
 
 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30ης IOYNIOY 2008 

(βάσει των διατάξεων του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε 
ΑΡ.Μ.Α.Ε.:54839/62/Β/03/0133 

 
 

§ 1 . Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - 
Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας 

(α) Άρθρο 42α § 3: Παρέκκλιση 
από τις σχετικές διατάξεις περί 
καταρτίσεως των ετήσιων οικο-
νομικών καταστάσεων, που κρί-
θηκε απαραίτητη για την εμφάνι-
ση, με απόλυτη σαφήνεια, της 
πραγματικής εικόνας που απαιτεί 
η διάταξη της § 2 του άρθρου αυ-
τού. 
 

 Δεν έγινε 
 

(β) Άρθρο 42β § 1: Παρέκκλιση 
από την αρχή του αμεταβλήτου 
της δομής και μορφής εμφανίσε-
ως του ισολογισμού και του λο-
γαριασμού «αποτελέσματα χρή-
σεως».  
 

 Δεν έγινε 

(γ) Άρθρο 42β § 2: Καταχώρηση 
στον προσιδιάζοντα λογαριασμό 
στοιχείου σχετιζόμενου με πε-
ρισσότερους υποχρεωτικούς λο-
γαριασμούς. 
 

 Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 

(δ) Άρθρο 42β § 3: Προσαρμογή 
στη δομή και στους τίτλους των 
λογαριασμών με αραβική αρίθ-
μηση, όταν η ειδική φύση της ε-
πιχείρησης το απαιτεί. 
 

 Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 

(ε) Άρθρο 42β § 4: Συμπτύξεις 
λογαριασμών του ισολογισμού 
που αντιστοιχούν σε αραβικούς 
αριθμούς, για τις οποίες (συ-

 Δεν έγινε. 
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μπτύξεις) συντρέχουν οι προϋ-
ποθέσεις της διατάξεως αυτής. 
(στ) Άρθρο 42β § 5: Αναμορ-
φώσεις κονδυλίων προηγούμε-
νης χρήσεως για να καταστούν 
ομοειδή και συγκρίσιμα με τα α-
ντίστοιχα κονδύλια της κλειόμε-
νης χρήσεως. 
 

 Δεν χρειάστηκε να γίνουν. 

 
§ 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων 

 
α) Άρθρο 43α § 1-α: Μέθοδοι 
αποτίμησης των περιουσιακών 
στοιχείων και υπολογισμού των 
αποσβέσεων καθώς και των 
προβλέψεων για υποτιμήσεις 
τους. 

 (1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία απο-
τιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτή-
σεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής 
τους ή της αναπροσαρμοσμένης με 
βάση ειδικό νόμο αξίας τους, η οποία 
είναι προσαυξημένη με την αξία των 
προσθηκών και βελτιώσεων και μει-
ωμένη με τις προβλεπόμενες από το 
νόμο αποσβέσεις. 

(2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματι-
σμού προβλέψεων υποτιμήσεως. 

(3) Οι συμμετοχές σε λοιπές πλην Α.Ε. 
επιχειρήσεις (Κ/Ξ) αποτιμήθηκαν 
στην τιμή κτήσεως τους. 

 
(β) Άρθρο 43α § 1-α: Βάσεις με-
τατροπής σε ευρώ περιουσιακών 
στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο 
νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός 
χειρισμός των συναλλαγματικών 
διαφορών. 
 

 Δεν υπάρχουν. 

(γ) Άρθρο 43 § 2: Παρέκκλιση 
από τις μεθόδους κατά τις βασι-
κές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρ-
μογή ειδικών μεθόδων αποτιμή-
σεως. 
 

 Δεν έγινε 
 

(δ) Άρθρο 43 § 7-β: Αλλαγή με-
θόδου υπολογισμού της τιμής 
κτήσεως ή του κόστους παρα-
γωγής των αποθεμάτων ή των 
κινητών αξιών. 
 

 Δεν έγινε. 
 

(ε) Άρθρο 43 § 7-γ: Παράθεση  Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 
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της διαφοράς, μεταξύ της αξίας 
αποτιμήσεως των αποθεμάτων 
και κινητών αξιών και της τρέ-
χουσας τιμής αγοράς τους, εφό-
σον είναι αξιόλογη. 
 
(στ) Άρθρο 43 § 9: Ανάλυση και 
επεξήγηση της γενόμενης μέσα 
στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, 
αναπροσαρμογής της αξίας των 
παγίων περιουσιακών στοιχείων 
και παράθεση της κινήσεως του 
λογαριασμού «Διαφορές ανα-
προσαρμογής». 
 

 Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 

 
§ 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως 

 
(α) Άρθρο 42ε § 8: Μεταβολές 
παγίων στοιχείων και εξόδων ε-
γκαταστάσεως (πολυετούς απο-
σβέσεως). 
 

 Παρατίθεται πολύστυλος πίνακας με 
πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη. 
 

(β) Άρθρο 43 § 5-δ: Ανάλυση 
πρόσθετων αποσβέσεων. 
 

 Δεν έγιναν. 

(γ) Άρθρο 43 § 5-ε: Προβλέψεις 
για υποτίμηση ενσώματων πά-
γιων περιουσιακών στοιχείων. 
 

 Δεν σχηματίστηκαν.  
 

(δ) Άρθρο 43 § 3-ε: Ανάλυση και 
επεξήγηση των ποσών των εξό-
δων εγκαταστάσεως (πολυετούς 
αποσβέσεως) που αφορούν την 
χρήση. 
 

 Δεν υπήρξαν τέτοια ποσά. 
 

(ε) Άρθρο 43 § 3-γ: Τα ποσά και 
ο λογιστικός χειρισμός των συ-
ναλλαγματικών διαφορών που 
προέκυψαν στην παρούσα χρή-
ση, κατά την πληρωμή (δόσεων) 
και / ή την αποτίμηση στο τέλος 
της χρήσεως δανείων ή πιστώ-
σεων, χρησιμοποιηθέντων απο-
κλειστικά για κτήσεις πάγιων 
στοιχείων. 
 

 Δεν υπήρξαν τέτοια ποσά. 
 

(στ) Άρθρο 43 § 4 εδάφ. α΄ και  Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.  
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β΄: Ανάλυση και επεξήγηση των 
κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και 
αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις 
και δικαιώματα βιομηχανικής ιδι-
οκτησίας» και «Υπεραξία επιχει-
ρήσεως (GOOD- WILL)». 
 
 

 

§ 4.  Συμμετοχές 
 

(α) Άρθρο 43α § 1-β΄: Συμμετο-
χές στο κεφάλαιο άλλων επιχει-
ρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο 
από 10% . 
 
(β) Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλ-
λων επιχειρήσεων, στις οποίες η 
εταιρεία είναι απεριόριστα ευθυ-
νόμενος εταίρος. 
 

 Δεν υπάρχουν. 
 
 
 
Δεν υπάρχουν. 
 

(γ) Άρθρο 43α § 1-ιε΄: Σύνταξη 
ενοποιημένων οικονομικών κατά-
στάσεων στις οποίες περιλαμβά-
νονται και οι οικονομικές κατα-
στάσεις της εταιρείας. 

 Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή. 
                          

 

§ 5.  Αποθέματα 

 
(α) Άρθρο 43α § 1-ια : Αποτίμη-
ση αποθεμάτων κατά παρέκκλι-
ση από τους κανόνες αποτιμή-
σεως του άρθρου 43, για λόγους 
φορολογικών ελαφρύνσεων.  
 

  
Δεν έγινε παρέκκλιση. 

(β) Άρθρο 43α § 1-ι : Διαφορές 
από υποτίμηση κυκλοφορούντων 
στοιχείων ενεργητικού και λόγοι 
στους οποίους οφείλονται. 
 

 Δεν υπάρχουν.  
 

§ 6.  Μετοχικό Κεφάλαιο 

 
(α) Άρθρο 43α § 1-δ: Κατηγο-
ρίες  μετοχών , στις οποίες διαι-
ρείται το μετοχικό κεφάλαιο. 
 

  
 Αριθ-

μός με-
τοχών  

Ονομ. 
αξία 

Συνολική 
αξία 

Κοινές 
μετοχές 

 
125.00
0 

 
    3 € 

 
375.000,00
€  
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(β) Άρθρο 43α § 1-γ: Εκδοθεί-
σες μετοχές μέσα στη χρήση για 
αύξηση του μετοχικού κεφαλαί-
ου. 
 

  
Δεν εκδόθηκαν. 

(γ) Άρθρο 43α § 1-ε και 42ε § 
10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσω-
ματωμένα σ' αυτούς δικαιώματα. 
 

 Δεν εκδόθηκαν 
 

(δ) Άρθρο 43α § 1-ιστ: Απόκτη-
ση ίδιων μετοχών μέσα στη πα-
ρούσα χρήση. 

