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και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την καταχώρησή τους στον Τύπο την 15/03/2007 και την 

ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στην διεύθυνση www.stelioskanakis.gr 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   1
 



   2
 

ΕΚΘΕΣΗ  ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ 

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 

 

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι ,  

 

Η Έκθεση  του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που ακολουθεί (εφεξής «Έκθεση»), αφορά 

στη χρήση 2006 (1.1.2006-31.12.2006)  συντάχθηκε και είναι εναρµονισµένη µε 

βάση το πνεύµα και τα αναφερόµενα στα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) που εφαρµόζονται από την 1.1.2005  και στην Ελλάδα. 

 

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

τις σηµαντικές επιµέρους θεµατικές ενότητες , οι οποίες είναι απαραίτητες, 

προκειµένου να εξαχθεί µια ουσιαστική και εµπεριστατωµένη ενηµέρωση για την 

δραστηριότητα και τα οικονοµικά αποτελέσµατα της Εταιρείας µε την επωνυµία 

«ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧ/ΚΗΣ- ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον 

διακριτικό τίτλο «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής καλουµένη για λόγους 

συντοµίας ως «Εταιρεία» ή «ΚΑΝΑΚΗΣ») το 2006, καθώς και οι προοπτικές και οι 

στόχοι για την τρέχουσα χρήση 2007. 

 

Η παρούσα Έκθεση συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις του 

άρθρου 136 του κ.ν. 2190/1920 και δεδοµένου ότι η Εταιρεία δεν συντάσσει 

ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, έχει ως µοναδικό σηµείο αναφοράς τα 

οικονοµικά δεδοµένα της Εταιρείας  

 

Επισηµαίνεται τέλος ότι στην παρούσα Εκθεση (διαχείρισης) περιλαµβάνεται σε 

ιδιαίτερο κεφάλαιο (Κεφάλαιο 4) και η προβλεποµένη από το άρθρο 11α του ν. 

3371/2005 επεξηγηµατική έκθεση, η οποία περιλαµβάνει πληροφορίες για όλα τα 

θέµατα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου     
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1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟ 2006 

 

1.1 ΝΕΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   

 

Η Εταιρεία  ερευνά σε διαρκή βάση και µε τρόπο συστηµατικό αλλά και µεθοδικό , 

µε βάση την εµπειρία που διαθέτει , την ∆ιεθνή αγορά µε σκοπό την αναζήτηση νέων 

συνεργασιών και την ενίσχυση του πλήθους των αντιπροσωπευοµένων από την ίδια  

προϊόντων. Εντός του ανωτέρω πλαισίου και στην διάρκεια του 2006 συνέχισε να 

διευρύνει την γκάµα των προϊόντων της µέσω υφιστάµενων καθώς και νέων 

συνεργασιών.  

Πιο συγκεκριµένα, η Εταιρεία λάνσαρε 30 νέους κωδικούς προϊόντων εντός της 

χρήσεως 2006. Έµφαση δόθηκε στον εµπλουτισµό της γκάµας της αρτοποιίας µέσω 

των υφιστάµενων προµηθευτών που η Εταιρεία αντιπροσωπεύει, δηλαδή KOMPLET 

ABEL & SCHAEFER και RIETMANN µε προϊόντα όπως Ciabatta, Maitre Jean, 

Kraftbread, Optimax. Προς την ίδια κατεύθυνση, κινήθηκε και η έναρξη της 

συνεργασίας της Εταιρείας µε τον Γερµανικό οίκο Sudhannoversche Muhlenwerke 

από τον οποίο η Εταιρεία ξεκίνησε και εισάγει δύο τύπους αλεύρου σίκαλης το οποίο 

προωθείται στην αρτοποιία. Επίσης, από την FABBRI Ιταλίας λανσαρίστηκαν οι νέες 

γεύσεις για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2006 για παγωτό και βαριεγκάτο όπως λεµόνι-

βασιλικός, φυστίκι Bronte, καραµελωµένο σύκο καθώς και παγωτά light. Ακόµα 

προωθήθηκαν, 2 νέα βούτυρα γάλακτος για ζαχαροπλαστική χρήση από την 

BEURALIA και την ELLE & VIRE Γαλλίας, τα οποία και εµπλούτισαν την γκάµα 

των βουτύρων. Τέλος, η Εταιρεία λάνσαρε νέα µίγµατα ζαχαροπλαστικής από τις 

εταιρείες KOMPLET και BAKELS, καθώς και πολλά υλικά διακόσµησης από τις 

εταιρείες SMET και SUEDZUCKER για να µπορεί να προσφέρει στους 

επαγγελµατίες µία ευρεία γκάµα πρώτων υλών για την παραγωγή των πιο ποιοτικών 

τελικών προϊόντων.  

 

 

ΝΕΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ:  

 

Στην διάρκεια της χρήσεως 2006, η Εταιρεία προχώρησε σε νέα συµφωνία 

αποκλειστικής συνεργασίας µε την Εταιρεία RIETMANN GMbH, που αφορά στις 

περιοχές  Ελλάδας, Κύπρου, FYROM, Κόσσοβο, Αλβανία και Βουλγαρία µε εξαετή 

διάρκεια ισχύος. Η συγκεκριµένη Εταιρεία, η οποία εδρεύει στην Γερµανία 
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διακρίνεται ιδίως για τα προϊόντα αυτής στον τοµέα της αρτοποιίας και µέσω αυτής 

αναµένεται να ενισχυθεί περαιτέρω ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας.  

Τέλος άξια ιδιαίτερης µνείας  είναι η διείσδυση της Εταιρείας στην αγορά της 

Βορείου Ελλάδος, µέσω του νέου υπερσύγχρονου χώρου διανοµής και 

αποθηκευτικού κέντρου στην ΒΙΠΕΘ Σίνδου, το οποίο αποτελεί πρότυπο από 

απόψεως κατασκευής και λειτουργικότητας και αναµένεται όπως συνεισφέρει ενεργά 

στην προώθηση των εταιρικών δραστηριοτήτων εντός της τρέχουσας χρήσεως 2007. 

 

 

 1.2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  

 

Η Εταιρεία σε συνεργασία µε τον αποκλειστικό αντιπρόσωπό της στην Κύπρο, 

συµµετείχε στη διεθνή Έκθεση Τροφίµων, Ποτών, Αρτοποιίας, Ζαχαροπλαστικής, 

Παγωτού & Εξοπλισµού «Gastronomia-Gastrognosia», η οποία πραγµατοποιήθηκε 

τον Φεβρουαρίου του 2006 στην Λευκωσία της Κύπρου. Η έκθεση στέφθηκε µε 

απόλυτη επιτυχία καθώς πολλοί ήταν οι επαγγελµατίες που έδωσαν το παρόν 

προκειµένου να ενηµερωθούν για τις νέες τάσεις, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του 

κλάδου.  

Ακόµα , η εταιρεία στην διάρκεια της χρήσεως 2006 προχώρησε και στην επέκταση 

υφισταµένων συνεργασιών της, µε στόχο την διείσδυσή της σε νέες γεωγραφικά 

αγορές, οι οποίες παρουσιάζουν σηµαντικά περιθώρια ανάπτυξης , όπως είναι οι 

χώρες των Σκοπίων, του Κοσσόβου, της Αλβανίας και της Βουλγαρίας. Τον 

Νοέµβριο του 2006 έγινε εκτεταµένη έρευνα στην αγορά της Βουλγαρίας τα 

αποτελέσµατα της οποίας άρχισαν ήδη να διαφαίνονται. Ειδικότερα η εταιρεία 

αντιλαµβανόµενη τον σηµαντικό ρόλο που αναµένεται να διαδραµατίσουν οι εν λόγω 

αγορές στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της, αλλά και τις προοπτικές των εν 

λόγω αγορών  λόγω κυρίως του πρώιµου σταδίου αναπτύξεως  εις το οποίο 

ευρίσκονται, συστηµατικά επεκτείνει από γεωγραφικής απόψεως τις σχετικές 

συµφωνίες µε τους οίκους των οποίων τα προϊόντα αντιπροσωπεύει, ώστε να 

καταλαµβάνονται από γεωγραφικής απόψεως και οι εν λόγω περιοχές από τις 

αντίστοιχες συµφωνίες.  

Προς αυτήν την κατεύθυνση κινήθηκε και η συµµετοχή της Εταιρείας στην έκθεση 

ARTOZYMA, ο οποία έλαβε χώρα τον Μάρτιο του 2006 στην Θεσσαλονίκη, όπου η 

παρουσία της Εταιρείας ήταν ιδιαίτερα επιτυχής και κατά γενική οµολογία προκάλεσε 
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αίσθηση στους επαγγελµατίες του κλάδου από την Ελλάδα και τις γειτονικές 

Βαλκανικές χώρες οι οποίοι επισκέφθηκαν την έκθεση.  

Επίσης, τον Οκτώβριο του 2006 η Εταιρεία έλαβε µέρος µε κλιµάκιο 7 ατόµων στην 

διεθνή έκθεση αρτοποιίας IBA στο Μόναχο στην οποία συµµετείχαν µε περίπτερα 

πολλοί από τους προµηθευτές της Εταιρείας. Να σηµειωθεί ότι την έκθεση ΙΒΑ 

επισκέφθηκε µεγάλο πλήθος Ελλήνων Αρτοποιών και Ζαχαροπλαστών. 

Άξιο ιδιαίτερης αναφοράς τέλος τυγχάνει το γεγονός ότι η εταιρεία συνεχίζει την 

πολύ επιτυχηµένη συνεργασία της µε την διεθνούς φήµης Γαλλική σχολή 

γαστρονοµίας ECOLE LENOTRE , µε την οποία συµφώνησε την επέκταση της 

συνεργασίας της και στη Θεσσαλονίκη όπου θα διεξάγονται σεµινάρια στο 

Thessaloniki Center of Gastronomy. 

