2011, ενώ ως

ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίσθηκε η 17η Ιανουαρίου

2011. Η καταβολή των μετρητών για το ποσό της επιστροφής του κεφαλαίου ξεκίνησε

την 17η  Ιανουαρίου 2011 μέσω της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.
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14. Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

Τα υπόλοιπα των βραχυπροθέσμων δανειακών υποχρεώσεων αναλύονται ως εξής :

Υπόλοιπα
30.06.11 31.12.10

Δάνεια τραπεζών 242.869,94 0,00
Σύνολα 242.869,94 0,00

15. Προμηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Τα υπόλοιπα των λοιπών βραχυπρόθεσμων λογαριασμών αναλύονται ως εξής :

Υπόλοιπα
Πληρωτέοι λογαριασμοί 30.06.11 31.12.10
Προμηθευτές 372.952,70 622.857,27
Επιταγές πληρωτέες-Γραμμάτια 2.463.576,06 2.711.421,06
Μερίσματα πληρωτέα 831,64 1.218,74
Λοιποί Φόροι 406.856,97 419.500,83
Ασφαλιστικοί οργανισμοί 43.455,53 97.750,14
Μεταβατικοί λογαριασμοί 0,00 12.251,74
Επιστροφή Κεφαλαίου σε μετόχους 579,84 1.200.000,00
Διάφοροι πιστωτές 94.320,49 60.311,58
Σύνολα 3.382.573,23 5.125.311,36

16. Πωλήσεις

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας, ανά κύρια κατηγορία εμπορεύματος την 30.06.2011

και την 30.06.2010 αναλύεται ως εξής :

Υπόλοιπα
Περιγραφή 30.06.2011 30.06.2010
ΜΙΓΜΑΤΑ 1.120.435,01 1.122.687,73
ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ 1.410.613,48 1.260.546,08
ΒΟΥΤΥΡΟ 1.207.402,98 964.260,75
ΚΡΕΜΕΣ 915.253,35 841.602,74
DELIFRUIT 442.794,86 578.777,82
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΑΓΩΤΟΥ 756.990,45 771.320,65
ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΕΣ 321.040,33 426.358,50
ΤΕΧΝΗTO ΑΦΡΟΓΑΛΑ 386.093,73 385.576,15
ΤΖΕΛΥ 242.941,68 303.083,66
ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ 1.754.350,08 1.723.233,57
Σύνολο 8.557.915,95 8.377.447,65
Κόστος Πωληθέντων 5.685.835,78 5.380.026,45
Μικτό κέρδος 2.872.080,17 2.997.421,20
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Σημειώνεται ότι στο κόστος πωληθέντων συμπεριλαμβάνεται ποσό ευρώ 40.704,15 το

οποίο αφορά άμεσα έξοδα πωλήσεων.

17. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως

Τα κατά είδος, άλλα έσοδα της Εταιρείας, την 30.06 2011 και την 30.06.2010 αντίστοιχα

αναλύονται ως εξής :

30.06.2011 30.06.2010

Έσοδα από εκ/σεις αγορών και
τρόπου πληρωμής προμηθευτών 52.170,09 81.596,56

Συμμετοχή οίκων του εξωτερικού σε
εκθέσεις – Διαφήμιση 45.638,87 34.818,35

Επιδότηση εργοδοτικών εισφορών
Ο.Α.Ε.Δ 81.088,57 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 178.897,53 116.414,91

18. Ανάλυση Εξόδων ανά κατηγορία

Η ανάλυση των εξόδων της Εταιρείας και η κατανομή αυτών στις λειτουργίες έχει ως

ακολούθως:

Περίοδος 01.01.11 έως 30.06.11

Κόστος Έξοδα Έξοδα Χρημ/κά
Είδος δαπάνης πωληθέντων διοίκησης διάθεσης έξοδα Σύνολο
Αμοιβές και έξοδα
προσωπικού 0,00 154.031,72 1.043.642,17 0,00 1.197.673,89
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 26.400,00 139.649,39 158.272,97 0,00 324.322,36
Παροχές τρίτων 0,00 341,12 202.337,90 0,00 202.679,02
Φόροι τέλη 0,00 0,00 20.448,61 0,00 20.448,61
Διάφορα έξοδα 14.304,15 17.181,21 324.621,12 0,00 356.106,48
Τόκοι και συναφή έξοδα 0,00 0,00 0,00 35.065,24 35.065,24
Αποσβέσεις ενσωμάτων 0,00 4.536,31 105.549,14 0,00 110.085,45
Αποσβέσεις άϋλων 0,00 850,00 5.014,24 0,00 5.864,24
Κόστος αποθεμάτων 5.645.131,63 0,00 0,00 0,00 5.645.131,63
Σύνολα 5.685.835,78 316.589,75 1.859.886,15 35.065,24 7.897.376,92
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Περίοδος 01.01.10 έως 30.06.10
Κόστος Έξοδα Έξοδα Χρημ/κά

