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για την περίοδο  

από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2007 
... 

 
Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που 

εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Α. ΚΑΛΠΙΝΗΣ – Ν. ΣΙΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε την 9η 

Αυγούστου και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.kalpinis-simos.gr. 
Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν να 

παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την 

ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της Εταιρίας και του 

Οµίλου, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.). 

Επίσης επισηµαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά 

οικονοµικά στοιχεία έχουν γίνει ορισµένες συµπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων. 

 

 

Α. ΚΑΛΠΙΝΗΣ – Ν. ΣΙΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

Παναγιώτης Σίµος 
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Έκθεση επισκόπησης ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης 
 
Προς τους µετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας “Α. ΚΑΛΠΙΝΗΣ – Ν. ΣΙΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.” 
 
Εισαγωγή 
 
Επισκοπήσαµε τον συνηµµένο εταιρικό και ενοποιηµένο ισολογισµό της “ Α. ΚΑΛΠΙΝΗΣ – Ν. 
ΣΙΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.”  της 30ης Ιουνίου 2007 και τις σχετικές καταστάσεις αποτελεσµάτων, 
µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της εξάµηνης περιόδου που έληξε αυτή την 
ηµεροµηνία, καθώς και την περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και τις λοιπές 
επεξηγηµατικές σηµειώσεις. Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και την 
εύλογη παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται στην ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση («∆ΛΠ 34»). 
∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συµπεράσµατος επί αυτής της ενδιάµεσης οικονοµικής 
πληροφόρησης µε βάση την επισκόπηση µας. 
 
Εύρος της εργασίας επισκόπησης 
 
∆ιενεργήσαµε την επισκόπηση σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 
«Επισκόπηση Ενδιάµεσης Οικονοµικής Πληροφόρησης που ∆ιενεργείται από τον Ανεξάρτητο 
Ελεγκτή της Οικονοµικής Μονάδας» στο οποίο παραπέµπουν τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. 
Η επισκόπηση συνίσταται στην διενέργεια διαδικασιών για την αναζήτηση πληροφοριών, 
κυρίως από άτοµα που είναι υπεύθυνα για οικονοµικά και λογιστικά θέµατα και στη εφαρµογή 
κριτικής ανάλυσης και λοιπών διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος µιας εργασίας επισκόπησης 
είναι ουσιωδώς µικρότερο από έναν έλεγχο που διενεργείται σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά 
Πρότυπα και εποµένως δεν µας δίδει την δυνατότητα να αποκτήσουµε την διασφάλιση ότι έχουν 
περιέλθει στην αντίληψη µας όλα τα σηµαντικά θέµατα τα οποία θα είχαν επισηµανθεί σε έναν 
έλεγχο. Κατά συνέπεια η παρούσα δεν αποτελεί έκθεση ελέγχου. 
 
Συµπεράσµατα επισκόπησης  
 
Με βάση την διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψη µας οτιδήποτε που 
θα µας οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι η συνηµµένη εταιρική και ενοποιηµένη ενδιάµεση 
οικονοµική πληροφόρηση δεν παρουσιάζει εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική 
κατάσταση της εταιρείας κατά την 30η Ιουνίου 2007, τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις 
ταµειακές της ροές για την εξάµηνη περίοδο που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε το 
∆ΛΠ 34. 
Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου µας, εφιστούµε την 
προσοχή σας στην σηµείωση 21 των οικονοµικών καταστάσεων στην οποία γίνεται αναφορά 
ως προς την τρέχουσα φορολογική θέση της Εταιρείας και του Οµίλου και ειδικότερα στις 
ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να 
προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις 
οικονοµικές καταστάσεις σχετικά µε το θέµα αυτό. 
 

  
              Αθήνα 27 Αυγούστου 2007 
 
 
 
 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
      Ιωάννης Τ. Καραλής   
         Α.Μ. ΣΟΕΛ 10801 

                  Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε. 
                                 Φωκ. Νέγρη 3, Τ.Κ. 11257 Αθήνα 

                     Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 125 
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΗΣ Α. ΚΑΛΠΙΝΗΣ – Ν. ΣΙΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 01.01.2007 – 30.06.2007 

 
 

Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνονται οι ακόλουθες 
εταιρείες:  

 

 Ε∆ΡΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. 
(*) 

Ασπρόπυργος 

Επεξεργασία χάλυβα 
και παραγωγή και 
εµπορία σύνθετων 

µεταλλικών προϊόντων

100,00% 
 

958.950,00 
(**) 

Ολική 

CORUS -
ΚΑΛΠΙΝΗΣ – 
ΣΙΜΟΣ- ΑΒΕΕ 

ΥΛΙΚΩΝ 
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ 

Ασπρόπυργος 
Κατασκευή  

µεταλλικών πάνελ 
πολυουρεθάνης 

50,00% 
(Κοινοπραξία) 3.081.750,00 Αναλογική 

ΚΕΝΤΡΟ 
ΧΑΛΥΒΩΝ  Α.Ε.   

(***) 
Νίκαια Εµπορία ειδικών 

χαλύβων 0,00% 0,00 Ολική 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ Α 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007 

 
Επενδυτικό Πρόγραµµα 
Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης πενταετές επενδυτικό πρόγραµµα ποσού 14,7 εκατ. 

ευρώ. Επί του ανωτέρω ποσού προβλέπεται επιχορήγηση 35 % του επενδυτικού 

προγράµµατος. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει: 

1. Την ανέγερση κτιριακών και ειδικών εγκαταστάσεων ποσού ΕΥΡΩ 4,94 εκατ. 

2. Νέο µηχανολογικό εξοπλισµό επεξεργασίας χαλυβουργικών προϊόντων ποσού ΕΥΡΩ 5,94 

εκατ. 

3. Τεχνικό εξοπλισµό ποσού ΕΥΡΩ 2,32 εκατ. 

4. Νέα µεταφορικά µέσα ποσού ΕΥΡΩ 740 χιλ. 

5. ∆απάνες µεταφοράς και εγκατάστασης εξοπλισµού ποσού ΕΥΡΩ 410 χιλ. 

6. Συστήµατα αυτοµατοποίησης – µηχανογράφησης κλπ ποσού ΕΥΡΩ 350 χιλ. 

  

Με το ανωτέρω επενδυτικό πρόγραµµα η Εταιρία εκτιµά ότι βελτιώνει τη θέση της στον κλάδο 

των χαλυβουργικών προϊόντων, αυξάνοντας την ποικιλία των προϊόντων της και εξυπηρετώντας 

σε µεγάλο βαθµό τις παρούσες και µελλοντικές ανάγκες της αγοράς. 
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Έκτακτη Γενική Συνέλευση 
Την 09.05.2007 πραγµατοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατόπιν 

αιτήµατος του µετόχου κ. Γ. Μιχαηλίδη, στην έδρα της Εταιρίας. Στη Γενική Συνέλευση 

παρέστησαν (είτε αυτοπροσώπως είτε νοµίµως εκπροσωπούµενοι) 29 µέτοχοι που κατείχαν 

9.772.491 µετοχές  επί συνόλου 12.432.000 κοινών ονοµαστικών µετοχών ή  σε  ποσοστό 

78,61 %. 

 

Κατά  τη Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν τα κάτωθι θέµατα :  

1. Αναλυτική ενηµέρωση της Γενικής Συνέλευσης για τις συναλλαγές της Εταιρίας µε 

προµηθεύτριες κυπριακές εταιρίες κατά τα έτη 2004, 2005 και 2006. 

2. Ενηµέρωση της Γενικής Συνέλευσης για τους λόγους που εξυπηρετούν τη διαµεσολάβηση 

των ανωτέρω κυπριακών εταιριών στις αγορές προϊόντων από τους παραγωγούς. 

3. Ενηµέρωση της Γενικής Συνέλευσης για τις τιµές αγοράς των προϊόντων από τις ανωτέρω 

εταιρίες σε σχέση µε τις τιµές αγοράς των προϊόντων απευθείας από τους παραγωγούς κατά τα 

έτη 2004, 2005 και 2006. 

4. Παροχή αντιγράφων των συµβάσεων και αναλυτικών καθολικών της Εταιρίας µε τις ανωτέρω 

εταιρίες για τα έτη 2004, 2005 και 2006. 

5. Λήψη απόφασης για την ανάκληση δύο µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και εκλογή νέων 

µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

  

Κατά τη Γενική Συνέλευση ελήφθησαν οι πιο κάτω αποφάσεις :        

Α. Επί των τεσσάρων πρώτων θεµάτων η Γενική Συνέλευση θεώρησε ότι παρασχέθηκε πλήρης 

και αναλυτική πληροφόρηση σε όλα τα θέµατα που είχε ζητήσει ο µέτοχος κ. Γεώργιος 

Μιχαηλίδης, µε ποσοστό 88,18 % των παρόντων. 

Β. Επί του πέµπτου θέµατος η Γενική Συνέλευση αποφάσισε να απορρίψει το αίτηµα του κ. 

Μιχαηλίδη ως αστήρικτο, άδικο και συκοφαντικό µε ποσοστό 90,57 % των παρόντων. 

 
Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση 
Την 27.06.2007 πραγµατοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην έδρα της 

Εταιρίας. Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν (είτε αυτοπροσώπως είτε νοµίµως 

εκπροσωπούµενοι) 21  µέτοχοι  οι οποίοι κατείχαν 9.334.747  επί συνόλου 12.432.000 κοινών 

ονοµαστικών µετοχών ή  σε  ποσοστό 75,09 %. 

 

Κατά  τη Γενική Συνέλευση ελήφθησαν οι πιο κάτω αποφάσεις :  

1. Εγκρίθηκαν οι εκθέσεις του ∆.Σ. και του Ελεγκτή επί των Εταιρικών και των Ενοποιηµένων 

Οικονοµικών Καταστάσεων για την χρήση 2006.  

2. Εγκρίθηκαν οι Εταιρικές και οι Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση 2006 και 

η διάθεση των κερδών της χρήσεως. Εγκρίθηκε καταβολή µερίσµατος 0,20 ευρώ ανά µετοχή. 

∆ικαιούχοι του µερίσµατος είναι οι µέτοχοι της Εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.  
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 της  16ης του µηνός Αυγούστου 2007. Ηµέρα αποκοπής του δικαιώµατος ορίστηκε η 17η  

Αυγούστου 2007. Κατά συνέπεια, από την ηµέρα αυτή οι µετοχές της Εταιρίας θα 

διαπραγµατεύονται χωρίς το δικαίωµα µερίσµατος για τη χρήση 2006. Η πληρωµή του 

µερίσµατος θα γίνει την 27η του µηνός Αυγούστου 2007 µέσω της  τράπεζας   ALPHA  BANK. 

3. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε 

ευθύνη αποζηµίωσης για τη διαχείριση και τον έλεγχο της χρήσης 2006. 

4. Εγκρίθηκε η εκλογή ως Τακτικού Ελεγκτή του κ. Ι. Καραλή και ως Αναπληρωµατικού Ελεγκτή 

του κ. Σ. Παππά από την ελεγκτική εταιρία  ΣΟΛ α.ε.ο.ε. για τη χρήση 2007 και καθορίστηκε η 

αµοιβή τους.  

5. Εγκρίθηκαν οι αµοιβές – αποζηµίωση των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για το έτος 

2006 και προεγκρίθηκαν οι αµοιβές για το έτος 2007.  

6. Εγκρίθηκε η συµµετοχή των µελών του ∆.Σ. και των διευθυντών της σε ∆ιοικητικά Συµβούλια 

των συνδεδεµένων εταιριών. 

Τα υπ’ αριθµόν 1, 2, 3,4 & 5  θέµατα εγκρίθηκαν µε ποσοστό 90.56% των παρόντων, ενώ 

ποσοστό 9.44 % των παρόντων καταψήφισε. Το υπ’ αριθµόν 6 θέµα εγκρίθηκε παµψηφεί ήτοι 

µε ποσοστό 100 % των παρόντων. 

 
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής 
Η Γενική Συνέλευση της κατά 100% θυγατρικής εταιρίας ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε., αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά € 1.200.000 µε 

καταβολή µετρητών. Το µετοχικό κεφάλαιο ύστερα από την αύξηση θα ανέλθει σε € 2.200.000. 

Το ποσό της αύξησης θα αποτελέσει µέρος της ιδίας συµµετοχής σε επενδυτικό πρόγραµµα 

ύψους έως 15 εκ. € στα πλαίσια της επέκτασης των δραστηριοτήτων του Οµίλου της Α. 

ΚΑΛΠΙΝΗΣ – Ν. ΣΙΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.  στη Βόρεια Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή των 

Βαλκανίων. 

 
Στρατηγική συνεργασία µε Corus Group 
Σηµαντική συµφωνία συνήψε η Εταιρία µε την εταιρία CORUS, µέλος του  ινδικού πολυεθνικού 

κολοσσού στο χώρο των µετάλλων TATA-STEEL, που ανοίγει νέες προοπτικές για τα επόµενα 

χρόνια. Συγκεκριµένα, σε συνέχεια της, εδώ και οκτώ χρόνια, ιδιαιτέρως επιτυχηµένης 

συνεργασίας των δύο εταιριών στον τοµέα χαλύβδινων πάνελ επικάλυψης από πολυουρεθάνη, 

µέσω της κοινής εταιρίας CORUS KALPINIS SIMOS SA στην ελληνική και στην βαλκανική 

αγορά, οι διοικήσεις των δύο εταιριών αποφάσισαν να επεκτείνουν τη συνεργασία τους και στον 

τοµέα των κέντρων επεξεργασίας χάλυβα.  