 

 

1.3  ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  

 

Πέραν των ανωτέρω συνεργασιών και την επέκταση της δραστηριότητας της 

εταιρείας σε νέες γεωγραφικές αγορές, όπως τα Σκόπια και το Κόσοβο, η εταιρεία 

στο πλαίσιο του διεθνούς της προσανατολισµού , στην διάρκεια της χρήσεως 2006 

συνεργάστηκε µε κορυφαίους Σεφ Ζαχαροπλαστικής, Αρτοποιίας και Παγωτού από 

το εξωτερικό (Γαλλία, Γερµανία, Βέλγιο, Ιταλία) για την πραγµατοποίηση πλήθους 

σεµιναρίων και επιδείξεων στο Athens Center of Gastronomy για την εκπαίδευση και 

περαιτέρω εξειδίκευση των επαγγελµατιών του κλάδου.  

 

 

1.4 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ 

ΕΠΗΡΕΑΣΑΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

 

Ο κλάδος του χονδρικού εµπορίου ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής 

εντάσσεται στον ευρύτερο κλάδο των Ειδών ∆ιατροφής, ο οποίος είναι ένας από τους 

πιο δυναµικούς και κερδοφόρους της ελληνικής βιοµηχανίας. Η συµµετοχή του 

κλάδου διατροφής στην Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής (ΑΑΠ) ανέρχεται σε 21%. 

Η ανάπτυξη του κλάδου οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στην στροφή των καταναλωτών 

προς τα µεταποιηµένα προϊόντα, τρόφιµα, φαγητά και είδη ζαχαροπλαστικής, τάση η 

οποία δεν αναµένεται να παρουσιάσει κάµψη στο εγγύς µέλλον .  
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Η εγχώρια κατανάλωση των προϊόντων ζαχαροπλαστικής χαρακτηρίζεται από 

σταθερά στην διάρκεια των τελευταίων ετών  ανοδική πορεία, ενώ η κατά κεφαλή 

κατανάλωση εξακολουθεί να βρίσκεται σε χαµηλά επίπεδα, σε σχέση µε τα ισχύοντα 

σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, παρουσιάζοντας εκ του λόγου αυτού υψηλά περιθώρια 

ανάπτυξης. 

Η ζήτηση για πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής είναι παράγωγη της ζήτησης για το 

τελικό προϊόν από τους καταναλωτές. Τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται µια στροφή 

της καταναλωτικής προτίµησης προς γλυκά και παρασκευάσµατα ανώτερης 

ποιότητας σε αντίθεση µε τη κυριαρχία των «παραδοσιακών» γλυκών τη 

προηγούµενη δεκαετία. Τα διάφορα εργαστήρια και ζαχαροπλαστεία έχουν 

προσαρµόσει κατάλληλα τα προϊόντα τους, δίνοντας µεγαλύτερη σηµασία στα 

ποιοτικά στοιχεία των υλικών ενώ παράλληλα δηµιουργούν  νέες κατηγορίες 

προϊόντων. Στο ανωτέρω πλαίσιο η εταιρεία έχει προσανατολίσει τις πωλήσεις της 

και σε προϊόντα και είδη αρτοποιίας (ψωµιά ειδικού τύπου, ψωµιά µε προζύµι, ψωµιά 

πολύσπορα κλπ) δεδοµένου ότι αυξάνεται σταθερά κατά τα τελευταία έτη η ζήτηση 

των ειδών αυτών.    

Επίσης τα νέα καταναλωτικά πρότυπα τα οποία χαρακτηρίζονται από χρήση υλικών 

χαµηλών λιπαρών, ήπια επεξεργασµένων κτλ έχουν δηµιουργήσει τα τελευταία 

χρόνια µια σηµαντική θέση στη αγορά των α’ υλών ζαχαροπλαστικής η οποία 

παρουσιάζει σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης.  

Οι παραπάνω παράγοντες είχαν σαν αποτέλεσµα να αυξηθεί σηµαντικά η ζήτηση για τις α’ 

ύλες ανώτερης ποιότητας που κατά κύριο λόγο παράγονται στο εξωτερικό. Η Εταιρεία 

διαβλέποντας τη διαµορφούµενη τάση στις καταναλωτικές προτιµήσεις, τοποθετήθηκε 

εγκαίρως στη συγκεκριµένη αγορά των α’ υλών υψηλής ποιότητας και µάλιστα ανέλαβε την 

αντιπροσώπευση κορυφαίων οίκων του εξωτερικού. 

Η τιµή πώλησης των τελικών προϊόντων ζαχαροπλαστικής προσδιορίζεαι κυρίως από 

τη ποιοτική διαφοροποίηση τους, µε κύριο στοιχείο διαφοροποίησης τη ποιότητα των 

α’ υλών που χρησιµοποιούνται στη παρασκευή.  Λόγω των υψηλών περιθωρίων 

κέρδους στο τελικό προϊόν, η ποιότητα των α΄ υλών τείνει να αποτελέσει τον 

σηµαντικότερο παράγοντα επιλογής προµηθευτή, δεδοµένου ότι το κόστος των 

υλικών αποτελεί µικρό ποσοστό της τιµής πώλησης. 
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2.    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

2.1 ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΑ ∆ΠΧΠ 

 

Το 2005 αποτέλεσε την πρώτη οικονοµική χρήση εφαρµογής στην Ελλάδα των 

∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. Η Εταιρεία έγκαιρα 

προέβη στις απαραίτητες ενέργειες για τη µετάβαση από τα Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα στα ∆ΠΧΠ, ενώ η εικόνα που προέκυψε για την Εταιρεία, συνεπεία της 

µετάβασης αυτής  ήταν εµφανώς βελτιωµένη. Επιµέρους παράµετροι  που συνέτειναν 

στην βελτίωση αυτή ήταν ενδεικτικά οι ακόλουθοι :  

-αποτίµηση των παγίων στοιχείων µε βάση την εύλογη αξία (fair value).  

-σηµαντική διεύρυνση εταιρικής επωνυµίας και δηµιουργία εσωτερικών υπεραξιών 

(goodwill). 

- ενίσχυση της αναγνωρισιµότητας  των διατιθέµενων προϊόντων και υπηρεσιών της 

Εταιρείας  ( brand recognition),  

 

2.2  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2006 

Τα κυριότερα µεγέθη της χρήσης 1.1 – 31.12.2006 έχουν ως εξής: 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1.1-

31.12.2006 

1.1-

31.12.2005 

∆ (%) 

Κύκλος εργασιών 15.280.238,23 14.252.410,79 7,21%

Μικτά κέρδη 4.746.000,87 4.302.796,99 10,30%

Περιθώριο EBITDA 2.134.458,90 1.869.804,45 14,15%

Κέρδη προ φόρων 1.792.134,90 1.508.003,11 18,84%

Καθαρά κέρδη χρήσεως µετά από 

φόρους 

1.209.453,02 936.753,03 29,11%

Καθαρό περιθώριο κέρδους 7,92% 6,57% 

 

Η εταιρεία συνεχίζει για 14ησυνεχή χρονιά την σταθερή και συστηµατική αύξηση των 

πωλήσεων  της και την σηµαντική βελτίωση του περιθωρίου κέρδους της  . 

Περαιτέρω συνεχίζει να κατέχει και να ενισχύει την ηγετική της θέση στο κλάδο των 

εµπορικών εταιρειών ειδών ζαχαροπλαστικής ,τόσο σε σχέση µε τον κύκλο εργασιών 

,όσο και µε βάση την κερδοφορία. 
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2.3 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 

Οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι και οι αντίστοιχες προβλέψεις 

αντιµετώπισής τους από την Εταιρεία  ώστε να περιορισθούν ή/και απαλειφθούν οι 

όποιες παρενέργειες από τους κινδύνους αυτούς είναι οι παρακάτω: 

 

 Κίνδυνος Προβλέψεις της εταιρείας 

1. Επιτοκιακός κίνδυνος 

 

∆εν υφίσταται επιτοκιακός κίνδυνος για την εταιρεία 

λόγω της αύξησης των επιτοκίων από τη Ε.Κ.Τ. 

Οι αναµενόµενες αυξήσεις των επιτοκίων θα 

επιβαρύνουν ελάχιστα το κόστος χρηµατοδότησης 

µιας και ο δανεισµός της εταιρείας κυµαίνεται  σε 

χαµηλά επίπεδα. 

2. Κίνδυνος ρευστότητας ∆εν υπάρχει . Η γενική ρευστότητα της εταιρείας 

βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα  

2,25 (Κ.Ενερ.\Β.Υποχρ.) και η άµεση ρευστότητα 

επίσης στο 1,99 (Κ.Ενερ.-Αποθέµατα)\Β.Υποχρ.) 

3. Συναλλαγµατικός 

κίνδυνος 

 

Ελάχιστος  συναλλαγµατικός κίνδυνος υπάρχει γιατί 

σχεδόν το σύνολο των εισαγωγών-αγορών γίνεται σε 

νόµισµα του ευρώ. 

4. Αύξηση τιµών 

πρώτων υλών 

 

Οι αυξήσεις των τιµών των εισαγοµένων 

εµπορευµάτων (κύρια Ευρώπη) τα τελευταία πέντε 

έτη κυµαίνονται σε ποσοστό 1-6%,και διεθνώς δεν 

προβλέπονται  σηµαντικές αυξήσεις.   

5. Ενίσχυση 

ανταγωνισµού από 

αλλοδαπές και 

εγχώριες επιχειρήσεις  

Ο κλάδος που δραστηριοποιείται η εταιρεία 

χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη µεγάλων παραγωγών 

–προµηθευτών που καλύπτουν µόνο συγκεκριµένα 

είδη ζαχαροπλαστικής, και από µεσαίου µεγέθους 

εµπορικές εταιρείες που καλύπτουν µεγάλη γκάµα 

προϊόντων. Η εταιρεία καταφέρνει να διαφοροποιείται 

αποτελεσµατικά από τον ανταγωνισµό. Προς την 
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κατεύθυνση αυτή συντελούν η ποιότητα των 

εµπορευµάτων, η υψηλή αναγνωσιµότητα του 

εταιρικού ονόµατος, η µακροχρόνια σχέση µε 

κορυφαίους οίκους του εξωτερικού καθώς και µε τους 

πελάτες. Παράλληλα διαθέτει ένα αποτελεσµατικό 

δίκτυο   πωλήσεων  και µέσω αυτού ενισχύει τη θέση 

της στην αγορά. 

