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ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» 

 

 

 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 30η Ιουνίου 2012 

 

 

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

εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις του ∆.Σ. της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς 

 

 

 

Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση της περιόδου 01.01.2012-

30.06.2012 είναι εκείνη που εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «ΣΤΕΛΙΟΣ 

ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ 

ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ-ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» κατά την 

συνεδρίαση αυτού της 27 ης Αυγούστου 2012 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. ∆ηλώσεις Εκπροσώπων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 

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

ν. 3556/2007, όπως ισχύει σήµερα, προβαίνουν οι Εκπρόσωποι του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της Εταιρείας και δη οι ακόλουθοι: 

 

1. Στυλιανός Κανάκης του ∆ηµητρίου, κάτοικος ∆ιονύσου Αττικής, οδός Τερψιχόρης 

αριθ. 9, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθύνων Σύµβουλος. 

2. Μαρία, σύζυγος Στυλιανού Κανάκη, κάτοικος ∆ιονύσου Αττικής, οδός Τερψιχόρης 

αριθ. 9, Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  

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

οδός Μετσόβου αριθ. 4, Μέλος του ∆ιοικητικού 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 ∆ιοικητικό 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 «Εκδότρια» ή «ΚΑΝΑΚΗΣ») δηλώνουµε µε την παρούσα ότι εξ όσων 

γνωρίζουµε:  

(α) οι εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας της περιόδου 01.01.2012-

30.06.2012, 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 χρήσεως της Εταιρείας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007,  

(β) η εξαµηνιαία Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας απεικονίζει κατά 

τρόπο αληθή τα σηµαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά το πρώτο εξάµηνο της 
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οικονοµικής χρήσης 2012 και την επίδρασή τους στις εξαµηνιαίες οικονοµικές 

καταστάσεις, τους κυριότερους κινδύνους και αβεβαιότητες για το δεύτερο  εξάµηνο της 

οικονοµικής χρήσης 2012  και τις σηµαντικές συναλλαγές που καταρτίσθηκαν µεταξύ 

της Εταιρείας και συνδεδεµένων µε αυτήν προσώπων καθώς επίσης και την εξέλιξη, τις 

επιδόσεις και την θέση της Εταιρείας.   

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

Εταιρεία δεν καταρτίζει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.  

 

 

 

Αχαρνές, 27 Αυγούστου 2012 

Οι δηλούντες 

 

Στυλιανός Κανάκης 

Α.∆.Τ. AI 647976 

 

Μαρία Κανάκη         

Α.∆.Τ. Ρ 004160 

 

Αθανάσιος Σύρµος 

Α.∆.Τ. ΑΕ 152234 
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B. Εξαµηνιαία Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Περιόδου 01.01.2012 - 30.06.2012 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Η παρούσα Εξαµηνιαία Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου η οποία ακολουθεί 

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

αφορά στην χρονική περίοδο του Α΄ εξαµήνου της τρέχουσας χρήσεως 2012 

(01.01.2012-30.06.2012), συντάχθηκε και είναι εναρµονισµένη µε τις σχετικές διατάξεις 

(άρθρο 5) του νόµου 3556/2007 (ΦΕΚ 91Α/30.04.2007) και τις επ’ αυτού εκδοθείσες 

εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ιδίως τις αποφάσεις 

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

Η παρούσα Έκθεση εµπεριέχει κατά τρόπο σαφή, πλην όµως ουσιαστικό, περιεκτικό 

και εµπεριστατωµένο 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 ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» (εφεξής καλουµένη για λόγους συντοµίας ως 

«Εταιρεία» ή «Εκδότρια» ή «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 ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, 

συνοδεύει τις εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις της αυτής περιόδου (01.01.2012-

30.06.2012) και περιλαµβάνεται αυτούσια στην Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση που 

αφορά στο πρώτο εξάµηνο της χρήσεως 2012. 

Οι θεµατικές ενότητες της παρούσας Έκθεσης, τεθείσες επί σκοπώ ευχερέστερης 

ανάγνωσης και παρακολούθησης αυτής καθώς και το περιεχόµενο αυτών, έχουν 

ειδικότερον ως ακολούθως:   
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Ενότητα Α’  

Σηµαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στην διάρκεια του Α΄ εξαµήνου 2012  

 

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

της τρέχουσας χρήσεως 2012 (01.01.2012-30.06.2012) καθώς και η τυχόν επίδρασή 

τους στις εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις είναι συνοπτικά τα ακόλουθα:  

 

1. Ολοκλήρωση της διαδικασίας µείωσης του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 

που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 28ης Νοεµβρίου 2011.   

 

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας που πραγµατοποιήθηκε την 

28η Νοεµβρίου 2011, αποφάσισε µεταξύ άλλων, την µείωση του µετοχικού κεφαλαίου 

της Εταιρείας κατά το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων (600.000,00) Ευρώ, η οποία 

πραγµατοποιήθηκε µε αντίστοιχη µείωση της ονοµαστικής αξίας εκάστης µετοχής της 

Εταιρείας κατά 0,08 Ευρώ, ήτοι από 0,74 Ευρώ σε 0,66 Ευρώ και επιστροφή κεφαλαίου 

µε καταβολή µετρητών στους µετόχους ποσού 0,08 Ευρώ ανά µετοχή. Μετά την ως άνω 

µείωση το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των 

4.950.000,00 Ευρώ, διαιρούµενο σε 7.500.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές, 

ονοµαστικής αξίας 0,66 Ευρώ.  

Το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε την µε αριθµό 

πρωτοκόλλου Κ2-9870/13-12-2011 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του 

σχετικού άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίασή του της 5ης  

Ιανουαρίου 2012 ενηµερώθηκε για την µείωση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών της 

Εταιρείας µε επιστροφή κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών στους µετόχους ποσού 0,08 

Ευρώ ανά µετοχή.  Κατόπιν των ανωτέρω, από την 12η Ιανουαρίου 2012 οι µετοχές της 

Εταιρείας διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών µε τη νέα ονοµαστική αξία 

0,66 Ευρώ ανά µετοχή και χωρίς το δικαίωµα συµµετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου 

µε καταβολή µετρητών στους µετόχους ποσού 0,08 Ευρώ ανά µετοχή..  

∆ικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου ορίσθηκαν  εγγεγραµµένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. 

µέτοχοι την 16η Ιανουαρίου 2012. Ως ηµεροµηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής 

κεφαλαίου ορίσθηκε η 20η Ιανουαρίου 2012. Η καταβολή των µετρητών για το ποσό της 
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επιστροφής του κεφαλαίου ξεκίνησε από την 20η Ιανουαρίου 2012 και 

πραγµατοποιήθηκε µέσω της Τράπεζας Πειραιώς.  

Με την πάροδο 3 µηνών από την ηµεροµηνία έναρξης καταβολής, δηλ. από την 

20.4.2012, η επιστροφή κεφαλαίου σε µετρητά καταβάλλεται µόνο από τα γραφεία της 

Εταιρείας (οδός Ανεµώνης αριθ. 4, Αχαρνές Αττικής, Τ.Κ. 13678, Αθήνα). 

 

2. Βράβευση της Εταιρείας ως «ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FTSE-SMALL CAP/80 – 

2011» 

 

Η Εταιρεία κέρδισε στην ένατη διοργάνωση του θεσµού «Επιχειρηµατικά Βραβεία 

ΧΡΗΜΑ – Γεώργιος Ουζούνης 2011» το τρίτο βραβείο στην κατηγορία «ΚΑΛΥΤΕΡΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ FTSE-SMALL CAP/80 – 2011». Στα πλαίσια της διοργάνωσης, 

πραγµατοποιήθηκε ψηφοφορία κατά την οποία απονεµήθηκαν 16 κατηγορίες βραβείων 

σε εισηγµένες εταιρείες οι οποίες διακρίθηκαν στο επιχειρηµατικό γίγνεσθαι το 2011. 

Πιο συγκεκριµένα στην κατηγορία «ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FTSE-SMALL CAP/80-

2011», αξιολογήθηκαν µία σειρά από παράγοντες όπως η πορεία των οικονοµικών 

επιδόσεων, η σταθερότητά τους, η διεύρυνση των µεριδίων αγοράς, η χρηµατιστηριακή 

πορεία και η σχέση µε τους επενδυτές, η προσπάθεια διεθνοποίησης, η καινοτοµία και η 

έµφαση στις επενδύσεις. Ο κ. Στέλιος Κανάκης, Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

της Εταιρείας, παρέλαβε το βραβείο από τον κ. Σωκράτη Λαζαρίδη, Πρόεδρο του 

Χρηµατιστηρίου Αθηνών, κατά την διάρκεια της τελετής απονοµής των βραβείων η 

οποία πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2012. 

 

3. Μεγάλη τιµητική διάκριση για την Εταιρεία και ρεκόρ ΓΚΙΝΕΣ για την 

FABBRI στη Sigep 2012  

 

Με την µεγάλη τιµητική διάκριση ως τον καλύτερο Ευρωπαίο συνεργάτη της και έναν 

από τους πρώτους παγκοσµίως, τίµησε η κορυφαία ιταλική εταιρεία πρώτων υλών 

παγωτού και ζαχαροπλαστικής FABBRI την «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», η 

οποία την αντιπροσωπεύει αποκλειστικά σε Ελλάδα, Κύπρο και Βαλκανικές χώρες. Το 

βραβείο παρέλαβε ο ίδιος ο κ. Στέλιος Κανάκης σε ειδική βραδιά που διοργάνωσε η 

Ιταλική εταιρεία της Κυριακή 22 Ιανουαρίου, στα πλαίσια της διεθνούς έκθεσης SIGEP 

στο Ρίµινι της Ιταλίας (21-25 Ιανουαρίου 2012). Κατά τη διάρκεια της ίδιας έκθεσης και 
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πιο συγκεκριµένα µια µέρα νωρίτερα, η FABBRI που συµµετείχε όπως κάθε φορά µε 

ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό περίπτερο, µπήκε για τρίτη φορά στο βιβλίο των Ρεκόρ 

Γκίνες δηµιουργώντας την µεγαλύτερη πραλίνα στον κόσµο! Το τεράστιο σοκολατάκι, 

το οποίο είχε διάµετρο διάµετρο 1 µέτρο, ήταν γεµισµένο µε το περίφηµο κεράσι 

AMARENA, σήµα κατατεθέν της FABBRI. 