 Δεν αποκτήθηκαν. 
 

 
§ 7.  Προβλέψεις και υποχρεώσεις 

 
(α) Άρθρο 42ε § 14 εδαφ. δ: 
Ανάλυση του λογαριασμού 
«Λοιπές προβλέψεις» αν το πο-
σό που είναι σημαντικό. 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 43α § 1-
ιζ΄, παρατίθεται και ο τρόπος 
υπολογισμού των προβλέψεων 
αποζημιώσεως του προσωπι-
κού. 
 

 Δεν υπάρχουν. 
 
 
 
 
Δεν υπάρχουν. 
 
 

(β) Άρθρο 43α § 1-ζ: Οι οικονο-
μικές δεσμεύσεις από συμβάσεις 
κ.λ.π. που δεν εμφανίζονται 
στους λογαριασμούς τάξεως. 
Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών 
μηνιαίων παροχών και οικονομι-
κές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες 
επιχειρήσεις. 
 

 Δεν υπάρχουν 
 

(γ) Άρθρο 43α § 1-ιβ: Πιθανές 
οφειλές σημαντικών ποσών φό-
ρων και ποσά φόρων που ενδε-
χομένως να προκύψουν σε βά-
ρος της κλειομένης και των προ-
ηγουμένων χρήσεων, εφόσον 
δεν εμφανίζονται στις υποχρεώ-
σεις ή στις προβλέψεις. 
 

 Η εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά  
από την σύστασή της έως και σήμερα, 
με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο 
επιβολής πρόσθετων φόρων και προ-
σαυξήσεων κατά το χρόνο που οι φορο-
λογικές δηλώσεις θα εξετασθούν και ο-
ριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορο-
λογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να 
προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως 
εκ τούτου, δεν έχει σχηματιστεί οποια-
δήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές κα-
ταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό. 
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(δ) Άρθρο 43α § 1-στ: Μακρο-
πρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω 
από 5 έτη. 
 

 Δεν υπάρχουν 
 
 

(ε) Άρθρο 43α § 1-στ: Υπο-
χρεώσεις καλυπτόμενες με ε-
μπράγματες ασφάλειες. 

 Δεν υπάρχουν. 

§ 8. Μεταβατικοί λογαριασμοί 

 

- Άρθρο 42ε § 12: Ανάλυση των 
κονδυλίων των μεταβατικών λο-
γαριασμών «Έσοδα χρήσεως ει-
σπρακτέα» και «Έξοδα χρήσεως 
δουλεμένα». 
 

  Δεν υπάρχουν. 

 

§ 9. Λογαριασμοί τάξεως 

-  Άρθρο 42ε § 11: Ανάλυση των 
λογαριασμών τάξεως, στην έκτα-
ση που δεν καλύπτεται η υπο-
χρέωση αυτή από τις πληροφο-
ρίες της επόμενης § 10. 

 -Ανεκτέλεστο υπόλοιπο από συμβάσεις 
έργων συνολικού ύψους  € 
1.364.000,00. 
-Διάφοροι λογαριασμοί πληροφοριών 
συνολικού ύψους € 48.148,47 
 
 

§ 10.  Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες 

 

- Άρθρο 42ε § 9: Εγγυήσεις και 
εμπράγματες ασφάλειες που χο-
ρηγήθηκαν από την εταιρεία. 

 Έχουν χορηγηθεί από την εταιρία εγγυ-
ητικές επιστολές καλής εκτέλεσης συμ-
βάσεων συνολικού ύψους € 349.062,15. 
 

§ 11.  Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως 

 

(α) Άρθρο 43α § 1-ιγ, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 
του Π.Δ. 325/1994: Αμοιβές με-
λών οργάνων διοικήσεως και δι-
ευθύνσεως της εταιρείας. 
 

  Δεν υπάρχουν. 

(β) Άρθρο 43α § 1-ιγ: Υπο-
χρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή 
αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε 
αποχωρήσαντα την παρούσα 

 Δεν υπάρχουν. 
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χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως 
και διευθύνσεως της εταιρείας. 
 
 
(γ) Άρθρο 43α § 1-ιδ: Δοθείσες 
προκαταβολές και πιστώσεις σε 
όργανα διοικήσεως (μέλη διοικη-
τικών συμβουλίων και διαχειρι-
στές). 
 

 Δεν υπάρχουν. 
 

