
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 8349/06/Β/86/02  

5ο χλµ Εθν. Οδού Θεσ/νίκης - Κατερίνης (Θεσσαλονίκη)
Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 30 Σεπτεµβρίου 2013

Σύµφωνα µε την απόφαση 4/507/28.04.2009 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΣΩΚΡΑΤΗΣ ∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ποσά εκφρασµένα σε € ποσά εκφρασµένα σε €
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡEΙΑ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡEΙΑ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/2013 31/12/2012 30/9/2013 31/12/2012 1/1-30/09/2013 1/1-30/09/2012 1/1-30/09/2013 1/1-30/09/2012
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 16.825.162,10 17.796.330,95 15.310.469,41 16.221.329,35 Λειτουργικές δραστηριότητες

Επενδύσεις σε ακίνητα -- -- 1.415.113,08 1.456.888,60 Κέρδη/ (ζηµίες) προ φόρων (3.326.171,98) (4.449.809,98) (3.447.599,31) (4.275.485,91)
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 46.615,31 59.663,84 43.781,05 59.663,62 Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 172.925,00 179.150,48 922.863,21 933.071,21 Αποσβέσεις 1.037.760,35 1.060.669,70 1.012.384,62 1.020.860,44
Αποθέµατα 7.218.232,32 9.195.001,02 5.649.121,13 7.856.325,94 Προβλέψεις 448.816,26 678.822,56 486.986,19 682.652,68
Απαιτήσεις από πελάτες 15.077.352,04 15.595.989,58 13.560.251,76 14.086.694,17 Συναλλαγµατικές διαφορές -- 53.341,07 -- 9.247,61
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 3.511.462,26 4.556.290,66 3.424.491,03 4.327.112,45 Αποτελέσµατα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας (2.348,93) (3.692,50) (2.326,46) (3.692,50)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 42.851.749,03 47.382.426,53 40.326.090,67 44.941.085,34 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.890.999,98 2.122.367,12 1.794.090,46 2.020.309,98

Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης 
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες
Μετοχικό Κεφάλαιο 8.178.804,40 8.178.804,40 8.178.804,40 8.178.804,40 Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 1.968.401,80 1.609.337,07 2.207.204,81 1.246.520,04
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων (17.578.263,34) (13.915.574,86) (17.794.243,32) (14.038.075,53) Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 136.189,48 952.633,63 114.132,18 1.334.190,64
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) (9.399.458,94) (5.736.770,46) (9.615.438,92) (5.859.271,13) (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (2.417.916,30) (165.439,51) (2.434.239,31) (267.033,94)
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β) 28.173,53 36.362,30 -- -- Μείον:
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) (9.371.285,41) (5.700.408,16) (9.615.438,92) (5.859.271,13) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα 666.707,46 1.410.369,44 569.797,94 1.308.312,30
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 1.883.979,95 1.988.120,00 1.883.979,95 1.988.120,00 Καταβεβληµένοι φόροι 7.849,64 -- -- --
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 4.084.453,55 3.832.694,13 4.048.697,39 3.765.347,85 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (938.826,44) 447.859,72 (839.164,76) 459.256,74

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 39.551.034,15 38.290.027,70 37.847.873,81 36.590.007,64 Επενδυτικές δραστηριότητες

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 6.703.566,79 8.971.992,86 6.160.978,44 8.456.880,98 Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων (66.032,25) (43.696,30) (56.184,09) (39.435,49)
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 52.223.034,44 53.082.834,69 49.941.529,59 50.800.356,47 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων 12.317,50 936,00 12.317,50 936,00
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 42.851.749,03 47.382.426,53 40.326.090,67 44.941.085,34 Τόκοι εισπραχθέντες 7.002,45 35.612,17 6.979,98 35.612,17

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (46.712,30) (7.148,13) (36.886,61) (2.887,32)

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια -- 505.011,37 -- 454.895,31
Εξοφλήσεις δανείων (66.097,00) -- (75.219,92) --
Μερίσµατα πληρωθέντα (11.246,36) (88.613,56) (11.246,36) (88.613,56)
Πώληση / (Αγορά) ιδίων µετοχών -- -- -- --

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (77.343,36) 416.397,81 (86.466,28) 366.281,75

ποσά εκφρασµένα σε € Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡEΙΑ χρήσης (α)+(β)+(γ) (1.062.882,10) 857.109,40 (962.517,65) 822.651,17
30/9/2013 30/9/2012 30/9/2013 30/9/2012 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 2.298.443,03 584.991,04 2.089.970,27 529.965,56

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου Επίδραση συναλλαγµατικών διαφορών 77,77 (4.247,88) -- --