 

4. Γνωστοποίηση λύσης σύµβασης ειδικής διαπραγµάτευσης   

 

Η Εταιρεία στις 28.02.2012 ανακοίνωσε προς το επενδυτικό κοινό ότι, ενόψει του 

γεγονότος ότι η «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» παύει να παρέχει την 

υπηρεσία ειδικής διαπραγµάτευσης, η Επιτροπή Λειτουργίας Αγορών του 

Χρηµατιστηρίου Αθηνών, κατά την συνεδρίασή της την 24ης Φεβρουαρίου 2012 

ενέκρινε την λύση της συµβάσεως (παύση) ειδικής διαπραγµάτευσης επί των µετοχών 

της Εταιρείας από το ως άνω Mέλος του Χ.Α. «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ 

Α.Ε.Π.Ε.Υ.». Ως τελευταία ηµέρα ειδικής διαπραγµάτευσης ορίσθηκε η 29η 

Φεβρουαρίου 2012, ηµέρα Τετάρτη.  

 

5. Επιδείξεις για την µόδα του 2012 στα παγωτά από την FABBRI και την Στέλιος 

Κανάκης Α.Β.Ε.Ε.  

 

Συνεπής, όπως κάθε χρόνο, στο ραντεβού της µε τους επαγγελµατίες, η Εταιρεία σε 

συνεργασία µε την κορυφαία ιταλική εταιρεία πρώτων υλών παγωτού και 

ζαχαροπλαστικής FABBRI, διοργάνωσε συναρπαστικές επιδείξεις σε Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη µε θέµα «Παγωτό και Ζεστό παγωτό - Οι νέες τάσεις για το 2012», οι 

οποίες πραγµατοποιήθηκαν 29/2 και 1/3 στο Athens Center of Gastronomy και 6 - 8/3 

στο Thessaloniki Center of Gastronomy αντίστοιχα. Επίσηµη προσκεκληµένη της 

Εταιρείας, ήταν η τεχνική σύµβουλος της FABBRI κα. Silvia Gaetta, η οποία επ’ 

ευκαιρία των εκδηλώσεων αυτών, βραβεύτηκε από τον ίδιο τον κ. Κανάκη για τη 

συµβολή της στην προώθηση των προϊόντων του οίκου καθώς και για την πολυετή και 

άριστη συνεργασία µε την ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ. Κατά τη διάρκεια του 

προγράµµατος παρουσιάστηκαν πολλές πρωτότυπες γεύσεις καθώς και νέοι συνδυασµοί 

γεύσεων παγωτού FABBRI, 
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Τέλος, τις εντυπώσεις κέρδισε η επαναστατική και εξαιρετικά δηµοφιλής ιδέα για 

«ΖΕΣΤΟ ΠΑΓΩΤΟ» που έχει λανσάρει το τεχνικό τµήµα της Εταιρείας µε νέες ιδέες 

όπως Cheese Cake, Προφιτερόλ, Τούρτες και πολλά παγωτίνια: Μπισκότο, Σοκολάτα, 

Βανίλια και MACARON. Το «ΖΕΣΤΟ ΠΑΓΩΤΟ» εκτός του ότι σερβίρεται και 

τρώγεται απευθείας από την κατάψυξη δίνει επίσης τη δυνατότητα στον επαγγελµατία 

να πωλεί παγωτό και παγωµένα γλυκίσµατα χειµώνα-καλοκαίρι! 

 

6. Καινοτόµο µείγµα για νόστιµο ψωµί χαµηλού γλυκαιµικού δείκτη  

 

Η Εταιρεία πρωτοπορώντας για ακόµα µια φορά πραγµατοποίησε µια άκρως 

ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Ο λόγος για το νέο καινοτοµικό µείγµα της BAKELS 

MULTISEED BREAD MIX, µε το οποίο ο αρτοποιός έχει την δυνατότητα να φτιάξει –

µε ειδική συνταγή- το COUNTRY OVEN MULTISEED LOW GI BREAD, ένα ψωµί 

πολύσπορο µε εξαιρετική γεύση, χαµηλό γλυκαιµικό ∆είκτη (54*), υψηλή 

περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες και µειωµένη περιεκτικότητα σε αλάτι. Το πολύσπορο 

αρτοσκεύασµα COUNTRY OVEN MULTISEED LOW GI BREAD διαθέτει εξαιρετικά 

χαρακτηριστικά όπως τραγανή κόρα και αφράτη ψίχα, ενώ αποτελεί έναν υπέροχο 

γευστικό συνδυασµό προζυµιού, νιφάδων βρώµης, φλοιού σταριού, ηλιόσπορου, 

λιναρόσπορου και κολοκυθόσπορου. Το πρωτοποριακό αυτό αρτοσκεύασµα συµβαδίζει 

µε τις σύγχρονες καταναλωτικές τάσεις που θέλουν τα αρτοσκευάσµατα εύγεστα, 

υγιεινά και να περιέχουν υδατάνθρακες µε χαµηλό γλυκαιµικό δείκτη. Η εκδήλωση, που 

έγινε στην Αθήνα στο Athens Center of Gastronomy µεταξύ 13-15 Μαρτίου 2012, 

αποτελούταν από τη σχετική παρουσίαση και εργαστήρια εφαρµογής του BAKELS 

MULTISEED BREAD MIX από το τεχνικό τµήµα αρτοποιίας της Εταιρείας και 

συγκέντρωσε πλήθος αρτοποιών. Αντίστοιχη εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε και στο 

Thessaloniki Center of Gastronomy στις 27-29 Μαρτίου 2012, η οποία σηµείωσε 

ανάλογη επιτυχία. Και στις δύο περιπτώσεις, οι επαγγελµατίες έµειναν ενθουσιασµένοι 

από τη γεύση του πρωτοποριακού αυτού προϊόντος και τα διατροφικά του οφέλη, καθώς 

και από τις δυνατότητες που προσφέρει στο σύγχρονο αρτοποιό και στον καταναλωτή! 

Αξίζει επίσης να σηµειωθεί, ότι η ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ προσφέρει πλήρη 

υποστήριξη στο αρτοποιό στην προσπάθεια του να προωθήσει το COUNTRY OVEN 

MULTISEED LOW GI BREAD στο φούρνο της γειτονιάς, παρέχοντάς του ειδικό 

προωθητικό υλικό όπως δαχτυλίδια ψωµιού µε την ένδειξη LOW GI BREAD και 
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φυλλάδια γύρω από τις ιδιότητες και τα πλεονεκτήµατα του νέου αυτού 

αρτοσκευάσµατος προς ενηµέρωση του καταναλωτικού κοινού. 

 

7.  Νέες προτάσεις από την Εταιρεία στον τοµέα του παγωτού  

 

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη των επαγγελµατιών για νέες, πρωτοποριακές ιδέες, η 

Εταιρεία διοργάνωσε για µία ακόµα φορά διήµερες επιδείξεις σε Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη µε ολοκαίνουργιες συνταγές πάνω στο παγωτό και στο ζεστό παγωτό, οι 

οποίες πραγµατοποιήθηκαν στο Thessaloniki Center of Gastronomy στις 9 και 10 

Μαΐου 2012 και στο Athens Center of Gastronomy στις 23 και 24 Μαΐου 2012 

αντίστοιχα. Το πλούσιο πρόγραµµα των επιδείξεων που επιµελήθηκε το τεχνικό τµήµα 

ζαχαροπλαστικής της Εταιρείας, βασίστηκε στις µοναδικές πρώτες ύλες παγωτού και 

ζαχαροπλαστικής της νούµερο ένα ιταλικής εταιρείας πρώτων υλών παγωτού και 

ζαχαροπλαστικής FABBRI. Πιο συγκεκριµένα, κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων 

αυτών παρουσιάστηκαν πολλές νέες παγωµένες απολαύσεις της FABBRI όπως 

αυθεντική ιταλική γεύση BASE RICOTTA, φρέσκιες γεύσεις SIMPLÉ: ΜΑΝΓΚΟ, 

ΑΧΛΑ∆Ι, ΡΟΖ COTTON CANDY (ροζ µαλλί της γριάς), SAMBUCA MOLINARI, 

COCCOBELLO καθώς και οι ολοκαίνουργιες γεύσεις DELIPASTE: ΒΑΝΙΛΙΑ 

Bourbon, AMARETTO, ΛΕΥΚΗ STRACCIATELLA και ΛΕΥΚΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑ. 

Ταυτόχρονα, λανσαρίστηκε η φετινή µόδα στα παγωτά που ακούει στο όνοµα FROZEN 

YOGHURT, σύµφωνα µε την οποία η Εταιρεία προτείνει την δροσερή γεύση YOGURT 

LIGHT χωρίς ζάχαρη, για εξαιρετικό παγωτό µηχανής soft. Τέλος, στη σειρά των 

VARIEGATO ξεχώρισαν τα λαχταριστά variegato νοτσιόλα – κακάο, variegato 

σοκολάτα Fοndente (µαύρη σοκολάτα), variegato λεµόνι, variegato ροδάκινο, variegato 

αχλάδι και variegato ανανάς. Όπως ήταν αναµενόµενο, τις εντυπώσεις κέρδισε η 

επαναστατική και εξαιρετικά δηµοφιλής ιδέα για «ΖΕΣΤΟ ΠΑΓΩΤΟ» που έχει 

λανσάρει το τεχνικό τµήµα της Εταιρείας µε νέες εφαρµογές όπως Cheesecake, 

προφιτερόλ Σοκολάτα, τούρτα Ricotta – µάνγκο, ποτήρι σοκολάτα Fondente, τούρτα 

Fragola και προφιτερόλ Heladero.  
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8. Νέες ιδέες για  γλυκά φούρνου από την Στέλιος Κανάκης Α.Β.Ε.Ε. 

 

Πολλές νέες εφαρµογές γλυκών φούρνου απόλαυσαν οι επαγγελµατίες αρτοποιοί που 

παρακολούθησαν τις επιδείξεις της Εταιρείας, οι οποίες διοργανώθηκαν στο ATHENS 

CENTER OF GASTRONOMY στις 16 και 17 Μαΐου 2012 από το Τεχνικό Τµήµα 

Αρτοποιίας της Εταιρείας, αποτελούµενο από τους Ν. Κατσιούπα και Γ. Θεοδώρου. 