§ 12. Αποτελέσματα χρήσεως 

(α) Άρθρο 43α § 1-η: Κύκλος 
εργασιών κατά κατηγορίες δρα-
στηριότητας και γεωγραφικές 
αγορές. (Ο κύκλος εργασιών 
λαμβάνεται όπως καθορίζεται 
στο άρθρο 42ε § 15 εδάφιο α’). 
 

 (1) Δημόσια  Έργα  
1.053.574.44  
 

(β) Άρθρο 43α § 1-θ: Μέσος ό-
ρος του απασχοληθέντος κατά τη 
διάρκεια της χρήσεως προσωπι-
κού και κατηγορίες αυτού, με το 
συνολικό κόστος τους. Διευκρινί-
ζεται ότι, στο «Διοικητικό (υπαλ-
ληλικό) προσωπικό» περιλαμβά-
νεται το με μηνιαίο μισθό αμειβό-
μενο προσωπικό και στο «εργα-
τοτεχνικό προσωπικό» οι αμει-
βόμενοι με ημερομίσθιο. 
 
 

 (1) Μέσος όρος προσωπικού άτομα  
6 
 
(2) Μέσος όρος προσωπικού κατά  
      κατηγορίες: 
- Διοικητικό προσωπικό        άτομα  
2 
- Εργατοτεχνικό προσωπικό      «  
4 
             Σύνολο άτομα  

6 
 
3) Αμοιβές και έξοδα διοικητικού 
    προσωπικού: 
   -Μισθοί                                      
58.024,64 
   -Κοινωνικές επιβαρύνσεις  
    & βοηθήματα  

17.297,35 
   -Αποζ/σεις            απολύσεων    
1.739,13 
                         Σύνολο                
77.061,12 
 
4) Αμοιβές και έξοδα εργατοτεχνικού  
     προσωπικού: 
   -Μισθοί                                       
6.902,32 
   -Κοινωνικές επιβαρύνσεις  
    & βοηθήματα  
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4.504,86 
   -Αποζ/σεις           απολύσεων    
288,52 
                          Σύνολο              
11.695,70 

(γ) Άρθρο 42ε § 15-β: Ανάλυση 
των έκτακτων και ανόργανων ε-
ξόδων και εσόδων (δηλαδή των 
λογαριασμών «έκτακτα και ανόρ-
γανα έξοδα» και «έκτακτα και α-
νόργανα έσοδα»). Αν τα ποσά 
των λογαριασμών «Έκτακτες ζη-
μιές» και «Έκτακτα κέρδη» είναι 
σημαντικά, κατ’ εφαρμογή της 
διατάξεως του άρθρου 43α § 1-ιγ, 
παρατίθεται και αυτών ανάλυση 
(με βάση τους λογαριασμούς 
81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. 
Σχεδίου).  
 

 (1)Έκτακτα & ανόργανα έξοδα.: 
-Φορολογικά πρόστιμα &  
  προσαυξήσεις                                     
1.20 

(δ) Άρθρο 42ε § 15-β: Ανάλυση 
των λογαριασμών «Έσοδα προ-
ηγούμενων χρήσεων», «Έσοδα 
από προβλέψεις προηγουμένων 
χρήσεων» «Έξοδα προηγουμέ-
νων χρήσεων». 
 

 Δεν υπάρχουν. 

§ 13.  Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση 
και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας 

 
(δ) Άρθρο 43α § 1-ιζ: Οποιεσ-
δήποτε άλλες πληροφορίες που 
απαιτούνται από ειδικές διατάξεις 
ή που κρίνονται αναγκαίες για 
την αρτιότερη πληροφόρηση των 
μετόχων και των τρίτων και ε-
φαρμογή της αρχής της πιστής 
εικόνας. 

  Δεν υπάρχουν. 
 

 
 
 
 

Θεσσαλονίκη, 31 Οκτωβρίου 2008 
 

                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                          Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ 
          & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                  & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
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         ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                       ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ                                  
                        Α.Δ.Τ. Τ  234636                                            Α.Δ.Τ. ΑΕ 164445 
 
 

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
 
 

ΒΕΝΤΖΙΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ 
Α.Δ.Τ. Τ. 795998 

 
 

Βεβαιώνεται ότι το ανωτέρω Προσάρτημα που αποτελείται από οχτώ (8) σελίδες, 
είναι αυτό που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία 
06.11.2008. 
 

Θεσσαλονίκη, 6 Νοεμβρίου 2008 
 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
 
 
 

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

Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. 
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