Στη κατεύθυνση αυτή θα δραστηριοποιηθεί νέα κοινή εταιρία, στην οποία θα συµµετέχουν οι 

δύο εταιρείες από 50% η κάθε µία και θα δηµιουργηθούν νέες εγκαταστάσεις, εµπορικές και 

βιοµηχανικές, στην βιοµηχανική περιοχή της Σίνδου στη Θεσσαλονίκη. Οι εγκαταστάσεις αυτές 

θα καταλαµβάνουν, στην πλήρη ανάπτυξή τους, έκταση 17.000 τ.µ. και θα υπαχθούν στο νέο 

επενδυτικό νόµο για επιχορήγηση.  
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Οι πωλήσεις της νέας εταιρείας, συµπεριλαµβανοµένων των κρατών της βαλκανικής, 

προβλέπεται να φθάσουν τους 150.000 τόνους το χρόνο (περίπου 100 εκατ. ευρώ σε σηµερινές 

τιµές), καθόσον θα καλυφθούν περιοχές, δηλαδή Βόρεια Ελλάδα και Βαλκάνια, όπου η 

Α.ΚΑΛΠΙΝΗΣ – Ν.ΣΙΜΟΣ ΑΕΒΕ έχει µικρή µέχρι τώρα παρουσία. 

    
Η υλοποίηση της συµφωνίας προϋποθέτει τις απαραίτητες εγκρίσεις των αρµοδίων αρχών. 

  

Με το δεδοµένο ότι η νέα επένδυση θα είναι επιτυχής και θα αναπτυχθεί όπως 

προβλέπεται, θα εξετασθεί η περαιτέρω διεύρυνση συνεργασίας στα Βαλκανικά κράτη και 

δυνητικά σε άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε επιπλέον εγκαταστάσεις. 

 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Β 

 
ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ & ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2007 

 
Πιστωτικός κίνδυνος  
Ο Όµιλος δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου, αφού οι πωλήσεις γίνονται 

κυρίως σε πελάτες µε αξιολογηµένο ιστορικό πιστώσεων. Η έκθεση σε πιστωτικούς κινδύνους 

παρακολουθείται και αξιολογείται σε συνεχή βάση, ώστε η χορηγούµενη πίστωση να µην 

υπερβαίνει το ανά πελάτη ορισθέν πιστωτικό όριο. Επιπλέον από το 2007 όλες οι πωλήσεις του 

Οµίλου και οι εξ’ αυτών απαιτήσεις από πελάτες ασφαλίζονται. 

 

Κίνδυνος ρευστότητας  
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα αφού ο Όµιλος έχει στην κατοχή του 

ικανοποιητικά διαθέσιµα και εξασφαλισµένες επαρκείς πιστώσεις από τις συνεργαζόµενες 

τράπεζες, απόρροια της µακροχρόνιας συνεργασίας και της υψηλής πιστοληπτικής του 

ικανότητας. 

 
Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
Κατά κανόνα το σύνολο των συναλλαγών και των υπολοίπων του Οµίλου είναι σε Ευρώ. Μικρό 

ποσοστό των αγορών γίνεται σε ∆ολάρια Αµερικής. Επίσης το σύνολο των δανειακών 

υποχρεώσεων του Οµίλου είναι σε Ευρώ. Κατά συνέπεια η έκθεση του Οµίλου σε 

συναλλαγµατικούς κινδύνους αξιολογείται ως χαµηλή. Στο παρόν χρονικό διάστηµα µε την 

ισοτιµία Ευρώ / ∆ολαρίου να βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ο Όµιλος, έχει καλύψει τις 

µελλοντικές υποχρεώσεις του µε προθεσµιακή αγορά δολαρίων και ως εκ τούτου εκτιµά ότι ο 

συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι εξαιρετικά περιορισµένος. 
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Κίνδυνος επιτοκίων 
Ο κίνδυνος αύξησης των επιτοκίων του Ευρώ για τον Όµιλο είναι περιορισµένος καθώς για 

µέρος των δανείων έχει εξασφαλισθεί ανώτερο επιτόκιο, ενώ και η σχέση δανείων προς ίδια 

κεφάλαια διαµορφώνεται σε ιδιαίτερα ικανοποιητικά επίπεδα. 

 
Κίνδυνος αύξησης των τιµών των πρώτων υλών 
Οι τιµές αγοράς πρώτων υλών που εµπορεύεται ο Όµιλος παρουσιάζουν διακυµάνσεις, 

δείχνουν όµως τα τελευταία χρόνια σηµάδια σταθεροποίησης µε αποτέλεσµα να εκτιµάται ότι ο 

κίνδυνος για τον Όµιλο είναι περιορισµένος. 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ  

 
Σηµαντικές συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 
 
 
      
 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
 1.1-30.06 1.1-30.06 
 2007 2006 2007 2006 
Πωλήσεις αγαθών, υπηρεσιών  και 

παγίων στοιχείων 0,00 0,00 1.119.076,92 572.975,40 

Αγορές αγαθών, υπηρεσιών και 

παγίων στοιχείων 0,00 0,00 430.328,03 284.345,27 

Απαιτήσεις 0,00 0,00 173.434,41 117.493,06 
Υποχρεώσεις 0,00 0,00 29.368,91 0,00 
Συναλλαγές και αµοιβές 

διευθυντικών στελεχών και µελών 

της διοίκησης 
613.315,84 570.450,32 418.426,68 406.810,22 

Απαιτήσεις από διευθυντικά 

στελέχη και µέλη της διοίκησης 0,00 0,00 0,00 0,00 

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά 

στελέχη και µέλη της διοίκησης 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

 
Το πρώτο εξάµηνο της χρήσης 2007 ήταν εντυπωσιακό για όλες τις εταιρίες του Οµίλου Α. 

ΚΑΛΠΙΝΗΣ – Ν. ΣΙΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. οι οποίες εκµεταλλεύτηκαν πλήρως τις συνθήκες που 

επεκράτησαν στην αγορά χάλυβος και ενίσχυσαν σηµαντικά τα βασικά τους µεγέθη.  

Αναλυτικότερα ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 33,5 % και ανήλθε σε € 97,5 

εκατ. έναντι € 73,01 εκατ. του αντίστοιχου περσινού εξαµήνου. Τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα 

προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA) 

αυξήθηκαν κατά 74,2 % και ανήλθαν σε € 11,5 εκατ. έναντι € 6,6 εκατ. της αντίστοιχης περσινής 

περιόδου. Τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα προ φόρων αυξήθηκαν κατά 80 % και ανήλθαν σε € 9 

εκατ. έναντι € 5 εκατ. και τέλος τα ενοποιηµένα καθαρά κέρδη µετά την αφαίρεση φόρων και 

δικαιωµάτων µειοψηφίας αυξήθηκαν κατά  62,9 % και ανήλθαν στο ποσό των € 5,7 εκατ. έναντι 

€ 3,5 εκατ. του αντίστοιχου περσινού εξαµήνου.       

 

    

 

 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2007 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΜΟΣ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
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 1.  Ισολογισµός 
(Ποσά σε €)  Ο Μ Ι Λ Ο Σ  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α  

 Σηµ 30 .06 .2007  31 .12 .2006  30 .06 .2007  31 .12 .2006  
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ       
      

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      

Ενσώµατα πάγια 5 47.393.486,31 46.349.598,11 35.576.535,82 34.997.732,56 

Επενδύσεις σε ακίνητα     5 5.199.315,80 5.225.052,64 5.199.315,80 5.225.052,64 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 5 33.690,79 22.901,05 24.032,01 14.877,10 

Επενδύσεις σε συγγενείς θυγατρικές και 
κοινοπραξίες   2.2 1.350,00 1.350,00 4.040.700,00 4.040.700,00 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις  
 53.640,41 36.947,01 45.276,18 30.219,28 

Σύνολο µη κυκλοφορούντων περιουσιακών 
στοιχείων  52.681.483,31 51.635.848,81 44.885.859,81 44.308.581,58 

      
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      
Αποθέµατα 8 54.906.989,81 45.491.307,81 39.763.823,39 36.790.172,54 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 7 107.935.195,38 83.052.295,76 86.058.873,10 66.955.719,62 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 9 795.110,73 1.875.688,23 281.709,25 1.389.028,01 
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών 
στοιχείων  163.637.295,92 130.419.291,80 126.104.405,74 105.134.920,17 

      
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  216.318.779,23 182.055.140,61 170.990.265,55 149.443.501,75 
      
ΚΑΘΑΡΗ  ΘΕΣΗ       
Κεφάλαιο και αποθεµατικά αποδιδόµενα στους 
µετόχους της µητρικής      

Μετοχικό κεφάλαιο 10 11.188.800,00 11.188.800,00 11.188.800,00 11.188.800,00 
Υπέρ το άρτιο 10 14.900.777,70 14.900.777,70 14.900.777,70 14.900.777,70 
Λοιπά αποθεµατικά 10 24.197.545,45 23.952.943,98 24.070.093,73 23.795.093,73 
Αποτελέσµατα εις νέον 10 35.103.426,21 32.100.602,94 32.992.764,74 30.504.406,47 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 10 9.502.336,78 8.502.245,54   
Σύνολο καθαρής θέσης  94.892.886,14 90.645.370,16 83.152.436,17 80.389.077,90 
      
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις      
∆άνεια 12 4.677.062,00 30.000.000,00 4.000.000,00 30.000.000,00 
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 13 1.835.173,13 1.766.570,22 1.147.820,27 1.118.211,50 
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους 14 545.971,87 523.755,22 478.751,86 457.166,86 
Μακροπρόθεσµος φόρος εισοδήµατος  0,00 11.760,14 0,00 0,00 
Επιχορηγήσεις  25 1.245.988,01 0,00 409.467,77 0,00 
Υποχρεώσεις Χρηµατοδοτικών Μισθώσεων 24 1.822,34 2.422,67 0,00 0,00 

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 25 1.119.290,19 0,00 1.119.290,19 0,00 
 
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων  9.425.307,54 32.304.508,25 7.155.330,09 31.575.378,36 
      
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις      
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 11 24.211.716,87 14.040.932,96 18.707.357,35 10.451.443,45 
Τρέχον φόρος εισοδήµατος  4.445.480,10 3.755.846,47 3.535.079,86 3.096.981,20 
Βραχυπρόθεσµα δάνεια 12 83.341.008,62 41.304.953,90 58.440.062,08 23.930.620,84 
Υποχρεώσεις Χρηµατοδοτικών Μισθώσεων 11,24 2.379,96 3.528,87 0,00 0,00 
 
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων  112.000.585,55 59.105.262,20 80.682.499,29 37.479.045,49 
      
Σύνολο υποχρεώσεων  121.425.893,09 91.409.770,45 87.837.829,38 69.054.423,85 
      
Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων  216.318.779,23 182.055.140,61 170.990.265,55 149.443.501,75 
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2.  Κατάσταση Αποτελεσµάτων 
 

2α.  Κατάσταση Αποτελεσµάτων Οµίλου 
 

 (Ποσά σε €) Σηµ. 1.1 – 30.06.07 1.1 – 30.06.06 1.4 – 30.06.07 1.4 – 30.06.06 

Πωλήσεις 16 97.463.498,78 73.093.370,57 50.220.579,20 41.508.275,27 

Κόστος πωλήσεων  -80.734.647,95 -62.164.468,30 -42.533.699,56 34.303.384,66 

Μικτό κέρδος  16.728.850,83 10.928.902,27 7.686.879,64 7.204.890,61 

Άλλα έσοδα 17 1.212.112,45 1.275.527,16 659.311,56 728.239,75 

Έξοδα διαθέσεως  -4.607.704,51 -3.785.678,28 -2.242.599,81 -1.912.446,25 

Έξοδα διοικήσεως  -1.823.517,58 -1.964.851,66 -987.307,07 -901.414,76 

Άλλα έξοδα  17 -878.822,13 -635.399,69 -503.962,24 -516.964,78 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 17 319.938,79 380.162,97 210.933,77 227.478,63 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος 17 -1.943.921,96 -1.189.990,14 -1.058.589,67 -620.402,36 

Μερίσµατα από θυγατρικές επιχειρήσεις  0,00 0,00 0,00 0,00 

Κέρδος προ φόρου  9.006.935,89 5.008.672,63 3.764.666,18 4.209.380,84 

Φόρος εισοδήµατος 18 -2.273.019,91 -1.231.855,34 -938.470,90 -1.237.516,98 

      

Καθαρό κέρδος περιόδου  6.733.915,98 3.776.817,29 2.826.195,28 2.971.863,86 

      

Αποδιδόµενο σε       

Μετόχους µητρικής  5.733.824,74 3.495.856,20 2.508.047,57 2.736.276,22 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας  1.000.091,24 280.961,09 318.144,71 235.587,64 

      

Κέρδη κατά µετοχή αποδιδόµενα στους µετόχους 
της µητρικής 19 0,461 0,281 0,201 0,220 
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2β.  Κατάσταση Αποτελεσµάτων Εταιρίας 
 