6. Μείωση ζήτησης 

λόγω γενικότερης 

καταναλωτικής 

ύφεσης  

Η εταιρεία ανήκει στο κλάδο των τροφίµων και η 

ζήτηση των εµπορευµάτων συνεχίζει να αυξάνει παρά 

το γενικότερο κλίµα  καταναλωτικής ύφεσης. Οι 

προβλέψεις για τη ζήτηση είναι θετικές και για τα 

επόµενα έτη.  

 

 

 

2.4   ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ –ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΛΑ∆ΙΚΟΥΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ - 

ΜΕΡΙΣΜΑ 

 

• Η πορεία της µετοχής το 2006 κινήθηκε ανοδικά το τελευταίο εξάµηνο του 

έτους και έκλεισε στα 2,90 € την 31/12/2006. 

 

Παρατίθεται πίνακας της πορείας της µετοχής, σε συνδυασµό µε τον όγκο 

συναλλαγών  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   11
 

Χρηµατιστηριακά στοιχεία µετοχής 

Μήνας 

Τιµή 

κλεισίµατος 

τέλους µηνός

 (σε ευρώ) 

Συνολικός όγκος

συναλλαγών 

µηνός 

(σε τεµάχια) 

Μέση τιµή 

µηνός 

(σε ευρώ) 

Μέσος ηµερήσιος 

όγκος 

συναλλαγών µηνός 

(σε τεµάχια)  

Ιανουάριος 2006 2,07 38.150 2,10 1.817 

Φεβρουάριος 2006 2,19 100.787 2,27 5.039 

Μάρτιος 2006 2,13 100.701 2,18 4.577 

Απρίλιος 2006 2,10 16.929 2,13 1.058  

Μάιος 2006 2,18 60.207 2,16 2.737 

 Ιούνιος 2006 2,46 50.257 2,29 2.393

Ιούλιος 2006 2,38 8.604 2,34 410

Αύγουστος 2006 2,40 16.234 2,38 738

Σεπτέµβριος 2006 2,45 20.402 2,40 972

Οκτώβριος 2006 2,68 146.341 2,83 6.652

Νοέµβριος 2006 2,71 112.129 2,75 5.097

∆εκέµβριος 2006 2,90 36.181 2,76 1.904 
 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ  ΜΕΡΙΣΜΑ 

 

Η Εταιρεία λαµβάνοντας υπ’όψη τα αποτελέσµατα της χρήσης 2006, την 

χρηµατοοικονοµική κατάσταση της εταιρείας , τις προοπτικές, καθώς και τα 

δεδοµένα του ευρύτερου χρηµατοοικονοµικού περιβάλλοντος προτίθεται να 

εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων, τη διανοµή 

µερίσµατος συνολικού ποσού  525.000 ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσό 0,07 ευρώ ανά 

µετοχή. Το προτεινόµενο µέρισµα διαµορφώνει καθαρή µερισµατική απόδοση τάξης 

του 2,41% µε βάση τη χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής την 31η ∆εκεµβρίου 2006. 

 

 

3.  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ∆ΟΜΗ 

3.1   ΑΞΟΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

Με βασικό σκοπό τη συνεχή και διατηρήσιµη υγιή και κερδοφόρο ανάπτυξη της 

Εταιρείας και το 2007, οι βασικοί άξονες στρατηγικής είναι οι εξής: 
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• Περαιτέρω ανάπτυξη τόσο στο εξωτερικό   ,όσο και στον εσωτερικό τοµέα µε 

ιδιαίτερη έµφαση και κατά την διανυοµένη χρήση  στην αποτελεσµατικότερη 

προώθηση των πωλήσεων . 

• Βελτίωση , ενίσχυση και αναβάθµιση της γκάµας των αντιπροσωπευοµένων 

και διανεµοµένων προϊόντων  

• Έντονη δραστηριοποίηση του νέου κέντρου στην ΒΙΠΕΘ Σίνδου και 

διοργάνωση ηµερίδων και παρουσιάσεων στο Thessaloniki Center of Gastronomy µε 

σκοπό την εντεινόµενη παρουσία της Εταιρείας στην αγορά της Βορείου Ελλάδος & 

την διείσδυση στις αγορές των γειτονικών Βαλκανικών χωρών.  

• ∆ιατήρηση του υψηλού επιπέδου της ποιότητας των εµπορευοµένων από την 

Εταιρεία προϊόντων,  

• Επέκταση της συνεργασίας της Εταιρείας µε οίκους του εξωτερικού τόσο σε 

προϊοντικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο διείσδυσης σε νέες γεωγραφικές αγορές  

• ∆ιαρκής βελτίωση της υφιστάµενης οργανωτικής δοµής µε στόχο την  

περαιτέρω αύξηση της αποτελεσµατικότητας, την συνεχή και αυξανόµενη διάχυση 

της ενηµέρωσης – πληροφόρησης σε όλες τις βαθµίδες της εταιρείας και του Οµίλου 

και τέλος την περαιτέρω µείωση του κόστους  

 

 

3.2 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ – ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 

 

Στο πλαίσιο της προώθησης των πωλήσεων η Εταιρεία προβαίνει στις εξής ενέργειες: 

- ∆ιαφηµιστικές καταχωρήσεις στον κλαδικό τύπο. 

- Συµµετοχή σε εκθέσεις του κλάδου και προβολή – επίδειξη των προϊόντων, όπως 

χαρακτηριστικά στην έκθεση ΑΡΤΟΖΑ , ΑΡΤΟΖΥΜΑ & GASTRONOMIA-

GASTROGNOSIA όπου η Εταιρεία παρουσιάζει στους επισκέπτες  τη  µεγάλη 

γκάµα των προϊόντων, την υψηλού επιπέδου εφαρµογή τους στη ζαχαροπλαστική, 

την αρτοποιία και στο παγωτό, καθώς οι επαγγελµατίες έχουν την ευκαιρία να 

ενηµερωθούν για τα νέα προϊόντα και τις εντυπωσιακές νέες εφαρµογές που λανσάρει 

η εταιρεία στην έκθεση, αλλά και τις νέες συνεργασίες , ενώ παράλληλα 

πραγµατοποιεί ζωντανή επίδειξη των εφαρµογών υπό την επιµέλεια  τεχνιτών του  

τεχνικού τµήµατος της εταιρείας αλλά και  ξένων Σεφ-Ζαχαροπλαστών των οίκων 

FRUIBEL, ELLE&VIRE, KOMPLET, BEURALIA και FABBRI.  

- Επιµορφωτικά σεµινάρια τεχνικών –επαγγελµατιών του κλάδου. 
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- Επισκέψεις στους χώρους παραγωγής οίκων του εξωτερικού µε ταυτόχρονη 

επίδειξη νέων µεθόδων της ζαχαροπλαστικής τέχνης. 

- Τεχνική υποστήριξη µε ειδικευµένο προσωπικό.  

- ∆ηµιουργία και επιµόρφωση εξειδικευµένου τεχνικού τµήµατος αποτελουµένου από 

τουλάχιστον 3 ειδικούς τεχνίτες  

- ∆ιοργάνωση ηµερίδων και επιδείξεων στο Athens Center of Gastronomy µε την 

συµµετοχή κορυφαίων σεφ και την συνεργασία της παγκοσµίου εµβελείας γαλλικής 

εταιρείας Ecole Lenotre . Στον αυτό χώρο η Εταιρεία διοργανώνει επιµορφωτικά 

σεµινάρια και επιδείξεις – παρουσιάσεις στις οποίες συµµετέχουν οι πελάτες της και 

στις οποίες παρουσιάζονται νέα προϊόντα, οι ιδιότητες τους, οι χρήσεις τους και οι 

δυνατότητες παρασκευής τους. Λόγω της ιδιαίτερης φύσης του κλάδου 

ζαχαροπλαστικής, όπου η διαφοροποίηση του προϊόντος βασίζεται αποκλειστικά σε 

ποιοτικούς παράγοντες -µεγάλο ποσοστό εκ των οποίων προέρχεται από τα υλικά 

παρασκευής- η παρουσίαση των υλικών αυτών και των ιδιοτήτων τους είναι ιδιαίτερα 

σηµαντική στα πλαίσια της προώθησης των πωλήσεων. 

- Στο πλαίσιο της καλής και στενής συνεργασίας µε τους πελάτες της, η Εταιρεία 

υποστηρίζει τα σωµατεία Ζαχαροπλαστών και Αρτοποιών και συµµετέχει στις 

εκδηλώσεις τους.  

 

 

4. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 11Α Ν. 3371/2005  

 

Με βάση το άρθρο 11α του ν. 3371/2005 , η Εταιρεία υποχρεούται να δηµοσιεύσει 

στην παρούσα έκθεση του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου αναλυτικές πληροφορίες 

σχετικά µε µια σειρά από θέµατα και κατόπιν τούτων παρατίθενται κατωτέρω τα 

ακόλουθα :  

 

Α) Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήµερα στο ποσό των  3.825.000 

Ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβληµένο και διαιρείται σε 7.500.000 κοινές 

ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,51 Ευρώ εκάστης. Ολες οι µετοχές της 

Εταιρείας είναι εισηγµένες και  διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών 

Σηµειώνεται εν προκειµένω ότι η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας µε 

κεφαλαιοποίηση αποθεµατικού ποσού 1.950.000 Ευρώ , σύµφωνα µε την από 

20/06/2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης , η οποία αύξηση 

υλοποιήθηκε αφενός µεν µε την αύξηση της ονοµαστικής αξίας του συνόλου των 
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µετοχών  και αφετέρου και µε την έκδοση νέων µετοχών , ολοκληρώθηκε µε την 

έγκρισή της από την αρµόδια Εποπτεύουσα Αρχή (απόφαση Κ2- 18141/22.12.2006 

Υπ. Ανάπτυξης) και την συνακόλουθη εισαγωγή των νέων µετοχών (1.250.000)  προς 

διαπραγµάτευση στο ΧΑ την 17.1.2007  

 

Β) ∆εν υπάρχουν περιορισµοί στην µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρείας 

 

Γ) Η Εταιρεία δεν διαθέτει συµµετοχές σε άλλες εταιρείες  

 

Περαιτέρω και αναφορικά µε τις σηµαντικές συµµετοχές στο µετοχικό κεφάλαιο της 

Εταιρείας και µε βάση τα στοιχεία που έχουν περιέλθει εις γνώση της Εταιρείας αυτές 

έχουν ως ακολούθως :  

 

1. Κανάκης Στυλιανός  72,11% 

2. Κανάκη Μαίρη   8,00% 

 

∆) ∆εν υφίστανται µετοχές οι οποίες να παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου.  

