
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 

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

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Τ.Ε 
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 52161/62/B/02/0149 

 
Παρ.1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των Oικονομικών Καταστάσεων 

  Παρεκκλίσεις που  έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. 
 

 
(α) Άρθρο 42α § 3:Παρέκκλιση  από τις 
σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των 
ετήσιων οικονομικών  καταστάσεων, που 
κρίθηκε  απαραίτητη για την εμφάνιση, με 
απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής 
εικόνας που απαιτεί  η διάταξη της § παρ 
2 του άρθρου αυτού. 

 
Δεν έγινε. 

 
(β) Άρθρο 42β  § 1: Παρέκκλιση από την 
αρχή του αμετάβλητου της δομής και 
μορφής  εμφανίσεως του ισολογισμού και 
του λογαριασμού "Αποτέλεσμα Χρή-
σεως". 

 
Δεν έγινε. 
 

 
(γ) Άρθρο 42β § 2: Καταχώριση στον 
προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου 
σχετιζόμενου  με περισσότερους  
υποχρεωτικούς λογαριασμούς. 

 
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 

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

 
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 

 
ε) Άρθρο 42β § 4: Συμπτύξεις 
λογαριασμών του ισολογισμού  που 
αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για 
τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής. 

 
Δεν έγινε. 

 
(στ) Άρθρο 42β § 5: Αναμορφώσεις 
κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για 
να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με 
τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης 
χρήσεως. 

 
Δε χρειάστηκε να γίνουν. 
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Παρ 2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων 

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

(1)Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
αποτιμήθηκαν  στην αξία κτήσεώς 
τους, η οποία είναι προσαυξημένη 
με την αξία των προσθηκών και 
βελτιώσεων και μειωμένη με τις 
προβλεπόμενες από το νόμο 
διενεργηθείσες στην χρήση 
αποσβέσεις . 
 

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

 (3)Οι συμμετοχές  της εταιρίας σε 
συνδεμένες επιχειρήσεις  
αποτιμήθηκαν στην κατ’ είδος 
χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής 
κτήσεως και της τρέχουσας τιμής 
τους.  

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

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 
  
 

 (γ) Άρθρο 43 § 2: Παρέκκλιση από τις 
μεθόδους και τις βασικές αρχές 
αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών 
μεθόδων αποτιμήσεως.       

Δεν έγινε. 
 

  
(δ) Άρθρο 43  § 7-β: Αλλαγή μεθόδου 
υπολογισμού της τιμής  κτήσεως ή του 
κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή 
των κινητών αξιών. 

Δεν έγινε. 
 

 
(ε) Άρθρο 43  § 7-γ: Παράθεση της 
διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως 
των αποθεμάτων και κινητών αξιών και 
της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, 
εφόσον είναι αξιόλογη. 
 

 
Δεν είναι αξιόλογη η διαφορά. 
 

(στ) Άρθρο 43 § 9: Ανάλυση και 
επεξήγηση της γενόμενης μέσα στη 
χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπρο-
σαρμογής της αξίας των πάγιων περι-

Δεν έγινε. 
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ουσιακών στοιχείων και παράθεση της 
κινήσεως του λογαριασμού "Διαφορές 
αναπροσαρμογής". 
 
 

Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό  και έξοδα εγκαταστάσεως 
 

(α) Άρθρο 42ε  § 8: Μεταβολές πάγιων 
στοιχείων  και εξόδων  εγκαταστάσεως 
(πολυετούς αποσβέσεως). 
 

Παρατίθεται σχετικός πολύστηλος 
πίνακας με τις πληροφορίες που 
απαιτεί η διάταξη. 

(β) ‘Άρθρο 43 § 5-δ: Ανάλυση πρόσθε-
των αποσβέσεων. 
 

Δεν έγιναν.       

(γ) Άρθρο 43  § 5-ε: Προβλέψεις για 
υποτίμηση ενσώματων πάγιων περι-
ουσιακών στοιχείων. 

Δεν σχηματίσθηκαν.  

 
(δ) Άρθρο 43  § 3-ε: Ανάλυση και 
επεξήγηση των ποσών των εξόδων 
εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέ-
σεως) που αφορούν τη χρήση. 

 
Δεν υπάρχουν. 

