
  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2008 Ποσά Ποσά

 Αξία Αναπόσβεστη Αξία Αναπόσβεστη κλειόμενης προηγούμενης
κτήσεως Αποσβέσεις αξία κτήσεως Αποσβέσεις  αξία χρήσεως 2008 χρήσεως 2007

 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
   ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις   Ι.Μετοχικό κεφάλαιο
     1.Γήπεδα- Οικόπεδα 349.464,79 - 349.464,79 110.000,00 - 110.000,00      (5.125.670,00 μετοχές των 1,00 ευρώ εκάστη)
     3. Κτίρια και  τεχνικά έργα 1.123.825,94 56.127,70 1.067.698,24 25.014,19 6.566,23 18.447,96        1. Καταβλημένο 5.125.457,77 2.751.000,00
     4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις            2. Οφειλόμενο 212,23 -
        & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 4.345.874,47 2.220.414,71 2.125.459,76 3.391.414,55 1.482.983,48 1.908.431,07 5.125.670,00 2.751.000,00
     5.Μεταφορικά μέσα 1.172.696,83 712.403,90 460.292,93 832.908,46 391.548,26 441.360,20
     6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 371.038,06 304.601,76 66.436,30 193.388,51 108.523,11 84.865,40  IΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
     7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση       2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας 
        και προκαταβολές 36.140,30 - 36.140,30 305.527,67 - 305.527,67           λοιπών περιουσιακών στοιχείων 91.553,91 -
         Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 7.399.040,39 3.293.548,07 4.105.492,32 4.858.253,38 1.989.621,08 2.868.632,30

IV.Αποθεματικά Κεφάλαια
   ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες       1.Τακτικό αποθεματικό 298.553,20 126.200,52
        χρηματοοικονομικές απαιτήσεις       5.Αποθεματικό από μετασχηματισμό 62,23 -
     1.Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 186.900,00 156.900,00        6.Αφορολόγητά αποθεματικά ειδικών
     1α.Συμμετοχές σε κοινοπραξίες κατασκευής έργων 195.550,00 130.050,00          διατάξεων νόμων 1.209.038,77 638.675,84
     7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 12.300,30 9.010,30       7. Αφορολόγητα κέρδη τεχνικών & οικοδομικών επιχειρήσεων 182.418,68 -
 394.750,30 295.960,30 1.690.072,88 764.876,36
    Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)  4.500.242,62 3.164.592,60

  V.Αποτελέσματα εις νέο
 Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ          Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 1.701.396,87 1.419.998,03
   Ι.Αποθέματα
     3.Παραγωγή σε εξέλιξη - 612.911,61       Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+AIV+AV ) 8.608.693,66 4.935.874,39
     5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 13.574,97 83.773,13  

13.574,97 696.684,74  
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

   ΙΙ.Απαιτήσεις  ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
     1. Πελάτες 3.936.642,81 2.764.909,40      1.Προμηθευτές                          1.464.159,97 2.341.814,47
     4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στη επόμενη χρήση 212,23 -      2α.Επιταγές πληρωτέες                          631.030,08 764.004,59
     5.Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεμένων επιχειρήσεων (K/Ξ) 223.523,02 121.793,74      4.Προκαταβολές Πελατών  6.831,37 381.842,59
     11.Χρεώστες διάφοροι 625.825,78 302.934,22      5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 1.089.703,00 86.179,14

4.786.203,84 3.189.637,36      6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 89.724,65 102.749,44
         Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 3.281.449,07 3.676.590,23 -

   IV.Διαθέσιμα
     1.Ταμείο 18.369,56 27.486,43
     3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 2.528.218,97 1.506.017,99

2.546.588,53 1.533.504,42
    Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) 7.346.367,34 5.419.826,52

  Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  
     1.Έξοδα επομένων χρήσεων 43.532,77 28.045,50

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 11.890.142,73 8.612.464,62 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 11.890.142,73 8.612.464,62

 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΤΙΚΟ
     2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων    2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων  
         και εμπράγματων ασφαλειών 6.521.354,00 6.448.250,00        και εμπράγματων ασφαλειών 6.521.354,00 6.448.250,00
     3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις 14.983.599,76 23.848.105,02    3.Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις 14.983.599,76 23.848.105,02
     4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 4.382.352,32 -    4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 4.382.352,32 -
 25.887.306,08 30.296.355,02  25.887.306,08 30.296.355,02