Το πρόγραµµα των επιδείξεων περιελάµβανε κέικ και χρωµατιστά cupcakes µε Sentas 

Cake KOMPLET, τα οποία συνδυάστηκαν µε καραµέλα Dulche de Leche Pastelero, 

γεµίσεις ΜΑΜΜΑΜΙΑ, πάστα αµυγδάλου Odenbake (για Odencake), φρούτα 

DELIFRUIT και Cranberries. Επίσης, απολαυστικά brownies, σοκολατόπιτες, σουφλέ 

και cupcakes σοκολάτας µε Βlack Soft KOMPLET, γερµανικές κουλούρες, µπερλίνες 

µε KIRINA και Cranberries, µπριός αλλά και παραδοσιακά δανέζικα µε Jogofine 

KOMPLET, πλούσια cheesecake φούρνου, γαλατόπιτες και γιαουρτόπιτες µε 

Käsekuchen KOMPLET αλλά και φλωρεντίνες και muesli bars µε Florenta επίσης από 

την KOMPLET. Το πρόγραµµα περιλάµβανε ακόµα  τάρτες µε φρούτα DELIFRUIT, µε 

DULCE DE LECHE PASTELERO, µε γεµίσεις MAMMAMIA, µε KIRINA και µε 

κρέµα λεµόνι BAKELS, ενώ µεγάλη επιτυχία σηµείωσαν και οι εφαρµογές µε το νέο 

προϊόν FRANGIPAN MIX της SUCREA για τάρτα αµυγδάλου, ιταλικό παξιµάδι, 

macaron και cupcakes.  

 

9. Νέα σεµινάρια VIENNOISERIE από την ECOLE LENÔTRE 

 

Το ATHENS CENTER OF GASTRONOMY και η παγκοσµίου φήµης ECOLE 

LENÔTRE διοργάνωσαν στην Αθήνα µεταξύ 12-15 Ιουνίου 2012 ένα εξαιρετικά 

προσεγµένο σεµινάριο «VIENNOISERIE» γεµάτο νέες µοναδικές συνταγές που 

ενθουσίασαν τους Έλληνες επαγγελµατίες. 

 
10.  Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας 

 

Την Πέµπτη 28η Ιουνίου 2012 και ώρα 10:00 π.µ. πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία της 

έδρας της Εταιρείας (οδός Ανεµώνης αριθ. 4, Αχαρνές Αττικής), η ετήσια Τακτική 

Γενική Συνέλευση των µετόχων της στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ 

αντιπροσώπου µέτοχοι, εκπροσωπούντες 6.559.016 κοινές ονοµαστικές µετοχές και 
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ισάριθµα δικαιώµατα ψήφου, ήτοι ποσοστό 87,45% επί συνόλου 7.500.000 µετοχών και 

ισαρίθµων δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας.  

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής 

αποφάσεις επί των θεµάτων της ηµερησίας διατάξεως:   

Στο 1ο θέµα ενέκρινε οµόφωνα τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που αφορούν στην 

εταιρική χρήση 2011 (01.01.2011-31.12.2011) καθώς και την Ετήσια Οικονοµική 

Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας στο σύνολό της.  

Στο 2ο θέµα ενέκρινε οµόφωνα την ετήσια Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, η οποία περιλαµβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της Εταιρείας της 23ης Μαρτίου 2012 καθώς και την από 26 Μαρτίου 2012 

Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Θεόδωρου Ν. 

Παπαηλιού.  

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

2011 (01.01.2011-31.12.2011) και ειδικότερα ενέκρινε την µη διανοµή οιουδήποτε 

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

2011 (01.01.2011-31.12.2011). 

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

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

γένει διαχείριση της κλειόµενης εταιρικής χρήσεως 2011 (01.01.2011-31.12.2011) 

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

Στο 5ο θέµα εξέλεξε οµόφωνα ως Ελεγκτές της χρήσεως 2012 (01.01.2012-31.12.2012) 

για τον έλεγχο των ετησίων και εξαµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας 

την ελεγκτική Εταιρεία Σ.Ο.Λ. ΑΕΟΕ µε αριθµό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 125 και ειδικότερα 

ως Τακτικό Ελεγκτή τον κ. Σεραφείµ Μακρή και ως Αναπληρωτή Ελεγκτή τον κ. 

Ευστάθιο Μπανίλα.  

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

καταβλήθηκαν στην διάρκεια της χρήσεως 2011 (01.01.2011-31.12.2011) για τις 

προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες, συνολικού ύψους 681.000,00 Ευρώ (µικτές 

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

χρήση 2012 (01.01.2012-31.12.2012) και µέχρι την επόµενη ετήσια Τακτική Γενική 

Συνέλευση. 
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Στο 7ο θέµα εξέλεξε οµόφωνα το νέο οκταµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο, αποτελούµενο 

από τους κκ. Στυλιανό Κανάκη, Μαρία Κανάκη, Ελευθερία Κανάκη, Αθανάσιο Σύρµο, 

Χρήστο Βαταλίδη, Σεραφείµ Καλλιαντάση, Αλεξάνδρα Πιλάτου και Χρίστο 

Παπαγεωργίου µε πενταετή θητεία, ήτοι µέχρι την 30η Ιουνίου 2017, και όρισε τους κ.κ. 

Χρίστο Παπαγεωργίου και Αλεξάνδρα Πιλάτου ως τα δύο (2) ανεξάρτητα µη 

εκτελεστικά µέλη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήµερα.  

Στο 8ο θέµα όρισε οµόφωνα την Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee) σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008 αποτελούµενη από τους Αλεξάνδρα Πιλάτου, 

Χρήστο Βαταλίδη και Αθανάσιο Σύρµο.  

Στο 9ο θέµα ενέκρινε οµόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 21 του Καταστατικού της 

Εταιρείας στην µορφή ακριβώς που είχε δηµοσιευτεί ως σχέδιο.  

Στο 10ο θέµα ενέκρινε οµόφωνα την τροποποίηση των άρθρων 8, 11, 12 και 13 του 

Καταστατικού της Εταιρείας, τα οποία εναρµονίσθηκαν σύµφωνα µε τα άρθρα 26, 27, 

28α και 39 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήµερα.  

Τέλος, έλαβαν χώρα ορισµένες ανακοινώσεις εκ µέρους του Προεδρείου αναφορικά µε 

τα αποτελέσµατα και την πορεία της Εταιρείας.  
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11. Συγκρότηση νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε σώµα 

 

Η Εταιρεία γνωστοποίησε προς το επενδυτικό κοινό, σύµφωνα µε τις παραγράφους 

4.1.3.1ε και 4.1.3.6. του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει 

σήµερα, σε συνδυασµό µε τα άρθρα 6 και 10 του ν. 3340/2005, και τα άρθρα 2 και 3 της 

απόφασης 3/347/12.07.2005 του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι το εκλεγέν 

από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας νέο οκταµελές 

(8µελές) ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας µε πενταετή θητεία, η οποία θα λήξει την 

30η Ιουνίου 2017, συγκροτήθηκε σε σώµα ως ακολούθως:  

1) Στυλιανός Κανάκης του ∆ηµητρίου Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και 

∆ιευθύνων Σύµβουλος, εκτελεστικό µέλος.  

2) Μαρία σύζυγος Στυλιανού Κανάκη, Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 

εκτελεστικό µέλος. 

3) Ελευθερία Κανάκη του Στυλιανού, Αναπληρώτρια ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος, 

εκτελεστικό µέλος.  

4) Αθανάσιος Σύρµος του Βασιλείου, Σύµβουλος, µη εκτελεστικό µέλος. 

5) Χρήστος Βαταλίδης του Παναγιώτη, Σύµβουλος, µη εκτελεστικό µέλος. 

6) Σεραφείµ Καλλιαντάσης του Γεωργίου, Σύµβουλος, µη εκτελεστικό µέλος.  

7) Αλεξάνδρα Πιλάτου του Θωµά, Σύµβουλος, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος και  

8) Χρίστος Παπαγεωργίου του Μιχαήλ, Σύµβουλος, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό 

µέλος. 

Όλα τα ως άνω µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας έχουν την ελληνική 

υπηκοότητα.  

 

ΕΝΟΤΗΤΑ B’ 

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες  

 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και διεθνοποιηµένο 

περιβάλλον. Η εξειδικευµένη τεχνογνωσία που έχει δηµιουργήσει, η πολυετής εµπειρία 

και η συνεπής και καταξιωµένη παρουσία της στον χώρο, 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 
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πλήρους ικανοποίησης της υφισταµένης και µελλοντικής ζήτησης, καθώς και η 

δηµιουργία ισχυρών οργανωτικών, τεχνικών και λειτουργικών υποδοµών, οι οποίες 

συνδυάζουν την εµπορική προώθηση των προϊόντων µε την εκπαίδευση για την ορθή 

αξιοποίησή τους, βοηθούν την Εταιρεία να παραµένει διαρκώς ανταγωνιστική και να 

προωθεί την διείσδυσή της σε νέες αγορές (γεωγραφικές και προιοντικές) και 

συνακόλουθα να µην επηρεάζεται από τις αρνητικές συνθήκες του εξωγενούς 

περιβάλλοντος. 

Κατά την παρούσα χρονική στιγµή, η οικονοµική κρίση µολονότι συνεχίζεται µε 

αµείωτη ένταση, δεν φαίνεται να επηρεάζει ουσιωδώς την δραστηριότητα της Εταιρείας, 

ενόψει της δραστηριοποίησης της τελευταίας σε έναν από τους πλέον ανθεκτικούς 

κλάδους (κλάδος τροφίµων), λόγω όµως της έντασης και ισχύος  του φαινοµένου, της 

διάρκειας αυτού και της γενικότερης κατάστασης ασφυξίας και έλλειψης ρευστότητας 

που παρατηρείται στην αγορά, ιδίως δε λόγω του γεγονότος ότι η οικονοµική κρίση έχει 

ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις στο εγχώριο περιβάλλον, η τυχόν γενικότερη µείωση της 

καταναλωτικής ζήτησης είναι πιθανόν να επηρεάσει αρνητικά τις πωλήσεις και τα 

περιθώρια κέρδους του κλάδου τροφίµων και συνακόλουθα και της Εταιρείας.  

Η µικρή και δη µηδαµινή χρηµατοοικονοµική έκθεση της Εταιρείας, η σηµαντική 

ποιοτική και προϊοντική της διαφοροποίηση, σε συνδυασµό µε την στοχευµένη 

επέκτασή της σε νέες γεωγραφικά αγορές, οι άριστες σχέσεις της µε το σύνολο των 

προµηθευτών της και η αξιοπιστία και φερεγγυότητα µε την οποία διακρίνεται στις 

συναλλαγές της αποτελούν τα κύρια εφόδια που αυτή διαθέτει για την ελαχιστοποίηση 

των αρνητικών συνεπειών της οικονοµικής κρίσης. 

