
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1999 

• Η εταιρεία Σωκράτης Δ. Κωνσταντίνου & Υιός Α.Ε. ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα 
για τη χρήση του 1999. Ο κύκλος των εργασιών αυξήθηκε κατά ένα μικρό ποσοστό της τάξεως 
0,1% ενώ τα καθαρά προ φόρων κέρδη μειώθηκαν κατά 52% . Ο κύκλος των εργασιών για τη 
χρήση του 1999 ανήλθε στα 7,398 δις δρχ έναντι 7,328 δις δρχ το 1998, ενώ τα καθαρά προ 
φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν στα 199 εκ. δρχ από 418 εκ. δρχ το 1998. 

• Το σύνολο του ενεργητικού έφτασε τα 12,93 δις δρχ από 7,17 δις δρχ αυξημένο κατά 80%, ενώ 
το σύνολο των υποχρεώσεων διαμορφώθηκε στα 5,45 δις δρχ έναντι 4,44 δις δρχ το 1999. τέλος, 
το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ανήλθε στα 7,28 δις δρχ από 2,6 δις δρχ το 1998, αυξημένο κατά 
180% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. 

• Η εταιρεία Σωκράτης Δ. Κωνσταντίνου & Υιός Α.Ε. ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά 
αποτελέσματα για τη χρήση του 1999, σύμφωνα με τα οποία πέτυχε αύξηση των οικονομικών 
μεγεθών κατά το 1999 σε σχέση με την περυσινή χρήση. Πιο συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών 
σε ενοποιημένο επίπεδο αυξήθηκε κατά 1,65% φτάνοντας τα 8 δις δρχ το 1999 από 7,87 δις δρχ 
το 1998. Τα ενοποιημένα προ φόρων και μετά την αφαίρεση αναλογίας μετοχών μειοψηφίας 
κέρδη διαμορφώθηκαν στα 128,34 εκ. το 1999 από 399 εκ. Δρχ. το 1998 σημειώνοντας 
σημαντική μείωση της τάξεως του 67,83%. 

• Το σύνολο του ενεργητικού καθώς και το σύνολο των υποχρεώσεων σε ενοποιημένο επίπεδο 
σημείωσαν άνοδο της τάξεως του 83,57% και 44,11% αντίστοιχα. Πιο αναλυτικά το σύνολο του 
ενεργητικού ανήλθε στα 12,85 δις Δρχ από 7 δις. Δρχ. το 1998 και το σύνολο των υποχρεώσεων 
στα 5,75 δις δρχ. το 1999 από 3,99 δις δρχ. το 1998. Τέλος, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων 
έφτασε τα 6,85 δις. Δρχ. από 2,10 δις. Δρχ. σημειώνοντας σημαντική άνοδο της τάξεως του 
226,19%. 

 


