
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2012 

(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920,  όπως ισχύει) 
της Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρείας 
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Τ.Ε. 

ΑΡ.Μ.ΑΕ: 170/78/62/B/88/88 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 58529104000 
 
 

§ 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 κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της 
πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της § 2 του άρθρου αυτού. 
 
Δεν έγινε. 
 
(β) Άρθρο 42β § 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμεταβλήτου της δομής και μορφής εμφανί-
σεως του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως».  
  
Δεν έγινε. 
 
(γ) Άρθρο 42β § 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με πε-
ρισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς. 
   
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 
 
(δ) Άρθρο 42β § 3: Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική α-
ρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχείρησης 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 έγιναν. 
 
(στ) Άρθρο 42β § 5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοει-
δή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως. 
 
Δεν χρειάστηκε να γίνουν. 
 
§ 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών μέσων 
 
(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 αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως ή του κόστους ιδιο-
κατασκευής τους ή της αναπροσαρμοσμένης με βάση ειδικό νόμο αξίας τους, η οποία είναι προ-
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σαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το 
νόμο αποσβέσεις. 

(2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως. 

(3) Συμμετοχές και  χρεόγραφα: 
Οι συμμετοχές  της εταιρίας σε συνδεμένες επιχειρήσεις αποτιμήθηκαν στην κατ’ είδος χαμηλότε-
ρη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως και της τρέχουσας τιμής τους. 

(4) Συμμετοχές σε λοιπές πλην Α.Ε. επιχειρήσεις (Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.). 

Δεν υπάρχουν. 

(5)Τίτλοι με χαρακτήρα προθεσμιακής καταθέσεως. 

Δεν υπάρχουν. 

 (6) Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (εμπορεύματα, πρώτες ύλες, αναλώσιμα κ.λ.π.) αποτι-
μήθηκαν στην κατ’ είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως και της κατά το τέλος της 
χρήσεως τρέχουσας τιμής αγοράς τους. 
 
(β) Άρθρο 43α § 1 περ. ιζ΄: Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων έχει γίνει στην 
εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται: 
α) οι κύριες υποθέσεις στις οποίες βασίζονται τα υποδείγματα και οι τεχνικές αποτίμησης, εφό-
σον η εύλογη αξία έχει προσδιορισθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 43γ παράγραφος 4 στοιχείο β, 
β) ανά κατηγορία χρηματοοικονομικών μέσων, η εύλογη αξία, οι μεταβολές της αξίας που έχουν 
καταλογισθεί απευθείας στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και οι μεταβολές που 
έχουν περιληφθεί στο αποθεματικό εύλογης αξίας. 
γ) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, πληροφορίες για την έκταση 
και τη φύση αυτών, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών όρων και προϋποθέσεων που είναι 
δυνατόν να επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και τη βεβαιότητα των μελλοντικών ταμειακών ροών, 
δ) πίνακας που εμφανίζει την κίνηση κατά την διάρκεια χρήσεως των μεταβολών σε εύλογες α-
ξίες που έχουν καταχωρισθεί στα ίδια κεφάλαια.» 

Δεν συντρέχει η παραπάνω περίπτωση. 
 
(γ) Άρθρο 43α § 1 περ. ιθ΄: Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων δεν έχει γίνει 
στην εύλογη αξία σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 43γ, πρέπει να γνωστοποιούνται: 
αα) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων: 
- η εύλογη αξία αυτών των μέσων, αν μπορεί να προσδιορισθεί σύμφωνα με κάποια από τις με-

θόδους της παραγράφου 4 του άρθρου 43γ,  
- πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών των μέσων, και  
αβ) για τα πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 43γ η 
λογιστική αξία των οποίων υπερβαίνει την εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται: 
- η λογιστική αξία και η εύλογη αξία είτε των επιμέρους στοιχείων του ενεργητικού είτε των 

κατάλληλων ομάδων των επιμέρους στοιχείων, 
- οι λόγοι για τη μη μείωση της λογιστικής αξίας, καθώς και οι ενδείξεις που οδηγούν στην πε-

ποίθηση ότι η λογιστική αξία αυτών των στοιχείων θα ανακτηθεί.» 

Δεν συντρέχει η παραπάνω περίπτωση . 
 
 
(δ) Άρθρο 43α § 1-α: Βάσεις μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε 
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ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών. 
Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις σε Ξ.Ν.: Δεν υπάρχουν. 
Υποχρεώσεις σε Ξ.Ν., που χρησιμοποιήθηκαν για κτήσεις πάγιων στοιχείων: Δεν υπάρχουν. 
Διαθέσιμα σε Ξ.Ν: Δεν υπάρχουν 
 
 

(ε) Άρθρο 43 § 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους κατά τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμο-
γή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως. 
 
Δεν έγινε 
 
(στ) Άρθρο 43 § 7-β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγω-
γής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών 
 
 
Δεν έγινε.  
 
(ζ) 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. 
 
 

(η) 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 αναπροσαρμογής». 
 