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 2012 (01.07.2012-31.12.2012), 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). 
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1. Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

 

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

Ευρώ. Υπάρχουν περιορισµένης κλίµακας σε σχέση µε τον όγκο εργασιών της 

Εταιρείας υποχρεώσεις σε έτερο πλην του Ευρώ νόµισµα και δη συναλλαγές ύψους 

1.245.254,20 σε δανέζικες κορόνες µε αξία αποτίµησης 167.479,89 Ευρώ την 

30.06.2012 και ως εκ τούτου η έκθεση σε συναλλαγµατικούς κινδύνους αξιολογείται 

µεν ως υπαρκτή, πλην όµως ως ελεγχόµενη αφενός µεν λόγω του ποσού των εν λόγω 

συναλλαγών και αφετέρου λόγω του 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. Κίνδυνος αύξησης των τιµών των 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 τη ζάχαρη, το σιτάρι και τη 

σκόνη γάλακτος. Συνακόλουθα η έκθεση της Εταιρείας στον εν λόγω κίνδυνο 

αξιολογείται ως σηµαντική αναφορικά µε το β’ εξάµηνο της τρέχουσας χρήσεως, πολλώ 

δε µάλλον καθώς µε βάση τις συνθήκες που έχουν διαµορφωθεί στην ελληνική αγορά 

κατά την παρούσα χρονική στιγµή, η Εταιρεία δεν διαθέτει την ευχέρεια µετακύλισης 

των αυξήσεων αυτών στις τιµές των προϊόντων, 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), η διοίκηση της 

Εταιρείας λαµβάνει στο µέτρο του δυνατού 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 



 
 
 
  
 

   17 
 

 

τις εν γένει οικονοµικές της επιδόσεις. Πάντως κατά την παρούσα χρονική στιγµή ο 

συγκεκριµένος κίνδυνος αξιολογείται ως σηµαντικός και ως ικανός να πλήξει την 

κερδοφορία και εν γένει τις οικονοµικές επιδόσεις της Εταιρείας κατά το β’ εξάµηνο της 

τρέχουσας χρήσης 2012.  

 

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 2.100 περίπου πελάτες. Επίσης δεν υπάρχει πελάτης που 

να συµµετέχει µε ποσοστό πάνω από 5% στον κύκλο εργασιών. Πάντως ενόψει των 

συνθηκών της ευρύτερης οικονοµικής κρίσης, η οποία εκδηλώνεται σε όλους σχεδόν 

αδιακρίτως του τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας και έχει πλήξει σηµαντικά την 

εγχώρια αγορά, ο κίνδυνος που ενδέχεται να προκύψει από τυχόν αδυναµία ορισµένων 

εκ των πελατών ν΄ ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους έναντι της Εταιρείας 

αξιολογείται ως αρκετά σηµαντικός, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι η Εταιρεία έχει 

διασφαλίσει τις προϋποθέσεις ελέγχου των όποιων αρνητικών επιπτώσεων αυτού, µέσω 

της συστηµατικής παρακολούθησης των επιδόσεων και της οικονοµικής απόδοσης των 

πελατών της, ώστε να ενεργεί, στο µέτρο που αυτό είναι εφικτό, προληπτικά µε στόχο 

την αποφυγή δηµιουργίας σηµαντικών επισφαλειών. 

 

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 4,1 ενώ ο δείκτης αµέσου ρευστότητας (Κυκλοφορούν 

Ενεργητικό αφαιρουµένων των αποθεµάτων προς Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις) 

ανέρχεται σε 3,2. Η πολιτική την οποία εφαρµόζει πάγια η Εταιρεία κατά την διάρκεια 

των τελευταίων ετών, συνίσταται στην εκµετάλλευση των εκπτώσεων που προσφέρουν 

οι προµηθευτές της λόγω αµέσων πληρωµών (cash discounts), ενώ παράλληλα η 

διοίκηση της Εταιρείας έχει εξασφαλίσει, όποτε είναι αναγκαίο, την δυνατότητα 

δανεισµού µε ευνοϊκούς όρους από τις συνεργαζόµενες τράπεζες, την οποία δυνατότητα 
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σπάνια αξιοποιεί λόγω ακριβώς της υψηλής ρευστότητας που διαθέτει. Ως εκ τούτου ο 

εν λόγω κίνδυνος αναφορικά µε το β΄ εξάµηνο της τρέχουσας χρήσεως αξιολογείται ως 

χαµηλός και σε κάθε περίπτωση ως ελεγχόµενος, πλην όµως γίνεται µνεία αυτού στην 

παρούσα Έκθεση για λόγους πληρέστερης και επαρκέστερης ενηµέρωσης των µετόχων 

της Εταιρείας και του επενδυτικού κοινού εν γένει αναφορικά µε οικονοµικά ζητήµατα 

όπως η ρευστότητα και το ύψος του τραπεζικού δανεισµού της Εταιρείας. 

 

Παρακάτω παρατίθεται πίνακας της ληκτότητας των οικονοµικών υποχρεώσεων της 

Εταιρείας, όπως αυτές διαµορφώνονται στο τέλος της εξαµηνιαίας περιόδου αναφοράς  

(30.06.2012), µε παράλληλη συγκριτική απεικόνιση την αντίστοιχη περίοδο (πρώτο 

εξάµηνο)  της προηγούµενης χρήσης 2011:  

30/6/2012 
 Μέσο     
Ποσά σε ευρώ Επιτόκιο 0-6 µήνες 6-12 µήνες 1-5 χρόνια Σύνολο 

Προµηθευτές & λοιποί πιστωτές  2.910.570,99 0,00 0,00 2.910.570,99 
Χρηµατοδοτικές µισθώσεις  0,00 0,00 0,00 0,00 
∆άνεια τραπεζών  6,5 0,00 0,00 0,00 0,00 
Σύνολο   2.910.570,99 0,00 0,00 2.910.570,99 
      

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 
∆άνεια 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 

 

 

 

5. Επιτοκιακός κίνδυνος 

 

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

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

Εταιρείας από τραπεζικό δανεισµό (ο δανεισµός ήτο µηδενικός την 30.06.2012), 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 µηδενική εξάρτηση της Εταιρείας από τον τραπεζικό δανεισµό, γεγονός 
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ιδιαίτερα σηµαντικό το οποίο καταδεικνύει την υγιή χρηµατοοικονοµική διάρθρωση της 

Εταιρείας. 

 

6. Κίνδυνος απαξίωσης αποθεµάτων 

 

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

ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο και τις ενδεχόµενες ζηµιές λόγω απώλειας αποθεµάτων 

από φυσικές καταστροφές. Παράλληλα λόγω της µεγάλης κυκλοφοριακής ταχύτητας 

των αποθεµάτων (87 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 κατά 

την διάρκεια του β’ εξαµήνου της χρήσεως 2012 και για τον λόγο αυτό το 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 προς το παρόν σχετικά 

σταθερή παρά το γενικότερο κλίµα καταναλωτικής ύφεσης το οποίο έχει πλήξει το 

σύνολο των κλάδων της οικονοµικής δραστηριότητας. 

Πάντως ο συγκεκριµένος κίνδυνος, ενόψει και των γενικότερων συνθηκών αλλά και της 

διάρκειας της οικονοµικής κρίσης, αναµένεται να επηρεάσει τις αποδόσεις της 

Εταιρείας καθώς η µείωση της ζήτησης αναµένεται να ενταθεί, εφόσον οι γενικότερες 

συνθήκες οικονοµικής ύφεσης συνεχισθούν µε την ίδια ένταση. Για τον λόγο αυτό ο 

συγκεκριµένος κίνδυνος αξιολογείται ως ιδιαίτερα σηµαντικός αναφορικά µε το β’ 

εξάµηνο της τρέχουσας χρήσεως, καθώς ενδέχεται να επηρεάσει τις επιδόσεις και εν 

γένει τα αποτελέσµατα της Εταιρείας. 
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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 ∆ιεθνές  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 2012 (01.01.2012-

30.06.2012) 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 (όπως περιλαµβάνεται 

στην ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσεως 2011) οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν 

ουσιαστικές συνέπειες για τη χρηµατοοικονοµική θέση ή τις επιδόσεις της Εταιρείας 

κατά το πρώτο εξάµηνο της τρέχουσας χρήσεως 2012.  

 

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

τα ακόλουθα στοιχεία: 

(α) το ποσό αυτών των συναλλαγών, 

(β) το ανεξόφλητο υπόλοιπό τους στο τέλος της περιόδου αναφοράς (30.06.2012), 

(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 ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ  01.01.-30.06.12 

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         325.792,01 

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

Γ. Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης                          73.326,99 
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Σηµειώσεις:  

1. ∆εν υπάρχουν συνδεδεµένα προς την Εταιρεία νοµικά πρόσωπα.  

2. ∆εν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε µέλη του ∆.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη της 

Εταιρείας (και τις οικογένειές τους). 

3. Πλην των κατωτέρω αµοιβών δεν υφίστανται άλλες συναλλαγές µεταξύ της 

Εταιρείας και των εν λόγω διευθυντικών στελεχών και µελών του ∆.Σ.  

4. ∆εν υφίσταται οποιαδήποτε συναλλαγή, η οποία να έχει πραγµατοποιηθεί εκτός και 

πέραν των συνήθων όρων της αγοράς.      

5. 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 (01.01.2012-

30.06.2012), για τις προσωπικές υπηρεσίες-εργασία που παρέχουν προς την Εταιρεία, 

µε βάση και σχετικές αποφάσεις των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων της 

Εταιρείας και αναλύονται ειδικότερα ως ακολούθως: 

 

ΠΡΟΣΩΠΟ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 

ΑΜΟΙΒΕΣ 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 

ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ  

ΤΗΝ 30.06.2012 

Στυλιανός Κανάκης 
Πρόεδρος και 

∆/νων Σύµβουλος 
98.085,00 68.170,24 

Μαρία Κανάκη Αντιπρόεδρος 65.390,00 0,00 

Ελευθερία Κανάκη 
Αναπληρώτρια  

∆/νουσα Σύµβουλος 
65.390,00 5.156,75 

Αθανάσιος Σύρµος Μέλος 58.193,44 0,00 

Χρήστος Βαταλίδης Μέλος 33.562,73 0,00 

Σεραφείµ 

Καλλιαντάσης 
Μέλος  5.170,84 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ   325.792,01 73.326,99 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ∆’ 

 

Μετοχικό Κεφάλαιο - Ίδιες µετοχές 

 

1. ∆ιάρθρωση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας  

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

της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 28ης Νοεµβρίου 2011 (περί 

µειώσεως αυτού) , στο ποσό των 4.950.000,00 Ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβληµένο 

και διαιρείται σε 7.500.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,66 Ευρώ 

εκάστης.  

Όλες οι µετοχές της Εταιρείας είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και 

διαπραγµατεύονται στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.  