 (Ποσά σε €) Σηµ. 1.1 – 30.06.07 1.1 – 30.06.06 1.4 – 30.06.07 1.4 – 30.06.06 

Πωλήσεις 16 79.368.675,09 62.361.670,06 41.024.704,60 35.084.105,72 

Κόστος πωλήσεων  -66.261.784,53 -53.356.333,40 -34.837.471,62 -29.174.265,68 

Μικτό κέρδος  13.106.890,56 9.005.336,66 6.187.232,98 5.909.840,04 

Άλλα έσοδα 17 1.134.167,70 1.160.282,40 608.885,34 608.352,53 

Έξοδα διαθέσεως  -3.694.328,45 -3.093.193,97 -1.778.466,69 -1.540.410,12 

Έξοδα διοικήσεως  -1.438.111,36 -1.642.763,35 -772.283,62 -740.026,27 

Άλλα έξοδα  17 -847.582,24 -614.763,03 -486.236,18 -496.352,91 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 17 263.616,66 328.603,88 177.285,22 193.288,24 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος 17 -1.486.798,83 -903.789,12 -785.562,23 -481.342,82 

Μερίσµατα από θυγατρικές επιχειρήσεις  0,00 0,00 0,00 0,00 

Κέρδος προ φόρου  7.037.854,04 4.239.713,47 3.150.854,82 3.453.348,69 

Φόρος εισοδήµατος 18 -1.788.095,77 -1.105.089,09 -791.845,81 -1.026.916,89 

      

Καθαρό κέρδος περιόδου  5.249.758,27 3.134.624,38 2.359.009,01 2.426.431,80 

      

Κέρδη κατά µετοχή  19 0,422 0,252 0,190 0,195 
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3. Κατάσταση µεταβολών καθαρής θέσης 
 
 
(Α)  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ 

 

 

  Αναλογούντα στους µετόχους  της µητρικής ∆ικαιώµατα 
µειοψηφίας 

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

  Μετοχικό 
Κεφάλαιο Αποθεµατικά Αποτελέσµατα 

εις νέον   

Υπόλοιπο την 1.1.2006   26.089.577,70 23.847.943,98 26.678.929,96 7.161.818,39 83.778.270,04 

Καθαρό κέρδος περιόδου   0,00 0,00 6.210.432,98 908.427,15 7.118.860,13 

Καθαρό κέρδος περιόδου που 
καταχωρήθηκε (συνολικά)   0,00 0,00 6.210.432,98 908.427,15 7.118.860,13 

Μη αναγνώριση αφορολόγητων 
αποθεµατικών  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Μεταφορά κερδών στα αποθεµατικά   0,00 105.000,00 -105.000,00 0,00 0,00 

 Προϊόν από έκδοση µετοχών  0,00 0,00 0,00 432.000,00 432.000,00 

Μέρισµα περιόδου 2006  0,00 0,00 -683.760,00 0,00 -683.760,00 

Εξαγορά δικαιωµάτων µειοψηφίας  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   0,00 105.000,00 5.421.672,98 1.340.427,15 6.867.100,13 

Υπόλοιπο 31.12.2006  26.089.577,70 23.952.943,98 32.100.602,94 8.502.245,54 90.645.370,16 

Κέρδος περιόδου  0,00 0,00 5.733.824,74 1.000.091,24 6.733.915,98 

Καθαρό κέρδος περιόδου που 
καταχωρήθηκε (συνολικά)  0,00 0,00 5.733.824,74 1.000.091,24 6.733.915,98 

Μεταφορά κερδών στα αποθεµατικά  0,00 244.601,47 -244.601,47 0,00 0,00 

Προϊόν από έκδοση µετοχών  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Μέρισµα περιόδου 2006  0,00 0,00 -2.486.400,00 0,00 -2.486.400,00 

    0,00 244.601,47 3.002.823,27 1.000.091,24 4.247.515,98 

Υπόλοιπα 30.06.2007   26.089.577,70 24.197.545,45 35.103.426,21 9.502.336,78 94.892.886,14 
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(Β)  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 
 

 

  Αναλογούντα στους µετόχους της µητρικής ∆ικαιώµατα 
µειοψηφίας 

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

    Μετοχικό 
Κεφάλαιο Αποθεµατικά Αποτελέσµατα 

εις νέον     

Υπόλοιπο την 1.1.2006   26.089.577,70 23.690.093,73 25.927.414,27 0,00 75.707.085,70 

Καθαρό κέρδος περιόδου   0,00 0,00 5.365.752,20 0,00 5.365.752,20 

Καθαρό κέρδος περιόδου που 
καταχωρήθηκε (συνολικά)   0,00 0,00 5.365.752,20 0,00 5.365.752,20 

Μη αναγνώριση αφορολόγητων 
αποθεµατικών   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Μεταφορά κερδών στα αποθεµατικά  0,00 105.000,00 -105.000,00 0,00 0,00 

Μέρισµα περιόδου 2005  0,00 0,00 -683.760,00 0,00 -683.760,00 

    0,00 105.000,00 4.576.992,20 0,00 4.681.992,20 

Υπόλοιπο 31.12.2006   26.089.577,70 23.795.093,73 30.504.406,47 0,00 80.389.077,90 

Κέρδος περιόδου   0,00 0,00 5.249.758,27 0,00 5.249.758,27 

Καθαρό κέρδος περιόδου που 
καταχωρήθηκε (συνολικά)   0,00 0,00 5.249.758,27 0,00 5.249.758,27 

Μεταφορά κερδών στα αποθεµατικά   0,00 275.000,00 -275.000,00 0,00 0,00 

 Προϊόν από έκδοση µετοχών  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Μέρισµα περιόδου 2006  0,00 0,00 -2.486.400,00 0,00 -2.486.400,00 

   0,00 275.000,00 2.488.358,27 0,00 2.763.358,27 

Υπόλοιπα 30.06.2007  26.089.577,70 24.070.093,73 32.992.764,74 0,00 83.152.436,17 
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4. Κατάσταση ταµειακών ροών 
 
 

  (Ποσά σε €) Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
  1.1-30.06.2007 1.1-30.06.2006 1.1-30.06.2007 1.1-30.06.2006 

Λειτουργικές δραστηριότητες     
Κέρδη προ φόρων 9.006.935,89 5.008.672,63 7.037.854,04 4.239.713,47 
Πλέον / µείον προσαρµογές για:     
Αποσβέσεις 853.313,39 786.107,37 639.729,34 623.320,53 
Προβλέψεις 22.216,65 129.660,00 21.585,00 102.000,00 
Συναλλαγµατικές διαφορές 0,00 0,00 0,00 0,00
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα κέρδη και ζηµιές) 
επενδυτικής δραστηριότητας 10.885,51 -2.138,26 -3.195,21 -709,20 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.952.613,03 1.189.990,14 1.486.798,83 903.789,12 
 11.845.964,47 7.112.291,88 9.182.772,00 5.868.113,92 
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές 
λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται 
µε τις λειτουργικές δραστηριότητες     
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων  -9.415.682,00 229.930,14 -2.973.650,85 813.101,37 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -24.899.593,02 -9.771.206,76 -19.118.210,38 -9.658.630,06 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)  11.011.665,51 -1.930.931,52 7.087.218,45 -1.918.004,09 
Μείον :     
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -1.817.867,23 -1.192.268,11 -1.368.666,51 -882.180,65 
Καταβεβληµένοι φόροι -1.526.543,51 -179.003,70 -1.320.388,34 -73.340,45 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) -14.802.055,78 -5.731.188,07 -8.510.925,63 -5.850.939,96 
     
Επενδυτικές δραστηριότητες     
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών 
και λοιπών επενδύσεων 0,00 0,00 0,00 0,00
Αγορά Χρεογράφων 0,00 0,00 0,00 0,00
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων 
περιουσιακών στοιχείων  -2.867.104,85 -1.891.194,34 -996.598,18 -1.652.009,63 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων 
παγίων  7.500,00 100,00 6.500,00 100,00 
Τόκοι εισπραχθέντες 1.083,49 3.063,01 767,41 1.628,91 
Μερίσµατα εισπραχθέντα 0,00 0,00 0,00 0,00 
Σύνολο εισροών / (εκροών)  από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) -2.858.521,36 -1.888.031,33 -989.330,77 -1.650.280,72 
      
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες     
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 63.887.062,00 35.450.000,00 36.600.000,00 33.850.000,00 
Εξοφλήσεις δανείων -47.300,00 -26.749.471,29 -28.200.000,00 -26.150.000,00 
Μερίσµατα πληρωθέντα -7.062,36 0,00 -7.062,36 0,00 
Σύνολο εισροών / (εκροών)  από 
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 16.579.999,64 8.700.528,71 8.392.937,64 7.700.000,00 
      
Καθαρή αύξηση /  (µείωση) στα ταµειακά 
διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ) -1.080.577,50 1.081.309,31 -1.107.318,76 198.779,32 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης 
περιόδου 1.875.688,23 1.976.798,67 1.389.028,01 1.235.893,07 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης 
περιόδου 795.110,73 3.058.107,98 281.709,25 1.434.672,39 
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5.   Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 
 
 

1.  Γενικές πληροφορίες 
 
 
Η Εταιρία «Α. ΚΑΛΠΙΝΗΣ – Ν. ΣΙΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ιδρύθηκε το 
1958 σαν Ε.Π.Ε. και το 1965 µετατράπηκε σε Α.Ε. Έχει την έδρα της στο ∆ήµο Ασπροπύργου 
(Λ. ∆ιυλιστηρίων θέση Άγ. Ιωάννης) και είναι εγγεγραµµένη στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική 
Γραµµατεία Εµπορίου, ∆ιεύθυνση Ανωνύµων Εταιρειών και Πίστεως, µε Αριθµό Μητρώου 
Ανωνύµων Εταιρειών 7365/06/Β/86/32. 
 
Κύρια δραστηριότητα της εταιρείας  είναι η εισαγωγή, επεξεργασία και εµπορία χάλυβος 
λαµαρινών, ειδών σιδήρου, µετάλλων και συναφών ειδών. 
 
Οι µετοχές της Εταιρείας διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών από το 1990.  
 
∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρίας, καθώς και αποφάσεις 
δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων  που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην 
οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της. 
 
Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρίας είναι www.kalpinis-simos.gr 
 
Οι  οικονοµικές καταστάσεις της 30.06.2007  έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
Εταιρίας την 09/08/2007. 
 
 
2.  Οι σηµαντικές λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί ο Όµιλος 
 
 
2.1   Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων  
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας Α. ΚΑΛΠΙΝΗΣ – Ν. ΣΙΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. και του Οµίλου 
έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 
(∆.Π.Χ.Π.) και τις διερµηνείες όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως 
ηµεροµηνία µετάβασης του Οµίλου στα ∆.Π.Χ.Π. ορίστηκε η 1η Ιανουαρίου 2004 οπότε και 
συντάχθηκε ο Ισολογισµός Έναρξης. 
 
Οι παραπάνω καταστάσεις είναι βασισµένες στις οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζει η 
Εταιρία και ο Όµιλος σύµφωνα µε τον Ελληνικό Εµπορικό Νόµο, προσαρµοσµένες µε τις 
κατάλληλες εξωλογιστικές εγγραφές προκειµένου να εναρµονισθούν µε τα ∆.Π.Χ.Π. και έχουν 
συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους εκτός ορισµένων εξαιρέσεων, που 
αφορούν ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία (οικόπεδα & κτίρια  - κτιριακές εγκαταστάσεις) που 
αποτιµήθηκαν στην εύλογη αξία τους. 
 
Η προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τις γενικά αποδεκτές λογιστικές 
αρχές  απαιτεί τη χρήση εκτιµήσεων και υποθέσεων που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των 
λογαριασµών ενεργητικού και παθητικού, και γνωστοποίηση των ενδεχόµενων στοιχείων 
ενεργητικού και παθητικού κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, 
καθώς και τα παρουσιαζόµενα έσοδα κατά τις υπό εξέταση χρήσεις. Αν και οι συγκεκριµένες 
εκτιµήσεις είναι βασισµένες στις βέλτιστες γνώσεις της ∆ιοίκησης (του Οµίλου), τα πραγµατικά 
αποτελέσµατα ενδέχεται τελικά να διαφέρουν από τις εκτιµήσεις αυτές. 
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2.2  Ενοποίηση 
 
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις αποτελούνται από τις οικονοµικές καταστάσεις της 
Μητρικής Α. ΚΑΛΠΙΝΗΣ – Ν. ΣΙΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. και των λοιπών εταιριών του Οµίλου, οι οποίες 
είναι οι κατωτέρω: 
 

 Ε∆ΡΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε (*) 
Ασπρόπυργος 

Επεξεργασία χάλυβα 
και παραγωγή και 
εµπορία σύνθετων 

µεταλλικών προϊόντων

100,00% 
 

958.950,00 
(**) 

Ολική 

CORUS -
ΚΑΛΠΙΝΗΣ – 
ΣΙΜΟΣ- ΑΒΕΕ 

ΥΛΙΚΩΝ 
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ 

Ασπρόπυργος 
Κατασκευή  

µεταλλικών πάνελ 
πολυουρεθάνης 

50,00% 
(Κοινοπραξία) 3.081.750,00 Αναλογική 

ΚΕΝΤΡΟ 
ΧΑΛΥΒΩΝ  Α.Ε   

(***) 
Νίκαια Εµπορία ειδικών 

χαλύβων 0,00% 0,00 Ολική 

 
(*) Η Γενική Συνέλευση της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας “ΣΥΝΘΕΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε. ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ” την 1.12.2006 αποφάσισε την αναβίωση της µε νέα  
επωνυµία ”ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ” και διακριτικό τίτλο “ΜΕΤΑΛΠΡΟ 
Α.Ε.”. Προέβη στην αγορά οικοπέδου 32 στεµµάτων στη ΒΙΠΕ ΣΙΝ∆ΟΥ όπου πρόκειται να 
ανεγερθούν εγκαταστάσεις στα πλαίσια της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του Οµίλου στη 
Βόρεια Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.  
 