Είδος δαπάνης πωληθέντων διοίκησης διάθεσης έξοδα Σύνολο
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 0,00 148.301,45 1.013.595,72 0,00 1.161.897,17
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 13.200,00 81.468,00 121.229,00 0,00 215.897,00
Παροχές τρίτων 0,00 21.345,19 187.744,31 0,00 209.089,50
Φόροι τέλη 0,00 0,00 30.710,22 0,00 30.710,22
Διάφορα έξοδα 8.822,25 40.282,18 255.698,53 0,00 304.802,96
Τόκοι και συναφή έξοδα 0,00 0,00 0,00 7.908,26 7.908,26
Αποσβέσεις ενσωμάτων 0,00 4.536,93 110.174,36 0,00 114.711,29
Αποσβέσεις άϋλων 0,00 850,00 5.009,67 0,00 5.859,67
Κόστος αποθεμάτων 5.358.004,20 0,00 0,00 0,00 5.358.004,20
Σύνολα 5.380.026,45 296.783,75 1.724.161,81 7.908,26 7.408.880,27

19. Φόρος εισοδήματος

Η κίνηση του φόρου εισοδήματος για την περίοδο 01.01.-30.06.11 και 01.01-30.06.10

έχει ως εξής :

Υπόλοιπα
Περιγραφή 30.06.11 30.06.10
Φόρος εισοδήματος 150.130,08 230.763,87
Έκτακτη εισφορά Ν. 3845/2010 0,00 181.159,58
Προβλέψεις για  διαφορές  φόρων 30.000,00 0,00
Αναβαλλόμενος φόρος αποτελεσμάτων 11.934,79 13.562,35
Σύνολο 192.064,87 425.485,80

Ο φόρος εισοδήματος της ενδιάμεσης περιόδου έχει υπολογισθεί χρησιμοποιώντας τον

συντελεστή φορολογίας των μη διανεμομένων κερδών που θα ισχύσει στην τρέχουσα

χρήση και ο οποίος ανέρχεται σε 20%. Ο αντίστοιχος συντελεστής για την ενδιάμεση

περίοδο του 2010 ανερχόταν σε 24%.



49

20.  Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη
Επί των ακινήτων της Εταιρίας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.

21. Ενδεχόμενες Απαιτήσεις – Υποχρεώσεις

Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων ή

αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν

σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας.

Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες απαιτήσεις

Δεν υπάρχουν ενδεχόμενες απαιτήσεις που να χρήζουν ειδικής αναφοράς στις

οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας.

22. Αγορές και πωλήσεις ενσωμάτων παγίων

Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό για την περίοδο 01.01.2011 έως 30.06.2011 ανήλθαν

στο ποσό των € 96.125,17.

23. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις

Η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 2007, και συνακόλουθα  οι

χρήσεις 2008, 2009 και 2010 είναι ανέλεγκτες. Η σχηματισθείσα πρόβλεψη φόρου για τις

ανωτέρω 3 χρήσεις ανέρχεται σωρευτικά στο ποσό των € 130.000,00.

24. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού
Απασχολούμενο προσωπικό την 30/06/2011 :  Εταιρείας 67 άτομα.

Απασχολούμενο προσωπικό την 30/06/2010 :  Εταιρείας 66 άτομα.
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25.  Συναλλαγές με συνδεδεμένα με την Εταιρεία μέρη
Οι συναλλαγές της εταιρίας με τα συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24  έχουν

ως εξής.

01.01-30.06.2011 01.01-30.06.2010

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

Σε θυγατρικές 0,00 0,00
Σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη 0,00 0,00

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών

Από θυγατρικές 0,00 0,00

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 0,00 0,00

Πωλήσεις παγίων

Προς θυγατρικές 0,00 0,00

Προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη 0,00 0,00

Απαιτήσεις

Από θυγατρικές 0,00 0,00

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 0,00 0,00

Υποχρεώσεις

Σε θυγατρικές 0,00 0,00

Σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη 0,00 0,00
Παροχές προς τη διοίκηση και στελέχη της
εταιρίας
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών
και μελών της διοίκησης. 320.621,17 236.134,04
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της
διοίκησης. 0,00 0,00
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και
μέλη της διοίκησης. 18.335,10 373,50

Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη της

Εταιρείας (και τις οικογένειές τους).



51

26. Κέρδη ανά μετοχή

Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση του κέρδους, με τον σταθμισμένο μέσο

αριθμό των κοινών ονομαστικών μετοχών την διάρκεια της περιόδου.

Περίοδος
01.01-30.06.11 01.01-30.06.10

Κέρδη μετά από φόρους 608.963,46 610.712,36
Σταθμισμένος μέσος αριθμός μετοχών 7.500.000 7.500.000
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή 0,0812 0,0814

27.  Γεγονότα μετά την ημερομηνία συντάξεως των Οικονομικών Καταστάσεων.

Πέραν των ήδη αναφερθέντων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των Οικονομικών

Καταστάσεων γεγονότα τα οποία να αφορούν την Εταιρεία , στα οποία επιβάλλεται

αναφορά από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

Οι υπεύθυνοι για την κατάρτιση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης

Αχαρναί 25 Αυγούστου 2011

Στυλιανός Κανάκης Μαρία Κανάκη Αθανάσιος Σύρμος

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Αντιπρόεδρος ΔΣ Οικονομικός Δ/ντής
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Ε. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2011.