Με βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 έγινε στη χρήση 2012 αναπροσαρμογή της αξίας των γη-
πέδων καθώς και των κτιρίων και των σωρευμένων αποσβέσεών τους, εξαιτίας της οποίας αυξήθη-
κε η αξία κτήσεως των γηπέδων κατά ποσό Ευρώ 2.936,49, των κτιρίων κατά ποσό Ευρώ 
57.287,01, η αξία των σωρευμένων αποσβέσεων των κτιρίων κατά ποσό Ευρώ 25.973,56 και προέ-
κυψε διαφορά αναπροσαρμογής ποσού Ευρώ 34.249,94 που καταχωρήθηκε στο λογαριασμό των 
Ιδίων Κεφαλαίων A.III. 2 Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων. Οι 
αποσβέσεις της χρήσεως υπολογίσθηκαν στην αναπροσαρμοσμένη αξία και είναι μεγαλύτερες από 
εκείνες που θα προέκυπταν αν δεν είχε γίνει η αναπροσαρμογή κατά ποσό Ευρώ 2.864,35 

§ 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως 
(α) Άρθρο 42ε § 8: Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς απο-
σβέσεως). 
  
Παραθέτεται σχετικός πολύστηλος πίνακας, με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη. 
 
(β) Άρθρο 43 § 5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων. 
Δεν έγιναν. 
 
(γ) Άρθρο 43 § 5-ε: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων. 
Δεν σχηματίστηκαν. 
 
(δ) Άρθρο 43 § 3-ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς 
αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση. 
 

 3



Δεν υπάρχουν. 
 
(ε) Άρθρο 43 § 3-γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών 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 στοι-
χείων. 

Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά 
 

(στ) Άρθρο 43 § 4 εδάφ. α΄ και β΄: Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και 
αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επι-
χειρήσεως (GOODWILL)». 
 
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.  
 
§ 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 € 216.900,00 
και πρόβλεψη υποτίμησης € 130.075,87.  
 
(β) Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, στις οποίες η εταιρεία είναι απεριόριστα ευ-
θυνόμενος εταίρος.   
 

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.  
 

(γ) Άρθρο 43α § 1-ιε΄: Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμ-
βάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. 
 
Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή. 
                 
 
§ 5.  Αποθέματα 
 
(α) Άρθρο 43α § 1-ια : Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση 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 λό-
γοι στους οποίους οφείλονται. 
 
Δεν υπάρχουν.  
 
§ 6.  Μετοχικό Κεφάλαιο 
 
(α) Άρθρο 43α § 1-δ: Κατηγορίες  μετοχών , στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο. 
 

 Αριθμός Ονομαστική 
Αξία 

Συνολική Αξία 

Κοινές μετοχές (ονομαστικές ) 5.663.012 € 1,00 5.663.012,00 
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(β) Άρθρο 43α § 1-γ: Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. 
 
Δεν εκδόθηκαν. 
  
 
(γ) Άρθρο 43α § 1-ε και 42ε § 10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ' αυτούς δικαιώματα. 
 
Δεν εκδόθηκαν. 
 
(δ) Άρθρο 43α § 1-ιστ: Απόκτηση ίδιων μετοχών μέσα στη παρούσα χρήση. 
  
Δεν αποκτήθηκαν  
 

§ 7.  Προβλέψεις και υποχρεώσεις – Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων – Εκτός 
Ισολογισμού διακανονισμοί - Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη 
 
(α) Άρθρο 42ε § 14 εδαφ. δ: Ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις» αν το ποσό που 
είναι σημαντικό .Σύμφωνα με το άρθρο 43α § 1-ιζ΄, παρατίθεται και ο τρόπος υπολογισμού των 
προβλέψεων αποζημιώσεως του προσωπικού. 
 
Διενεργήθηκε στην κλειόμενη χρήση πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού σύμφωνα με το νόμο 
2112/20, € 3.414,39. Σωρευτικό ποσό πρόβλεψης ύψους € 8.345,43. 
 
(β) Άρθρο 43α § 1-ζ: Οι οικονομικές 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 
 
(γ1) Άρθρο 43α § 1-ζα΄(1): - Η φύση και ο επιχειρηματικός στόχος των εκτός ισολογισμού δια-
κανονισμών(2) της εταιρείας, καθώς και οι οικονομικές επιπτώσεις αυτών στην εταιρεία, εφό-
σον οι προκύπτοντες από αυτούς κίνδυνοι ή τα οφέλη είναι ουσιώδεις και η δημοσιοποίησή τους 
είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση της οικονομικής θέσης της εταιρείας. 

                                           

 
Δεν υπάρχουν τέτοιοι διακανονισμοί. 
 
(γ2) Άρθρο 43α § 1-ζα - Οι ουσιώδεις συναλλαγές που πραγματοποιεί η εταιρεία με τα συνδεό-
μενα μέρη(3), μαζί με τα ποσά των συναλλαγών και τη φύση της σχέσης του συνδεόμενου μέ-
ρους, καθώς και άλλα σχετικά πληροφοριακά στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα για την κα-
τανόηση της οικονομικής θέσης της εταιρείας. 
 
