
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2001 

• Η Εταιρεία Σωκράτης Δ. Κωνσταντίνου & Υιός Α.Ε. ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα 
για τη χρήση του 2001. Πιο συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 10,36 δις δρχ. (30,39 
εκ. Ευρώ) έναντι 9,65 δις δρχ. (28,31 εκ. Ευρώ) την αντίστοιχη περίοδο του 2000 σημειώνοντας 
μία αύξηση της τάξεως των 7,36 ποσοστιαίων μονάδων. Τα καθαρά προ φόρων κέρδη 
σημείωσαν σημαντική αύξηση 42 ποσοστιαίων μονάδων φτάνοντας τα 883 εκ. Δρχ. ( 2,59 εκ. 
Ευρώ) από 621 εκ. Δρχ.( 1,82 εκ. Ευρώ) την αντίστοιχη περίοδο του 2000. 

• Το σύνολο του ενεργητικού, το σύνολο των υποχρεώσεων και το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων 
αυξήθηκαν σε σχέση με τη χρήση του 2000 κατά 7,83%, 7,5% και 1,35% αντίστοιχα. Πιο 
αναλυτικά το σύνολο του ενεργητικού ανήλθε στα 13,21 δις δρχ. (38,79 εκ. Ευρώ) έναντι 12,26 
δις δρχ. (35,98 Ευρώ) το 2000 ενώ το σύνολο των υποχρεώσεων έφτασαν τα 4,12 δις δρχ.(12,1 
εκ. Ευρώ) από 3,83 δις δρχ. (11,25 εκ. Ευρώ). Επιπροσθέτως, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων 
διαμορφώθηκε στα 7,5 δις δρχ. (22 ε. Ευρώ) από 7,4 δις δρχ. (21,73 εκ. Ευρώ) την αντίστοιχη 
περυσινή περίοδο. 

• Η εταιρεία Σωκράτης Δ. Κωνσταντίνου & Υιός Α.Ε. ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά 
αποτελέσματα για τη χρήση του 2001. Πιο συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών σε ενοποιημένο 
επίπεδο διαμορφώθηκε στα 13,44 δις. Δρχ. (39,45 Ευρώ) έναντι 13,8 δις. Δρχ.(40,50 εκ. Ευρώ) 
την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, σημειώνοντας μείωση κατά 2,61%. Τα ενοποιημένα προ 
φόρων και μετά την αφαίρεση αναλογίας μετοχών μειοψηφίας κέρδη ανήλθαν σε 530,52 εκ. Δρχ. 
(1,56 εκ. Ευρώ) από 627,79 εκ. Δρχ. (1,84 εκ. Ευρώ) το 2000. 

• Το σύνολο του ενεργητικού καθώς και το σύνολο των υποχρεώσεων σε ενοποιημένο επίπεδο, 
βελτιώθηκαν κατά 5,44% και 12,85% αντιστοίχως σε σχέση με τα συγκεκριμένα οικονομικά 
μεγέθη το 2000. Tο σύνολο του ενεργητικού ανήλθε στα 15,77 δις. δρχ (46,28 εκ. Ευρώ) το 2001 
έναντι 14,97 δις. Δρχ. (43,94 εκ. Ευρώ) το 2000 και το σύνολο των υποχρεώσεων διαμορφώθηκε 
στα 9,83 δις δρχ. (28,85 εκ. Ευρώ) το 2001 από 8,71 δις δρχ. (25,57 εκ. Ευρώ) το 2000. Τέλος, 
το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων έφτασε τα 5,1876 δις δρχ. (15,22 εκ. Ευρώ) έναντι 5,188 δις Δρχ. 
(15,23 εκ. Ευρώ) την αντίστοιχη περυσινή περίοδο σημειώνοντας μία μικρή μείωση της τάξεως 
του 0,008%. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2001 

• Η Eταιρεία Σωκράτης Δ. Κωνσταντίνου & Υιός Α.Ε. ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα 
για το πρώτο εννεάμηνο του 2001. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 7,85 δις δρχ. (23,3 εκ. Ευρώ) 
έναντι 6,96 δις δρχ. (20,43 εκ. Ευρώ) το 2000, αυξημένος κατά 13%. Τα καθαρά προ φόρων 
κέρδη για την εταιρεία κατά το εννεάμηνο του 2001 υπερδιπλασιάστηκαν και έφτασαν το ποσό 
των 787 εκ. Δρχ. ( 2,31 εκ. Ευρώ) από 323 εκ. Δρχ.(9,49 εκ. Ευρώ) το 2000. 

