
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2002 

• Η Εταιρεία Σωκράτης Δ. Κωνσταντίνου & Υιός Α.Ε. ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για τη χρήση 
του 2002. Πιο συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 39.598 χιλιάδες Ευρώ. Τα καθαρά προ φόρων 
κέρδη για το 2002 έφτασαν τα 1.543 χιλιάδες Ευρώ. 

• Το σύνολο του ενεργητικού ανήλθε στα 56.982 χιλιάδες Ευρώ, ενώ το σύνολο των υποχρεώσεων έφτασε τα 
29.259 χιλιάδες Ευρώ. Τέλος, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ανήλθε στα 25.843 χιλιάδες Ευρώ για τη χρήση 
του 2002. Σημειώνεται ότι, εξ αιτίας της απορρόφησης της εταιρίας VELLIFEST A.E., οι οικονομικές 
καταστάσεις με 31/12/2002 δεν είναι συγκρίσιμες με τις αντίστοιχες της προηγούμενης χρήσης 31/12/2001 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2002 

• Η εταιρεία Σωκράτης Δ. Κωνσταντίνου & Υιός Α.Ε. ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το 
εννεάμηνο του 2002, σύμφωνα με τα οποία ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 30.055 χιλιάδες Ευρώ 
ενώ τα καθαρά κέρδη προ φόρων για το εννεάμηνο του 2002 έφτασαν τα 1.792 χιλιάδες ευρώ. 

• Το σύνολο του ενεργητικού ανήλθε σε 61.577 χιλιάδες ευρώ ενώ το σύνολο των υποχρεώσεων διαμορφώθηκε 
σε 30.796 χιλιάδες ευρώ το εννεάμηνο του 2002. Τέλος, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων έφτασε τις 25.650 
χιλιάδες ευρώ το πρώτο εννεάμηνο του 2002. Δεν δίνονται συγκριτικά στοιχεία για το πρώτο εννεάμηνο του 
2001 γιατί στις οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01/01/-30/9/2002 έχουν μεταφερθεί τα οικονομικά 
δεδομένα του ενεργητικού και παθητικού της απορροφούμενης εταιρείας VELLIFΕST Α.Ε. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2002 

• Όπως φαίνεται από τις λογιστικές καταστάσεις της Σωκράτης Δ. Κωνσταντίνου & Υιός Α.Ε. για το πρώτο 
εξάμηνο του 2002, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στις 21.130 χιλιάδες Ευρώ .Τα καθαρά κέρδη προ 
φόρων για το πρώτο εξάμηνο του 2002 έφτασαν τις 1.411 χιλιάδες ευρώ. 

 

• Το σύνολο του ενεργητικού ανήλθε στις 42.774 χιλιάδες ευρώ, ενώ το σύνολο των υποχρεώσεων 
διαμορφώθηκε στις 33,924 χιλιάδες ευρώ. Τέλος, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων έφτασε τις 25.650 χιλιάδες 
ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2002. 

 
 
Δεν δίνονται συγκριτικά στοιχεία για το πρώτο εξάμηνο του 2001 γιατί στις οικονομικές καταστάσεις της 
περιόδου 01/01/-06/30/2002 έχουν μεταφερθεί τα οικονομικά δεδομένα του ενεργητικού και παθητικού της 
απορροφούμενης εταιρείας VELLIFΕST Α.Ε. 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2002 

• Η εταιρεία Σωκράτης Δ. Κωνσταντίνου & Υιός Α.Ε. ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το πρώτο 
τρίμηνο του 2002. Ο κύκλος εργασιών έφτασε τα 7,87 εκ. Ευρώ από 8,11 εκ. Ευρώ το 2001 παρουσιάζοντας 
μείωση της τάξεως του 2,94% ενώ τα καθαρά προ φόρων κέρδη ανήλθαν στα 675 χιλιάδες Ευρώ από 905 
χιλιάδες Ευρώ το 2001, μειωμένα κατά 25%. 

• Το σύνολο του ενεργητικού, το σύνολο των υποχρεώσεων και το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων σημείωσαν 
αύξηση της τάξεως του 1,99%, 4,20% και 3,4% αντίστοιχα σε σχέση με τις αντίστοιχες περυσινές περιόδους 
του 2001. Πιο συγκεκριμένα, το σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε στα 41,135 εκ. Ευρώ. από 40,33 εκ. 
Ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2001, ενώ το σύνολο των υποχρεώσεων ανήλθε στα 15,022 εκ. Ευρώ από 
14,416 εκ. Ευρώ το 2001. Τέλος, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων αυξήθηκε και έφτασε τα 22,749 εκ. Ευρώ 
έναντι 22,003 εκ. Ευρώ το 2001. 

 