2. Περιορισµοί ως προς την µεταβίβαση µετοχών της Εταιρείας   

∆εν υπάρχουν περιορισµοί αναφορικά µε την µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρείας.  

3. Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές   

Η Εταιρεία δεν διαθέτει συµµετοχές σε άλλες εταιρείες ή επιχειρήσεις. 

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%), 

4. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώµατα ελέγχου 

∆εν υφίστανται µετοχές, οι οποίες παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου. 

5. Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου 

∆εν υφίστανται γνωστοί στην Εταιρεία περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου σε κατόχους 

µετοχών της Εταιρείας. 

6. Συµφωνίες µετόχων της Εταιρείας 

∆εν έχουν περιέλθει εις γνώση της Εταιρείας τυχόν συµφωνίες µεταξύ µετόχων, οι 

οποίες συνεπάγονται περιορισµούς στην µεταβίβαση µετοχών ή περιορισµούς στην 

άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου. 

7. Κανόνες διορισµού και αντικατάστασης µελών ∆.Σ. και τροποποίησης 

Καταστατικού που διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον κ.ν. 2190/1920 
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Αναφορικά µε τον διορισµό και την αντικατάσταση µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

της Εταιρείας καθώς και τα σχετικά µε την τροποποίηση του Καταστατικού αυτής, δεν 

υφίστανται κανόνες οι οποίοι διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον κ.ν. 

2190/1920, όπως ισχύει σήµερα. 

8. Αρµοδιότητα του ∆.Σ. ή ορισµένων µελών του για την έκδοση νέων µετοχών ή 

την αγορά ιδίων µετοχών της Εταιρείας σύµφωνα µε το άρθρο 16 του κ.ν. 

2190/1920 

∆εν υφίσταται ειδική αρµοδιότητα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή ορισµένων µελών του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου για έκδοση νέων µετοχών ή την αγορά ιδίων µετοχών 

σύµφωνα µε το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920. 

9. Σηµαντικές συµφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε 

περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δηµόσιας πρότασης 

∆εν υφίσταται οιαδήποτε σηµαντική συµφωνία συναφθείσα από την Εταιρεία, η οποία 

να τίθεται σε ισχύ, τροποποιείται ή λήγει σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της 

Εταιρείας κατόπιν δηµόσιας πρότασης. 

10. Σηµαντικές συµφωνίες µε µέλη του ∆.Σ. ή το προσωπικό της Εταιρείας 

∆εν υφίσταται οιαδήποτε συµφωνία µεταξύ της Εταιρείας και µελών του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου αυτής ή του προσωπικού, η οποία να προβλέπει αποζηµίωση σε περίπτωση 

παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιµο λόγο ή τερµατισµού της θητείας ή της 

απασχόλησής τους εξαιτίας οιασδήποτε δηµόσιας πρότασης. 

11. Ίδιες µετοχές    

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.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ Ε’ 

Πληροφορίες για εργασιακά ή περιβαλλοντικά θέµατα   

 

1. Η Εταιρεία στην διάρκεια του α’ εξαµήνου 2012 (01.01.2012-30.06.2012) 

απασχόλησε κατά µέσο όρο 63 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.  

Μία από τις βασικές αρχές που διέπουν την λειτουργία της Εταιρείας είναι η διαρκής 

επιµόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού και η ενίσχυση της εταιρικής συνείδησης 

σε όλα τα επίπεδα των λειτουργιών και των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. 

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 και παράλληλα να 

δηµιουργεί συνθήκες ανάπτυξης και προαγωγής των εργασιών και των επιδόσεων για 

όλους τους εργαζοµένους της. 

2. Η Εταιρεία αναγνωρίζει 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 

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, των δραστηριοτήτων και της θέσης του συνόλου των 

επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση.  
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Η απεικόνιση αυτή λαµβάνει χώρα µε τέτοιο τρόπο, ώστε να παρέχεται µια 

ισορροπηµένη και περιεκτική ανάλυση σχετικά µε τις ανωτέρω κατηγορίες θεµάτων, η 

οποία αντιστοιχεί στο µέγεθος και στην πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων των 

επιχειρήσεων αυτών. Επίσης στο τέλος της σχετικής απεικόνισης παρατίθενται και 

ορισµένοι δείκτες (χρηµατοοικονοµικοί και µη), οι οποίοι αξιολογούνται ως χρήσιµοι 

για την πληρέστερη κατανόηση των ανωτέρω θεµάτων.  

 

1. Εξέλιξη της Εταιρείας  

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

τελευταίας τετραετίας έχει ως εξής: 

Εξέλιξη  
     

  30.06.09 30.06.10 30.06.11 30.06.12 

      

Σύνολο ενεργητικού  19.751 21.681 20.588 19.763 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  15.384 15.767 15.992 16.162 

Κύκλος εργασιών  8.553 8.377 8.558 7.946 

Κέρδη προ φόρων  1.040 1.036 801 616 

Κέρδη µετά από φόρους  776 623 609 473 
      
Η ποσοστιαία µεταβολή των πωλήσεων και των κερδών έχει ως εξής:  
      
  30.06.09 30.06.10 30.06.11 30.06.12 
      

Μεταβολή πωλήσεων  -0,09% -2,06% 2,16% -7,15% 

Μεταβολή κερδών προ φόρων  -4,85% -0,38% -22,68% -23,10% 

Μεταβολή κερδών µετά φόρων  -5,13% -19,72% -2,25% -22,33% 
 

 
Σηµαντική σηµείωση:   
 
Την τελευταία τετραετία 2009-2012 οι πωλήσεις εξαµήνου της εταιρείας 

αυξοµειώνονται µε µικρό ρυθµό της τάξης του 1% µε 2% περίπου µε εξαίρεση το 

εξάµηνο της τρέχουσας χρήσης που η µείωση ανήλθε σε 7,15% λόγω της δύσκολης 

οικονοµικής συγκύριας. 
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Το Μικτό Περιθώριο Κέρδους κυµαίνεται από 33%-35% ως ποσοστό επί των 

πωλήσεων τα τελευταία έτη και σταθεροποιείται στο 33% το πρώτο εξάµηνο του 2012 

σε σχέση µε το αντίστοιχο εξάµηνο του 2011. 

 Τα καθαρά κέρδη προ φόρων τα τελευταία δυο έτη είναι µειωµένα σηµαντικά, της 

τάξης του 20-23%, και η εν λόγω µείωση οφείλεται κατά πρώτο λόγο στην κάµψη των 

πωλήσεων και κατά δεύτερο λόγο στη µικρή µείωση του µεικτού περιθωρίου κέρδους. 

 

2. Επιδόσεις της Εταιρείας  

Κατωτέρω παρατίθενται ορισµένα ποσά και συναφείς αριθµοδείκτες αναφορικά µε την 

απόδοση της Εταιρείας κατά την διάρκεια του πρώτου εξαµήνου του 2012 και των 

αντίστοιχων εξαµήνων του 2011, 2010, 2009:  

 

Επιδόσεις της Εταιρείας (ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
 30.06.09 30.06.10 30.06.11 30.06.12 
     
Κέρδη προ φόρων τόκων & αποσβέσεων 1.176 1.161 950 733 
Κέρδη προ φόρων 1.040 1.036 801 616 
Κέρδη µετά από φόρους 776 623 609 473 
     
     
Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (προ φόρων) 14% 13% 10% 8% 

     
Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων (µετά φόρων) 8% 6% 6% 5% 

 

Σηµαντική σηµείωση:   
 
Οι δείκτες αποδοτικότητας παρουσιάζουν µέχρι το έτος 2009 µια σταθερότητα σε 

υψηλά επίπεδα και µια πτώση των αποδόσεων από τη χρήση 2010 και µετά. 

Συγκεκριµένα η αποδοτικότητα των συνολικών κεφαλαίων από το 13% τα προηγούµενα 

χρόνια ακολουθεί µια πτωτική πορεία και διαµορφώνεται στο 7% το πρώτο εξάµηνο του 

2012 συνέπεια της µείωσης των κερδών. 
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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: 

 

 30.06.09 30.06.10 30.06.11 30.06.12 
Κυκλοφοριακής ταχύτητας (ηµέρες)  

   
Μέση διάρκεια παραµονής απαιτήσεων 

183 192 209 195 
Μέση διάρκεια παραµονής αποθεµάτων 

74 86 84 87 
Μέση διάρκεια  εξόφλησης 

    
βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 

126 179 126 104 
     
∆ιάρθρωσης Κεφαλαίων (φορές) 

    
Ίδια προς συνολικά Κεφάλαια 

0,78 0,73 0,78 0,82 
Ίδια Κεφάλαια προς συνολικές υποχρεώσεις 

3,62 2,67 3,48 4,49 
Ταχύτητα κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων 

1,11 1,06 1,07 0,98 
Ταχύτητα κυκλοφορίας παγίων 

2,21 2,20 2,27 2,16 
 

 
   

Επενδυτική (ευρώ)    
Κέρδος προ φόρων ανά µετοχή 

0,28 0,28 0,21 0,16 
Λογιστική Αξία  µετοχής 

2,05 2,10 2,13 2,15 
 

 

Σηµαντική Σηµείωση: 
 
Ο µέσος χρόνος είσπραξης των απαιτήσεων παραµένει µεγάλος στις 195 ηµέρες πάρα 

την σηµαντική βελτίωση κατά 14 ηµέρες σε σχέση µε το αντίστοιχο πρώτο εξάµηνο του 

2011. 

Ο µέσος χρόνος εξόφλησης των βραχυχρόνιων υποχρεώσεων µειώθηκε στις 104 ηµέρες 

συνέπεια της µικρότερης πίστωσης των οίκων του εξωτερικού. 

Ο µέσος χρόνος παραµονής των αποθεµάτων κυµαίνεται σταθερά σε χαµηλά επίπεδα 

στις 87 ηµέρες. 

Η σχέση ίδιων προς συνολικά κεφάλαια ανέρχεται την 30/06/2012 σε 0,82 δηλαδή το 

18% µόνο των κεφαλαίων της είναι ξένα. 
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Η σχέση των ίδιων κεφαλαίων ως προς τις συνολικές υποχρεώσεις (ξένα κεφάλαια) 

ενισχύεται και ανέρχεται την 30/06/2012 σε 4,49 που συνεπάγεται πολύ καλή 

χρηµατοοικονοµική διάθρωση.  