• Το σύνολο του ενεργητικού αυξήθηκε κατά 10,5% και διαμορφώθηκε στα 9,36 δις δρχ ( 27,47 εκ. 
Ευρώ) για το εννεάμηνο του 2001 από 8,47 δις δρχ. (24,86 εκ. Ευρώ) την αντίστοιχη περυσινή 
περίοδο. Το σύνολο των υποχρεώσεων ανήλθε στα 4,55 δις δρχ. (13, 55 εκ. Ευρώ) από 3,91 δις 
δρχ. το 2000 αυξημένο κατά 16,4% ενώ το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων σημείωσε μικρή αύξηση 
της τάξεως του 3% φτάνοντας τα 7,5 δις δρχ. (22 εκ. Ευρώ) έναντι 7,28 δις δρχ. (21,35 εκ. Ευρώ) 
το 2000. 

• Η εταιρεία Σωκράτης Δ. Κωνσταντίνου & Υιός Α.Ε. ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά 
αποτελέσματα για το πρώτο εννεάμηνο του 2001. Ο κύκλος εργασιών σε ενοποιημένο επίπεδο 
σημείωσε μείωση κατά 2.29% φτάνοντας τα 10,24 δις Δρχ. (30,05 εκ. Ευρώ) έναντι 10,48 δις 
(30,75 εκ. Ευρώ) δρχ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα ενοποιημένα προ φόρων και μετά 
την αφαίρεση αναλογίας μετοχών μειοψηφίας κέρδη ανήλθαν σε 455,29 εκ. Δρχ. (1,34 εκ. Ευρώ) 
από 234,07 εκ. Δρχ. (686,92 χιλ. Ευρώ) το 2000. 

• Το σύνολο του ενεργητικού παρουσίασε μία μικρή αύξηση σε σύγκριση πάντα με την αντίστοιχη 
περυσινή περίοδο, της τάξεως του 0.48%. Πιο συγκεκριμένα το σύνολο του ενεργητικού ανήλθε 
στα 16,17 δις Δρχ. (47,46 εκ. Ευρώ) έναντι 16,093 δις δρχ. (47,23 εκ. Ευρώ) το εννεάμηνο του 
2000. Το σύνολο των υποχρεώσεων σε ενοποιημένο επίπεδο παρουσίασε μια μικρή μείωση της 
τάξεως του 1.56% και έφτασε τα 10,12 δις Δρχ. (29,71 εκ Ευρώ) από 10,28 δις Δρχ. (30,16 εκ. 
Ευρώ) το εννεάμηνο του 2000. Τέλος, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων σημείωσε μια μικρή 
αύξηση κατά 1.79% και ανήλθε στα 5,11 δις δρχ. (15 εκ Ευρώ) από 5,02 δις δρχ. (14,72 εκ. 
Ευρώ) το 2000. 

 
 
 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2001 

• Όπως φαίνεται από τις λογιστικές καταστάσεις της Σωκράτης Δ. Κωνσταντίνου & Υιός Α.Ε. για το 
πρώτο εξάμηνο του 2001 ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στα 5,78 δις δρχ (16,9 εκ. 
Ευρώ) για το πρώτο εξάμηνο του 2001 από 5 δις δρχ. (14,68 εκ. Ευρώ) την αντίστοιχη περυσινή 
περίοδο, αυξημένος κατά 15,6%. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων για το πρώτο εξάμηνο του 2001 
υπερδιπλασιάστηκαν φτάνοντας τα 630 εκ. Δρχ. (1,85 εκ. Ευρώ) έναντι 302 εκ. Δρχ. (8,87 εκ. 
Ευρώ). 

• Το σύνολο του ενεργητικού σημείωσε μία μικρή αύξηση της τάξεως του 1,6% ενώ το σύνολο των 
υποχρεώσεων μειώθηκε κατά 12,7%. Πιο αναλυτικά, το σύνολο του ενεργητικού ανήλθε στα 
14,66 δις δρχ. (43 εκ. Ευρώ) από 14,43 δις δρχ. (42,36 εκ. Ευρώ) το 2000, ενώ το σύνολο των 
υποχρεώσεων διαμορφώθηκε στα 5,59 δις δρχ. (16,42 εκ. Ευρώ) έναντι 6,4 δις δρχ. (18,77 εκ. 
Ευρώ) την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τέλος, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων έφτασε τα 7,5 
δις δρχ. (22 εκ. Ευρώ) από 7,73 δις δρχ. (21,35 εκ. Ευρώ) το 2000. 