 

Ε) ∆εν υφίστανται γνωστοί στην Εταιρεία περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου σε 

κατόχους µετοχών της Εταιρείας  

 

Στ) ∆εν έχουν περιέλθει εις γνώση της Εταιρείας συµφωνίες µεταξύ µετόχων οι 

οποίες συνεπάγονται περιορισµούς στην µεταβίβαση µετοχών  ή περιορισµούς στην 

άσκηση  δικαιωµάτων ψήφου  

 

Ζ) Αναφορικά µε τον διορισµό και την αντικατάσταση µελών του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της Εταιρείας και τα σχετικά µε την τροποποίηση του Καταστατικού της 

Εταιρείας δεν υφίστανται κανόνες οι οποίοι να διαφοροποιούνται από τα 

προβλεπόµενα στον κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήµερα  

 

Η) ∆εν υφίσταται  ειδική αρµοδιότητα του διοικητικού συµβουλίου ή ορισµένων 

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

µετοχών  , καθώς δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση  ούτε σύµφωνα µε το άρθρο 16, 

ούτε σύµφωνα  µε το άρθρο 13 του κ.ν. 2190/1920  
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Θ) ∆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 .  

 

Ι) ∆εν υφίσταται οιαδήποτε συµφωνία µεταξύ της Εταιρείας και µελών του ∆Σ 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   

 

 

5. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2007 

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στοχεύει στην επίτευξη των παρακάτω στόχων : 

 

1. Την περαιτέρω επέκταση σε νέες γεωγραφικές αγορές όπου σήµερα δεν έχει 

έντονη παρουσία και παρουσιάζουν σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Στα άµεσα 

σχέδια της Εταιρείας είναι η περαιτέρω αύξηση του µεριδίου της στην αγορά της Β. 

Ελλάδος και η δηµιουργία στην συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή ισχυρού τοπικού  

δικτύου διανοµής , προς εξυπηρέτηση και των Βαλκανικών χωρών. 

 

2. Την διεύρυνση της γκάµας των εµπορευµάτων που διακινεί µέσα από τους                              

υφιστάµενους προµηθευτές καθώς και µε τη σύναψη νέων διεθνών συνεργασιών. Η 

εδραίωση του ονόµατος της Εταιρείας στο κλάδο των α’ υλών ζαχαροπλαστικής και η 

ανάπτυξη ενός αποτελεσµατικού δικτύου πωλήσεων, δηµιουργεί συνθήκες επίτευξης 

συνεργιών στη προώθηση νέων προϊόντων. Σηµαντικές δυνατότητες ανάπτυξης 

παρουσιάζονται µέσα από την επέκταση της δραστηριότητας και σε άλλες κατηγορίες 

προϊόντων στις οποίες σήµερα δεν έχει σηµαντική παρουσία, όπως ιδίως σε προϊόντα 

αρτοποιίας (ψωµιά ειδικού τύπου, ψωµιά µε προζύµη, ψωµιά σικάλεως, πολύσπορα 

κλπ.).   

 

3.  Την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υποστήριξης προς τον πελάτη, µέσω 

της διεξαγωγής επιµορφωτικών σεµιναρίων και τη διατήρηση της  συνεχούς 

επικοινωνίας και συνεργασίας. Για το σκοπό αυτό η Εταιρεία θα εκµεταλλευθεί εις το 

έπακρο τον κατάλληλα εξοπλισµένο χώρο (Show Room), που έχει δηµιουργήσει στις 

εγκαταστάσεις της  όπου ειδικοί τεχνικοί και συνεργάτες  παρουσιάζουν στους 
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πελάτες της Εταιρείας νέες τεχνικές ζαχαροπλαστικής και τρόπους χρήσεις των 

υλικών. Στρατηγική επιδίωξη της «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ» είναι πέρα από 

την ανάπτυξη της καθαρά εµπορικής δραστηριότητας, η στενή συνεργασία µε τους 

πελάτες της και η παρακολούθηση από κοντά των εξελίξεων στο χώρο της 

ζαχαροπλαστικής τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. 

 

4. Την συνεχή επιµόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού της Εταιρείας, ώστε 

αυτό να εκµεταλλεύεται τα πλεονεκτήµατα της σύγχρονης τεχνολογίας για την 

προώθηση των δραστηριοτήτων της εταιρείας . Η «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ» 

αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στη ποιότητα του ανθρώπινου παράγοντα, ο οποίος 

αποτελεί όπως εξάλλου έχει αποδειχθεί τον κύριο συντελεστή επίτευξης των στόχων.  

 

5. Την διαρκή αναβάθµιση των υποδοµών και του εξοπλισµού της, ώστε να 

ανταποκρίνεται στις κρατούσες συνθήκες ανταγωνισµού και να διατηρεί την ηγετική 

θέση της στο κλάδο.  

 

Με βάση τα ανωτέρω για  το 2007 οι εκτιµήσεις της διοίκησης είναι θετικές, 

συνεκτιµωµένων και των µέχρι σήµερον υφιστάµενων δεδοµένων. 

 

 Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας πιστεύει ότι η ισχυρή επιχειρηµατική της δοµή που 

δηµιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια µε τις σηµαντικές επενδύσεις που 

πραγµατοποίησε και πάντοτε σε συνδυασµό µε την προσήλωσή της σε 

συγκεκριµένους στρατηγικούς στόχους, παρέχουν τη σταθερή βάση για συνέχιση και 

ενδυνάµωση της µέχρι σήµερα σταθερής αναπτυξιακής της πορείας προς όφελος των 

πελατών, των εργαζοµένων, των συνεργατών και των µετόχων της. 

 

Αχαρναί  , 24 Φεβρουαρίου 2007 

 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ 

 

 

Στέλιος Κανάκης 
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
 

Βεβαιώνεται ότι , η ανωτέρω Έκθεση του ∆.Σ. που αποτελείται από 15 σελίδες , είναι 
αυτή που αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Ελέγχου που χορήγησα  µε ηµεροµηνία 26 
Φεβρουαρίου 2007. 
 

 

Αθήνα , 26 Φεβρουαρίου 2007 

 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

 

 

Σεραφείµ ∆. Μακρής 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 16311 

ΣΟΛ αεοε 
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 

Προς τους Μετόχους  της  εταιρείας  «Στέλιος Κανάκης ΑΒΕΕ». 

 
Έκθεση  επί των Οικονοµικών  Καταστάσεων. 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της  «Στέλιος Κανάκης ΑΒΕΕ» 
(η Εταιρεία) και οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 
2006, και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και 
ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή καθώς και περίληψη 
των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπών επεξηγηµατικών σηµειώσεων. 
 
Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 
Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη  παρουσίαση 
αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί  από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει το σχεδιασµό, την εφαρµογή και 
την διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου που αφορά στην σύνταξη και την 
εύλογη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδεις 
ανακρίβειες, οι οποίες οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Η  ευθύνη αυτή 
περιλαµβάνει επίσης  την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών 
και την διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων, οι οποίες είναι λογικές σε σχέση µε τις 
υπάρχουσες συνθήκες. 
 
Ευθύνη Ελεγκτή 
Η δική µας ευθύνη συνίσταται στο να εκφέρουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων µε βάση το διενεργηθέντα έλεγχο. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα 
µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα που είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή 
Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους 
κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και τη διενέργεια του ελεγκτικού έργου, µε 
σκοπό την αποκόµιση εύλογης διασφάλισης ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι 
απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες. 
 
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών 
τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις 
οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται  κατά την κρίση του ελεγκτή  
και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των 
οικονοµικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου 
αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την 
κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το 
σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση 
γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της 
εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των 
λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που 
έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης  των 
οικονοµικών καταστάσεων. 
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι  επαρκή και 
κατάλληλα για τη θεµελίωση της γνώµης µας. 
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Γνώµη 
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις  παρουσιάζουν εύλογα 
από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31η  

∆εκεµβρίου 2006, την χρηµατοοικονοµική της θέση και τις Ταµειακές της Ροές για 
τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα  ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
 
 
Αναφορά επί άλλων νοµικών και  κανονιστικών θεµάτων. 
Το περιεχόµενο της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι συνεπές µε τις 
προαναφερόµενες  οικονοµικές καταστάσεις.        
 

