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ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΧΡΗΣΗΣ 2007 

 
Η Διοίκηση του Ομίλου ΚΑΛΠΙΝΗΣ – ΣΙΜΟΣ, για την έγκαιρη και απρόσκοπτη 
ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και εν όψει των εξελίξεων στον κλάδο των 
μετάλλων και συγκεκριμένα της βασικής πρώτης ύλης προχωρεί σε μερική 
αναθεώρηση των αρχικών της προβλέψεων για τη χρήση 2007, τις οποίες είχε 
δημοσιοποιήσει στο πλαίσιο επενδυτικής ημερίδας στις 27/09/2007.  
 
Αναλυτικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών το 2007 αναμένεται να 
διαμορφωθεί σε € 185,0 εκατ. περίπου, χωρίς δηλαδή μεταβολή από την 
προηγούμενη πρόβλεψη, σημειώνοντας αύξηση κατά 23,0% έναντι του 2006 όπου 
ανερχόταν σε € 150,4 εκατ. Εξαιρουμένης της δραστηριότητας της ΚΕΝΤΡΟ 
ΧΑΛΥΒΩΝ ΑΕ, η οποία ενοποιείται λόγω κοινής διοίκησης και στην οποία η 
συμμετοχή είναι 0%, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών θα διαμορφωθεί, χωρίς 
μεταβολή από την αρχική πρόβλεψη, σε € 159 εκατ. αυξημένος κατά 17,5% 
έναντι του 2006, ο οποίος ανερχόταν σε € 136,32 εκατ. 
 
Τα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), 
αναμένεται να αυξηθούν από 25,5% έως 29,5% έναντι του 2006 και να 
διαμορφωθούν από € 19,2 εκατ. έως € 19,8 εκατ. έναντι προηγούμενης 
πρόβλεψης € 21,4 εκατ. Τέλος, τα καθαρά μετά από φόρους και δικαιώματα 
μειοψηφίας κέρδη αναμένεται να διαμορφωθούν το 2007 από € 9,5 έως € 10,0 
εκατ. αντί € 10,5 εκατ. της  προηγούμενης πρόβλεψης, αυξημένα κατά 53,2% έως 
61,3% έναντι του 2006. Η οριακή αυτή μείωση από 5% έως 9% περίπου από την 
προηγούμενη πρόβλεψη οφείλεται αφενός στην μεταβολή της τιμής της βασικής α’ 
ύλης, δηλαδή του χάλυβα, αφετέρου δε στη μείωση των τρεχουσών τιμών 
πώλησης. 
 
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η επίπτωση στα αποτελέσματα της 
Α.ΚΑΛΠΙΝΗΣ–Ν.ΣΙΜΟΣ ΑΕΒΕ από τη διαμόρφωση των τιμών του χάλυβα διεθνώς, 
είναι οριακή και αρκετά ηπιότερη από το σύνολο σχεδόν του κλάδου. 
 
 
 
 
 
 
Σημείωση: Περισσότερες πληροφορίες για την Α.ΚΑΛΠΙΝΗΣ-Ν.ΣΙΜΟΣ ΑΕΒΕ είναι 
διαθέσιμες στην εταιρική ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: www.kalpinis-simos.gr. 
 