Σηµαντική συµφωνία συνεργασίας συνήψαν οι εταιρείες “ Α. ΚΑΛΠΙΝΗΣ – Ν. ΣΙΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. “ 
και η “CORUS”, µέλος του ινδικού πολυεθνικού κολοσσού στο χώρο των µετάλλων “TATA-
STEEL”, στον τοµέα των κέντρων επεξεργασίας χάλυβα. Στην κατεύθυνση αυτή θα 
δραστηριοποιηθεί νέα κοινή εταιρεία στην οποία θα συµµετέχουν οι δυο εταιρείες από 50% η 
κάθε µια. Η συµφωνία περιλαµβάνει νέες εµπορικές και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις στην 
βιοµηχανική περιοχή της Σίνδου στη Θεσσαλονίκη. 
 
(**) Κόστος κτήσης συµµετοχής €   1.004.950,00  

             Μείον αποµείωση αξίας €       46.000,00 

                                  Υπόλοιπο €      958.950,00 

 
(***) Η ανωτέρω εταιρία υπόκειται σε έλεγχο από τη Μητρική Εταιρία. 
 
∆ιεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα και µη πραγµατοποιούµενα κέρδη από συναλλαγές µεταξύ 
των εταιρειών του οµίλου απαλείφονται. Οι µη πραγµατοποιούµενες ζηµιές επίσης 
απαλείφονται, εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει ενδείξεις αποµείωσης του µεταβιβασθέντος 
περιουσιακού στοιχείου. Οι λογιστικές αρχές των εταιρειών του οµίλου έχουν τροποποιηθεί 
ώστε να είναι οµοιόµορφες µε αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον όµιλο. Στις εταιρικές 
Οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας «Α. ΚΑΛΠΙΝΗΣ – Ν. ΣΙΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.», η  συµµετοχή  στις 
ανωτέρω εταιρίες αποτιµάται στην αξία κτήσεως, µείον τυχόν πρόβλεψη για αποµείωση της 
αξίας τους.  
 
Η συµµετοχή σε συγγενείς εταιρίες όπως εµφανίζεται στον ισολογισµό αφορά θυγατρική της 
CORUS -ΚΑΛΠΙΝΗΣ – ΣΙΜΟΣ- ΑΒΕΕ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ στη Ρουµανία. ∆εν έγινε ενοποίηση 
λόγω ασηµαντότητας του µεγέθους. 
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2.3 Συναλλαγµατικές µετατροπές  
 
Το νόµισµα µέτρησης και αναφοράς του οµίλου είναι το ευρώ και κατά συνέπεια οι οικονοµικές 
καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ. Οι συναλλαγές σε ξένο νόµισµα µετατρέπονται σε ευρώ 
βάσει των ισοτιµιών που ισχύουν κατά τις ηµεροµηνίες των συναλλαγών. Οι απαιτήσεις και 
υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων 
προσαρµόζονται   ώστε    να   αντανακλούν    τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες της ηµεροµηνίας 
σύνταξης. Τα κέρδη και οι ζηµιές που  προκύπτουν  από τέτοιες συναλλαγές  καταχωρούνται 
στην κατάσταση αποτελεσµάτων. 
 
2.4  Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 
 
(α) Θυγατρικές Εταιρείες 
 
Θυγατρικές είναι η εταιρείες πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από την µητρική εταιρεία. Οι 
θυγατρικές εταιρείες ενοποιούνται πλήρως µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης κατά την 
ηµεροµηνία απόκτησης του ελέγχου, ενώ παύουν να ενοποιούνται κατά την ηµεροµηνία που ο 
έλεγχος σταµατάει να υφίσταται. Τα ενδοεταιρικά υπόλοιπα µεταξύ των εταιρειών του οµίλου, οι 
συναλλαγές µεταξύ των εταιρειών του οµίλου καθώς και τα µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη 
απαλείφονται πλήρως στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις καταρτίζονται χρησιµοποιώντας τις ίδιες λογιστικές αρχές, ενώ όπου κρίνεται 
σκόπιµο γίνονται οι απαραίτητες τροποποιήσεις. Οι επενδύσεις σε θυγατρικές καταχωρούνται 
στο κόστος κτήσης µείον τυχόν αποµείωση. 
 
(β)  Συνδεδεµένες – Συγγενείς Εταιρείες 
 
Συνδεδεµένες είναι οι εταιρείες πάνω στις οποίες η µητρική ασκεί ουσιώδη επιρροή και οι 
οποίες δεν θεωρούνται ούτε θυγατρικές ούτε κοινοπραξίες. Γενικά η κατοχή µεταξύ 20% και 
50% των δικαιωµάτων ψήφου, υποδεικνύει την ύπαρξη ουσιώδους επιρροής. Οι επενδύσεις σε 
συνδεδεµένες εταιρείες λογιστικοποιούνται µε την µέθοδο της καθαρής θέσης και 
καταχωρούνται αρχικά στο κόστος κτήσης. 
 
(γ)  Κοινοπραξίες (Οντότητες υπό κοινό έλεγχο)  
 
Η οντότητα υπό κοινό έλεγχο είναι µια κοινοπραξία που περιλαµβάνει την ίδρυση µιας εταιρείας 
στην οποία ο κάθε κοινοπρακτών λαµβάνει ένα µερίδιο. Λειτουργεί όπως όλες οι άλλες 
οντότητες εκτός του ότι υπάρχει συµβατικός διακανονισµός µεταξύ των κοινοπρακτούντων που 
καθορίζει τον από κοινού έλεγχο των οικονοµικών δραστηριοτήτων της οντότητας αυτής. Η 
εταιρεία ενοποιεί το µερίδιο της σε κοινοπραξίες χρησιµοποιώντας την µέθοδο της αναλογικής 
ενοποίησης. 
 
 
2.5  Ενσώµατα Περιουσιακά Στοιχεία 
 
Τα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις οικονοµικές 
καταστάσεις στις αξίες κτήσης τους (ιστορικό κόστος), µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και την 
τυχόν αποµείωση τους. 
 
Η αξία κτήσεως των οικοπέδων και των κτιρίων-κτιριακών εγκαταστάσεων προσδιορίστηκε κατά 
την ηµεροµηνία µετάβασης στην τρέχουσα αξία. Ο όµιλος ανέθεσε την εκτίµηση των ακινήτων 
του σε ανεξάρτητο εκτιµητή µε σκοπό την αποτύπωση αυτών στην εύλογη αξία τους κατά την 
ηµεροµηνία µετάβασης.  
 
Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των 
στοιχείων. Μεταγενέστερες προσθήκες και βελτιώσεις καταχωρούνται σε επαύξηση του κόστους 
των σχετικών παγίων εφόσον προσαυξάνουν την ωφέλιµη ζωή ή την παραγωγική δυναµικότητα 
του παγίου ή µειώνουν το κόστος λειτουργίας του. Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται 
στα έξοδα της χρήσης που πραγµατοποιούνται. 
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Οι αποσβέσεις των ενσώµατων παγίων (πλην των οικοπέδων, τα οποία  δεν αποσβένονται)  
υπολογίζονται µε τη σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους. Η εκτιµώµενη διάρκεια της 
ωφέλιµης ζωής, κατά κατηγορία παγίου, έχει ως εξής: 
 
Κτίρια – Κτιριακές Εγκαταστάσεις κλπ        10 - 30 έτη 

Μηχανολογικός Εξοπλισµός κλπ                10 - 30 έτη 

Μεταφορικά Μέσα                                       10 - 20 έτη 

Λοιπός Εξοπλισµός                                   3,3 - 15 έτη  

 
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώµατων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, οι 
διαφορές (αποµείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα. Κατά την απόσυρση ή 
πώληση κάποιου περιουσιακού στοιχείου, το σχετικό κόστος και οι σωρευµένες αποσβέσεις 
διαγράφονται από τους αντίστοιχους λογαριασµούς τη χρονική περίοδο της απόσυρσης ή της 
πώλησης και τα σχετικά κέρδη ή ζηµιές καταχωρούνται  στα αποτελέσµατα της χρήσης.  
 
Έξοδα εγκαταστάσεως 
 
Τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης που δεν πληρούσαν τα κριτήρια αναγνώρισης των ∆ΛΠ 
διεγράφησαν. Έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων που συµπεριλαµβάνονταν στα έξοδα 
πολυετούς απόσβεσης µεταφέρθηκαν σε αύξηση της αξίας κτήσεως των ακινήτων. Τα έξοδα 
ακινητοποιήσεων τα οποία µεταφέρθηκαν σε αύξηση της αξίας κτήσεως των ακινήτων  στις 
30.06.2007 είναι για τον Όµιλο 503.768,52 € και για την Εταιρία 287.894,30 €. 
 
 
2.6   Άυλα περιουσιακά στοιχεία  
 
Στα άυλα στοιχεία του ενεργητικού περιλαµβάνονται λογισµικά προγράµµατα που  αποτιµώνται 
στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε τη σταθερή µέθοδο 
κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών, περίπου 3,3 έτη. ∆απάνες που 
γίνονται για την ανάπτυξη και τη συντήρηση των λογισµικών προγραµµάτων  αναγνωρίζονται 
ως έξοδα όταν πραγµατοποιούνται. 
 
 
2.7  Επενδύσεις σε ακίνητα  
 
Επενδύσεις σε ακίνητα είναι ακίνητα (εδαφικές εκτάσεις ή κτίρια ή µέρος ενός κτιρίου ή 
αµφότερα) που κατέχονται (από τον ιδιοκτήτη ή από τον µισθωτή µε χρηµατοδοτική µίσθωση) 
µε σκοπό να αποφέρουν ενοίκια ή αύξηση της αξίας τους ή αµφότερα, και όχι για: 
 

• Να χρησιµοποιηθούν στην παραγωγή (εργοστάσια) ή προµήθεια αγαθών (αποθήκες) ή 
για διοικητικούς σκοπούς (κτίρια γραφείων) 

• Να πωληθούν κατά την συνήθη πορεία των εργασιών της επιχείρησης 
 
Οι επενδύσεις σε ακίνητα αποτιµούνται σύµφωνα µε την µέθοδο του κόστους κτήσης (όπως 
ακριβώς και τα λειτουργικά ακίνητα) και εµφανίζονται στον ισολογισµό στο κόστος κτήσης 
µειωµένα µε τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις σωρευµένες ζηµιές αποµείωσης 
 
 
2.8 Έλεγχος αποµείωσης ενσώµατων και αύλων στοιχείων 
 
Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους 
όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιµη αξία είναι η 
µεγαλύτερη αξία µεταξύ της καθαρής τιµής πώλησης (τιµή πώλησης µειωµένη µε τα έξοδα 
πώλησης) και της αξίας χρήσης. Η ζηµιά λόγω µείωσης της αξίας των στοιχείων του 
ενεργητικού αναγνωρίζεται όταν η λογιστική αξία των στοιχείων αυτών ή της µονάδας 
δηµιουργίας ταµειακών ροών, είναι µεγαλύτερη από το ανακτήσιµο ποσό τους.  
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2.9   Επενδύσεις 
 
(α) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές 
καταχωρούµενες στα αποτελέσµατα 
 
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται µε 
σκοπό την κερδοσκοπία συµπεριλαµβανοµένων των παραγώγων. 
 
(β) ∆άνεια και απαιτήσεις  
 
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες η 
προσδιορισµένες πληρωµές τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές.  
 
∆ηµιουργούνται όταν ο Όµιλος δίνει χρήµατα ή παρέχει αγαθά και υπηρεσίες για τα οποία δεν 
υπάρχει πρόθεση πώλησης. Περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό µε εξαίρεση εκείνα 
τα οποία λήγουν µετά την παρέλευση 12 µηνών από την ηµεροµηνία του ισολογισµού και τα 
οποία καταχωρούνται ως µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. 
 
(γ) ∆ιακρατούµενες ως την λήξη επενδύσεις  
 
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή 
προσδιορισµένες πληρωµές και συγκεκριµένη λήξη και τα οποία ο Όµιλος έχει την πρόθεση και 
την ικανότητα να τα διακρατήσει ως την λήξη τους. 
 