 
(ε) Άρθρο 43  § 3-γ: Τα ποσά και ο 
λογιστικός χειρισμός των συναλλαγ-
ματικών διαφορών που προέκυψαν στην 
παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή 
(δόσεων) και / ή την αποτίμηση στο τέλος 
της χρήσεως δανείων (ή πιστώσεων), 
χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για 
κτήσεις πάγιων στοιχείων. 

 
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 

 
(στ) Άρθρο 43 § 4 εδάφ. α΄ και β΄: 
Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων 
"Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως". 
"Παραχωρήσεις και δικαιώματα 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας" και "Υπεραξία 
επιχειρήσεις (GOOD WILL"). 

 
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 

 
Παρ. 4. Συμμετοχές 

 
(α) Άρθρο 43α  § 1-β΄:Συμμετοχές στο 
κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με 
ποσοστό μεγαλύτερο από 10%. 
 

Υπάρχει συμμετοχή στην εταιρία 
«Α.Τ.Ε.Μ Α.Ε.» με ποσοστό 10%, 
με αξία κτήσεως € 276.900,00 και 
πρόβλεψη υποτίμησης € 
117.857,45.  
 

(β) Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων 
επιχειρήσεων, στις οποίες η εταιρεία είναι 
απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος. 

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή. 
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(γ) Άρθρο 43α  § 1-ιε:  Σύνταξη 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 
στις οποίες περιλαμβάνονται και οι 
οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. 

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή. 
 
  
 
 

Παρ. 5. Αποθέματα 

 
(α) Άρθρο 43α  § 1-ια: Αποτίμηση 
αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους 
κανόνες  αποτιμήσεως 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 . 

Παρ. 6. Μετοχικό κεφάλαιο 
 

 
(α) Άρθρο 43α  §  1-δ: Κατηγορίες 
μετοχών, στις οποίες διαιρείται το 
Μετοχικό Κεφάλαιο. 
 
 

       
 Αριθμός        Ονομαστική     
Συνολική 
Μετοχών             Αξία               Αξία 
 
 5.571.456,00    €  1,00     
5.571.456,00 
 

(β) Άρθρο 43α  § 1-γ:Εκδοθείσες μετοχές 
μέσα στη χρήση για αύξηση του 
Μετοχικού Κεφαλαίου. 
 

Με την από 31/12/2008 Έκτακτη 
Γενική Συνέλευση των μετόχων 
αποφασίστηκε η αύξηση του 
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας 
κατά 445.786,00€, με εισφορά "σε 
είδος" , σύμφωνα με το Ν. 2166/93 
της καθαρής λογιστικής αξίας του 
εισφερόμενου (αποσχιζόμενου) 
κλάδου "Κατασκευής Δημοσίων 
Έργων" της ανώνυμης εταιρίας με 
την επωνυμία "ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" 
που εκτιμήθηκε σε 445.783,11€ και 
την καταβολή μετρητών ποσού 
2,89€, σύμφωνα με το 26/12/2008 
Σχέδιο Σύμβασης Απορρόφησης 
κλάδου με την έκδοση 445.786 
ονομαστικών μετοχών ονομαστικής 
αξίας 1,00€ εκάστης.  
                                                           

(γ) Άρθρο 43α  § 1-ε και 42ε §. 10: 
Εκδοθέντες τίτλοι  και ενσωματωμένα σ' 

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 
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αυτούς  δικαιώματα. 
 
(δ) Άρθρο 43α  §  1-ιστ: Απόκτηση ίδιων 
μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση. 

Δεν αποκτήθηκαν . 

 
 
 
 

Παρ. 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις 
 
(α) Άρθρο 42ε § 14 εδάφ. δ΄: Ανάλυση 
του λογαριασμού "Λοιπές προβλέψεις", 
αν το ποσό του είναι σημαντικό. 
 
 
 
 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 43α § 1-ζ 
παρατίθεται και ο τρόπος υπολογισμού 
των προβλέψεων αποζημιώσεως 
προσωπικού.    
 

Στη παρούσα χρήση έγινε 
πρόβλεψη από € 266.507,76 για 
επίδικες απαιτήσεις κατά του 
Ελληνικού Δημοσίου που αφορά 
προσφυγή κατά της επιβολής 
προστίμου που προέκυψε από τον 
φορολογικό έλεγχο των χρήσεων 
2004 – 2007. 
  