(01.01.2013 και 01.01.2012 αντίστοιχα) (5.700.408,16) 663.790,37 (5.859.271,13) 875.527,76 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 1.235.638,70 1.437.852,56 1.127.452,62 1.352.616,73

Κέρδη / (ζηµίες) περιόδου µετά από φόρους (3.666.596,10) (4.532.269,17) (3.756.167,79) (4.359.508,81)
Λοιπά συνολικά έσοδα (4.281,15) (18.444,32) -- -- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα (3.670.877,25) (4.550.713,49) (3.756.167,79) (4.359.508,81) ποσά εκφρασµένα σε €
Αγορά Ιδίων Μετοχών -- -- -- -- Ο ΟΜΙΛΟΣ

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα -- -- -- -- 1/1-30/9/2013 1/1-30/9/2012 1/7-30/9/2013 1/7-30/9/2012
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου Κύκλος εργασιών 19.685.468,68 21.841.361,14 6.233.694,24 6.932.903,03
(30.9.2013 και 30.9.2012 αντίστοιχα) (9.371.285,41) (3.886.923,12) (9.615.438,92) (3.483.981,05) Μικτά κέρδη/ (ζηµίες) 6.806.009,43 7.361.158,01 2.219.527,60 2.185.110,67

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσµάτων (1.437.520,90) (2.330.205,61) (369.480,57) (750.088,09)
Κέρδη/ (ζηµίες) προ φόρων (3.326.171,95) (4.449.809,98) (966.109,18) (1.405.966,35)
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) (3.666.596,10) (4.532.269,17) (1.010.301,24) (1.425.043,21)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Κατανέµονται σε:
    -Ιδιοκτήτες  µητρικής (3.658.407,33) (4.523.253,22) (1.008.299,42) (1.417.393,90)
    -∆ικαιώµατα µειοψηφίας (8.188,77) (9.015,95) (2.001,82) (7.649,31)

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) (4.281,15) (18.444,32) (1.337,30) (6.863,37)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) (3.670.877,25) (4.550.713,49) (1.011.638,54) (1.431.906,58)
Κατανέµονται σε:
    -Ιδιοκτήτες  µητρικής (3.662.688,48) (4.541.697,54) (1.009.636,72) (1.424.257,27)
    -∆ικαιώµατα µειοψηφίας (8.188,77) (9.015,95) (2.001,82) (7.649,31)

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά (σε €) (0,2779) (0,3436) (0,0766) (0,1077)

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων (432.066,11) (1.302.873,98) (54.711,19) (415.333,28)

Η ΕΤΑΙΡEΙΑ

1/1-30/9/2013 1/1-30/9/2012 1/7-30/9/2013 1/7-30/9/2012
Κύκλος εργασιών 16.058.794,27 18.373.952,30 4.838.944,15 5.960.023,38
Μικτά κέρδη/ (ζηµίες) 5.479.488,16 6.095.001,86 1.700.295,56 1.864.571,52
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσµάτων (1.655.835,31) (2.257.938,68) (485.785,73) (650.816,39)
Κέρδη/ (ζηµίες) προ φόρων (3.447.599,31) (4.275.485,91) (1.049.358,66) (1.273.175,18)
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) (3.756.167,79) (4.359.508,81) (1.076.337,10) (1.292.389,15)

Ο ΟΜΙΛΟΣ    Η ΕΤΑΙΡEΙΑ Κατανέµονται σε:
    1. Προβλέψεις για υποθέσεις που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση (6): -- --     -Ιδιοκτήτες  µητρικής (3.756.167,79) (4.359.508,81) (1.076.337,10) (1.292.389,15)
    2. Προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις : 167.354,43 167.354,43     -∆ικαιώµατα µειοψηφίας -- -- -- --
    3. Λοιπές προβλέψεις που έχουν σχηµατισθεί : -- --

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) -- -- -- --
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) (3.756.167,79) (4.359.508,81) (1.076.337,10) (1.292.389,15)
Κατανέµονται σε:
    -Ιδιοκτήτες  µητρικής (3.756.167,79) (4.359.508,81) (1.076.337,10) (1.292.389,15)
    -∆ικαιώµατα µειοψηφίας -- -- -- --

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά (σε €) (0,2853) (0,3312) (0,0818) (0,0982)
        Ο ΟΜΙΛΟΣ            Η ΕΤΑΙΡEΙΑ

