
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2004 

• Η εταιρεία Σωκράτης Δ. Κωνσταντίνου & Υιός Α.Ε. ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το 2004. 
Συγκεκριμένα, βάσει της ενοποιημένης λογιστικής κατάστασης της εταιρίας, o ενοποιημένος κύκλος εργασιών 
της εταιρείας για τo 2004 ανήλθε σε Ευρώ 45,2 εκατ. έναντι Ευρώ 46,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2003. 
Tα καθαρά προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν το 2004 σε Ευρώ 2,3 εκατ. έναντι Ευρώ 1,8 εκατ. την 
αντίστοιχη περίοδο του 2003, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 22,22%.Οι συνολικές υποχρεώσεις της 
εταιρίας για το 2004 ανήλθαν σε 31,0 εκατ. Ευρώ έναντι 34,4 εκατ. Ευρώ που ήταν το 2003, παρουσιάζοντας 
μείωση 9,90%. Το Ενεργητικό της εταιρίας διαμορφώθηκε στα 49,0 εκατ. Ευρώ έναντι 51,6 εκατ. Ευρώ την 
αντίστοιχη περίοδο του 2003. Τέλος το σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ανήλθε σε 17,9 εκατ. Ευρώ έναντι 17,0 εκατ. 
Ευρώ το 2003 παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 5,3%. 

• Σε επίπεδο μητρικής, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε Ευρώ 37,8 εκατ. έναντι Ευρώ 38,7 εκατ. την αντίστοιχη 
περίοδο του 2003, σημειώνοντας μείωση της τάξεως του 2,33%. Τα κέρδη της Εταιρείας προ φόρων 
διαμορφώθηκαν το 2004 σε Ευρώ 2,2 εκατ. έναντι Ευρώ 1,5 εκατ. το 2003, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως 
του 46,67%. Το Ενεργητικό της εταιρίας διαμορφώθηκε στα 52,6 εκατ. Ευρώ έναντι 55,5 εκατ. Ευρώ το 2003. 
Τέλος το σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ανήλθε σε 27,2 εκατ. Ευρώ έναντι 26,3 εκατ. Ευρώ την αντίστοιχη περίοδο 
2003 παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 3,42%. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2004 

• Η εταιρεία Σωκράτης Δ. Κωνσταντίνου & Υιός Α.Ε. ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το 
εννεάμηνο του 2004. Συγκεκριμένα, βάσει της ενοποιημένης λογιστικής κατάστασης της εταιρίας, o 
ενοποιημένος κύκλος εργασιών της εταιρείας για το εννεάμηνο του 2004 ανήλθε σε Ευρώ 33,7 εκατ. έναντι 
Ευρώ 34,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2003.Tα καθαρά προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν το 2004 σε 
Ευρώ 2,067 εκατ. έναντι Ευρώ 2,011 εκατ. το αντίστοιχο Εννεάμηνο του 2003, σημειώνοντας αύξηση της 
τάξεως του 2,77%.Οι συνολικές υποχρεώσεις της εταιρίας για το Εννεάμηνο του 2004 ανήλθαν σε 29,6 εκατ. 
Ευρώ έναντι 34,2 εκατ. Ευρώ που ήταν το 2003,παρουσιαζοντάς μείωση 13,5%. Το Ενεργητικό της εταιρίας 
διαμορφώθηκε στα 49,9 εκατ. Ευρώ έναντι 53,1 εκατ. Ευρώ το Eννεάμηνο του 2003. Τέλος το σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων ανήλθε σε 16,9 εκατ. Ευρώ έναντι 15,3 εκατ. Ευρώ το Εννεάμηνο του 2003 παρουσιάζοντας 
αύξηση της τάξεως του 10,49%. 

• Σε επίπεδο μητρικής, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε Ευρώ 28,4 εκατ. έναντι Ευρώ 27,9 εκατ. την αντίστοιχη 
περίοδο του 2003, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 1,98%. Τα κέρδη της Εταιρείας προ φόρων 
διαμορφώθηκαν το 2004 σε Ευρώ 2,152 εκατ. έναντι ζημιών Ευρώ 2,019 εκατ. το αντίστοιχο Εννεάμηνο του 
2003, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 6,59%. Το Ενεργητικό της εταιρίας διαμορφώθηκε στα 45,6εκατ. 
Ευρώ έναντι 49,3εκατ. Ευρώ το Εννεάμηνο του 2003. Τέλος το σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ανήλθε σε 18,4 εκατ. 
Ευρώ έναντι 16,9 εκατ. Ευρώ το Εννεάμηνο του 2003 παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 8,48%. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 

• Η εταιρεία Σωκράτης Δ. Κωνσταντίνου & Υιός Α.Ε. ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το 
εξάμηνο 2004. Ο κύκλος εργασιών έφτασε τα 23.420 χιλιάδες Ευρώ ενώ τα καθαρά προ φόρων κέρδη 
ανήλθαν στα 1.479 χιλιάδες Ευρώ. 

• Το σύνολο του ενεργητικού ανήλθε στα 52.913 χιλιάδες Ευρώ, ενώ το σύνολο των υποχρεώσεων έφτασε τα 
33.498 χιλιάδες Ευρώ. Τέλος, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ανήλθε στα 16.949 χιλιάδες Ευρώ για το 
εξάμηνο του 2004. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2004 

• Σημαντική βελτίωση αποτελεσμάτων εμφάνισε κατά το 1ο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης, η εισηγμένη 
εμπορική εταιρία «Σωκράτης Δ. Κωνσταντίνου & Υιός Α.Ε. - YALCO ». 
Συγκεκριμένα, βάσει της λογιστικής κατάστασης της μητρικής εταιρίας, τα κέρδη προ φόρων σημείωσαν 
αύξηση της τάξης του 7,5% έναντι του 1ου τριμήνου 2003 και ο κύκλος εργασιών κατά 5,2%, 
αντιστοίχως.Ειδικότερα, κατά το 1ο τρίμηνο του 2004 η YALCO πραγματοποίησε κύκλο εργασιών συνολικού 
ύψους 9,742 εκ. ευρώ έναντι 9,259 εκ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν σε 713,4 εκ. ευρώ έναντι 
665,3 εκ. ευρώ. 

• Σε ότι αφορά στη μητρική εταιρία YALCO, πρέπει να σημειωθεί ότι έως το τέλος Απριλίου θα έχει μειώσει τις 
συνολικές της υποχρεώσεις κατά 4,1 εκ. ευρώ. 
Όπως προκύπτει από τη λογιστική κατάσταση 1ου τριμήνου της εταιρίας, ήδη οι συνολικές της υποχρεώσεις 
έχουν μειωθεί κατά 1,6 εκ. ευρώ σε 27,76 εκ. ευρώ, ενώ ήδη διαθέτει στο ταμείο της αυξημένη ρευστότητα 
ύψους 4,427 εκ. ευρώ εκ των οποίων θα διαθέσει 2,5 εκ. ευρώ για την ισόποση μείωση των υποχρεώσεών 
της, εντός του μηνός Απριλίου. 