Τα δε ίδια κεφάλαια της  Εταιρείας  είναι διπλάσια των πάγιων της. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ’ 

Προβλεπόµενη πορεία και εξέλιξη της Εταιρείας για το β’ εξάµηνο 2012 

 

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

δεύτερο εξάµηνο της τρέχουσας χρήσεως 2012 (01.07.2012-31.12.2012), παρατίθενται 

ορισµένα στοιχεία και εκτιµήσεις ποιοτικού χαρακτήρα, προκειµένου να αποτυπωθεί µε 

τον ασφαλέστερο τρόπο η εν λόγω εξέλιξη, ενόψει και της υπάρχουσας αβεβαιότητας 

λόγω της διάρκειας της οικονοµικής κρίσης και των ιδιαίτερα αρνητικών συνεπειών 

αυτής στην εγχώρια οικονοµία και αγορά.    

Τα εν λόγω στοιχεία και εκτιµήσεις έχουν ως ακολούθως:  

Α. Το δεύτερο εξάµηνο του έτους 2012 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 της 

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 πρώτο 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 

δευτέρου εξαµήνου κάθε χρήσεως, µε αποτέλεσµα και τα κέρδη του δευτέρου εξαµήνου 

να είναι µεγαλύτερα του πρώτου εξαµήνου. Κατά την παρούσα χρονική στιγµή δεν 

υπάρχει κάποιο γεγονός, το οποίο να οδηγεί σε διαφορετική εκτίµηση σχετικά και µε 

την τρέχουσα χρήση 2012. 

Γ. Η Εταιρεία εκτιµά ότι η συνεχιζόµενη δυναµική των εξαγωγών και των πωλήσεων 

στις βαλκανικές χώρες καθώς και η σταδιακή διείσδυσή της σε νέες γεωγραφικές 
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αγορές θα συµβάλλει στην αντιστάθµιση της όποιας τυχόν µείωσης της ζήτησης σε 

περιοχές της Κεντρικής Ελλάδος και των νήσων λόγω της αναµενόµενης µείωσης του 

τουριστικού ρεύµατος.  

∆. Εν κατακλείδι, λόγω της ρευστότητας των κρατουσών συνθηκών και της έντονης 

ύφεσης που πλήττει την χώρα και κατά την τρέχουσα χρήση (µε τις σηµερινές 

προβλέψεις να οµιλούν για ύφεση άνω του 7,15% δια την τρέχουσα χρήση), οιαδήποτε 

εκτίµηση για τα αποτελέσµατα και τις εν γένει επιδόσεις της εταιρείας θα ήτο 

επισφαλής και παρακινδυνευµένη.    

  

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Η’  

Σηµαντικά γεγονότα µετά την 30η Ιουνίου 2012 και µέχρι την σύνταξη της 

παρούσης   

 

∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα τα οποία να έλαβαν χώρα µετά την λήξη του α’ 

εξαµήνου της τρέχουσας χρήσης 2012 (01.01.2012-30.06.2012) µέχρι και την ηµέρα 

σύνταξης της παρούσας Έκθεσης και τα οποία να χρήζουν ειδικής αναφοράς και 

παραθέσεως στην παρούσα Έκθεση.   
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 

Βεβαιώνεται ότι, η ανωτέρω εξαµηνιαία Έκθεση του ∆.Σ. που αποτελείται από 28 

σελίδες είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Επισκόπησης που χορήγησα µε 

ηµεροµηνία 28.08.2012. 

 

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2012 

 

 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

Σεραφείµ ∆. Μακρής  

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16311 
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Γ.Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 

 

Προς τους µετόχους της Εταιρείας «Στέλιος Κανάκης ΑΒΕΕ» 

 
Εισαγωγή 

Επισκοπήσαµε τη συνηµµένη συνοπτική κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της 

Εταιρείας «Στέλιος Κανάκης ΑΒΕΕ», της 30ης Ιουνίου 2012 και τις σχετικές 

συνοπτικές καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών καθαρής θέσης και 

ταµειακών ροών της εξάµηνης περιόδου που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, καθώς και τις 

επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάµεση συνοπτική 

χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 

εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης του Ν. 3556/2007. Η ∆ιοίκηση έχει την ευθύνη για 

την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής 

πληροφόρησης, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως 

αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται στην Ενδιάµεση 

Χρηµατοοικονοµική Αναφορά (∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο «∆ΛΠ» 34). ∆ική µας 

ευθύνη είναι η έκφραση ενός συµπεράσµατος επί αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής 

χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης µε βάση την επισκόπησή µας. 

Εύρος Επισκόπησης 

∆ιενεργήσαµε την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές 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 ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν µας δίδει τη 

δυνατότητα να αποκτήσουµε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή µας όλα 

τα σηµαντικά θέµατα τα οποία θα µπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά 

συνέπεια, µε την παρούσα δεν διατυπώνουµε γνώµη ελέγχου. 
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Συµπέρασµα 

Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας 

οτιδήποτε θα µας οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση συνοπτική 

χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, 

σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 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 ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική 

πληροφόρηση. 

 

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2012 

Μακρής ∆. Σεραφείµ 

ΑΜ ΣΟΕΛ 16311 

 

 

 

 

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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∆. Ενδιάµεσες Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις 

 
Κατάσταση Συνολικών Εσόδων   
 

  Περίοδος Περίοδος 

 Σηµ. 01.01-30.06.12 01.01-30.06.11 01.04-30.06.12 01.04-30.06.11 

Κύκλος εργασιών 16 7.945.891,27 8.557.915,95 4.000.256,54 4.534.437,56 

Κόστος πωληθέντων 18 5.294.738,29 5.685.835,78 2.646.875,79 3.045.080,34 

Μικτό κέρδος  2.651.152,98 2.872.080,17 1.353.380,75 1.489.357,22 

Άλλα έσοδα  εκµεταλλεύσεως 17 20.774,49 178.897,53 20.441,54 99.911,61 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 18 368.996,59 316.589,75 199.115,73 169.929,95 

Έξοδα λειτουργίας πωλήσεων 18 1.636.291,90 1.859.886,15 808.085,97 930.483,36 

Άλλα έξοδα εκµεταλλεύσεως  -37.852,67 -39.953,46 -17.442,02 -8.794,17 

Κέρδη  προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων  628.786,31 834.548,34 349.178,57 480.061,35 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα  6.458,21 1.545,23 481,45 1.524,51 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 18 19.371,07 35.065,24 10.424,89 19.400,62 

Κέρδη προ φόρων  615.873,45 801.028,33 339.235,13 462.185,24 

Φόρος εισοδήµατος 19 143.056,72 192.064,87 83.729,06 128.872,85 

Κέρδη µετά από φόρους  472.816,73 608.963,46 255.506,07 333.312,39 

      

Κατανεµόµενα σε :      

Μετόχους  εταιρείας                     472.816,73 608.963,46 255.506,07 333.312,39 

      
Κέρδη µετά από φόρους  ανά 
µετοχή  0,0630 0,0812 0,0341 0,0444 
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Κατάσταση Συνολικών Εσόδων  

      
  Περίοδος Περίοδος 
  01.01-30.06.12 01.01-30.06.11 01.04-30.06.12 01.01-30.06.11 
Καθαρά κέρδη περιόδου  472.816,73 608.963,46 255.506,07 333.312,39 
Λοιπά συνολικά έσοδα  µετά από 
φόρους  0,00 0,00 0,00 0,00 

Συνολικά έσοδα περιόδου  472.816,73 608.963,46 255.506,07 333.312,39 

      

Κέρδη µετά από φόρους ανά 
µετοχή στα συνολικά έσοδα  0,063 0,081 0,034 0,044 

 

 

 

 

 

Συνοπτικά στοιχεία αποτελεσµάτων 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κέρδη προ φόρων  615.873,45 801.028,33 339.235,13 462.185,24 
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα  6.458,21 1.545,23 481,45 1.524,51 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα  19.371,07 35.065,24 10.424,89 19.400,62 
Αποσβέσεις  περιόδου   104.614,86 115.949,69 50.110,10 60.046,26 
      
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσµάτων και 
αποσβέσεων  733.401,17 950.498,03 399.288,67 540.107,61 
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Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 

 

Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης    

    

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Σηµ. 30.06.12 31.12.11 

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 6 7.367.751,12 7.432.178,59 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 7 27.006,68 31.743,66 

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  24.200,49 24.452,49 

Σύνολο µη κυκλοφορούντων περιουσιακών  στοιχείων  7.418.958,29 7.488.374,74 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    

Αποθέµατα 9 2.520.201,83 2.760.580,85 

Απαιτήσεις από πελάτες 10 8.483.599,40 10.018.212,13 

Λοιπές απαιτήσεις 11 541.462,20 601.726,04 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών 12 798.655,37 211.263,84 

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών  στοιχείων  12.343.918,80 13.591.782,86 

Σύνολο  ενεργητικού  19.762.877,09 21.080.157,60 

    

Μετοχικό κεφάλαιο 13 4.950.000,00 4.950.000,00 

Αποθεµατικά υπέρ το άρτιο 13 458.596,86 458.596,86 

Λοιπά Αποθεµατικά 13 981.017,95 921.017,95 

Υπόλοιπο κερδών εις νέο 13 8.699.998,99 8.287.182,26 

∆ιαφορές αναπροσαρµογής 13 1.072.141,30 1.072.141,30 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  16.161.755,10 15.688.938,37 
    

Υποχρεώσεις παροχών αποχωρήσεων                                                                                             173.552,83 173.552,83 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 8 366.174,12 362.598,02 

Λοιπές Προβλέψεις  35.000,00 35.000,00 

Σύνολο µη τρεχουσών υποχρεώσεων   574.726,95 571.150,85 

    

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 14 0,00 576.401,16 

Τρέχων  φόρος εισοδήµατος  115.824,05 143.591,01 

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 15 2.910.570,99 4.100.076,21 

Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων  3.026.395,04 4.820.068,38 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  και υποχρεώσεων  19.762.877,09 21.080.157,60 
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           Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων  

 

 Μετοχικό  Υπέρ το άρτιο Τακτικό Λοιπά  ∆ιαφορές Υπόλοιπο  

 Κεφάλαιο διαφορά αποθεµατικό αποθεµατικά αναπρ/γής εις νέον Σύνολο 

        

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2012 4.950.000,00 458.596,86 833.000,00 88.017,95 1.072.141,30 8.287.182,26 15.688.938,37 

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου µετά        

από φόρους 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472.816,73 472.816,73 

∆ιανοµή κερδών από Γ.Σ. 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 -60.000,00 0,00 

Αγορά ιδίων µετοχών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Μέρισµα για το 2011 εγκεκριµένο       

0,00 από τους µετόχους 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2012 4.950.000,00 458.596,86 893.000,00 88.017,95 1.072.141,30 8.699.998,99 16.161.755,10 
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 Μετοχικό  Υπέρ το άρτιο Τακτικό Λοιπά  ∆ιαφορές 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 