(δ) ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
 
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν µπορούν να 
ενταχθούν σε κάποια άλλη από τις ανωτέρω κατηγορίες. Περιλαµβάνονται στα µη 
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εφόσον η διοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα 
ρευστοποιήσει εντός διαστήµατος 12 µηνών από την ηµεροµηνία του Ισολογισµού.  
Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων καταχωρούνται κατά την ηµεροµηνία της 
συναλλαγής, που είναι η ηµεροµηνία που ο Όµιλος δεσµεύεται να αγοράσει ή να πουλήσει το 
στοιχείο.  Οι επενδύσεις αρχικά καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους η οποία προσαυξάνεται 
µε τις δαπάνες οι οποίες είναι άµεσα επιρριπτέες στην συναλλαγή, µε εξαίρεση όσον αφορά τις 
άµεσα επιρριπτέες στην συναλλαγή δαπάνες, τα στοιχεία εκείνα που αποτιµώνται στην εύλογη 
αξία τους µε µεταβολές καταχωρούµενες στα αποτελέσµατα. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν 
το δικαίωµα στις ταµειακές ροές από τις επενδύσεις  παύει να υφίσταται και ο Όµιλος έχει 
µεταβιβάσει όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας. Τα διαθέσιµα προς πώληση 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους, ενώ τα κέρδη και 
οι ζηµιές που τυχόν προκύπτουν καταχωρούνται σε αποθεµατικό ιδίων κεφαλαίων µέχρι τα 
στοιχεία αυτά να πωληθούν ή να υποστούν αποµείωση. Κατά την πώληση ή την αποµείωση, τα 
κέρδη ή οι ζηµιές καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. 
Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που είναι 
διαπραγµατεύσιµα σε ενεργές αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές τους. Για τα µη 
διαπραγµατεύσιµα στοιχεία οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται µε την χρήση τεχνικών 
αποτίµησης όπως η προεξόφληση µελλοντικών ταµειακών ροών και µοντέλα αποτίµησης 
δικαιωµάτων προαίρεσης. 
Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού ο Όµιλος πρέπει να προβαίνει σε εκτιµήσεις για το αν τα 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί αποµείωση. Για συµµετοχικούς τίτλους 
που έχουν ταξινοµηθεί ως διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία, τέτοια ένδειξη 
αποτελεί η σηµαντική µείωση της εύλογης αξίας τους σε σχέση µε το κόστος κτήσης. Αν 
υπάρχει αποµείωση, η σωρευµένη στα ίδια κεφάλαια ζηµιά µεταφέρεται στα αποτελέσµατα. Οι 
ζηµιές αποµείωσης των συµµετοχικών τίτλων που καταχωρούνται στα αποτελέσµατα δεν 
αναστρέφονται µέσω αποτελεσµάτων.                                                                                                                           
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2.10   Αποθέµατα 
 
Τα αποθέµατα αποτιµώνται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ του κόστους κτήσεως ή παραγωγής 
τους και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας τους. Το κόστος προσδιορίζεται µε τη µέθοδο του 
µέσου σταθµικού κόστους και περιλαµβάνει τις δαπάνες απόκτησης των αποθεµάτων ή τις 
δαπάνες παραγωγής τους και τις δαπάνες µεταφοράς στο χώρο αποθήκευσής τους. Το 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 αφαιρούµενου του κόστους διάθεσης, όπου συντρέχει 
περίπτωση. 
 
 
2.11   Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
 
Τα ταµειακά διαθέσιµα και τα ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά και τις καταθέσεις 
όψεως. 
 
2.12   Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεµατικά 
 
Το µετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει τις κοινές ονοµαστικές µετοχές της εταιρείας και τα 
αποθεµατικά από την έκδοση των µετοχών υπέρ το άρτιο. Τα έξοδα που πραγµατοποιούνται 
κατά την έκδοση µετοχών, εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήµατος σε 
µείωση του προϊόντος της έκδοσης, στη διαφορά υπέρ το άρτιο.  
 
Σηµειώνουµε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας την 29.06.2006 αποφάσισε τη 
µετατροπή των µετοχών της από ανώνυµες σε ονοµαστικές. Η διαδικασία της µετατροπής των 
µετοχών ολοκληρώθηκε την 8.9.2006, οπότε και ξεκίνησε η διαπραγµάτευση των νέων 
ονοµαστικών µετοχών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. 
 
 
2.13    ∆ανεισµός  
 
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα κόστη για 
την πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος 
µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου. Τα δάνεια που η εταιρεία έχει το δικαίωµα να 
αναβάλλει την εξόφληση τους για πάνω από 12 µήνες θεωρούνται µακροπρόθεσµα. 
 
 
2.14  Αναβαλλόµενοι φόροι 
 
Η επιβάρυνση της περιόδου µε φόρο εισοδήµατος περιλαµβάνει τους τρέχοντες και 
αναβαλλόµενους φόρους, δηλαδή φόρους ή φορολογικές ελαφρύνσεις που  σχετίζονται µε τα 
οικονοµικά οφέλη  που προέκυψαν κατά την τρέχουσα περίοδο, αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή 
θα καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους. 
 
Ο αναβαλλόµενος φόρος υπολογίζεται επί όλων των προσωρινών διαφορών του ισολογισµού 
(διαφορά µεταξύ λογιστικής αξίας έκαστου στοιχείου και της αντίστοιχης φορολογικά 
αναγνωριζόµενης αξίας αυτών). 
 
Επί αναπροσαρµογής µη αποσβέσιµου παγίου στοιχείου (γήπεδα κλπ) στην εύλογη αξία του, ο 
αναβαλλόµενος φόρος υπολογίζεται επί της αξίας ρευστοποίησης (πώλησης) αυτού. 
 
Η δαπάνη του αναβαλλόµενου φόρου βαρύνει τα αποτελέσµατα της χρήσης στην οποία 
λογίζεται. Στην περίπτωση όµως που οι προσωρινές διαφορές έχουν καταχωρηθεί στην καθαρή 
θέση, ο αντίστοιχος αναβαλλόµενος φόρος καταχωρείται απ’ ευθείας στην καθαρή θέση. 
 
∆εν λογίζεται αναβαλλόµενος φόρος για µία φορολογική υποχρέωση που ενδέχεται να γεννηθεί 
µόνο ύστερα από απόφαση της Εταιρίας. 
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Ο υπολογισµός του αναβαλλόµενου φόρου γίνεται µε βάση το ποσοστό φορολόγησης που 
αναµένεται να ισχύσει στην επόµενη χρήση. 
 
Η καταχώρηση της απαίτησης για αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος γίνεται µόνο όταν υπάρχει 
βεβαιότητα ότι η Εταιρία θα πραγµατοποιήσει στο µέλλον κέρδη, ώστε να συµψηφίσει την 
παρούσα απαίτηση µε την µέλλουσα φορολογική υποχρέωση. 
 
Η ζηµιά χρήσεως (ή περιόδου) που µεταφέρεται σε επόµενη χρήση (ή περίοδο) για 
συµψηφισµό µε τα φορολογικά κέρδη µίας επόµενης χρήσης (ή περιόδου) περιέχει µία 
φορολογική απαίτηση ίση µε το φόρο εισοδήµατος που θα ωφεληθεί η Εταιρία στην επόµενη 
χρήση (ή περίοδο) που θα γίνει ο συµψηφισµός αυτός. Η απαίτηση αυτή καταχωρείται όταν 
θεωρείται βέβαιο ότι η επιχείρηση θα πραγµατοποιήσει στο µέλλον κέρδη ώστε να καταστεί 
εφικτός ο συµψηφισµός της απαίτησης. 
Όταν υπάρχει αλλαγή στο φορολογικό καθεστώς οι καταχωρηµένες στα βιβλία φορολογικές 
υποχρεώσεις και απαιτήσεις προσαρµόζονται ανάλογα. Οι διαφορές προσαρµογής 
καταχωρούνται στα αποτελέσµατα της χρήσης. 
 
 
2.15   Παροχές σε εργαζοµένους 
 
α) Βραχυπρόθεσµες παροχές: 
 
Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος, καταχωρούνται στα 
αποτελέσµατα όταν καθίστανται δουλευµένες. 
 
β) Υποχρεώσεις  αποζηµίωσης προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης 
 
Οι υποχρεώσεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης υπολογίζονται στην 
προεξοφληµένη αξία των µελλοντικών παροχών που υπάρχουν στη λήξη κάθε έτους 
αναγνωρίζοντας τα δικαιώµατα παροχών στο προσωπικό κατά την διάρκεια της περιόδου 
εργασίας. Οι υποχρεώσεις αυτές υπολογίζονται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή µε τη 
χρήση της µεθόδου της προβεβληµένης πιστωτικής µονάδος (projected unit credit method). Τα 
καθαρά κόστη συνταξιοδότησης της χρήσης περιλαµβάνουν την παρούσα αξία των παροχών 
που έγιναν δεδουλευµένες κατά την διάρκεια της χρήσης, τα αναλογιστικά κέρδη και 
ζηµιές,καθώς και τους τόκους της υποχρέωσης παροχών και περιλαµβάνονται στην κατάσταση 
λογαριασµού αποτελεσµάτων της εταιρείας και του Οµίλου. 
 
 
2.16   Προβλέψεις 
 
Προϋποθέσεις καταχώρησης προβλέψεων: 
 

• Νοµική δέσµευση 
 
Συµβόλαιο νοµοθεσία ή άλλη εφαρµογή του νόµου. 
 

• ή Τεκµηριωµένη δέσµευση 
 
Είναι µια δέσµευση που προκύπτει από την προηγούµενη πρακτική της εταιρείας, την 
δηµοσιευθείσα πρακτική, ή συγκεκριµένη δηµόσια δήλωση. 
 

• Αξιόπιστη εκτίµηση του ποσού 
 

• Προκύπτει από γεγονότα του παρελθόντος (παρούσα δέσµευση) 
 

• Είναι πιθανόν από τον διακανονισµό της δέσµευσης να υπάρξει εκροή οικονοµικών 
πόρων 
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Οι προϋποθέσεις καταχώρησης των προβλέψεων πρέπει να ισχύουν σωρευτικά. Μια 
πρόβλεψη καταχωρείται µόνο εάν η υποχρέωση υπάρχει ανεξάρτητα των µελλοντικών πράξεων 
της επιχείρησης. Εάν η επιχείρηση µπορεί να αποφύγει από του να προβεί στη δαπάνη, δεν 
υπάρχει υποχρέωση και δεν καταχωρείται πρόβλεψη. Μια απόφαση του ∆.Σ. δεν αρκεί για την 
καταχώρηση µιας πρόβλεψης διότι το ∆.Σ. µπορεί να ανακαλέσει την απόφαση του. Μια 
πρόβλεψη µπορεί επίσης να αντιπροσωπεύει µελλοντική δαπάνη που είναι αναγκαία για την 
απόκτηση µελλοντικών οικονοµικών ωφελειών. Σε αυτές τις περιπτώσεις το ποσό της 
πρόβλεψης κεφαλαιοποιείται ως περιουσιακό στοιχείο. 

 
Οι προβλέψεις επανεξετάζονται στο τέλος κάθε περιόδου και προσαρµόζονται έτσι ώστε να 
απεικονίζουν τις καλύτερες δυνατές εκτιµήσεις και στην περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο, 
προεξοφλούνται µε ένα προ-φόρου προεξοφλητικό επιτόκιο. 
 
 
2.17  Αναγνώριση εσόδων 
 
Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών  
καθαρά από Φ.Π.Α., εκπτώσεις και επιστροφές και λογίζονται µόνο όταν τα οικονοµικά οφέλη 
που συνδέονται µε τη συναλλαγή θα εισρεύσουν στην επιχείρηση. 
 
 
Τα διεταιρικά έσοδα µέσα στον Όµιλο διαγράφονται πλήρως. 
 
Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής : 
 
(α) Έσοδα από πώληση αγαθών 
 
Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο Όµιλος έχει µεταβιβάσει στον αγοραστή τους 
ουσιαστικούς κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας των αγαθών, το ποσό του εσόδου µπορεί 
να αποτιµηθεί αξιόπιστα και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη. 
 
(β) Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 
 
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας 
σε σχέση µε το εκτιµώµενο συνολικό κόστος της. 
 
(γ) Έσοδα από τόκους 
 
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει της χρονικής αναλογίας (αρχή δεδουλευµένου) και 
µε τη χρήση του πραγµατικού επιτοκίου. 
 
(δ) Έσοδα από µερίσµατα 
 
Τα µερίσµατα αναγνωρίζονται ως έσοδα όταν οριστικοποιείται το δικαίωµα των µετόχων να τα 
εισπράξουν (δηλαδή µετά την έγκριση τους από τη Γενική Συνέλευση). 
 
 
2.18   Μισθώσεις 
 
Οι µισθώσεις όπου οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας µεταβιβάζονται από τον εκµισθωτή   
στον µισθωτή ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις ανεξάρτητα εάν τελικά ο τίτλος 
ιδιοκτησίας µεταβιβάζεται ή όχι. Στην περίπτωση αυτή το πάγιο περιουσιακό στοιχείο και η 
υποχρέωση καταχωρούνται στο µικρότερο της παρούσας αξίας των ελάχιστων παροχών που 
έχει εγγυηθεί ο µισθωτής ή της δίκαιης αξίας του περιουσιακού στοιχείου. Οι πληρωµές των 
χρηµατοδοτικών µισθώσεων περιλαµβάνουν το ποσό του κεφαλαίου και το χρηµατοοικονοµικό 
έξοδο. Το χρηµατοοικονοµικό έξοδο θα πρέπει να κατανέµεται στην κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων µε τέτοιο τρόπο ώστε να δίνει ένα σταθερό επιτόκιο επί του υπόλοιπου ποσού 
της υποχρέωσης.    
 
 



 
 
 
 

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 30.06.2007 25

Οι µισθώσεις όπου οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας παραµένουν στον εκµισθωτή 
χαρακτηρίζονται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι παροχές µιας λειτουργικής µίσθωσης 
καταχωρούνται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων κατά την διάρκεια της περιόδου 
µίσθωσης, ενώ στον ισολογισµό καταχωρούνται οι οφειλές και οι προκαταβολές.  
 
 
2.19   ∆ιανοµή µερισµάτων 
 
Η διανοµή των µερισµάτων στους µετόχους της µητρικής καταχωρείται ως υποχρέωση στις 
οικονοµικές καταστάσεις όταν η διανοµή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων. 
 