• Όπως φαίνεται από τις ενοποιημένες λογιστικές καταστάσεις της Σωκράτης Δ. Κωνσταντίνου & 
Υιός Α.Ε. για το πρώτο εξάμηνο του 2001 ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 7,54 δις δρχ. (22,13 εκ. 
Ευρώ) έναντι 7,02 δις δρχ. (20,59 εκ. Ευρώ) την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, αυξημένος κατά 
7,4 ποσοστιαίες μονάδες. Τα ενοποιημένα προ φόρων και μετά την αφαίρεση αναλογίας μετοχών 
μειοψηφίας κέρδη παρουσίασαν σημαντική αύξηση της τάξεως του 48,75% συγκρινόμενα με την 
αντίστοιχη περυσινή περίοδο και ανήλθαν στα 444,75 εκ. Δρχ.(1,31 εκ. Ευρώ) το πρώτο εξάμηνο 
του 2001 από 299 εκ. Δρχ. (877,49 χιλ. Ευρώ) το πρώτο εξάμηνο του 2000. 

• Το σύνολο του ενεργητικού και το σύνολο των υποχρεώσεων σημείωσαν μείωση της τάξεως του 
11,54% και 18,65% αντίστοιχα σε σύγκριση με το περυσινό πρώτο εξάμηνο του έτους. Πιο 
αναλυτικά, το σύνολο του ενεργητικού έφτασε τα 17,18 δις δρχ. (50,38 εκ. Ευρώ) το 2001 έναντι 
19,41 δις δρχ. (56,96 εκ. Ευρώ) την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και το σύνολο των 
υποχρεώσεων διαμορφώθηκε στα 10,99 δις δρχ. (32,27 εκ. Ευρώ) το 2001 από 13,51 δις. Δρχ. 
(39,64 εκ. Ευρώ) το 2000. Τα ίδια κεφάλαια για το πρώτο εξάμηνο του 2001 αυξήθηκαν κατά 
4,19% και ανήλθαν στα 5,22 δις δρχ. (15,32 εκ. Ευρώ) σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή 
περίοδο που είχαν φτάσει τα 5,01 δις. Δρχ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2001 

• Η εταιρεία Σωκράτης Δ. Κωνσταντίνου & Υιός Α.Ε. ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα 
για το πρώτο τρίμηνο του 2001 σύμφωνα με τα οποία ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 2,76 δις 
δρχ. για το πρώτο τρίμηνο του 2001 από 2,36 δις δρχ το 2000, αυξημένος κατά 17,9% ενώ τα 
κέρδη προ φόρων για τη συγκεκριμένη περίοδο αυξήθηκαν κατά 1,34% φτάνοντας τα 309 εκ. 
Δρχ. από 132 εκ. Δρχ το 2000. 

• Το σύνολο του ενεργητικού και το σύνολο των υποχρεώσεων σημείωσαν μείωση σε σχέση με την 
αντίστοιχη περυσινή περίοδο της τάξεως του 14,14% και 27% αντίστοιχα. πιο συγκεκριμένα, το 
σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε στα 9,53 δις δρχ. από 11,1 δις δρχ. το 2000 και το 
σύνολο των υποχρεώσεων διαμορφώθηκε στα 4,91 δις δρχ από 6,72 το 2000. τέλος, το σύνολο 
των ιδίων κεφαλαίων ανήλθε στα 7,5 δις δρχ. από 7,28 το 2000. 

• Η εταιρεία Σωκράτης Δ. Κωνσταντίνου & Υιός Α.Ε. ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά 
αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του 2001 σύμφωνα με τα οποία επετεύχθη βελτίωση των 
ενοποιημένων οικονομικών μεγεθών συγκριτικά με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Ο κύκλος 
εργασιών ανήλθε στα 3,13 δις δρχ. αυξημένος κατά 28,28% από 2,44 δις δρχ. το 2000, ενώ τα 
ενοποιημένα προ φόρων και μετά την αφαίρεση αναλογίας μετοχών μειοψηφίας κέρδη έφτασαν 
τα 160,21 εκ. Δρχ. 

• Το σύνολο του ενεργητικού μειώθηκε (19,23%) και διαμορφώθηκε στα 14,99 δις δρχ. έναντι 
18,56 το 2000 και το σύνολο των υποχρεώσεων παρουσίασε επίσης μία μείωση της τάξεως του 
29,86% φτάνοντας τα 9,09 δις Δρχ. από 12, 96 δις Δρχ. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων 
αυξήθηκε κατά 15% και διαμορφώθηκε στα 5,14 δις δρχ. από 4,99 δις το 2000. 

 