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά Ποσά

κλειόμενης προηγούμενης
 Ι.Αποτελέσματα  εκμεταλλεύσεως χρήσεως 2008 χρήσεως 2007
    Έσοδα έργων (Πωλήσεις) 14.169.982,40 14.169.982,40 10.736.700,06 10.736.700,06 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως 2.395.220,27 838.356,43
    Έσοδα από συμμετοχή σε Κ/Ξ 2.668.098,41 3.185.409,28 (+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) 
    Κύκλος εργασιών 16.838.080,81 13.922.109,34       προηγούμενων χρήσεων 1.419.998,03 1.416.517,17
    Μείον:     Κόστος  έργων 10.752.046,12 9.362.080,28       Σύνολο 3.815.218,30 2.254.873,60
    Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 3.417.936,28 1.374.619,78 ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος 605.901,22 203.437,20
    Πλέον:    1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 5.180,28 1.080,00        Κέρδη προς διάθεση 3.209.317,08 2.051.436,40
                    Σύνολο 3.423.116,56 1.375.699,78
    ΜΕΙΟΝ:  1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 992.268,99 501.594,11       Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
    Μερικά αποτελέσματα(κέρδη)  εκμεταλλεύσεως 2.430.847,57 874.105,68       1. Τακτικό αποθεματικό 89.820,76 31.438,37
    ΠΛΕΟΝ: 1.Έσοδα συμμετοχών 8.180,86 79.469,42       2.Μερίσματα από διάθεση αδιανεμήτων 
    ΜΕΙΟΝ: 3.Χρεωστικοί τόκοι &συναφή έξοδα 126.923,70 (118.742,84) 113.875,40 (34.405,98)          κερδών προηγούμενων χρήσεων 1.419.998,00 600.000,00
    Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 2.312.104,73 839.699,70       8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο 1.699.498,32 1.419.998,03
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα 3.209.317,08 2.051.436,40
                    1.Έκτακτα καί ανόργανα έσοδα 1.133,11 -
                    2.Έκτακτα κέρδη 110.045,00 -
    MEION: 1.Έκτακτα καί ανόργανα έξοδα 27.572,13 1.343,27
                    3.Έξοδα προηγουμένων χρήσεων 490,44 83.115,54 - (1.343,27)
     Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) 2.395.220,27 838.356,43
    ΜΕΙΟΝ:  Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 821.846,38 611.819,79
                     Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες
                                   στο λειτουργικό κόστος 821.846,38 - 611.819,79 -
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη)  ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 2.395.220,27 838.356,43

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

Θεσσαλονίκη 16 Ιανουαρίου 2009
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

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

Σ.Ο.Λ α.ε.ο.ε

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
        Α.Δ.Τ. ΑΕ 164445

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008)

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2008

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2007

Θεσσαλονίκη 13 Ιανουαρίου 2009
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2007

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ A.T.E
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

6η  ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2008)
Α.Ρ.Μ.ΑΕ 52161/62/Β/02/0149

ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Α.Δ.Τ. Τ 795998

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α.Δ.Τ. Τ 234636

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων: Ελέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις της Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρίας "ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑΕΡΓΑ Α.Τ.Ε.", που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 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. Από τον
έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής θέματα: 1) Το υπόλοιπο των λογαριασμων του Ενεργητικού ΓΙΙΙ-1 και ΓΙΙΙ1(α) αφορά σε αξία κτήσεως μη εισηγμένης εταιρίας και σε κοινοπραξίες κατασκευής έργων, οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή
Λογιστή και των οποίων, η εσωτερική λογιστική αξία, σύμφωνα με τους τελευταίους νόμιμους συνταχθέντες Ισολογισμούς, υπολείπεται της αξίας κτήσεως κατά € 60.000,00 περίπου, με συνέπεια τόσο τα αποτελέσματα της χρήσεως όσο και τα ίδια
κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα 2) Η εταιρία βασιζόμενη στη γνωμοδότηση υπ’αριθμ.205/1988 της Ολομέλειας των Νομικών Συμβούλων Διοικήσεως και στην περίπτωση ιε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994, δεν
σχημάτισε ,όπως και στις προηγούμενες χρήσεις, πρόβλεψη αποζημιώσεως του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση, εις βάρος των αποτελεσμάτων της χρήσεως, το ύψος της οποίας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2008 θα
ανέρχονταν στο ποσό των € 38.000,00 περίπου. Γνώμη: Με εξαίρεση τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην προηγούμενη παράγραφο, κατά τη γνώμη μας, οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε
ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρίας κατά την 31η Δεκεμβρίου 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 πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά 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 οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σχετικά με το θέμα αυτό. Αναφορά επί άλλων νομικών
και  κανονιστικών θεμάτων: 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.   

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1) Το υπόλοιπο του λογαριασμού ΓΙΙΙ-1α αφορά συμμετοχές της εταιρίας στο κεφάλαιο έξι (6) Κοινοπραξιών Κατασκευής Έργων οι οποίες παγίως αποτιμώνται στην αξία κτήσεως, και οι οποίες δεν έχουν ελεγχθει από Ορκωτό Ελεγκτή
Λογιστή. 2) Κατά την διάρκεια της χρήσεως, με την από 01/09/2008 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποφασίσθηκε η διανομή μερίσματος ύψους € 1.419.998,00, από φορολογημένα κέρδη προηγούμενων χρήσεων. 3) Η μη διανομή πρώτου
μερίσματος τελεί υπό την έγκριση του 70% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. 4)Η τελευταία αναπροσαρμογή των ακινήτων της εταιρείας έγινε στις 31/12/2008, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.2065/1992, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Λόγω της αναπροσαρμογής αυξήθηκε η αξία κτήσεως των οικοπέδων και των κτιρίων και προέκυψε διαφορά αναπροσαρμογής ποσού € 91.553,91 η οποία περιλαμβάνεται στο λογαριασμό του Παθητικού
Α.ΙΙΙ.2 "Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων". 5)Με την από 29/12/2008 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 2.374.670,00€, με την
κεφαλαιοποιημένη καθαρή θέση του απορροφούμενου τμήματος της Κ. ΚΑΠΑΡΑΚΗΣ ΔΙΕΔΡΟΣ Α.Τ.Ε που ανέρχεται σε 2.374.457,77€ και την καταβολή μετρητών ποσού 212,23€, σύμφωνα με το 15/11/2008 Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης με την
έκδοση 2.374.670 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1,00€ έκαστης ακυρούμενων των 917.000 παλαιών μετοχών ονομαστικής αξίας 3,00€
                                                                                                                                                     