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2007 
 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
Σεραφείµ ∆. Μακρής 

 
 
 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 16311 
ΣΟΛ αεοε 

 
 
 

 



 

 

 

Ετήσια κατάσταση αποτελεσµάτων  
(ποσά σε ευρώ) 
 
 

  Υπόλοιπα 
 Σηµ. 01.01-31.12.06 01.01-31.12.05
     
Κύκλος εργασιών 5 15.280.238,23  14.252.410,79 
Κόστος πωληθέντων 17 10.534.237,36  9.949.613,80 
Μικτό κέρδος  4.746.000,87  4.302.796,99
     
Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 16 114.018,44  112.900,01 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 17 570.044,25  624.449,07 
Έξοδα λειτουργίας πωλήσεων 17 2.346.185,23  2.121.922,80 
Άλλα έξοδα εκµεταλλεύσεως  86.730,94  105.458,36 
Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης  1.857.058,89  1.563.866,77
     
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα   2.558,93  133,90 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα   67.482,92  55.997,56 
Κέρδη προ φόρων  1.792.134,90  1.508.003,11
     
Φόρος εισοδήµατος 18 582.681,88  571.250,08 
Κέρδη µετά από φόρους  1.209.453,02  936.753,03
     
Κατανεµόνενα σε      
Μετόχους µητρικής  1.209.453,02  936.753,03
Μετόχους µειοψηφίας  0,00  0,00
Βασικά κέρδη ανά µετοχή 20 0,16  0,12

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(το προσάρτηµα αποτελεί αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων) 
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Ετήσια κατάσταση ισολογισµού    
(ποσά σε ευρώ) 
 
 

  Υπόλοιπα 
 Σηµ. 31.12.06  31.12.05  
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      
Ενσώµατα πάγια 6 6.703.431,55  5.855.416,04  
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 7 35.182,66  53.962,97  
Άλλα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία  24.834,41  34.390,41  
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 8 0,00  14.311,99  
      
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      
Αποθέµατα 9 1.119.217,20  1.465.613,39  
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 10 7.842.836,13  7.688.824,08  
Λοιπές απαιτήσεις 11 370.555,33  355.395,09  
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών 12 563.373,69  84.660,09  
Σύνολο ενεργητικού  16.659.430,97  15.552.574,06  
      
Μετοχικό κεφάλαιο 13 3.825.000,00  1.875.000,00  
Αποθεµατικά υπέρ το άρτιο 13 3.293.857,69  3.293.857,69  
∆ιαφορές αναπροσαρµογής 13 89.524,90  2.039.524,90  
Λοιπά αποθεµατικά 13 622.965,18  570.965,18  
Υπόλοιπο κερδών εις νέον 13 4.269.133,86  3.549.180,84  
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  12.100.481,63  11.328.528,61  
      
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις      
Υποχρεώσεις παροχών αποχωρήσεων  80.000,00  80.000,00  
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 8 16.304,60  0,00  
Λοιπές προβλέψεις  60.000,00  0,00  
      
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις      
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 15 3.167.475,26  2.479.511,63  
Βραχυπρόθεσµα δάνεια 14 700.080,00  1.230.476,30  
Τρέχων φόρος εισοδήµατος  535.089,48  434.057,52  
Σύνολο παθητικού  16.659.430,97  15.552.574,06  

 
 

 
 

(το προσάρτηµα αποτελεί αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων) 
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Ετήσια κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων. 

 

 Μετοχικό  Υπέρ το άρτιο Τακτικό Λοιπά  ∆ιαφορές Υπόλοιπο  
 Κεφάλαιο διαφορά αποθεµατικό αποθεµατικά αναπρ/γής εις νέον Σύνολο 
        

        
        

Υπόλοιπα την 01.01.05 σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 1.875.000,00 3.293.857,69 321.000,00 99.965,18 2.039.524,90 3.199.927,81 10.829.275,58
Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων περιόδου
01.01.05 έως 31.12.05        

       
       

        
        

∆ιάθεση κερδών (χρήσης 2004)   50.000,00 100.000,00  -150.000,00 0,00 
Μερίσµατα πληρωτέα -437.500,00 -437.500,00
Καθαρά αποτελέσµατα περιόδου 936.753,03 936.753,03
Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 31.12.05 1.875.000,00 3.293.857,69 371.000,00 199.965,18 2.039.524,90 3.549.180,84 11.328.528,61

Υπόλοιπα την 01.01.06 σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ        
        

1.875.000,00 3.293.857,69 371.000,00 199.965,18 2.039.524,90 3.549.180,84 11.328.528,61
Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων περιόδου
01.01.06 έως 31.12.06        

        
       

       
   

∆ιάθεση κερδών (χρήσης 2005)   52.000,00   -52.000,00 0,00 
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 1.950.000,00 -1.950.000,00 0,00 0,00
Μερίσµατα πληρωτέα -437.500,00 -437.500,00
Καθαρά αποτελέσµατα περιόδου 1.209.453,14 1.209.453,14
Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 31.12.06 3.825.000,00 3.293.857,69 423.000,00 199.965,18 89.524,90 4.269.133,98 12.100.481,75

 

 
 
(το προσάρτηµα αποτελεί αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων) 
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Ετήσια κατάσταση ταµιακών ροών. 

 

  Υπόλοιπα 
  01.01-31.12.06 01.01-31.12.05 

Λειτουργικές δραστηριότητες      
Κέρδη προ φόρων  1.792.134,90 1.508.003,11
Πλέον / µείον προσαρµογές για:    
Αποσβέσεις  205.271,39 207.230,00
Προβλέψεις  70.000,00 70.000,00
Αποτελέσµατα επενδυτικής δραστηριότητος  0,00 2.479,89
   
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  67.482,92 55.997,56

Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές 
λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που 
σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:      
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων  346.396,19 -312.541,74
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων  -229.204,30 -993.596,65
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)  716.493,13 623.612,20
(Μείον):    
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα  -44.820,82 -39.999,05
Καταβεβληµένοι φόροι  -434.057,52 -475.303,29
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α)  2.489.695,89 645.882,03
Επενδυτικές δραστηριότητες    
Απόκτηση ενσώµατων και άυλων παγίων  -1.034.506,59 -944.238,76
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων 
παγίων  13.900,00 8.823,51
Τόκοι εισπραχθέντες  2.558,93 56,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β)  -1.018.047,66 -935.359,25
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες    
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αντληθέντα δάνεια  0,00 508.355,53
Εξοφλήσεις δανείων  -555.617,33 -16.054,51
Μερίσµατα πληρωθέντα στους µετόχους  -437.317,30 -436.930,02
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ)  -992.934,63 55.371,00
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά 
διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ)  478.713,60 -234.106,22
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης 
περιόδου  84.660,09 318.766,31
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης 
περιόδου  563.373,69 84.660,09

(το προσάρτηµα αποτελεί αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων) 
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1. Γενικές πληροφορίες 
 
Η εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε» είναι µία αµιγώς εµπορική εταιρεία, η οποία 
δραστηριοποιείται  στον τοµέα των πρώτων υλών ζαχαροπλαστικής αρτοποιίας και παγωτού. Το 
σύνολο των προϊόντων που διακινεί εισάγονται από χώρες της ∆υτικής Ευρώπης και κυρίως από 
Γαλλία, Βέλγιο, Γερµανία, ∆ανία και Ιταλία. Οι εγκαταστάσεις και η έδρα της Εταιρείας  ευρίσκονται. 
στο ∆ήµο Αχαρνών, Ανεµώνης 4, ΤΚ 136.71 Η εταιρεία έχει την µορφή της Ανωνύµου Εταιρείας, το 
site είναι www.stelioskanakis.gr και είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.  

 

2. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων. 
 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (στο εξής ∆ΠΧΠ), που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση Η σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ απαιτεί τη χρήση 
λογιστικών εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσεως από τη ∆ιοίκηση για την εφαρµογή των λογιστικών 
αρχών που ακολουθούνται. Επίσης, απαιτείται η χρήση υπολογισµών και υποθέσεων που επηρεάζουν 
τα ποσά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, τη γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και 
υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία των Οικονοµικών Καταστάσεων καθώς και τα ποσά των εσόδων 
και εξόδων κατά τη διάρκεια της χρήσεως. Παρά το γεγονός ότι όλες οι εκτιµήσεις, υπολογισµοί και 
υποθέσεις βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της ∆ιοίκησης, τα πραγµατικά αποτελέσµατα 
µπορεί να διαφέρουν. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της ∆ιοίκησης για την εφαρµογή 
των λογιστικών µεθόδων έχουν επισηµανθεί όπου κρίνεται απαραίτητο. 
 

Ενοποίηση 
Ως θυγατρική ορίζεται η οικονοµική µονάδα στην οποία η εταιρεία έχει την εξουσία να καθορίζει τις 
χρηµατοοικονοµικές και λειτουργικές αποφάσεις της µε σκοπό την απόκτηση οφέλους από τις 
δραστηριότητές της. 

Συγγενής είναι η οικονοµική µονάδα στην οποία η εταιρεία έχει την δυνατότητα να ασκεί ουσιώδη 
επιρροή αλλά όχι τον έλεγχο. Η ουσιώδης επιρροή ασκείται µέσω της συµµετοχής της στις  
χρηµατοοικονοµικές και λειτουργικές αποφάσεις της οικονοµικής µονάδας. 

Κατά την χρήση 2006, αλλά και τη προηγούµενη, η εταιρεία δεν συµµετείχε σε θυγατρική ή συγγενή 
εταιρεία και έτσι δεν συνέτρεξε λόγος για την σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 
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3. Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών. 
 
1. Ενσώµατα πάγια 
 
Τα ακίνητα (οικόπεδα και κτίρια) αποτιµώνται στην εύλογη αξία των, η οποία διενεργείται κάθε τρία 
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 

  
 
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. 
 
Τα παραγωγικά ακίνητα ή αυτά για τα οποία δεν έχει προσδιορισθεί η χρήσης τους και βρίσκονται στο 
στάδιο της κατασκευής απεικονίζονται στο κόστος κτήσης τους µειωµένα κατά τις τυχόν ζηµίες 
αποµείωσης. Η απόσβεση των ακινήτων αυτών αρχίζει µε την έναρξη της χρήσης των. 
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2. Άυλα 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. 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. 
 
 
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.  
 
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. 

 
 
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. 
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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 διαφορές που προκύπτουν από 
την µετατροπή αυτή επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσης. 

 
 

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.  

  
9. Μερίσµατα 
 
Τα πληρωτέα µερίσµατα, απεικονίζονται ως υποχρέωση, κατά τον χρόνο έγκρισης αυτών από την 
Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων. 

 

 

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, προσµετράτε και 
απεικονίζεται µε βάση το αναµενόµενο να καταβληθεί δεδουλευµένο δικαίωµα του κάθε εργαζοµένου 
κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.  

 
 

11. Προβλέψεις  
 
Οι προβλέψεις για αποκατάσταση περιβάλλοντος, κόστη αναδιάρθρωσης και αποζηµιώσεις, 
καταχωρούνται όταν: 
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Υπάρχει µία παρούσα νόµιµη ή τεκµαιρόµενη δέσµευση ως αποτέλεσµα γεγονότων του παρελθόντος. 
Είναι πιθανόν ότι θ’ απαιτηθεί εκροή πόρων για διακανονισµό της δέσµευσης  
Το απαιτούµενα ποσό µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. 
 
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.   

 
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. 

