
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
15/12/2020 

Βασικά οικονομικά μεγέθη περιόδου από 1η Ιανουάριου 2020 έως 30η 
Σεπτεμβρίου 2020 

Η Εταιρεία Σωκράτης Δ. Κωνσταντίνου & Υιός ΑΕ., σε συνέχεια επιστολής της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς με αριθμό πρωτοκόλλου 2503/18.11.2020, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλες 
τις εισηγμένες εταιρείες στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει 
το επενδυτικό κοινό για τα βασικά οικονομικά μεγέθη και τα αποτελέσματα για το 
εννεάμηνο και το τρίτο τρίμηνο της χρήσης 2020 ως ακολούθως: 

  
01/01-

30/09/20 
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% 
μεταβολή 

Γ΄ Τρίμηνο 
2020 

Γ΄ Τρίμηνο 
2019 

% 
μεταβολή 

Κύκλος εργασιών 3.146 6.076 -48,23% 1.005 1.384 -27,38% 

Μικτό κέρδος από 
τις 
δραστηριότητες 

744 1.597 -53,44% 176 393 -55,16% 

Ζημιά προ φόρων 
τόκων και 
αποσβέσεων 

-1.494 -2.025 26,20% -750 -441 70,19% 

Ζημιά προ φόρων 
τόκων  

-1.909 -2.455 22,26% -884 -584 51,50% 

Ζημιά προ 
φόρων  

-3.732 -4.061 8,10% -1.511 -1.293 16,84% 

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός της Εταιρείας αναλύεται παρακάτω : 

Εταιρεία (ποσά σε χιλ. ευρώ) 30/9/2020 30/6/2020 

Συνολικός τραπεζικός δανεισμός 45.842 44.953 

Μείον Ταμειακά Διαθέσιμα 253 128 

Καθαρός τραπεζικός δανεισμός 45.589 44.825 

Όπως προκύπτει από την παράθεση των βασικών οικονομικών μεγεθών του εννεάμηνου, 
η πορεία του γ τριμήνου της χρήσης 2020, δεδομένων των δυσχερών εξελίξεων της 
περιόδου 01.01.2020 – 30.06.2020 οι οποίες περιγράφονται στις δημοσιευμένες 
εξαμηνιαίες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, εξελίχθηκε με απώλεια πωλήσεων όπως 
επίσης και περαιτέρω ζημιογόνα λειτουργικά αποτελέσματα.  

Δεδομένου ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το δεύτερο και σφοδρότερο κύμα της 
πανδημίας, τα βασικά οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας έχουν ανάλογη πορεία και κατά το 
τέταρτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Η Διοίκηση της εταιρείας συνεχίζει τις ενέργειές της 
για την εξεύρεση ενός σχεδίου εξυγίανσης και ανάπτυξης της Εταιρείας και  προτίθεται να 
εξαντλήσει από τη μεριά της κάθε περιθώριο εύρεσης λύσης με τις πιστώτριες τράπεζες. 



 

 

Η Διοίκηση του Ομίλου με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους εργαζομένους, τους 
πελάτες, τους προμηθευτές, και τους συνεργάτες, παρακολουθεί στενά όλες τις εξελίξεις 
που σχετίζονται με την πρωτοφανή υγειονομική κρίση και έχει θέσει από την πρώτη στιγμή 
σε εφαρμογή σχέδιο διασφάλισης της υγείας του προσωπικού, σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.), του 
Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.). 