2.20    Κρατικές Επιχορηγήσεις 
 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις αποτελούν υποστήριξη µε τη µορφή µεταβίβασης οικονοµικών 
πόρων υπό την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση έχει συµµορφωθεί ή πρόκειται να συµµορφωθεί 
µε τους όρους που σχετίζονται µε την επιχορήγηση. Οι επιχορηγήσεις που αφορούν  
περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζονται ως αναβαλλόµενο εισόδηµα και καταχωρούνται κατά την 
διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του περιουσιακού στοιχείου. Επιχορηγήσεις συναφείς µε έσοδα  
καταχωρούνται στις χρήσεις εκείνες που απαιτούνται για τον συσχετισµό τους µε τις αντίστοιχες 
δαπάνες που πρόκειται να συµψηφίσουν. 
 
 
 
3.  ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
 
 

(α) Πιστωτικός κίνδυνος  
   
Ο Όµιλος δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου, αφού οι πωλήσεις γίνονται 
κυρίως σε πελάτες µε αξιολογηµένο ιστορικό πιστώσεων. Η έκθεση σε πιστωτικούς κινδύνους 
παρακολουθείται και αξιολογείται σε συνεχή βάση, ώστε  η χορηγούµενη πίστωση να µην 
υπερβαίνει το ανά πελάτη ορισθέν πιστωτικό όριο. 
 

(β) Κίνδυνος ρευστότητας  
 
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα αφού η Εταιρία έχει στην κατοχή της 
ικανοποιητικά διαθέσιµα και εξασφαλισµένες επαρκείς πιστώσεις από τις συνεργαζόµενες 
τράπεζες, απόρροια της υψηλής πιστοληπτικής της ικανότητας. 
 
 
4. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 
 
Ο Όµιλος προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των µελλοντικών 
γεγονότων. Οι εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν 
ουσιώδεις προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των 
υποχρεώσεων στους επόµενους 12 µήνες έχουν ως εξής : 
 
 
Φόροι εισοδήµατος 
 
Υπάρχουν ορισµένες συναλλαγές και υπολογισµοί για τα οποία ο τελικός προσδιορισµός του 
φόρου είναι αβέβαιος. Ο όµιλος δεν αναγνωρίζει υποχρεώσεις για αναµενόµενους φόρους από 
έλεγχο, βάσει εκτιµήσεων που στηρίζονται σε προηγούµενους ελέγχους. Το αποτέλεσµα του 
ελέγχου, βαρύνει τον φόρο εισοδήµατος της περιόδου καταλογισµού. 
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5.  Ανάλυση των ενσώµατων πάγιων περιουσιακών στοιχείων 
 
 
 
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου αναλύονται ως εξής: 
 

ΚΙΝΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ Οικόπεδα & 
κτίρια 

Μεταφορικά 
Μέσα& Μηχ. 
Εξοπλισµός 

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισµός 

Ακινητ. Υπό 
εκτέλεση 

Αυλα 
περιουσιακά 
στοιχεία 

Επενδύσεις 
Σε ακίνητα Σύνολο 

Λογιστική αξία 
κτήσεως  33.857.410,69 17.543.994,25 846.336,74 956.479,17 185.492,02 5.379.473,68 58.769.186,55 

Σωρευµένη 
απόσβεση και 
αποµείωση αξίας  

-1.861.063,65 -4.483.871,33 -509.687,76 0,00 -162.590,97 -154.421,04 -7.171.634,75 

Αναπασβ. Λογ/κή 
αξία 31.12.06 31.996.347,04 13.060.122,92 336.648,98 956.479,17 22.901,05 5.225.052,64 51.597.551,80 

Λογιστική αξία 
κτήσεως  34.715.928,53 17.973.546,99 914.919,66 1.450.502,90 203.422,27 5.379.473,68 60.637.794,03 

Σωρευµένη 
απόσβεση και 
αποµείωση αξίας 

-3.224.971,75 -4.880.021,91 -556.418,12 0,00 -169.731,47 -180.157,88 -8.011.301,13 

Αναπόσβ. Λογ/κή 
αξία 30.06.07 32.490.956,78 13.093.525,08 358.501,54 1.450.502,90 33.690,80 5.199.315,80 52.626.492,90 

 
  
 
 

ΚΙΝΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ Οικόπεδα & 
κτίρια 

Μεταφορικά 
Μέσα& Μηχ. 
Εξοπλισµός 

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισµός 

Ακινητ. Υπό 
εκτέλεση 

Αυλα 
περιουσιακά 
στοιχεία 

Επενδύσεις 
Σε ακίνητα Σύνολο 

Λογιστική αξία 
κτήσεως  31.996.347,04 13.060.122,92 336.648,98 956.479,17 22.901,05 5.225.052,64 51.597.551,80 

Προσθήκες 858.517,84 462.668,75 68.582.,93 1.201.268,37 17.930,25 0,00 2.608.968,14 

Αποσβέσεις -363.908,00 -409.797,56 -46.730,36 0,00 -7.140,51 -25.736,84 -853.313,27 

Αποµείωση αξίας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Πωλήσεις – 
διαγραφές  0,00 -33.116,01 0,00 0,00 0,00 0,00 -33.116,00 

Αποσβέσεις 
πωληθέντων-
διαγραφ. 

0,00 13.646,88 0,00 0,00 0,00 0,00 13.646.,87 

Μεταφορά σε 
επενδύσεις σε 
ακίνητα 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Μεταφορά στα 
πάγια 0,00 0,00 0,00 -707.244,64 0,00 0,00 -707.244,64 

Αναπόσβ. Λογ/κή 
αξία 30.06.07 32.490.956,88 13.093.524,98 358.501,55 1.450.502,90 33.690,79 5.199.315,80 52.626.492,90 
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Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 
 
 
 

ΚΙΝΗΣΗ 
ΠΑΓΙΩΝ 

Οικόπεδα & 
κτίρια 

Μετ/ρικά 
Μέσα & Μηχ. 
Εξοπλισµός 

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισµός 
Ακινητ. Υπό 
εκτέλεση 

Αυλα 
περιουσιακά 
στοιχεία 

Επενδύσεις 
σε ακίνητα Σύνολο 

Λογιστική αξία 
κτήσεως  26.094.534,14 13.005.060,41 623.095,38    916.956,67 111.882,66 5.379.473,68 46.131.002,94 

Σωρευµένη 
απόσβεση και 
αποµείωση 
αξίας  

-1.658.313,05 -3.576.806,20 -406.794,79              0,00 -97.005,56 -154.421,04 -5.893.340,64 

Αναπασβ. 
Λογ/κή αξία 
31.12.06 

24.436.221,09 9.428.254,21 216.300,59   916.956,67 14.877,10 5.225.052,64 40.237.662,30 

Λογιστική αξία 
κτήσεως  26.819.983,21 13.334.818,07 663.657,64 997.619,27 124.698,91 5.379.473,68 47.320.250,78 

Σωρευµένη 
απόσβεση και 
αποµείωση 
αξίας 

-1.952.812,84 -3.845.992,19 -440.737,34 0,00 -100.666,90 -180.157,88 -6.520.367,15 

Αναπόσβ. 
Λογ/κή αξία 
30.06.07 

24.867.170,37 9.488.825,88 222.920,30 997.619,27 24.032,01 5.199.315,80 40.799.883,63 

 
 
 
 
 
 
 

ΚΙΝΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ Οικόπεδα & 
κτίρια 

Μεταφορικά 
Μέσα& Μηχ. 
Εξοπλισµός 

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισµός 
Ακινητ. Υπό 
εκτέλεση 

Αυλα 
περιουσιακά 
στοιχεία 

Επενδύσεις 
Σε ακίνητα Σύνολο 

Λογιστική αξία 
κτήσεως  24.436.221,09 9.428.254,21 216.300,59   916.956,67 14.877,10 5.225.052,64 40.237.662,30 

Προσθήκες 725.449,07 361.548,50 40.562,26 783.384,74 12.816,25 0,00 1.923.760,82 

Αποσβέσεις -294.499,80 -281.888,81 -33.942,55 0,00 -3.661,34 -25.736,84 -639.729,34 

Αποµείωση αξίας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Πωλήσεις – 
διαγραφές  0,00 -31.790,84 0,00 0,00 

 
0,00 

 
0,00 -31.790,84 

Αποσβέσεις 
πωληθέντων-
διαγραφ. 

0,00 12.702,83 0,00 0,00 
 

0,00 
 

0,00 12.702,83 

Μεταφορά σε 
επενδύσεις σε 
ακίνητα 

0,00 0,00 0,00 0,00 
 

0,00 
 

0,00 0,00 

Μεταφορά στα 
πάγια 0,00 0,00 0,00 -702.722,14 

 
0,00 

 
0,00 -702.722,14 

Αναπόσβ. Λογ/κή 
αξία 30.06.07 24.867.170,37 9.488.825,88 222.920,30 997.619,27 24.032,01 5.199.315,80 40.799.883,63 
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6.  Ανάλυση επενδύσεων σε θυγατρικές και κοινοπραξίες 
 

Τα ποσοστά συµµετοχής της Εταιρίας στις ενοποιούµενες θυγατρικές και κοινοπραξίες, οι 
οποίες είναι όλες µη εισηγµένες έχουν ως εξής: 

 

 
 

Χώρα 
εγκατάστασης 

Περιουσιακά 
στοιχεία Υποχρεώσεις Έσοδα Κέρδη (ζηµίες) Ποσοστό 

συµµετοχής 

30.06.2007             
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε  

Ελλάδα 1.988.917,60 1.115.566,72 0,00 -40.252,78 100% 

CORUS -
ΚΑΛΠΙΝΗΣ – 
ΣΙΜΟΣ- ΑΒΕΕ 
ΥΛΙΚΩΝ 
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ 

Ελλάδα 22.855.247,78 12.004.489,47 13.602.957,01 1.349.374,61 50% 

ΣΥΝΟΛΑ   24.844.165,38 13.120.056,19 13.602.957,01 1.309.121,83  
              

30.06.2006             
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.  

Ελλάδα 956.270,94 4.143,60 2.170,00 -11.526,30 100% 

CORUS -
ΚΑΛΠΙΝΗΣ – 
ΣΙΜΟΣ ΑΒΕΕ 
ΥΛΙΚΩΝ 
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ  

Ελλάδα 18.824.635,32 10.074.667,33 8.867.100,95 948.560,96 50% 

ΣΥΝΟΛΑ    19.780.906,26 10.078.810,93 8.869.270,95 937.034,66   
 
 
 
 
7. Ανάλυση απαιτήσεων 
 
 
Οι απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 
 
 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 30 .06 .2007  31 .12 .2006  30 .06 .2007  31 .12 .2006  

Πελάτες 36.824.207,36 26.690.070,52 28.553.136,58 21.980.004,22 
Προβλέψεις επισφαλών 
απαιτήσεων (1.270.268,98) (660.268,98) (1.087.512,53) (487.512,53) 

Μεταχρονολογηµένες 
επιταγές 71.167.815,04 55.268.161,16 58.303.418,04 43.906.657,96 

Γραµµάτια 131.527,14 415.384,01 124.027,14 348.384,01 
Απαιτήσεις από πελάτες 106.853.280,56 81.713.346,71 85.893.069,23 65.747.533,66 
Λοιποί χρεώστες 1.081.914,82 1.338.949,05 165.803,87 1.208.185,96 
Σύνολο απαιτήσεων 107.935.195,38 83.052.295,76 86.058.873,10 66.955.719,62 
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8.   Ανάλυση αποθεµάτων 
 
 
 
Τα αποθέµατα του Οµίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 
 
 
 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 30 .06 .2007  31 .12 .2006  30 .06 .2007  31 .12 .2006  

Εµπορεύµατα 23.669.292,50 23.784.058,20 12.706.689,71 17.820.198,73 
Εµπορεύµατα σε 
αποταµίευση 16.737.673,98 6.232.320,00 16.737.673,98 6.232.320,01 

Προϊόντα 7.685.238,08 5.632.711,64 5.430.503,68 4.904.996,32 
Παραγγελίες 4.929.607,16 8.548.689,48 4.881.361,17 7.832.657,48 
Πρώτες ύλες - Αναλώσιµα 1.898.118,59 1.306.468,99 7.594,85 0,00 
Σύνολο 54.919.930,31 45.504.248,31 39.763.823,39 36.790.172,54 
Μείον προβλέψεις 
αποµείωσης 
αποθεµάτων: 

    

Εµπορεύµατα (615,50) (615,50) 0,00 0,00 
Προϊόντα (1.553,50) (1.553,50) 0,00 0,00 
Πρώτες Ύλες (10.771,50) (10.771,50) 0,00 0,00 
Σύνολο 54.906.989,81 45.491.307,81 39.763.823,39 36.790.172,54 

 
 
 
 
 

9.   Ανάλυση των ταµειακών διαθεσίµων 
 
 
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα του Οµίλου και της Εταιρίας περιλαµβάνουν τα εξής: 
 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 30 .06 .2007  31 .12 .2006  30 .06 .2007  31 .12 .2006  

Ταµείο 25.739,11 31.282,82 16.750,25 15.916,75 
Καταθέσεις όψεως 769.371,62 1.844.405,41 264.959,00 1.373.111,26 
Σύνολο 795.110,73 1.875.688,23 281.709,25 1.389.028,01 
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10.  Ανάλυση όλων των λογαριασµών της καθαρής θέσης 
 
 
 