 
 
 

14.  Νέα Πρότυπα και ∆ιερµηνείες 
 

Ορισµένα νέα ∆ΠΧΠ, τροποποιήσεις και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά 
για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης η µεταγενέστερα. 
Η εκτίµηση της Εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων 
και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω. 
 
 
 
∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση), Παροχές Προσωπικού. 
 
Αυτή η τροποποίηση παρέχει στις εταιρείες τη δυνατότητα επιλογής µίας εναλλακτικής µεθόδου 
αναγνώρισης των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών. Επειδή η Εταιρεία δεν προτίθεται να 
αλλάξει τη λογιστική αρχή που έχει υιοθετηθεί για την αναγνώριση αναλογιστικών κερδών ή 
ζηµιών και δεν συµµετέχει σε προγράµµατα συνταξιοδότησης µε συµµετοχή πολλών εργοδοτών, η 
υιοθέτηση αυτής της τροποποίησης θα επηρεάσει µόνο την παρουσίαση και την έκταση των 
γνωστοποιήσεων που παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις. 
 
 
∆ΠΧΠ 7, Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις και συµπληρωµατική προσαρµογή στο ∆ΛΠ 1, 
Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων - Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίου (Ισχύει από 1 
Ιανουαρίου 2007) 
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Το ∆ΠΧΠ 7 εισάγει επιπλέον γνωστοποιήσεις µε απώτερο σκοπό τη βελτίωση της παρεχόµενης 
πληροφόρησης σχετικά µε τα χρηµατοοικονοµικά µέσα. Απαιτεί την γνωστοποίηση ποιοτικών και 
ποσοτικών πληροφοριών σχετικά µε την έκθεση σε κίνδυνο που προκύπτει από 
χρηµατοοικονοµικά µέσα, συµπεριλαµβανοµένων προκαθορισµένων ελάχιστων απαιτούµενων 
γνωστοποιήσεων για πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας και κίνδυνο αγοράς 
(συµπεριλαµβάνεται ανάλυση ευαισθησίας σχετικά µε τον κίνδυνο αγοράς). Το ∆ΠΧΠ 7 
αντικαθιστά το ∆ΛΠ 30: Γνωστοποιήσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις Τραπεζών και 
Χρηµατοπιστωτικών Ιδρυµάτων και τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων του ∆ΛΠ 32, 
Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις και Παρουσίαση. Έχει εφαρµογή σε όλες τις 
εταιρείες που συντάσσουν οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ. Η προσαρµογή στο 
∆ΛΠ 1 εισάγει γνωστοποιήσεις σχετικά µε το ύψος των κεφαλαίων µίας επιχείρησης καθώς και 
για τον τρόπο που γίνεται η διαχείριση αυτών. Η Εταιρεία εκτίµησε την επίδραση του ∆ΠΧΠ 7 
και της προσαρµογής στο ∆ΛΠ 1 και κατέληξε ότι οι κύριες επιπλέον γνωστοποιήσεις που 
απαιτούνται από την εφαρµογή τους είναι η ανάλυση ευαισθησίας σχετικά µε τον κίνδυνο αγοράς 
και οι γνωστοποιήσεις κεφαλαίου. Η Εταιρεία θα εφαρµόσει το ∆ΠΧΠ 7 και την τροποποίηση του 
∆ΛΠ 1 από την 1 Ιανουαρίου 2007. 

 
 

4. ∆ιαχείριση κινδύνων. 
 
4.1. Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
 
H εταιρεία εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς (µεταβολές σε 
συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια, τιµές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας.  
 
(α) Κίνδυνος αγοράς 
 
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ευρώπη και συνεπώς το µεγαλύτερο µέρος των συναλλαγών της 
διεξάγεται σε Ευρώ. Μικρό µέρος των αγορών αγαθών της εταιρείας γίνεται σε άλλα νοµίσµατα. Η 
έγκαιρη πληρωµή των προµηθευτών αυτών µειώνει σηµαντικά το συναλλαγµατικό κίνδυνο. Η εταιρεία 
κατά πάγια τακτική, δεν προαγοράζει συνάλλαγµα και δεν συνάπτει συµβόλαια µελλοντικής 
εκπλήρωσης συναλλάγµατος µε εξωτερικούς αντισυµβαλλόµενους. 

 
 

(β) Πιστωτικός κίνδυνος 
 

Η Εταιρεία έχει θέσει πολιτικές οι οποίες εξασφαλίζουν ότι οι πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 
πραγµατοποιούνται σε πελάτες µε αξιολογηµένο ιστορικό πιστώσεων. Οι εµπορικές απαιτήσεις 
προέρχονται από µία µεγάλη και ευρεία βάση πελατών.  
 
Η Εταιρεία παρακολουθεί την οικονοµική κατάσταση των χρεωστών συνεχώς και προσαρµόζει την 
πιστωτική πολιτική της αναλόγως. Κατάλληλες προβλέψεις αναγνωρίζονται για ζηµιές προερχόµενες 
από αποµείωση απαιτήσεων λόγω συγκεκριµένων πιστωτικών κινδύνων . 
 
(γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

 
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα έχοντας ικανά ταµειακά διαθέσιµα καθώς και 
διαθέτοντας επαρκή πιστωτικά όρια µε τις συνεργαζόµενες τράπεζες.  
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(δ) Κίνδυνος διακύµανσης επιτοκίων 
 
Οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας συνδέονται µε κυµαινόµενα επιτόκια τα οποία ανάλογα µε τις 
συνθήκες της αγοράς µπορούν είτε να παραµείνουν κυµαινόµενα ή να µετατραπούν σε σταθερά. 

5. Οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα 
 

Ως επιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται µία οµάδα στοιχείων Ενεργητικού και δραστηριοτήτων 
που παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις 
από εκείνα άλλων επιχειρηµατικών τοµέων. Ως γεωγραφικός τοµέας, ορίζεται µια γεωγραφική περιοχή, 
στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και 
αποδόσεις. 
 
 
Πρωτεύων τοµέας πληροφόρησης - επιχειρηµατικοί τοµείς 

 
Τα αποτελέσµατα της εταιρείας ανά επιχειρηµατικό τοµέα για τις χρήσεις 2006 και 2005 αναλύονται ως 
εξής: 

 
Χρήση 2006 
 

Τα αποτελέσµατα κατά τοµέα για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2006 έως 31 ∆εκεµβρίου 2006 έχουν ως 
εξής: 
 
 
ΑΝΆΛΥΣΗ ΚΑΤΆ ΤΟΜΕΑ       2006    
  ΠΟΣΟΣΤΌ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΌΣΤΟΣ ΜΙΚΤΌ ΚΈΡ∆ΟΣ % 
  ΣΥΜ/ΧΗΣ         

∆ΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΤΩΝ 66,7% 10.191.680,82 6.974.725,81 3.216.955,01 31,6%
            

∆ΙΚΤΥΟ ΑΝΤΙΠ/ΠΩΝ 33,3% 5.088.557,41 3.559.511,55 1.529.045,86 30,0%
            

Σύνολο ΠΩΛΗΣΕΩΝ  100,0% 15.280.238,23 10.534.237,36 4.746.000,87 31,1%
      
      
Κέρδη ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΩΛΗΤΩΝ    1.214.752,69 67,8%
         
Κέρδη ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΩΛΗΤΩΝ    577.382,21 32,2%
         
Σύνολο ΚΕΡ∆ΏΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ    1.792.134,90 100,0%
      
      
Κέρδη ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΩΛΗΤΩΝ    819.796,72 67,8%
         
Κέρδη ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΩΛΗΤΩΝ    389.656,30 32,2%
         
Σύνολο ΚΕΡ∆ΏΝ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ    1.209.453,02 100,0%
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Χρήση 2005 

 
Τα αποτελέσµατα κατά τοµέα για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 ∆εκεµβρίου 2005 έχουν ως 
εξής: 
 
ΑΝΆΛΥΣΗ ΚΑΤΆ ΤΟΜΕΑ      2005    
  ΠΟΣΟΣΤΌ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΌΣΤΟΣ ΜΙΚΤΌ ΚΈΡ∆ΟΣ % 
  ΣΥΜ/ΧΗΣ     

∆ΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΤΩΝ 66,2% 9.428.688,48 6.531.994,18 2.896.694,30 30,7%
            

∆ΙΚΤΥΟ ΑΝΤΙΠ/ΠΩΝ 33,8% 4.823.722,31 3.417.619,62 1.406.102,69 29,1%
            

Σύνολο ΠΩΛΗΣΕΩΝ  100,0% 14.252.410,79 9.949.613,80 4.302.796,99 30,2%
      
      
Κέρδη ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΩΛΗΤΩΝ    1.015.205,70 67,3%
         
Κέρδη ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΩΛΗΤΩΝ    492.797,41 32,7%
         
Σύνολο ΚΕΡ∆ΏΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ    1.508.003,11 100,0%
      
      
      
Κέρδη ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΩΛΗΤΩΝ    630.633,32 67,3%
         
Κέρδη ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΩΛΗΤΩΝ    306.119,71 32,7%
        
Σύνολο ΚΕΡ∆ΏΝ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ    936.753,03 100,0%
 
 

 
 

∆ευτερεύων τοµέας πληροφόρησης - γεωγραφικοί τοµείς 
 
 
Τα αποτελέσµατα της εταιρείας ανά γεωγραφικό τοµέα για τις χρήσεις 2006 και 2005 αναλύονται ως 
εξής: 
 
 

 Υπόλοιπα 
Πωλήσεις 2006 2005 
Περιφέρεια Αττικής   7.647.769,17 7.399.254,78 
Υπόλοιπη Ελλάδα   7.484.211,76 6.703.308,22 
Εξωτερικό- Κύπρος      148.257,30 149.847,79 
Σύνολο 15.280.238,23 14.252.410,79 
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6. Ακίνητα βιοµηχανοστάσια και εξοπλισµός  
 

Κατωτέρω παρατίθενται οι µεταβολές των παγίων την περίοδο από 01.01.06 έως 31.12.06 και 01.01.05 
έως 31.12.05. 
 