∆ιανοµή κερδών από Γ.Σ. 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 -80.000,00 0,00 

Μέρισµα για το 2010 εγκεκριµένο       

0,00 από 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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Στοιχεία Κατάστασης Ταµιακών Ροών 

 

 

 

 

 01.01-30.06.12 01.01-30.06.11 
Λειτουργικές δραστηριότητες   
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) 615.873,45 801.028,33 
Πλέον / µείον προσαρµογές για:   
Αποσβέσεις 104.614,86 115.949,69 
Προβλέψεις 40.000,00 40.000,00 
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας   
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 19.371,07 35.065,24 

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:   
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 240.379,02 44.843,95 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 1.555.128,61 446.392,69 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -718.368,58 -693.448,04 
Μείον:   
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -19.371,07 -26.511,22 
Καταβεβληµένοι φόροι -38.608,06 -100.992,76 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 1.799.019,30 662.327,88 
Επενδυτικές δραστηριότητες   
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων -35.450,45 -97.811,27 
Τόκοι εισπραχθέντες 6.458,21 1.545,23 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -28.992,24 -96.266,04 
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες   
Πληρωµές για µείωση µετοχικού κεφαλαίου -599.776,16 -1.199.420,16 
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0,00 232.770,69 
Εξοφλήσεις δανείων -582.859,37 0,00 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 

-1.182.635,53 -966.649,47 
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου (α) + (β) + (γ) 587.391,53 -400.587,63 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 211.263,84 510.309,23 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 798.655,37 109.721,60 
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Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 

 

1. Γενικές πληροφορίες 

Η Ανώνυµη 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 κυρίως 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 ∆υτικής Ευρώπης και ιδίως από την Γαλλία, Βέλγιο, Γερµανία, ∆ανία και 

Ιταλία. Οι εγκαταστάσεις και η έδρα της Εταιρίας ευρίσκονται στον ∆ήµο 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 2012 της 

Εταιρείας έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

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

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

εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις, εγκρίθηκαν προς δηµοσίευση,  από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίασή του στις 27/08/2012. Για την σύνταξη 

των εξαµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων της 30/06/2012 έχουν τηρηθεί οι λογιστικές 

αρχές των Ετήσιων Οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2011. 

Σηµαντική σηµείωση: Η ετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τις 

γενικώς αποδεκτές λογιστικές αρχές απαιτεί την χρησιµοποίηση υπολογισµών και 
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υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και 

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 



 
 
 
  
 

   44 
 

 

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 σύνταξης και έγκρισης 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. ∆εδοµένης της 

βραχυπρόθεσµης φύσης των στοιχείων αυτών, η ∆ιοίκηση 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. ∆ιαθέτει τα 

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

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

δικτύου και αντιπροσώπων έχουν ως εξής: 

 

30/6/2012 

     

      Πωλήσεις 
      Κόστος  

    Μικτό Κέρδος %        Πωληθέντων 
Χονδρέµποροι 2.281.009,56 1.511.037,12 769.972,44 33,76% 
∆ίκτυο 5.664.881,71 3.783.701,17 1.881.180,54 33,21% 
Σύνολα 7.945.891,27 5.294.738,29 2.651.152,98 33,37% 

     

30/6/2011 

     

     Πωλήσεις 
     Κόστος  

Μικτό Κέρδος %         Πωληθέντων 
Χονδρέµποροι 2.629.240,04 1.731.831,35 897.408,69 34,13% 
∆ίκτυο 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% 
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Οι πωλήσεις κατά γεωγραφική περιφέρεια έχουν ως εξής : 

 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 30/6/2012 30/6/2011 
1 ΑΤΤΙΚΗ 3.782.855,26 4.016.064,54 
2 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 1.678.261,89 1.765.511,94 
3 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  614.921,98 683.598,00 
4 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 498.323,22 519.223,67 
5 ΣΤΕΡΕΑ 407.228,06 433.598,75 
6 ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 270.435,48 343.275,14 
7 ΚΡΗΤΗ 335.584,06 327.085,46 
8 ΘΡΑΚΗ 177.006,26 213.494,36 
9 ΗΠΕΙΡΟΣ 51.949,79 115.135,76 
10 ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ 49.137,77 35.308,76 
11 ΚΥΠΡΟΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ 80.187,50 105.619,57 

 ΣΥΝΟΛΟ 7.945.891,27 8.557.915,95 
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6. Ακίνητα, βιοµηχανοστάσια και εξοπλισµός  

Κατωτέρω παρατίθενται οι µεταβολές των παγίων την περίοδο από 01.01.12 έως 

30.06.12 και κατά την αντίστοιχη περίοδο από  01.01.11 έως 30.06.11 

 

Αξία  κτήσεως  ή 
αποτίµησης 

Γήπεδα  
οικόπεδα 

Κτίρια 
εγκατ/σεις 

Μηχαν/κός 
εξοπλισµός Λοιπά πάγια Σύνολο 

Απογραφή 01.01.2012 3.586.946,40 3.947.504,02 572.636,25 1.524.163,22 9.631.249,89 
Προσθήκες 0,00 0,00 3.060,00 31.050,45 34.110,45 
Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 -66.033,46 -66.033,46 

Υπόλοιπο 30.06.2012 3.586.946,40 3.947.504,02 575.696,25 1.489.180,21 9.599.326,88 
      
Συσσωρευµένες 
αποσβέσεις      
Απογραφή 01.01.2012 0,00 487.927,25 525.948,05 1.185.196,00 2.199.071,30 
Προσθήκες 0,00 39.482,16 10.338,37 48.717,35 98.537,88 
Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 -66.033,42 -66.033,42 

Υπόλοιπο 30.06.2012 0,00 527.409,41 536.286,42 1.167.879,93 2.231.575,76 
      
Αναπόσβεστη αξία      
Κατά την 01.01.2012 3.586.946,40 3.459.576,77 46.688,20 338.967,22 7.432.178,59 
Κατά την 30.06.2012 3.586.946,40 3.420.094,61 39.409,83 321.300,28 7.367.751,12 
      

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 

 

Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη. 
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7. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

Κατωτέρω παρατίθενται οι µεταβολές των άϋλων περιουσιακών στοιχείων, το υπόλοιπο 

των οποίων αφορά εξ ολοκλήρου σε λογισµικά προγράµµατα που χρησιµοποιούνται,  την 

περίοδο από 01.01.12 έως 30.06.12 και από 01.01.11 έως 30.06.11 αντίστοιχα. 

Αξία κτήσεως ή αποτίµησης 
Λογισµικά 

προγράµµατα 

Απογραφή 01.01.2012 155.907,92 

Προσθήκες  1.340,00 

Μειώσεις 0,00 

Υπόλοιπο 30.06.2012 157.247,92 

Συσσωρευµένες αποσβέσεις  

Απογραφή 01.01.2012 124.164,26 

Προσθήκες  6.076,98 

Μειώσεις 0,00 

Υπόλοιπο 30.06.2012 130.241,24 

Αναπόσβεστη αξία  

Κατά την 01.01.2012 31.743,66 

Κατά την 30.06.2012 27.006,68 

  

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 
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Οι αποσβέσεις της περιόδου 01.01.12 έως 30.06.12 ανήλθαν στο ποσό των 104.614,86 ευρώ 

(ενσωµάτων 98.537,88 € και άϋλων 6.076,98 €) και επιβάρυναν κατά ευρώ 4.585,19 τα έξοδα 

διοικητικής λειτουργίας και κατά ευρώ 100.029,67 τα έξοδα λειτουργίας διάθεσης.  

 

8. Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 

Κατωτέρω παρατίθενται η κίνηση και τα υπόλοιπα των αναβαλλόµενων φορολογικών 

απαιτήσεων. 

 Υπόλοιπα 
 30.06.12  31.12.11 
Υπόλοιπα έναρξης χρήσης -362.598,02  -352.260,94 
Χρεώσεις στην καθαρή θέση 0,00  0,00 
Χρεώσεις αποτελεσµάτων χρήσης -3.576,10  -10.337,08 

Υπόλοιπα τέλους χρήσης -366.174,12  -362.598,02 

 

9. Αποθέµατα 

Κατωτέρω παρατίθενται τα υπόλοιπα των αποθεµάτων κατά την 30.06.12 και την  

31.12.11 αντίστοιχα: 

  Υπόλοιπα 
 30.06.12  31.12.11 
Εµπορεύµατα 2.520.201,83  2.760.580,85 

 

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

πωληθέντων, την περίοδο 01.01.12 έως 30.06.12 ανήρχετο στο ποσό των ευρώ 

5.272.913,46 πλέον ποσού ευρώ 21.824,83 το οποίο αφορά άµεσα έξοδα πωλήσεων 

(συνολικό κόστος πωληθέντων περιόδου 5.294.738,29).    
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10. Απαιτήσεις από πελάτες 

Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων από πελάτες αναλύονται ως εξής : 

 

  Υπόλοιπα 
 30.06.12  31.12.11 
Πελάτες 4.160.193,65  4.515.596,65 
Γραµµάτια και επιταγές εισπρακτέες 4.698.405,75  5.837.615,48 
Προβλέψεις αποµείωσης -375.000,00  -335.000,00 

Σύνολα 8.483.599,40  10.018.212,13 

 

 

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

µεγάλου πλήθους και της διασποράς των πελατών αυτής (2.100 πελάτες αποτελούν 

περίπου το ενεργό πελατολόγιο αυτής). 

 

11. Λοιπές απαιτήσεις 

Τα υπόλοιπα των λοιπών απαιτήσεων αναλύονται ως εξής : 

 

 Υπόλοιπα 
 30.06.12  31.12.11 
Ελληνικό δηµόσιο προκαταβολή φόρου 258.636,12  253.817,85 
Μεταβατικοί λογαριασµοί 59.235,30  70.491,25 
Λοιπές απαιτήσεις 3.590,78  7.416,94 
Προκαταβολές για αγορά αποθεµάτων  220.000,00  270.000,00 

Σύνολα 541.462,20  601.726,04 

 

12. Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών  

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

 Υπόλοιπα 
 30.06.12  31.12.11 
∆ιαθέσιµα στο ταµείο 34.151,77  32.449,20 
∆ιαθέσιµα στις τράπεζες 764.503,60  178.814,64 

Σύνολα 798.655,37  211.263,84 
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13.  Λογαριασµοί ιδίων κεφαλαίων 

Τα υπόλοιπα των λογαριασµών των ιδίων κεφαλαίων την 30.06.12 και την 31.12.11 

αντίστοιχα έχουν ως εξής : 

        Υπόλοιπα 
 30.06.12  31.12.11 

Μετοχικό κεφάλαιο 4.950.000,00  4.950.000,00 
Αποθεµατικά υπέρ το άρτιο 458.596,86  458.596,86 
Λοιπά Αποθεµατικά 981.017,95  921.017,95 
Υπόλοιπο κερδών εις νέο 8.699.998,99  8.287.182,26 
∆ιαφορές αναπροσαρµογής 1.072.141,30  1.072.141,30 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 16.161.755,10  15.688.938,37 

 

Το σύνολο των εκδοθεισών και ολοσχερώς αποπληρωµένων µετοχών ανέρχεται σε 

7.500.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,66 ευρώ εκάστη. 