Διενεργήθηκε πρόβλεψη 
αποζημίωσης προσωπικού 
σύμφωνα με το νόμο 2112/20, € 
43.592,45. Ποσό € 4.629,54 αφορά 
την τρέχουσα χρήση και ποσό € 
38.962,91 αφορά έξοδα 
προηγουμένων χρήσεων. 
  

(β)Άρθρο 43α § 1-ζ¨:Οικονομικές 
δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π. που 
δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς 
τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών 
μηνιαίων παροχών και οικονομικές 
δεσμεύσεις για συνδεμένες επιχειρήσεις.   
 

 Δεν υπάρχουν.  
 
 
 

(γ) Άρθρο   43α  § 1-ιβ: Πιθανές οφειλές 
σημαντικών ποσών φόρων και ποσά 
φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν 
σε βάρος της κλειόμενης και των 
προηγούμενων χρήσεων, εφόσον δεν 
εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις 
προβλέψεις. 
 

Οι φορολογικές δηλώσεις της 
εταιρείας από την χρήση του 2008 
μέχρι και σήμερα δεν έχουν 
εξετασθεί από τις φορολογικές 
αρχές, με συνέπεια να υπάρχει το 
ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων 
φόρων και προσαυξήσεων κατά το 
χρόνο που  θα εξετασθούν και 
οριστικοποιηθούν.  
 

(δ) Άρθρο 43α § 1-ιστ: Μακροπρόθεσμες  
υποχρεώσεις  πάνω από 5 έτη. 
 

 Δεν υπάρχουν. 

(ε) 'Άρθρο 43α  § 1-στ: Υποχρεώσεις 
καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφά-
λειες. 

Δεν υπάρχουν. 
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Παρ. 8. Μεταβατικοί λογαριασμοί. 

 
- Άρθρο 42ε  § 12: Ανάλυση των 
κονδυλίων των μεταβατικών λογαρια-
σμών «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» και 
«Έξοδα χρήσεως  δουλεμένα».  

 Δεν υπάρχουν. 

 
 
 
 
 

Παρ. 9. Λογαριασμοί τάξεως. 
 
- Άρθρο 43ε § 11:Ανάλυση  των 
λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που 
δεν καλύπτεται  η υποχρέωση αυτή από 
της πληροφορίες της επόμενης  § 10. 

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 

 
Παρ. 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες. 

 
-Άρθρο  42ε  § 1 - ιγ 9:Εγγυήσεις και ε-
μπράγματες ασφάλειες που χορηγήθη-
καν από την Εταιρία. 

Έχουν χορηγηθεί από την εταιρία 
εγγυητικές επιστολές καλής 
εκτέλεσης ύψους € 13.003.041,53. 
 

Παρ. 11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως. 
 
(α) Άρθρο  43α  § 1 – ιγ: όπως τροπο-
ποιήθηκε με το άρθρο 3  του Π.Δ. 
325/1994: Αμοιβές μελών οργάνων 
διοικήσεως και διευθύνσεως της 
εταιρείας. 

Δεν υπάρχουν  
                                          
 

(β) Άρθρο   43α  § 1-ιγ: Υποχρεώσεις 
που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για 
βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την 
παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοική-
σεως και διευθύνσεως της εταιρείας. 

Δεν υπάρχουν. 
 

 (γ) Άρθρο   43α  § 1- ιδ: Δοθείσες προ-
καταβολές και πιστώσεις  σε όργανα δι-
οικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων 
και διαχειριστές). 

 
Δεν υπάρχουν  
 

 
Παρ. 12. Αποτελέσματα χρήσεως. 

 
(α) Άρθρο 43α  § 1- η: Κύκλος εργασιών 
κατά κατηγορίες δραστηριότητας  και 
γεωγραφικές  αγορές. (Ο κύκλος 
εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται 

 Έσοδα έργων  
13.296.190,005 
 Έσοδα από συμμετοχή 
  σε    Κ/Ξ                       
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στο άρθρο  42ε   §  15 εδάφιο α΄). 
 