Τα ίδια κεφάλαια του Οµίλου και της Εταιρίας ως αναλύονται εξής: 
 
 
 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 30 .06 .2007  31 .12 .2006  30 .06 .2007  31 .12 .2006  

Μετοχικό κεφάλαιο 11.188.800,00 11.188.800,00 11.188.800,00 11.188.800,00 
     
∆ιαφορά από έκδοση υπέρ το 
άρτιο 14.900.777,70 14.900.777,70 14.900.777,70 14.900.777,70 

     
Τακτικό αποθεµατικό 2.841.122,55 2.528.248,68 2.780.000,00 2.505.000,00 
Έκτακτα αποθεµατικά 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 
Αφορολόγητα αποθεµατικά 
ειδικών διατάξεων 11.952.107,03 12.020.379,43 11.885.777,86 11.885.777,86 

Αποθεµατικά αφορολόγητων 
εσόδων 404.315,87 404.315,87 404.315,87 404.315,87 

Σύνολο Αποθεµατικών 24.197.545,45 23.952.943,98 24.070.093,73 23.795.093,73 
     

Υπόλοιπο κερδών εις νέο 29.369.601,47 25.890.169,96 27.743.006,47 25.138.654,27 

Αποτελέσµατα χρήσης 5.733.824,74 6.210.432,98 5.249.758,27 5.365.752,20 

Σωρευµένα κέρδη 35.103.426,21 32.100.602,94 32.992.764,74 30.504.406,47 
     
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 
χωρίς δικαιώµατα 
µειοψηφίας 

85.390.549,36 82.143.124,62 83.152.436,17 80.389.077,90 

     
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 9.502.336,78 8.502.245,54 0,00 0,00 
     
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  94.892.886,14 90.645.370,16 83.152.436,17 80.389.077,90 

 
Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αποτελείται από 12.432.000 κοινές µετοχές, ονοµαστικής 
αξίας 0,90 Ευρώ η κάθε µία. 
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11.  Ανάλυση των προµηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων 
 
 
Οι υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρίας προς προµηθευτές και λοιπούς τρίτους αναλύονται 
ως εξής : 
 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 30 .06 .2007  31 .12 .2006  30 .06 .2007  31 .12 .2006  

Προµηθευτές 8.273.958,50 5.552.812,26 3.395.711,15 2.590.471,28 

Γραµµάτια πληρωτέα 11.275.641,48 7.220.741,43 11.224.729,22 7.129.829,17 

∆εδουλευµένα έξοδα 0,00 68.316,44 0,00 15.680,99 
Ασφαλιστικοί λογ/µοί &  
λοιποί φόροι  1.507.468,20 721.837,43 1.108.253,87 430.370,67 

Προκαταβολές Πελατών 293.324,86 289.616,03 227.100,64 235.176,11 

Λοιπές υποχρεώσεις 2.861.323,83 187.609,37 2.751.562,47 49.915,23 
Υποχρεώσεις Χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης 2.379,96 3.528,87 0,00 0,00 

Σύνολο 24.214.096,83 14.044.461,83 18.707.357,35 10.451.443,45 
 
 
 
12.  Ανάλυση των δανείων  
 
 
Οι δανειακές υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής : 
 
Μακροπρόθεσµα δάνεια 
 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 30 .06 .2007  31 .12 .2006  30 .06 .2007  31 .12 .2006  

Οµολογιακά δάνεια 4.677.062,00 30.000.000,00 4.000.000,00 30.000.000,00 
 
Βραχυπρόθεσµα δάνεια 
 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 30 .06 .2007  31 .12 .2006  30 .06 .2007  31 .12 .2006  

Τραπεζικά δάνεια 48.316.656,40 36.248.430,57 23.415.709,86 18.874.097,51 
Βραχυπρόθεσµο µέρος 
οµολογιακών δανείων 35.024.352,22 5.056.523,33 35.024.352,22 5.056.523,33 

Σύνολο 83.341.008,62 41.304.953,90 58.440.062,08 23.930.620,84 
 
 
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΝΕΙΩΝ 88.018.070,62 71.304.953,90 62.440.062,08 53.930.620,84 
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13.  Ανάλυση των αναβαλλόµενων φόρων  
 
Ο υπολογισµός των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων διενεργείται 
στο επίπεδο της κάθε επιµέρους εταιρίας του Οµίλου. Εφόσον προκύπτουν και απαιτήσεις και 
υποχρεώσεις συµψηφίζονται µεταξύ τους στο επίπεδο της κάθε εταιρίας. 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις (Α.Φ.Α.) και υποχρεώσεις (Α.Φ.Υ.) συµψηφίζονται 
όταν υπάρχει εφαρµόσιµο νοµικό δικαίωµα να συµψηφιστούν οι τρέχουσες φορολογικές 
απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών απαιτήσεων και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι 
εισοδήµατος αφορούν την ίδια φορολογική αρχή.  
 
Οι αναβαλλόµενοι φόροι έχουν ως εξής: 
 
α) Για τον Όµιλο  
 
 
 30.06.2007 31.12.2006 
 Α.Φ.Α. Α.Φ.Υ. Α.Φ.Α. Α.Φ.Υ. 
Από φορολογική διεκδίκηση αποσβέσεων 
των ενσώµατων παγίων στοιχείων σε 
χρόνο προγενέστερο της επιβάρυνσηςτων 
αποτελεσµάτων 

0,00 2.072.384,06 0,00 1.935.512,58 

Από φορολογική διεκδίκηση αποσβέσεων 
των  αύλων στοιχείων σε χρόνο 
προγενέστερο της επιβάρυνσηςτων 
αποτελεσµάτων 

0,00 3.337,51 0,00 3.245,38 

Από φορολογική διεκδίκηση αποσβέσεων 
των αύλων στοιχείων σε χρόνο 
µεταγενέστερο της επιβάρυνσης των 
αποτελεσµάτων 

1.151,68 0,00 1.969,97 0,00 

Από φορολογική ζηµιά συµψηφιστέα µε 
φορολογικά κέρδη εποµένων χρήσεων 4.090,38 0,00 0,00 0,00 

Από λογιστική αναγνώριση υποχρεώσεων 
προς τους εργαζόµενους που εκπίπτουν 
της φορολογίας κατά το χρόνο καταβολής 
τους 

136.492,97 0,00 130.938,81 0,00 

Από διαγραφή απαιτήσεων 995,38 0,00 995,38 0,00 

Από φορολογική διεκδίκηση αποσβέσεων 
εξόδων εγκαταστάσεως στοιχείων σε 
χρόνο προγενέστερο  της επιβάρυνσης 
των αποτελεσµάτων 

5.972,82 0,00 0,00 0,00 

Από φορολογική διεκδίκηση αποσβέσεων 
εξόδων εγκαταστάσεως στοιχείων σε 
χρόνο µεταγενέστερο της επιβάρυνσης 
των αποτελεσµάτων 

109,31 0,00 219,74 0,00 

Από αποµείωση αποθεµάτων 0,00 1.197,50 0,00 1.197,50 

Από πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων  90.433,40  65.998,88 28.065,48 
Από συναλλαγµατικές διαφορές 0,00 0,00 0,00 4.188,17 
 ∆ιαφορά αποτίµησης προϊόντων 0,00 0,00 790,14 0,00 
Από µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη 
ενδ/κών συν/γών 2.500,00 0,00 4.725,97 0,00 

 241.745,94 2.076.919,07 205.638,89 1.972.209,11 
  241.745,94  205.638,89 
  1.835.173,13  1.766.570,22 
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β) Για την Εταιρία 
 
 
 
 
 30.06.2007 31.12.2006 
 Α.Φ.Α. Α.Φ.Υ. Α.Φ.Α. Α.Φ.Υ. 
Από φορολογική διεκδίκηση αποσβέσεων των 
ενσώµατων παγίων στοιχείων σε χρόνο 
προγενέστερο της επιβάρυνσης των 
αποτελεσµάτων 

0,00 1.378.259,91 
 

0,00 
 

1.290.038,18 

Από φορολογική διεκδίκηση αποσβέσεων των  
αύλων στοιχείων σε χρόνο προγενέστερο της 
επιβάρυνσηςτων αποτελεσµάτων 

0,00 3.337,51 0,00 3.245,38 

Από φορολογική διεκδίκηση αποσβέσεων των  
αύλων στοιχείων σε χρόνο µεταγενέστερο της 
επιβάρυνσης των αποτελεσµάτων 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Από λογιστική αναγνώριση υποχρεώσεων 
προς τους εργαζόµενους που εκπίπτουν της 
φορολογίας κατά το χρόνο καταβολής τους 

119.687,97 0,00 114.291,72 0,00 

Από αποτίµηση µακροπρόθεσµων 
υποχρεώσεων στην παρούσα αξία 0,00 0,00 0,00 0,00 

Από φορολογική διεκδίκηση αποσβέσεων 
εξόδων εγκαταστάσεως στοιχείων σε χρόνο 
προγενέστερο  της επιβάρυνσης των 
αποτελεσµάτων 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Από φορολογική διεκδίκηση αποσβέσεων 
εξόδων εγκαταστάσεως στοιχείων σε χρόνο 
µεταγενέστερο της επιβάρυνσης των 
αποτελεσµάτων 

89,18 0,00 178,37 0,00 

Από συναλλαγµατικές διαφορές 0,00 0,00 0,00 4.188,17 

Από πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων  102.500,00 0,00 52.500,00 0,00 

∆ιαφορά αποτίµησης προϊόντων 0,00 0,00 790,14 0,00 

Αποµείωση αξίας συµµετοχής 11.500,00 0,00 11.500,00 0,00 
Φόροι εισοδήµατος που θα επιβαρύνουν 
λογιστικά επόµενες χρήσεις 233.777,15 1.381.597,42 179.260,23 1.297.471,73 

  233.777,15  179.260,23 
  1.147.820,27  1.118.211,50 
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14.  Ανάλυση των παροχών σε εργαζόµενους µετά την έξοδο από 
την υπηρεσία  

 
Ο Όµιλος ανέθεσε σε αναλογιστή την εκπόνηση µελέτης προκειµένου να διερευνηθούν και 
υπολογιστούν τα αναλογιστικά µεγέθη, βάσει προδιαγραφών που θέτουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά 
Πρότυπα (∆ΛΠ 19), που είναι υποχρεωτικό να καταχωρηθούν στον ισολογισµό και την 
κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. Κατά την αναλογιστική αποτίµηση ελήφθησαν υπόψη όλες 
οι οικονοµικές και δηµογραφικές παράµετροι που σχετίζονται µε τους εργαζόµενους του Οµίλου.  
 
 Όµιλος Εταιρία 
 30 .06 .2007  31 .12 .2006  30 .06 .2007  31 .12 .2006  

Υπόλοιπο 1.1.07 & 1.1.06 523.755,22 492.738,70 457.166,86 430.719,59 
Καταβληθείσες αποζηµιώσεις 
περιόδου -11.185,00 -171.354,71 -5.655,00 -165.189,00 

Προβλέψεις περιόδου 33.401,65 202.371,23 27.240,00 191.636,27 
Σύνολα 545.971,87 523.755,22 478.751,86 457.166,86 

 
 
15.  Ανάλυση των προβλέψεων 
 
 
Βάσει του Ν. 3220/2004, η Εταιρεία και ο Όµιλος σχηµάτισαν για τις χρήσεις 2003 – 2004 
αφορολόγητα αποθεµατικά ύψους € 2.560 χιλ. και € 2.960 χιλ. αντίστοιχα. Τα αφορολόγητα 
αποθεµατικά θεωρούνται µορφή κρατικής ενίσχυσης σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή  Ένωση και 
φορολογούνται. Λόγω της εξέλιξης αυτής η εταιρεία θεωρεί ότι ίσως υπάρξει τελικά εκροή 
πόρων και πραγµατοποίησε πρόβλεψη εις βάρος των αποτελεσµάτων της χρήσης 2006, 
ποσών € 750 χιλ. και € 825 χιλ. για την Εταιρεία και τον Όµιλο αντίστοιχα. 
 
 
16.  Πληροφόρηση κατά τοµέα 
 
 
Ο Όµιλος λειτουργεί µόνο σε ένα επιχειρηµατικό τοµέα αυτό των χαλυβουργικών προϊόντων, 
που είναι ο πρωτεύον τοµέας πληροφόρησης σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 14. Για το λόγο αυτό δεν 
παρουσιάζονται ξεχωριστά αποτελέσµατα ανά επιχειρηµατικό τοµέα. 
 