 Γήπεδα Κτίρια Μηχαν/κός Λοιπά Ακιν/σεις  
Αξία κτήσεως 

οικόπεδα εγκατ/σεις εξοπλισµός πάγια 
υπό 

εκτέλεση Σύνολο 
Απογραφή 01.01.2006 2.716.099,00 1.800.925,11 448.598,52 749.619,95 1.002.618,18 6.717.860,76 
Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 21.000,00 279.233,70 734.272,89 1.034.506,59 
Αναπροσαρµογές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Πωλήσεις / διαγραφές 0,00 0,00 -12.477,18 -13.206,16 0,00 -25.683,34 
Μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Υπόλοιπο 31.12.2006 2.716.099,00 1.800.925,11 457.121,34 1.015.647,49 1.736.891,07 7.726.684,01 
       
Συσσωρευµένες 
αποσβέσεις       
Απογραφή 01.01.2006 0,00 72.015,00 268.310,02 522.119,70 0,00 862.444,72 
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 36.018,50 67.135,72 83.336,86 0,00 186.491,08 
Πωλήσεις / διαγραφές 0,00 0,00 -12.477,18 -13.206,16 0,00 -25.683,34 
Μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Υπόλοιπο 31.12.2006 0,00 108.033,50 322.968,56 592.250,40 0,00 1.023.252,46 
       
Αναπόσβεστη αξία       
Κατά την 01.01.2006 2.716.099,00 1.728.910,11 180.288,50 227.500,25 1.002.618,18 5.855.416,04 
Κατά την 31.12.2006 2.716.099,00 1.692.891,61 134.152,78 423.397,09 1.736.891,07 6.703.431,55 
       
Αξία κτήσεως        
Απογραφή 01.01.2005 2.716.099,00 1.799.825,10 448.598,52 747.275,67 110.440,20 5.822.238,49 
Προσθήκες περιόδου 0,00 1.100,01 0,00 36.560,77 892.177,98 929.838,76 
Αναπροσαρµογές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Πωλήσεις / διαγραφές 0,00 0,00 0,00 -34.216,49 0,00 -34.216,49 
Μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Υπόλοιπο 31.12.2005 2.716.099,00 1.800.925,11 448.598,52 749.619,95 1.002.618,18 6.717.860,76 
       
Συσσωρευµένες 
αποσβέσεις       
Απογραφή 01.01.2005 0,00 35.996,50 202.267,97 455.932,87 0,00 694.197,34 
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 36.018,50 66.042,05 89.099,92 0,00 191.160,47 
Πωλήσεις / διαγραφές 0,00 0,00 0,00 -22.913,09 0,00 -22.913,09 
Μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Υπόλοιπο 31.12.2005 0,00 72.015,00 268.310,02 522.119,70 0,00 862.444,72 
       
Αναπόσβεστη αξία       
Κατά την 01.01.2005 2.716.099,00 1.763.828,60 246.330,55 291.342,80 110.440,20 5.128.041,15 
Κατά την 31.12.2005 2.716.099,00 1.728.910,11 180.288,50 227.500,25 1.002.618,18 5.855.416,04 
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Τα οικόπεδα και τα κτίρια της εταιρείας αναπροσαρµόσθηκαν για τελευταία φορά την 01.01.2004 από 
ανεξάρτητους Ορκωτούς Εκτιµητές. Η υπεραξία αναπροσαρµογής που προέκυψε καταχωρήθηκε σε 
αντίστοιχο λογαριασµό των ιδίων κεφαλαίων , µέρος της οποίας κατά την διάρκεια της τρέχουσας 
χρήσης κεφαλαιοποιήθηκε δυνάµει σχετικής απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 
Μετόχων , η οποία εγκρίθηκε µε την απόφαση του (Υπουργού Ανάπτυξης υπ’αριθµόν K2-18141/22-12-
2006). Οι αποσβέσεις της περιόδου 01.01.06 έως 31.12.06 ανήλθαν στο ποσό των 205.271,39 ευρώ και 
επιβάρυναν κατά ευρώ 16.103,01 τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και κατά ευρώ 189.168,38 τα έξοδα 
λειτουργίας διάθεσης. Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας δεν υφίστανται 
εµπράγµατα βάρη. 

 

7. Αυλα περιουσιακά στοιχεία 
Κατωτέρω παρατίθενται οι µεταβολές των άυλων περιουσιακών στοιχείων, το υπόλοιπο των 
οποίων αφορά εξ ολοκλήρου ιδιοχρησιµοποιούµενα λογισµικά προγράµµατα 
       Λογισµικά 

Αξία κτήσεως  προγράµµατα 
Απογραφή 01.01.2006  94.356,43 
Προσθήκες περιόδου  0,00 
Αναπροσαρµογές  0,00 
Πωλήσεις / διαγραφές  0,00 
Μεταφορές  0,00 
Υπόλοιπο 31.12.2006  94.356,43 
   
Συσσωρευµένες αποσβέσεις   
Απογραφή 01.01.2006  40.393,46 
Αποσβέσεις περιόδου  18.780,31 
Πωλήσεις / διαγραφές  0,00 
Μεταφορές  0,00 
Υπόλοιπο 31.12.2006  59.173,77 
   
Αναπόσβεστη αξία   
Κατά την 01.01.2006  53.962,97 
Κατά την 31.12.2006  35.182,66 
   
Αξία κτήσεως    
Απογραφή 01.01.2005  79.956,43 
Προσθήκες περιόδου  14.400,00 
Αναπροσαρµογές  0,00 
Πωλήσεις / διαγραφές  0,00 
Μεταφορές  0,00 
Υπόλοιπο 31.12.2005  94.356,43 
   
Συσσωρευµένες αποσβέσεις   
Απογραφή 01.01.2005  24.323,93 
Αποσβέσεις περιόδου  16.069,53 
Πωλήσεις / διαγραφές  0 
Υπόλοιπο 31.12.2005  40.393,46 
   
Αναπόσβεστη αξία   
Κατά την 01.01.2005  55.632,50 
Κατά την 31.12.2005  53.962,97 
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8. Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 
 
Κατωτέρω παρατίθενται η κίνηση και τα υπόλοιπα των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων ή 
υποχρεώσεων.  

 
 Υπόλοιπα 
 31.12.06  31.12.05 
Υπόλοιπα έναρξης περιόδου 14.311,99  79.312,84 
Χρεώσεις στα αποτελέσµατα περιόδου 30.616,59  65.000,85 
Υπόλοιπα τέλους περιόδου -16.304,60  14.311,99 

 
 

9. Αποθέµατα 
 

Κατωτέρω παρατίθενται τα υπόλοιπα των αποθεµάτων τις περιόδους 31.12.06 και 31.12.05 αντίστοιχα  

  Υπόλοιπα 
Αποθέµατα  31.12.06 12.12.05 
Εµπορεύµατα  1.119.217,20  1.465.613,39 

 
 

Σηµειώνεται ότι η αξία των εµπορευµάτων, που καταχωρήθηκε ως έξοδο στο κόστος πωληθέντων, την 
περίοδο 01.01.06 έως 31.12.06 και 01.01.05 έως 31.12.05  ανήλθε στο ποσό των ευρώ 10.474.926,80 
και ευρώ 9.894.306,81 αντίστοιχα  

10. Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις.  
 
Τα υπόλοιπα των πελατών και λοιπών εµπορικών απαιτήσεων αναλύονται ως εξής. 

 
  Υπόλοιπα 
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις  31.12.06  12.12.05
Πελάτες  3.841.929,47  3.696.536,81
Γραµµάτια και επιταγές εισπρακτέες  4.261.497,44  4.182.878,05
Προβλέψεις αποµείωσης  -260.590,78  -190.590,78
Σύνολα  7.842.836,13  7.688.824,08
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11. Λοιπές απαιτήσεις 
 
Τα υπόλοιπα των λοιπών απαιτήσεων αναλύονται ως εξής. 
 

  Υπόλοιπα 
  31.12.06 12.12.05 
Ελληνικό δηµόσιο προκαταβολή φόρου  330.032,55  287.008,36 
Μεταβατικοί λογαριασµοί  17.680,25  58.164,12 
Λοιπές απαιτήσεις  22.842,53  10.222,61 
Σύνολα  370.555,33  355.395,09 

 
 

12. Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών  
 
Τα υπόλοιπα των Ταµιακών  διαθεσίµων αναλύονται ως εξής. 
 

 
  Υπόλοιπα 
∆ιαθέσιµα  31.12.06 12.12.05 
∆ιαθέσιµα στο ταµείο  21.267,01  14.131,36 
∆ιαθέσιµα στις τράπεζες  542.106,68  70.528,73 
Σύνολα  563.373,69  84.660,09 

 
 

13.  Ίδια  κεφάλαια. 
 

Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της καθαρής θέσης την 31.12.06 και την 31.12.05 αντίστοιχα έχουν ως 
εξής. 
  
 

  Υπόλοιπα 
  31.12.06 31.12.05 
Μετοχικό κεφάλαιο  3.825.000,00  1.875.000,00 
Αποθεµατικά υπέρ το άρτιο  3.293.857,69  3.293.857,69 
∆ιαφορές αναπροσαρµογής  89.524,90  2.039.524,90 
Λοιπά αποθεµατικά  622.965,18  570.965,18 
Υπόλοιπο κερδών εις νέον  4.269.133,86  3.549.180,84 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  12.100.481,63  11.328.528,61 
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Το σύνολο των εκδοθέντων και ολοσχερώς αποπληρωµένων µετοχών ανέρχεται σε 7.500.000 κοινές 
ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,51 ευρώ εκάστης. Με την από 20.06.2006 απόφαση της 
ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας, αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο της 
εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 1.950.000 , µε κεφαλαιοποίηση µέρους του αποθεµατικού 
«αποθεµατικά εύλογης αξίας» , η οποία αύξηση υλοποιήθηκε συνδυαστικά και ειδικότερα αφενός µεν 
µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας του συνόλου των µετοχών της Εταιρίας από Ευρώ 0,30 σε Ευρώ 0,51 
και αφετέρου µε έκδοση 1.250.000 νέων µετοχών , ονοµαστικής αξίας 0,51 Ευρώ εκάστης. Η αύξηση 
αυτή εγκρίθηκε µε την υπ’αριθµόν K2-18141/22-12-2006 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης , η 
οποία και έτυχε των νοµίµων διατυπώσεων δηµοσιότητας . Όλες οι µετοχές είναι πλήρως εξοφληµένες 
και δεν υπάρχουν δικαιώµατα προαίρεσης. 

