
  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 30.06.2008 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 30.06.2007 Ποσά  Ποσά  

 Αξία Αναπόσβεστη  Αξία Αναπόσβεστη   κλειόμενης  προηγούμενης
κτήσεως  Αποσβέσεις  αξία κτήσεως  Αποσβέσεις  αξία  χρήσεως 30.06.2008  χρήσεως 30.06.2007

 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
   ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις    Ι.Μετοχικό κεφάλαιο
     4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις       (125.000 μετοχές των 3,00 ευρώ εκάστη)
        & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 623.922,67 201.548,63 422.374,04 623.922,67 110.115,08 513.807,59       1. Καταβλημένο 375.000,00 375.000,00
     5.Μεταφορικά μέσα 6.550,00 4.694,17 1.855,83 6.550,00 3.384,17 3.165,83
     6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 2.020,95 2.020,86 0,09 2.001,37 2.001,29 0,08  IV.Αποθεματικά Κεφάλαια
         Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 632.493,62 208.263,66 424.229,96 632.474,04 115.500,54 516.973,50       1.Τακτικό αποθεματικό 31.704,03 26.926,83

      5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών 
   ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες          διατάξεων νόμων 341,83 341,83
        χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 32.045,86 27.268,66
     1α.Συμμετοχές σε κοινοπραξίες κατασκευής έργων 15.000,00 15.000,00
    Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)   439.229,96   531.973,50   V.Αποτελέσματα εις νέο

        Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 484.439,18 378.322,31
 

 Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+AIV+AV ) 891.485,04 780.590,97
   Ι.Αποθέματα   
     5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 8.548,71 8.548,71 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
   ΙΙ.Απαιτήσεις       1.Προμηθευτές                          359.684,94 297.836,53
     1. Πελάτες 406.497,30 28.517,97       2α.Επιταγές πληρωτέες                          - 104.622,17
     5.Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεμένων επιχ/σεων (K/Ξ) 83.996,83 22.595,79       4.Προκαταβολές Πελατών  6.136,96 33.444,92
   11.Χρεώστες διάφοροι 109.770,37 34.238,76       5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 6.239,55 91.699,33

600.264,50 85.352,52       6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί - 8.091,90
   IV.Διαθέσιμα           Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 372.061,45 535.694,85
     1.Ταμείο 11.206,22 96.547,13
     3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 204.297,10 593.863,96   

215.503,32 690.411,09
    Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) 824.316,53 784.312,32

  
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ) 1.263.546,49 1.316.285,82 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.263.546,49 1.316.285,82

 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΤΙΚΟΙ
     2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων     2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων  
         και εμπράγματων ασφαλειών 19.900,00 349.062,15         και εμπράγματων ασφαλειών 19.900,00 349.062,15
     3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις 518.171,50 1.364.000,00    3.Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβά 518.171,50 1.364.000,00
     4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 48.148,47 48.148,47     4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 48.148,47 48.148,47
 586.219,97 1.761.210,62  586.219,97 1.761.210,62

Ποσά Ποσά
κλειόμενης προηγούμενης

 Ι.Αποτελέσματα  εκμεταλλεύσεως χρήσεως 30.06.2008 χρήσεως 30.06.2007
    Έσοδα έργων (Πωλήσεις) 1.053.574,44 1.053.574,44 1.681.249,01 1.681.249,01 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως 127.392,15 456.645,81
    Έσοδα από συμμετοχή σε Κ/Ξ 189.102,66 445.719,39 (+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) 
    Κύκλος εργασιών 1.242.677,10 2.126.968,40        προηγούμενων χρήσεων 378.322,31 63.765,00
    Μείον: Κόστος  έργων 944.655,35 1.134.538,21        Σύνολο 505.714,46 520.410,81
    Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 108.919,09 546.710,80 ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος 16.498,08 125.877,57
    ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 40.485,57 110.131,69        Κέρδη προς διάθεση 489.216,39 394.533,24
    Μερικά αποτελέσματα(κέρδη)  εκμεταλλεύσεως 68.433,52 436.579,11
    ΠΛΕΟΝ: 1.Έσοδα συμμετοχών 61.401,04 22.595,79        Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
     Μείον:    3.Χρεωστικοί τόκοι &συναφή έξοδα 2.441,21 58.959,83 2.518,51 20.077,28        1. Τακτικό αποθεματικό 4.777,21 16.210,93
     Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 127.393,35  456.656,39        6α. Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της 
      MEION:1.Έκτακτα καί ανόργανα έξοδα  1,20 10,58            φορολογίας έσοδα             -             -
     Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) 127.392,15 456.645,81        8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο 484.439,18 378.322,31
     ΜΕΙΟΝ:  Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 92.763,12 81.495,50 489.216,39 394.533,24
                  Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες
                               στο λειτουργικό κόστος 92.763,12     - 81.495,50        -
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη)  ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 127.392,15 456.645,81

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Α.Δ.Τ. AE 164445 Α.Δ.Τ. Τ 795998

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 (01 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Προς τους κ.κ.Μετόχους της Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρίας "ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΑΤΕ"
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.

Θεσσαλονίκη, 6 Νοεμβρίου 2008
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΣΚΑΜΠΑΒΙΡΙΑΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14661

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Τ 234636

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΑΤΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2008

4η  ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 Ιουλίου 2007 - 30 Ιουνίου 2008)
Α.Ρ.Μ.ΑΕ 54839/62/Β/03//0133

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 30.06.2008

Θεσσαλονίκη, 31 Οκτωβρίου 2008

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 30.06.2007

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1) Το υπόλοιπο του λογαριασμού Γ-ΙΙΙ-1α "Συμμετοχές σε κοινοπραξίες κατασκευής έργων" αφορά συμμετοχή της εταιρίας στο κεφάλαιο δυο (2) ΚοινοπραξιώνΚατασκευής Έργων οι οποίες παγίως αποτιμώνται στην αξία
κτήσεως, και δεν έχουν ελεχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 2) Η μη διανομή μερίσματος τελεί υπό την έγκριση του 70% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων: Ελέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις της Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρίας "ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.", που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 30ης Ιουνίου 2008, την
κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το προσάρτημα. Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις: Η Διοίκηση της εταιρίας έχει την
ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία.Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και
διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης
την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή: Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών
Καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους
κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για
την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου
ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των
οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρίας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει
επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας. Γνώμη: Κατά τη γνώμη μας, οι ανωτέρωΟικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη
άποψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρίας κατά την 30η Ιουνίου 2008 και την χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική
Νομοθεσία. Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου, εφιστούμε την προσοχή σας στη παράγραφο 7 που παρατίθεται στο προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά στο
γεγονός ότι οι φορολογικές δηλώσεις της εταιρίας από την σύστασή της έως και σήμερα δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετωνφόρων και προσαυξήσεωνκατά το χρόνο
που θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν.Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ’ τούτου δεν έχει γίνει οποιαδήποτεπρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα
αυτό. Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικώνθεμάτων: Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 43α παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/20 και το περιεχόμενό της είναι
συνεπές με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις.    
          