∆ευτερεύον τοµέας πληροφόρησης µπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ο γεωγραφικός τοµέας στον 
οποίο έχουµε τους τοµείς πληροφόρησης : 
- Πωλήσεις Εσωτερικού (περίπου 93 %) 
- Πωλήσεις Εξωτερικού (περίπου 7 %) 
 
Οι πωλήσεις του Οµίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής : 
 
 
 Όµιλος Εταιρία 
 1.1-30.06 1.1-30.06 
 2007 2006 2007 2006 
Πωλήσεις 
Εµπορευµάτων 55.774.787,40 42.150.802,06 50.635.066,57 37.473.042,08 

Πωλήσεις Προϊόντων 41.419.935,12 30.767.183,25 28.732.292,72 24.887.520,88 
Λοιπές Πωλήσεις 268.776,26 175.385,26 1.315,80 1.107,10 
Σύνολο Πωλήσεων 97.463.498,78 73.093.370,57 79.368.675,09 62.361.670,06 
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 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
 1.1-30.06 1.1-30.06 
 2007 2006 2007 2006 

Πωλήσεις Εσωτερικού 91.045.035,98 67.529.294,01 73.783.472,16 57.482.341,76 
Πωλήσεις Εξωτερικού 6.418.462,80 5.564.076,56 5.585.202,93 4.879.328,30 
Σύνολο Πωλήσεων 97.463.498,78 73.093.370,57 79.368.675,09 62.361.670,06 

 
 
17.  Ανάλυση λοιπών  λογαριασµών των αποτελεσµάτων 
 
 
(α) Άλλα έσοδα 
 
Τα άλλα έσοδα του Οµίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής : 
 
 
 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
 1.1-30.06 1.1-30.06 
 2007 2006 2007 2006 
Έσοδα µεταφορικών & δαπανών 
παράδοσης 976.973,94 1.016.796,50 866.286,82 932.667,62 

Έσοδα από συναλλαγµατικές 
διαφορές 53.725,23 12.317,24 41.381,22 12.318,96 

Λοιπά έσοδα 181.413,28 246.413,42 226.499,66 215.295,82 
Σύνολο λοιπών λειτουργικών 
εσόδων 1.212.112,45 1.275.527,16 1.134.167,70 1.160.282,40 

 
 
 
(β) Άλλα έξοδα  
 
Τα άλλα έξοδα του Οµίλου και της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
 1.1-30.06 1.1-30.06 
 2007 2006 2007 2006 
Επισφαλείς απαιτήσεις 610.000,00 365.088,77 600.000,00 350.955,55 
Ζηµιές από πώληση παγίων 12.588,01 919,71 12.588,01 0,00 
Λοιπά έξοδα (Συναλ/κές διαφορές 
κλπ) 256.234,12 269.391,21 234.994,23 263.807,48 
Σύνολο λοιπών εξόδων 
εκµετάλλευσης 878.822,13 635.399,69 847.582,24 614.763,03 
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(γ) Χρηµατοοικονοµικό αποτέλεσµα 
 
 
Τα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα του Οµίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής : 
 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
 1.1-30.06 1.1-30.06 
 2007 2006 2007 2006 
Έσοδα από τόκους και 
συναφή έσοδα    319.938,79 380.162,97 263.616,66 328.603,88 

Έξοδα από τόκους και 
συναφή έξοδα (1.943.921,96) (1.189.990,14) (1.486.798,83) (903.789,12) 

Χρηµατοοικονοµικό 
αποτέλεσµα (1.623.983,17) (809.827,17) (1.223.182,17) (575.185,24) 

 
 
 

18.  Συµφωνία του φόρου εισοδήµατος 
 
 
Οι φορολογικές υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής : 
 
 
  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
  1.1-30.06 1.1-30.06 
  2007 2006 2007 2006 

Φόρος χρήσης 2.204.417,00 1.393.895,06 1.758.487,00 1.211.300,00 
Αναβαλλόµενος φόρος 68.602,91 -147.840,92 29.608,77 -106.210,91 
∆ιαφορές φορολογικού 
ελέγχου 0,00 -14.198,80 0,00 0,00 

Σύνολο 2.273.019,91 1.231.855,34 1.788.095,77 1.105.089,09 
 
 
 

19. Ανάλυση των κερδών ανά µετοχή 
 
 
 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
 1.1-30.06 1.1-30.06 
 2007 2006 2007 2006 
Καθαρά κέρδη αναλογούντα 
στους µετόχους 5.733.824,74 3.495.856,20 5.249.758,27 3.134.624,38 

Αριθµός µετοχών 12.432.000 12.432.000 12.432.000 12.432.000 

Κέρδη ανά µετοχή (€) 0,461 0,281 0,422 0,252 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 30.06.2007 37

20.  Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 
 
Τα ποσά των πωλήσεων και των αγορών του Οµίλου και της Εταιρίας, προς και από τα 
συνδεδεµένα µέρη, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων αναλύονται 
ως εξής: 
 
 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
 1.1-30.06 1.1-30.06 
 2007 2006 2007 2006 
Πωλήσεις αγαθών, υπηρεσιών  και 

παγίων στοιχείων 0,00 0,00 1.119.076,92 572.975,40 

Αγορές αγαθών, υπηρεσιών και 

παγίων στοιχείων 0,00 0,00 430.328,03 284.345,27 

Απαιτήσεις 0,00 0,00 173.434,41 117.493,06 
Υποχρεώσεις 0,00 0,00 29.368,91 0,00 
Συναλλαγές και αµοιβές 

διευθυντικών στελεχών και µελών 

της διοίκησης 
613.315,84 570.450,32 418.426,68 406.810,22 

Απαιτήσεις από διευθυντικά 

στελέχη και µέλη της διοίκησης 0,00 0,00 0,00 0,00 

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά 

στελέχη και µέλη της διοίκησης 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

21.  Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις – Απαιτήσεις 
 
∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή  
διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση 
ή λειτουργία της Εταιρείας και του Οµίλου.     
Η µητρική εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2005.                                        
 
Η CORUS-ΚΑΛΠΙΝΗΣ-ΣΙΜΟΣ Α.Β.Ε.Ε.  έχει ελεγχθεί µέχρι και τη χρήση 2004, η ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. έχει ελεγχθεί µέχρι και την χρήση 2005 και η ΚΕΝΤΡΟ 
ΧΑΛΥΒΩΝ Α.Ε. έχει ελεγχθεί µέχρι και τη χρήση 2004. Κατά συνέπεια οι φορολογικές 
υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές για τις µη ελεγχθείσες χρήσεις. 
 
Ο Όµιλος και η Εταιρεία έχουν ενδεχόµενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις σε σχέση µε τράπεζες, 
προµηθευτές, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέµατα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους 
δραστηριότητας τους, ως εξής: 
 
 30.06.2007 
 Όµιλος Εταιρία 
Εγγυήσεις για εξασφάλιση 
υποχρεώσεων σε τράπεζες      255.937,00      255.937,00 

Εγγυήσεις για εξασφάλιση 
υποχρεώσεων σε προµηθευτές 21.433.072,96 15.291.511,70 

Εγγυήσεις για εξασφάλιση 
απαιτήσεων από πελάτες   3.797.903,49 3.797.903,49 

Λοιπές εγγυήσεις         21.630,00               0,00 
Σύνολο 25.508.543,45 19.345.352,19 
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22.  Μερίσµατα 
 
Με βάση την ελληνική εµπορική νοµοθεσία, οι εταιρείες υποχρεούνται να διανέµουν ετησίως το 
µεγαλύτερο ποσό µεταξύ του 35% των κερδών που αποµένουν µετά την αφαίρεση των φόρων 
και την κράτηση του τακτικού αποθεµατικού και του 6% του καταβεβληµένου µετοχικού 
κεφαλαίου.  

 
 

23.  Στοιχεία για το προσωπικό 
 
(α) Αριθµός προσωπικού 
 
 
Ο αριθµός των εργαζοµένων του Οµίλου και της Εταιρίας εµφανίζεται στον παρακάτω πίνακα: 
 
 

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
 1.1-30.06 1.1-30.06 
 2007 2006 2007 2006 
Μισθωτοί  129 119 80 77 
Ηµεροµίσθιοι 162 144 117 110 
Σύνολο προσωπικού 291 263 197 187 

 
 
 
(β) Αµοιβές προσωπικού 
 
 
Ο αµοιβές των εργαζοµένων του Οµίλου και της Εταιρίας εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: 
 
 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
 1.1-30.06 1.1-30.06 
 2007 2006 2007 2006 
Αποδοχές εργαζοµένων 3.090.177,54 2.658.361,43 2.390.903,38 2.113.683,54 
Εργοδοτικές εισφορές  818.496,02 745.965,42 631.132,18 578.589,65 
Λοιπές παροχές 13.275,23 32.140,47 6.566,78 15.488,09 
Σύνολο 3.921.948,79 3.436.467,32 3.028.602,34 2.707.761,28 
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24. Χρηµατοδοτική Μίσθωση 
 
Η υποχρέωση Χρηµατοδοτικής  Μίσθωσης είναι η ακόλουθη : 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
 30.06.2007 31.12.2006 30.06.2007 31.12.2006 
Μέχρι 1 έτος 3.679,08 3.679,08 0,00 0,00 
Από 1 έως 5 έτη 613,18 2.454,22 0,00 0,00 
Σύνολο 4.292,26 6.133,30 0,00 0,00 
 Μείον µελλοντικές 
χρηµατοοικονοµικές 
χρεώσεις 

(89,96) (181,76) 0,00 0,00 

Τρέχουσα αξία 
υποχρεώσεων  
χρηµατοδοτικής µίσθωσης 

4.202,30 5.951,54 0,00 0,00 

     
Παρούσα αξία 
υποχρεώσεων 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης 

    

Μέχρι 1 έτος 3.601,97 3.528,87 0,00 0,00 
Από 1 έως 5 έτη 600,33 2.422,67 0,00 0,00 
Σύνολο 4.202,30 5.951,54 0,00 0,00 

 
25. Κρατικές Επιχορηγήσεις 
 
 
 

 
Επιχορηγήσε ις  

επί  
ολοκληρωθε ισών  

επενδύσεων  

Επιχορηγήσε ις  
στα  Έσοδα  

Είσπραξη  
Επιχορηγήσεων  

Απαίτηση  
(προκαταβολή )  
επιχορήγησης  

Α. ΚΑΛΠΙΝΗΣ – Ν. 
ΣΙΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.  424.483,58 15.015,81 1.543.773,77 (1.119.290,19) 

ΚΕΝΤΡΟ 
ΧΑΛΥΒΩΝ Α.Ε. 860.156,30 23.636,06 0,00 860.156,30 

ΣΥΝΟΛΟ 1.284.639,88 38.651,87 1.543.773,77 (259.133,89) 
 
Η προκαταβολή έναντι των επιχορηγήσεων εµφανίζεται στις λοιπές µακροπρόθεσµες 
υποχρεώσεις  των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας και του οµίλου και οι απαιτήσεις 
επιχορηγήσεων στις λοιπές απαιτήσεις των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 
 
(α) Μητρικής Εταιρείας 
 
Στις 22/12/2006  εγκρίθηκε από το Υπουργείο ανάπτυξης νέο πενταετές επενδυτικό πρόγραµµα 
ποσού 14,7 εκ. ευρώ. Επί του ανωτέρω ποσού προβλέπεται επιχορήγηση 35% του 
επενδυτικού προγράµµατος. 
Το πρόγραµµα περιλαµβάνει: 
 

1. Την ανέγερση κτιριακών και ειδικών εγκαταστάσεων ποσού € 4,94 εκ. 
2. Νέο µηχανολογικό εξοπλισµό επεξεργασίας χαλυβουργικών προϊόντων ποσού  

€  5,94 εκ. 
3. Τεχνικό εξοπλισµό ποσού € 2,32 εκ. 
4. Νέα µεταφορικά µέσα ποσού € 740 χιλ. 
5. ∆απάνες µεταφοράς και εγκατάστασης εξοπλισµού ποσού € 410 χιλ. 
6. Συστήµατα αυτοµατοποίησης – µηχανογράφησης κλπ ποσού € 350 χιλ. 

 
Η επιχορήγηση του κόστους επένδυσης υπόκειται σε περιορισµούς και προϋποθέσεις για τις 
οποίες υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι θα εφαρµοστούν στο σύνολο τους.  
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(β) Κέντρο Χαλύβων Α.Ε. 
 
Στις 11/09/2006 εγκρίθηκε από το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών νέο επενδυτικό 
πρόγραµµα της θυγατρικής εταιρείας “Κέντρο Χαλύβων Α.Ε”.  ποσού 2,72 εκ. ευρώ. Επί του 
ανωτέρω ποσού προβλέπεται επιχορήγηση 35% του επενδυτικού προγράµµατος.  
 
Το πρόγραµµα περιλαµβάνει: 
 

1. Έργα διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου ποσού € 250 χιλ. 
2. Ανέγερση κτιριακών και ειδικών εγκαταστάσεων ποσού € 985 χιλ. 
3. Νέος µηχανολογικός και λοιπός εξοπλισµού ποσού € 1,37 εκ.  
4. Νέα µεταφορικά µέσα ποσού € 60 χιλ. 
5. ∆απάνες µελετών και αµοιβές συµβούλων ποσού € 57 χιλ. 

 
(γ) Εισπράξεις έναντι επιχορηγήσεων 
 
Τον Ιούνιο του 2007 η εταιρεία “Α. ΚΑΛΠΙΝΗΣ – Ν. ΣΙΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.” εισέπραξε προκαταβολή 
1,54 εκ.€, η οποία αντιστοιχεί στο 30% του συνολικού ποσού της επιχορήγησης κάνοντας 
χρήση της δυνατότητας για εφάπαξ προκαταβολή. Η εταιρεία “Κέντρο Χαλύβων Α.Ε.” µέχρι 
30/06/07 δεν είχε εισπράξει κάποιο ποσό έναντι της επιχορήγησης. 
 
(δ) Λογιστικοποίηση Επιχορηγήσεων 
 
Η εταιρεία λογιστικοποίησε επιχορηγήσεις που αντιστοιχούν στο 35% των ολοκληρωθεισών 
επενδύσεων 
 
 
 
 

26.  Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού 
 
 
∆εν συνέτρεξαν γεγονότα που να επηρεάζουν τις οικονοµικές καταστάσεις. 

 

                                       

Ασπρόπυργος, 7 Αυγούστου 2007 
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