α) Έσοδα -- 282.117,29 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών,
β)  Έξοδα 135,000,00 159.768,59 επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων (668.669,63) (1.262.393,11) (156.730,50) (325.934,41)
γ) Απαιτήσεις 15.344,06 415.249,32
δ) Υποχρεώσεις 273,63 704.299,84
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 447.242,07 370.257,44
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης -- --
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 214.288,66 174.523,15

Θεσσαλονίκη 26 Νοεµβρίου 2013

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆/ΝΤΗΣ Ο ∆/ΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Η. ΜΑΛΑΝ∆ΡΗΣ Θ. ΦΥΤΙΛΗΣ

ΑΤ. ΑΗ 582847 ΑΤ. AK 031283 ΑΤ. ΑΕ 123166 ΑΤ. ΑΑ 262854-Αρ. Αδείας 15514 Α΄Τάξης

7. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 30/9/2013 είναι για τον όµιλο 200 άτοµα και για την µητρική 165ενώ την 30/09/2012 ήταν 221 και 
189 αντίστοιχα

8. Τα λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους ανέρχονται την 30/9/2013 σε (4.281,15) € ενώ την 30/9/2012 σε (18.444,32€) € και αφορούν συν/κες 
διαφορές µετατροπής ισολογισµών θυγατρικών εξωτερικού

9. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του 
Οµίλου και της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές της µε τα συνδεδεµένα µέρη, όπως ορίζονται από το 
∆ΛΠ 24, είναι ως εξής:

1. Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις του τρίτου τριµήνου 2013 (1/1-30/9/2013) έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή και έχουν

συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα ΧρηµατοοικονοµικήςΑναφοράς (∆ΠΧΑ) και ειδικότερα σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34 περί ενδιάµεσων οικονοµικών
καταστάσεων. Τα θέµατα έµφασης συνίσταται σε: α) στο ότι οι ληξιπρόθεσµοι τόκοι και το κεφάλαιο του οµολογιακού και του µακροπρόθεσµου
δανεισµού ανέρχονται σε Ευρώ 3.277 χιλ. περίπου µε αποτέλεσµα την µεταφορά των δανείων συνολικού ποσού Ευρώ 25 εκατ. περίπου στα
βραχυπρόθεσµαδάνεια και το σύνολο των κυκλοφορούντωνπεριουσιακώνστοιχείων να υπολείπεται του συνόλου των βραχυπρόθεσµωνυποχρεώσεων

κατά ποσό Ευρώ 21,4 εκατ. περίπου. Επίσης η εταιρεία δεν έχει τηρήσει συγκεκριµένους όρους των ανωτέρω δανείων (Σηµείωση 5 & 11). β) στο ότι
λόγω των συσσωρευµένων ζηµιών, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων είναι κατώτερα του 1/10 του µετοχικού κεφαλαίου και συντρέχει λόγος εφαρµογής
του άρθρου 47 και 48 παρ. 1γ του Ν. 2190/1920. Τα ανωτέρω θέµατα υποδηλώνουν την ύπαρξη οισιώδους αβεβαιότητας που ενδεχοµένως εγείρουν
σηµαντική αµφιβολία σχετικά µε την ικανότητα της εταιρείας και του Οµίλου να συνεχίσουν την δραστηριότητά τους. 
2. Οι εταιρίες του Οµίλου µε τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, τα ποσοστά µε τα οποία ο Όµιλος συµµετέχει στο µετοχικό τους κεφάλαιο καθώς και η
µέθοδος ενσωµάτωσης τους στις ενοποιηµένεςοικονοµικέςκαταστάσεις του Γ' τριµήνου 2013, παρατίθενται αναλυτικά στην σηµείωση 6 των ενδιάµεσων
συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων. 
3. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας και των εταιριών του Οµίλου παρατίθενται αναλυτικά στην σηµείωση 13 των ενδιάµεσων συνοπτικών
οικονοµικών καταστάσεων
4. Έχουν τηρηθεί οι ίδιες βασικές λογιστικές αρχές µε την προηγούµενη χρήση 31/12/2012
5. Επί των ακινήτων της εταιρείας υφίστανται εµπράγµατες εξασφαλίσεις ποσού 26.000.000,00€ σε τράπεζες προς εξασφάλιση κοινού οµολογιακού
δανείου που έχει εκδώσει η εταιρεία το οποίο την 30/09/2013 ανέρχεται στο ποσό των 26.450.000,00€. 
6. ∆εν υπάρχουν σηµαντικές επιδικίες ή υπό διαιτησία διαφορές και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που να έχουν σηµαντική επίπτωση
στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας.
6α. Το ποσό των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί για κάθε µία από τις κάτωθι περιπτώσεις είναι :


