
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2003 

• Η εταιρεία Σωκράτης Δ. Κωνσταντίνου & Υιός Α.Ε. ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το έτος 
του 2003. Ο κύκλος εργασιών έφτασε τα 38.756 χιλιάδες Ευρώ ενώ τα καθαρά προ φόρων κέρδη ανήλθαν 
στα 1.493 χιλιάδες Ευρώ. 

• Το σύνολο του ενεργητικού ανήλθε στα 35.585 χιλιάδες Ευρώ, ενώ το σύνολο των υποχρεώσεων έφτασε τα 
26.227 χιλιάδες Ευρώ. Τέλος, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ανήλθε στα 25.987 χιλιάδες Ευρώ για το έτος 
του 2003. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2003 

• Η εταιρεία Σωκράτης Δ. Κωνσταντίνου & Υιός Α.Ε. ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το 
εννεάμηνο του 2003. Ο κύκλος εργασιών έφτασε τα 27.886 χιλιάδες Ευρώ ενώ τα καθαρά προ φόρων κέρδη 
ανήλθαν στα 2.019 χιλιάδες Ευρώ, τα οποία και είναι αυξημένα κατά 11,5% έναντι εκείνων της αντίστοιχης 
περυσινής περιόδου, παρά την μικρή μείωση των πωλήσεων κατά 6,6%, η οποία οφείλεται κατά το 
μεγαλύτερο μέρος στην εκποίηση βραδέως κινουμένων αποθεμάτων της απορροφηθείσας VELLIFESΤ. 

• Το σύνολο του ενεργητικού ανήλθε στα 49.666 χιλιάδες Ευρώ, ενώ το σύνολο των υποχρεώσεων έφτασε τα 
27.433 χιλιάδες Ευρώ. Τέλος, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων παρέμεινε στα 16.968 χιλιάδες Ευρώ για το 
εννεάμηνο του 2003. Σημειώνεται ότι η σύγκριση προς το 3ο τρίμηνο του 2002 γίνεται χωρίς να λαμβάνονται 
υπ όψη τα οικονομικά μεγέθη της περιόδου 01/09/2001 έως 31/12/2001 τα οποία, λόγω της απορρόφησης της 
VELLIFEST, είχαν συμπεριληφθεί αθροιστικά στις δημοσιευθείσες οικονομικές καταστάσεις (Μητρικές και 
Ενοποιημένες) της αντίστοιχης περυσινής περιόδου 2002. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2003 

• Η εταιρεία Σωκράτης Δ. Κωνσταντίνου & Υιός Α.Ε. ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το πρώτο 
εξάμηνο του 2003. Ο κύκλος εργασιών έφτασε τα 19.476 χιλιάδες Ευρώ ενώ τα καθαρά προ φόρων κέρδη 
ανήλθαν στα 1.583 χιλιάδες Ευρώ. 

• Το σύνολο του ενεργητικού ανήλθε στα 50.499 χιλιάδες Ευρώ, ενώ το σύνολο των υποχρεώσεων έφτασε τα 
28.681 χιλιάδες Ευρώ. Τέλος, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ανήλθε στα 16.968 χιλιάδες Ευρώ για το πρώτο 
εξάμηνο του 2003. Σημειώνεται ότι, εξ αιτίας της απορρόφησης της εταιρίας VELLIFEST A.E., η οποία 
ολοκληρώθηκε στις 21/6/2002, οι οικονομικές καταστάσεις με 30/6/2003 δεν είναι συγκρίσιμες με τις 
αντίστοιχες της προηγούμενης περιόδου 30/6/2002, όπου περιλαμβάνονται δεδομένα περιόδου 1/9/2001-
30/6/2002. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2003 

• Η εταιρεία Σωκράτης Δ. Κωνσταντίνου & Υιός Α.Ε. ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το πρώτο 
τρίμηνο του 2003. Ο κύκλος εργασιών έφτασε τα 9.259 χιλιάδες Ευρώ ενώ τα καθαρά προ φόρων κέρδη 
ανήλθαν στα 665 χιλιάδες Ευρώ. 

• Το σύνολο του ενεργητικού ανήλθε στα 49.689 χιλιάδες Ευρώ, ενώ το σύνολο των υποχρεώσεων έφτασε τα 
29.371 χιλιάδες Ευρώ. Τέλος, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ανήλθε στα 16.968 χιλιάδες Ευρώ για το πρώτο 
τρίμηνο 2003. Σημειώνεται ότι, εξ αιτίας της απορρόφησης της εταιρίας VELLIFEST A.E., η οποία 
ολοκληρώθηκε στις 21/6/2002, οι οικονομικές καταστάσεις με 31/3/2003 δεν είναι συγκρίσιμες με τις 
αντίστοιχες της προηγούμενης περιόδου 31/3/2002. 