3.951.115,75 
                                        
17.247.305,80   

(β) Άρθρο 43α  § 1- θ: Μέσος όρος του 
απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της 
χρήσεως  προσωπικού και κατηγορίες  
αυτού, με το συνολικό κόστος τους. 
Διευκρινίζεται ότι, στο "Διοικητικό 
(υπαλληλικό) προσωπικό" 
περιλαμβάνεται το με μηνιαίο μισθό 
αμειβόμενο προσωπικό και στο 
"εργατοτεχνικό προσωπικό" οι 
αμειβόμενοι με ημερομίσθιο. 
 
 

1)Μέσος όρος προσωπικού:            
116   
2) Μέσος όρος προσωπικού κατά 
κατηγορίες: 
- Διοικητικό προσωπικό                    
30           
- Εργατοτεχνικό προσωπικό              
86 
                  Σύνολο                           
116 
 
3) Αμοιβές και έξοδα διοικητικού 
προσωπικού: 
   -Μισθοί                            
620.994,77 
   -Κοινωνικές επιβαρύνσεις  
     & βοηθήματα  
187.582,32 
   -Αποζ/σεις σεων απολύ  
30.873,58 
                Σύνολο                
839.450,67 
 
4) Αμοιβές και έξοδα 
εργατοτεχνικού προσωπικού: 
   -Μισθοί                          
1.147.834,35 
   -Κοινωνικές επιβαρύνσεις  
     & βοηθήματα  
736.117,46 
   -Αποζ/σεις ν    απολύσεω  
1.913,83 
                   Σύνολο           
1.885.865,64 
 
 5) Λοιπές παροχές  
163.469,96 
 

(γ) Άρθρο 42ε  § 15-β: Ανάλυση των 
έκτακτων και ανόργανων εξόδων και 
εσόδων (δηλαδή των λογαριασμών 
«έκτακτα και ανόργανα έξοδα» και 
«έκτακτα και ανόργανα έσοδα»). Αν τα 
ποσά των λογαριασμών «έκτακτες 
ζημίες» και «έκτακτα κέρδη» είναι 
σημαντικά, κατ΄ εφαρμογή της διατάξεως 
του άρθρου 43ε  § 1-ιγ. Παρατίθεται κι 

(1) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα: 
    -Φορολογικά πρόστιμα και             

προσαυξήσεις                     
1.402,82 

    -Καταπτώσεις –ποινικές ρήτρες    
                                               
30.000,00  
     - Λοιπά έκτακτά                  
1.629,87 
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αυτών ανάλυση (με βάση τους 
λογαριασμούς 81.02 και 81.03. του Γεν. 
Λογ. Σχεδίου). 
 

     - Έκτακτές ζημίες               
3.982,52 
                                                
37.015,21 
  
 
                          
  

(δ) Άρθρο 42ε  § 15-β: Ανάλυση των 
λογαριασμών «Έσοδα προηγούμενων 
χρήσεων». «Έσοδα από προβλέψεις 
προηγούμενων χρήσεων» και «Έξοδα 
προηγούμενων χρήσεων». 

 (1) Έξοδα προηγούμενων 
    χρήσεων:               
    - Φορολογικά πρόστιμα και 
       προσαυξήσεις              
73.220,41 

- Πρόβλεψη αποζημιώσεις  
   προσωπικού                
38.962,91                                       

                                         
112.183,32 

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

 
 
(δ) Άρθρο 42α  § 1-ιζ: Οποιεσδήποτε 
άλλες πληροφορίες  που απαιτούνται 
από ειδικές διατάξεις ή κρίνονται 
αναγκαίες για την αρτιότερη 
πληροφόρηση των μετόχων και των 
τρίτων και εφαρμογή της αρχής της 
πιστής εικόνας. 
 

 
  Δεν υπάρχουν. 
 

 
 

 
 

Θεσσαλονίκη, 3 Μαΐου 2010 
 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ                                             Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ      
&  ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                                      
                               
                             
    ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ                                           ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
           A.Δ.Τ. ΑΕ 164445                                                               Α.Δ.Τ. Τ 234636 
                                                     
                                          Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
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 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΖΙΟΣ  
 Α.Δ.Τ  ΑΗ 683475 

 
Το παρόν Προσάρτημα που αποτελείται από οχτώ (8) σελίδες είναι αυτό που 
αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία 3/5/2010. 
    

Θεσσαλονίκη, 3 Μαΐου 2010 
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 
 

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

ΣΟΛ α.ε.ο.ε 
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