Σηµειώνεται επίσης ότι κατά την διάρκεια της προηγούµενης χρήσης υλοποιήθηκε και 

ολοκληρώθηκε, συνεπεία της αποφάσεως που ελήφθη από την Έκτακτη Γενική 

Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας της 28ης Νοεµβρίου 2011: α) η µείωση του 

µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 600.000,00 Ευρώ, µε µείωση της 

ονοµαστικής αξίας κάθε µετοχής της Εταιρείας κατά 0,08 Ευρώ, ήτοι από 0,74 Ευρώ σε 

0,66 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 4.950.000,00 Ευρώ, 

διαιρούµενο σε 7.500.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,66 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. Κ2-9870/13-12-2011 απόφασή του. ∆ικαιούχοι στη λήψη της επιστροφής 

κεφαλαίου ορίσθηκαν οι εγγεγραµµένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. επενδυτές την 16η 

Ιανουαρίου 2012, ενώ ως ηµεροµηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου 

ορίσθηκε η 20η Ιανουαρίου 2012. Η καταβολή των µετρητών για το ποσό της επιστροφής 

του κεφαλαίου ξεκίνησε την 20η  Ιανουαρίου 2012 µέσω της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. 

Με την πάροδο 3 µηνών από την ηµεροµηνία έναρξης καταβολής, δηλ. από την 

20.4.2012, η επιστροφή κεφαλαίου σε µετρητά καταβάλλεται µόνο από τα γραφεία της 

Εταιρείας (οδός Ανεµώνης αριθ. 4, Αχαρνές Αττικής, Τ.Κ. 13678, Αθήνα). 
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14. Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 

Τα υπόλοιπα των βραχυπροθέσµων δανειακών υποχρεώσεων αναλύονται ως εξής : 

      Υπόλοιπα 

 30.06.12         31.12.11 

∆άνεια τραπεζών 0,00  576.401,16 

Σύνολα 0,00  576.401,16 

 

15. Προµηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

Τα υπόλοιπα των λοιπών βραχυπρόθεσµων λογαριασµών αναλύονται ως εξής : 

      Υπόλοιπα 
Πληρωτέοι λογαριασµοί 30.06.12  31.12.11 
Προµηθευτές 423.102,14  271.201,37 
Επιταγές πληρωτέες-Γραµµάτια 1.802.485,90  2.615.152,73 
Μερίσµατα πληρωτέα 715,44  831,64 
Λοιποί Φόροι 420.035,09  437.411,94 
Ασφαλιστικοί οργανισµοί 54.185,84  104.675,20 
Μεταβατικοί λογαριασµοί 7.000,00  3.854,00 
Επιστροφή Κεφαλαίου σε µετόχους  803,68  600.579,84 
∆ιάφοροι πιστωτές 202.242,90  66.369,49 

Σύνολα 2.910.570,99  4.100.076,21 

 

16. Πωλήσεις 

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας, ανά κύρια κατηγορία εµπορεύµατος την 30.06.2012 

και την 30.06.2011 αναλύεται ως εξής : 

 Υπόλοιπα 
Περιγραφή 30.06.2012  30.06.2011 
ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ                      1.274.881,99  1.410.613,48 
ΜΙΓΜΑΤΑ                        1.047.406,59  1.120.435,01 
ΒΟΥΤΥΡΟ  998.835,09  1.207.402,98 
ΜΙΓΜΑΤΑ  ΨΩΜΙΩΝ                      864.426,97  749.582,24 
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΑΓΩΤΟΥ               852.858,00  756.990,45 
ΚΡΕΜΕΣ                         836.956,77  915.253,35 
DELIFRUIT                      372.547,27  442.794,86 
ΤΕΧΝΗTO ΑΦΡΟΓΑΛΑ               346.571,16  386.093,73 
ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΕΣ                   285.611,74  321.040,33 
ΤΖΕΛΥ                          189.878,87  242.941,68 
ΛΟΙΠΑ ΕΙ∆Η 875.916,82  1.004.767,84 
Σύνολο 7.945.891,27  8.557.915,95 

Κόστος Πωληθέντων 5.294.738,29  5.685.835,78 
Μικτό κέρδος 2.651.152,98  2.872.080,17 
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Σηµειώνεται ότι στο κόστος πωληθέντων συµπεριλαµβάνεται ποσό ευρώ 21.824,83 το 

οποίο αφορά άµεσα έξοδα πωλήσεων. 

 

17. Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 

Τα κατά είδος, άλλα έσοδα της Εταιρείας, την 30.06 2012 και την 30.06.2011 αντίστοιχα 

αναλύονται ως εξής : 

 30.06.2012  30.06.2011 

Έσοδα από εκ/σεις αγορών και τρόπου 
πληρωµής προµηθευτών 

14.774,49  52.170,09 

Συµµετοχή οίκων του εξωτερικού σε 
εκθέσεις – ∆ιαφήµιση 6.000,00  45.638,87 

Επιδότηση εργοδοτικών εισφορών  
Ο.Α.Ε.∆ 0,00  81.088,57 
ΣΥΝΟΛΟ 20.774,49  178.897,53 

 

 

 

18. Ανάλυση Εξόδων ανά κατηγορία 

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

ακολούθως: 

Περίοδος 01.01.12 έως 30.06.12 

 Κόστος Έξοδα Έξοδα Χρηµ/κά  
Είδος δαπάνης πωληθέντων διοίκησης διάθεσης έξοδα Σύνολο 
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 0,00 151.412,45 979.296,91 0,00 1.130.709,36 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 10.560,00 170.974,68 134.140,96 0,00 315.675,64 
Παροχές τρίτων 0,00 16.599,13 181.389,46 0,00 197.988,59 
Φόροι τέλη 0,00 0,00 21.893,51 0,00 21.893,51 
∆ιάφορα έξοδα 11.264,83 25.425,14 218.541,39 0,00 255.231,36 
Τόκοι και συναφή έξοδα 0,00 0,00 0,00 19.371,07 19.371,07 
Αποσβέσεις ενσωµάτων 0,00 4.035,20 94.502,68 0,00 98.537,88 
Αποσβέσεις άϋλων 0,00 549,99 5.526,99 0,00 6.076,98 
Κόστος αποθεµάτων 5.272.913,46 0,00 0,00 0,00 5.272.913,46 

Σύνολα 5.294.738,29 368.996,59 1.635.291,90 19.371,07 7.318.397,85 
 

 

 



 
 
 
  
 

   55 
 

 

 

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 
∆ιάφορα 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 
 

19. Φόρος εισοδήµατος 

Η κίνηση του φόρου εισοδήµατος για την περίοδο 01.01.-30.06.12 και 01.01-30.06.11 

αντίστοιχα έχει ως εξής :  

 

Περιγραφή 30.06.12  30.06.11 
Φόρος εισοδήµατος 139.480,62  150.130,08 
Έκτακτη εισφορά Ν. 3845/2010 0,00  0,00 
Προβλέψεις για  διαφορές  φόρων 0,00  30.000,00 
Αναβαλλόµενος φόρος αποτελεσµάτων 3.576,10  11.934,79 

Σύνολο 143.056,72   192.064,87 

 

 

Ο φόρος εισοδήµατος της ενδιάµεσης περιόδου (πρώτο εξάµηνο 2012)  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 2011 ανερχόταν επίσης σε 20%.  
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20.  Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη 

Επί των ακινήτων της Εταιρίας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη. 

21. Ενδεχόµενες Απαιτήσεις – Υποχρεώσεις 

 
Πληροφορίες σχετικά µε ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

∆εν 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 

∆εν 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 01.01.2012 έως 30.06.2012 ανήλθαν 

στο ποσό των € 35.450,45. 

23. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

 
Η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση 2009, και συνακόλουθα  η 

χρήση  2010 είναι ανέλεγκτη. Η σχηµατισθείσα πρόβλεψη φόρου για την ανωτέρω χρήση 

ανέρχεται στο ποσό των € 35.000,00.  

Για την χρήση 2011 η Εταιρεία έχει ενταχθεί στο φορολογικό έλεγχο των νόµιµων 

ελεγκτών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 του Ν. 2238/1994. Το 

σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό χορηγήθηκε την 18 Ιουνίου 2012 χωρίς να προκύψει 

ουδεµία πρόσθετη επιβάρυνση για την εταιρεία. 

                                                                                  

24. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 

 Απασχολούµενο προσωπικό την 30/06/2012 :  Εταιρείας 63  άτοµα. 

 Απασχολούµενο προσωπικό την 30/06/2011 :  Εταιρείας 67 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 ∆ΛΠ 24  έχουν 

ως εξής. 

 01.01-30.06.2012 01.01-30.06.2011 

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      325.792,01 320.621,17 
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της 
διοίκησης                        0,00 0,00 
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη 
της διοίκησης            73.326,99 18.335,10 

 

∆εν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε µέλη του ∆.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη της 

Εταιρείας (και τις οικογένειές τους).  
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26. Κέρδη ανά µετοχή  

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

αριθµό των κοινών ονοµαστικών µετοχών στην διάρκεια της περιόδου.  

 
 Περίοδος 

 01.01-30.06.12 01.01-30.06.11 
   

Κέρδη µετά από φόρους 472.816,73 608.963,46 
Σταθµισµένος µέσος αριθµός µετοχών 7.500.000 7.500.000 
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή 0,0630 0,0812 

 

27.  Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία συντάξεως των Οικονοµικών Καταστάσεων. 

 
Πέραν των ήδη αναφερθέντων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα των ενδιαµέσων 

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

επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 

 
 

Οι υπεύθυνοι για την κατάρτιση της Εξαµηνιαίας Οικονοµικής Έκθεσης 

 

Αχαρναί 27 Αυγούστου 2012 

 

 

Στυλιανός Κανάκης Μαρία Κανάκη Αθανάσιος Σύρµος 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος Αντιπρόεδρος ∆Σ Οικονοµικός ∆/ντής 
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Ε. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2012. 

 

 


