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     Εκρηκτική αύξηση εμφάνισαν τα αποτελέσματα της Α. ΚΑΛΠΙΝΗΣ – Ν. 

ΣΙΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. στο πρώτο τρίμηνο του 2007 σε σχέση με το αντίστοιχο 
τρίμηνο του 2006 τόσο σε Ενοποιημένο επίπεδο όσο και σε επίπεδο 

Μητρικής Εταιρίας.  
     Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 50 % και ανήλθε σε € 
47,2 εκατ. έναντι € 31,6 εκατ. του πρώτου τριμήνου του 2006. Τα 

ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) τετραπλασιάστηκαν και ανήλθαν 

σε 6,4 εκατ.  έναντι € 1,6 εκατ. της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Τα 
ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων σχεδόν επταπλασιάστηκαν και 
ανήλθαν σε € 5,2 εκατ. έναντι € 0,8 εκατ. και τέλος τα ενοποιημένα 

καθαρά κέρδη μετά την αφαίρεση φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας 
αυξήθηκαν κατά 321 % και ανήλθαν στο ποσό των € 3,2 εκατ. έναντι 0,76 

εκατ. του πρώτου τριμήνου του 2006. 
     Ο κύκλος εργασιών της Μητρικής αυξήθηκε κατά 40 % και ανήλθε σε € 

38,3 εκατ. έναντι € 27,3 εκατ. του πρώτου τριμήνου του 2006. Τα 
αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων 
και αποσβέσεων (EBITDA) της Μητρικής αυξήθηκαν κατά 243 % και 

ανήλθαν σε € 4,8 εκατ. έναντι € 1,4 εκατ. της αντίστοιχης περυσινής 
περιόδου. Τα αποτελέσματα προ φόρων της Μητρικής σχεδόν 

πενταπλασιάστηκαν σχεδόν και ανήλθαν σε € 3,9 εκατ. έναντι € 0,79 εκατ. 
και τέλος τα καθαρά κέρδη μετά την αφαίρεση φόρων τετραπλασιάστηκαν 
και ανήλθαν στο ποσό των € 2,9 εκατ. εκατ. έναντι € 0,71 εκατ. του 

πρώτου τριμήνου του 2006. 
     Τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου οφείλονται στην απόδοση των 

νέων επενδύσεων, στην ανάπτυξη του ευρύτερου δικτύου πωλήσεων αλλά 
και σε μεγάλο βαθμό στη διατήρηση του επιπέδου τιμών διεθνώς σε υψηλά 
επίπεδα. 

     Με τα μέχρι σήμερα προσωρινά στοιχεία και εφόσον τα επίπεδα των 
διεθνών τιμών κινούνται σταθερά ανοδικά και υπό την προϋπόθεση 

διατήρησης της ζήτησης, η επίτευξη των ίδιων ρυθμών απόδοσης για το 
πρώτο εξάμηνο θεωρείται εφικτή. 
    Oι οικονομικές καταστάσεις θα δημοσιευθούν την Τρίτη 29 Μαΐου 2007 
στον Τύπο και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.kalpinis-simos.gr και θα 

ακολουθήσει αναλυτικό σχετικό Δελτίο Τύπου. 
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