14. Βραχυπρόθεσµα δάνεια 
 

Τα υπόλοιπα των βραχυπροθέσµων δανείων αναλύονται ως εξής. 
 

  Υπόλοιπα 
Βραχυπρόθεσµα δάνεια  31.12.06 31.12.05
∆άνεια τραπεζών  700.080,00  1.230.476,30
Σύνολα  700.080,00  1.230.476,30

 
 

15. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις. 
 
Τα υπόλοιπα των προµηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων αναλύονται ως εξής. 

 
 
 
  Υπόλοιπα 
  31.12.06 12.12.05 
Προµηθευτές  617.360,60  624.320,51 
Γραµµάτια και επιταγές πληρωτέα  2.216.861,14  1.473.601,68 
Μερίσµατα πληρωτέα  1.194,00  969,00 
Μεταβατικοί λογαριασµοί  3.422,00  0,00 
Ασφαλιστικοί οργανισµοί  73.080,78  139.583,87 
Υποχρεώσεις για φόρους  134.823,71  198.849,75 
Πιστωτές διάφοροι  120.733,03  42.186,82 
Σύνολα  3.167.475,26  2.479.511,63 
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16. Άλλα έσοδα 
 

Τα κατά είδος, άλλα έσοδα της εταιρείας,  την 31.12.2006 και την 31.12.2005 αντίστοιχα αναλύονται ως 
εξής. 

 
 
  Υπόλοιπα 
  31.12.06 31.12.05
Έσοδα από εκ/σεις αγορών και τρόπου 
πληρωµής προµηθευτών     77.297,91  24.460,22
Συµµετοχή οίκων του εξωτερικού σε 
εκθέσεις – ∆ιαφήµιση     22.042,20  57.911,18
∆ιάφορα έσοδα     14.678,33  30.528,61
Σύνολο   114.018,44  112.900,01

 

 

17. Ανάλυση Εξόδων ανά κατηγορία 
 

Η ανάλυση των εξόδων της εταιρείας και η κατανοµή αυτών στις λειτουργίες έχει ως ακολούθως: 

 

           
           
Περίοδος 01.01.06 έως 
31.12.06  Κόστος  Εξοδα  Εξοδα  Χρηµ/κά   
Είδος δαπάνης  πωληθέντων  διοίκησης  διάθεσης  έξοδα  Σύνολο 
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού  0,00  181.906,34  1.355.245,99  0,00  1.537.152,33 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων  40.062,47  183.111,28  159.121,50  0,00  382.295,25 
Παροχές τρίτων  0,00  68.927,89  267.399,71  0,00  336.327,60 
Φόροι τέλη  0,00  5.589,67  3.702,70  0,00  9.292,37 
∆ιάφορα έξοδα  19.248,09  114.406,06  371.546,95  0,00  505.201,10 
Τόκοι και συναφή έξοδα  0,00  0,00  0,00  67.482,92  67.482,92 
Αποσβέσεις ενσωµάτων  0,00  14.602,70  170.388,07  0,00  184.990,77 
Αποσβέσεις αύλων  0,00  1.500,31  18.780,31  0,00  20.280,62 
Προβλέψεις  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Κόστος αποθεµάτων   10.474.926,80  0,00  0,00  0,00  10.474.926,80 
Σύνολα  10.534.237,36  570.044,25  2.346.185,23  67.482,92  13.517.949,76 
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Περίοδος 01.01.05 έως 
31.12.05  Κόστος  Εξοδα  Εξοδα  Χρηµ/κά   
Είδος δαπάνης  πωληθέντων  διοίκησης  διάθεσης  έξοδα  Σύνολο 
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού  0,00  172.991,51  1.150.790,70  0,00  1.323.782,21 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων  39.600,00  186.680,50  156.400,97  0,00  382.681,47 
Παροχές τρίτων  0,00  83.725,29  200.895,06  0,00  284.620,35 
Φόροι τέλη  0,00  4.737,01  2.913,00  0,00  7.650,01 
∆ιάφορα έξοδα  15.706,99  141.239,62  438.768,21  0,00  595.714,82 
Τόκοι και συναφή έξοδα  0,00  0,00  0,00  55.997,56  55.997,56 
Αποσβέσεις ενσωµάτων  0,00  33.530,81  157.629,66  0,00  191.160,47 
Αποσβέσεις αύλων  0,00  1.544,33  14.525,20  0,00  16.069,53 
Κόστος αποθεµάτων   9.894.306,81  0,00  0,00  0,00  9.894.306,81 
Σύνολα  9.949.613,80  624.449,07  2.121.922,80  55.997,56  12.751.983,23 
           

 

 

 

18. Φόρος Εισοδήµατος 
 
 

Κατωτέρω παρατίθενται ανάλυση του φόρου εισοδήµατος περιόδου 01.01.06 έως 31.12.06 και  
01.01.05 έως 31.12.05.  
 

 Υπόλοιπα 
Περιγραφή 31.12.06 31.12.05 
Φόρος εισοδήµατος 492.065,29  425.874,23 
Προβλέψεις και διαφορές παρελθουσών χρήσεων 60.000,00  80.375,00 
Αναβαλλόµενος φόρος αποτελεσµάτων 30.616,59  65.000,85 
Σύνολο 582.681,88  571.250,08 

 
 
 
 

Ο φόρος, επί των κερδών προ φόρων της εταιρείας, διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε 
χρησιµοποιώντας τον σταθµισµένο µέσο συντελεστή φόρου. Η διαφορά έχει ως εξής: 

 

 

 

 

 
   39 
 



 

 

        Υπόλοιπα 
 31.12.06 31.12.05 
  
Κέρδη προ φόρων 1.792.134,91  1.508.003,11 
Συντελεστής φόρου 0,29  0,32 
Αναµενόµενη δαπάνη φόρου 519.719,12  482.561,00 
    
Λοιποί φόροι και διαφορές παρελθουσών 
χρήσεων 0,00  80.375,00 
    
Προσαρµογές φόρων λόγω αλλαγής των 
συντελεστών 2.962,76  6.798,24 
    
Φόρος επί λογιστικών διαφορών 0,00  1.515,84 
    
Προβλέψεις για διαφορές φόρων 60.000,00  0,00 
Φόροι περιόδου 582.681,88  571.250,08 

 
 

19. Μέρισµα ανά µετοχή. 
 

Τα µερίσµατα που καταβλήθηκαν κατά το έτος 2006 και αφορούσαν την χρήση 01.01.05 έως 31.12.05 ανήλθαν 
στο ποσό των € 437.500,00. Το µέρισµα ανά µετοχή ήταν 0,07 ευρώ. 

 

20. Κέρδη ανά µετοχή  
Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται µε διαίρεση του κέρδους που αναλογεί στους µετόχους της εταιρείας 
µε τον σταθµισµένο µέσο όρο των κοινών ονοµαστικών µετοχών στην διάρκεια της περιόδου. Ο σταθµισµένος 
µέσος όρος των κοινών ονοµαστικών µετοχών ισούται µε το αριθµό των κοινών µετοχών.  
 
Τα κέρδη ανά µετοχή αναλύονται ως εξής: 

 
 

  Υπόλοιπα 
  31.12.06 31.12.05 
Κέρδη που αναλογούν 
στους µετόχους   1.209.453,02  936.753,03 
     
Σταθµισµένος µέσος 
αριθµός µετοχών   7.500.000  7.500.000 
     
Βασικά κέρδη κατά µετοχή 0,16  0,12 
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21. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις 
 

Η Εταιρεία δεν έχει παραχωρήσει εγγυητικές επιστολές τραπεζών στα πλαίσια των συνήθων δραστηριοτήτων 
της. 

 

22. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 
 

∆εν υπάρχουν συµµετοχές σε θυγατρικές ή συγγενείς εταιρείες κατά την έννοια του ∆.Λ.Π. 24 , οι δε 
οικονοµικές καταστάσεις δεν περιλαµβάνονται στην ενοποίηση άλλων εταιρειών . Οι συναλλαγές µε 
συνδεδεµένα µέρα κατά την έννοια του ∆.Λ.Π. 24 έχουν ως εξής : 
 
Παροχές προς τη ∆ιοίκηση και στελέχη της εταιρείας κατά την έννοια του ∆.Λ.Π. 24  
 
        31.12.2006  31.12.2005  
Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών  
στελεχών και µελών διοίκησης     401.244,82  383.051,22 
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και  
µέλη της διοίκησης                 0,00                 0,00 
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και  
µέλη της ∆ιοίκησης       0,00   0,00 

 
 

23. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 
 

Πέραν των ήδη αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων 
γεγονότα, τα οποία να αφορούν την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 
(∆ΛΠ). 

 
 

24. Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη 

∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων της εταιρείας. 
 
 

25. Ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις 
Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση του 2004 και οι χρήσεις 2005-2006 είναι 
ανέλεγκτες .H σχηµατισθείσα πρόβλεψη φόρου για τις ανωτέρω 2 ανέλεγκτες χρήσεις  ανέρχεται στο 
ποσό των 60.000 € . 

 
 

26. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 
Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού κατά την 31/12/06 ανέρχεται σε 52 άτοµα (31/12/2005 50 
άτοµα). 
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27.  ∆εσµεύσεις 
 

∆εσµεύσεις από λειτουργικές µισθώσεις - ως µισθωτής 
 
Η εταιρεία έχει συνάψει συµβάσεις λειτουργικών µισθώσεων αυτοκινήτων. Τα µελλοντικά πληρωτέα συνολικά 
µισθώµατα σύµφωνα µε τις σχετικές συµβάσεις έχουν ως εξής: 
 
ΕΤΟΣ                ΕΥΡΩ 
2007       101.790,56 
2008        70.367,84 
2009        46.182,90 
2010        21.683,95 
2011          1.874,96 
ΣΥΝΟΛΟ      241.900,21 
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