Δεν υπάρχουν τέτοιες συναλλαγές 
 
(δ) Άρθρο 43α § 1-ιβ: Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχο-
μένως να προκύψουν σε βάρος της κλειομένης και των προηγουμένων χρήσεων, εφόσον δεν εμ-
φανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις. 
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Η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και την χρήση 2009. Οι φορολογικές της δηλώσεις για την 
χρήση 2010 δεν έχουν εξεταστεί  από τις φορολογικές αρχές, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμε-
νο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που  θα εξετασθούν και θα ορι-
στικοποιηθούν. 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 σε 
σχέση με το θέμα αυτό.  
Για τις χρήσεις 2011 & 2012 η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελε-
γκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994. Ο έ-
λεγχος για τη χρήση 2011 έχει ολοκληρωθεί και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό έχει χορη-
γηθεί χωρίς να προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις πέραν αυτών που έχουν καταχω-
ρηθεί στις οικονομικές καταστάσεις. Ο έλεγχος για τη χρήση 2012 βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχε-
τικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών 
καταστάσεων χρήσεως 2012. (Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν 
πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οι-
κονομικές καταστάσεις). 
 
 (ε) Άρθρο 43α § 1-στ: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη. 
 
Δεν υπάρχουν. 
 
(στ) Άρθρο 43α § 1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες. 
 
Δεν υπάρχουν. 
 
(ζ) Άρθρο 43α § 1 περ. ιζ΄: Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων έχει γίνει στην 
εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται: 
α) οι κύριες υποθέσεις στις οποίες βασίζονται τα υποδείγματα και οι τεχνικές αποτίμησης, εφό-
σον η εύλογη αξία έχει προσδιορισθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 43γ παράγραφος 4 στοιχείο β, 
β) ανά κατηγορία χρηματοοικονομικών μέσων, η εύλογη αξία, οι μεταβολές της αξίας που έχουν 
καταλογισθεί απευθείας στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και οι μεταβολές που 
έχουν περιληφθεί στο αποθεματικό εύλογης αξίας. 
γ) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, πληροφορίες για την έκταση 
και τη φύση αυτών, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών όρων και προϋποθέσεων που είναι 
δυνατόν να επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και τη βεβαιότητα των μελλοντικών ταμειακών ροών, 
δ) πίνακας που εμφανίζει την κίνηση κατά την διάρκεια χρήσεως των μεταβολών σε εύλογες α-
ξίες που έχουν καταχωρισθεί στα ίδια κεφάλαια.» 
 
 

Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα 
 
(η) Άρθρο 43α § 1 περ. ιθ΄: Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων δεν έχει γίνει 
στην εύλογη αξία σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 43γ, πρέπει να γνωστοποιούνται: 
αα) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων: 
- η εύλογη αξία αυτών των μέσων, αν μπορεί να προσδιορισθεί σύμφωνα με κάποια από τις με-

θόδους της παραγράφου 4 του άρθρου 43γ,  
- πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών των μέσων, και  

αβ) για τα πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 
43γ η λογιστική αξία των οποίων υπερβαίνει την εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιού-
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νται: 
- η λογιστική αξία και η εύλογη αξία είτε των επιμέρους στοιχείων του ενεργητικού είτε των 

κατάλληλων ομάδων των επιμέρους στοιχείων, οι λόγοι για τη μη μείωση της λογιστικής αξί-
ας, καθώς και οι ενδείξεις που οδηγούν στην πεποίθηση ότι η λογιστική αξία αυτών των στοι-
χείων θα ανακτηθεί.»   

 
Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα. 
 
 

§ 8. Μεταβατικοί λογαριασμοί 

- Άρθρο 42ε § 12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών. 
  
«Έξοδα επομένων χρήσεων». 
Προμήθειες εγγυητικών 64.200,22
Τέλη κυκλοφορίας 13.406,00
Ασφάλιστρα 23.356,89
 100.963,11

 

§ 9. Λογαριασμοί τάξεως 

-Άρθρο 42ε § 11: Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υπο-
χρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης § 10.   
 
Δεν υπάρχουν. 

§ 10.  Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες 

- Άρθρο 42ε § 9: Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία. 
 
Έχουν χορηγηθεί από την εταιρία εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης ύψους € 13.170.415,88 
 

§ 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 μελών 
οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας. 
 
Δυν υπάρχουν. 
 
(β) Άρθρο 43α § 1-ιγ: Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε α-
ποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας. 
 
Δεν υπάρχουν. 
 
 
(δ) Άρθρο 43α § 1-ιδ: Δοθείσες  προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη δι-
οικητικών συμβουλίων και διαχειριστές) 
 
Δεν υπάρχουν. 
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§ 12. Αποτελέσματα χρήσεως 

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

Έσοδα έργων € 8.317.703,74 
    

(β) Άρθρο 43α § 1-θ: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσω-
πικού 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. 
 
Μέσος όρος προσωπικού άτομα 55 άτομα 

Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες:   
Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό 15 " 
Εργατοτεχνικό προσωπικό άτομα  40 " 
Σύνολο άτομα                                          55 " 

 
  Αμοιβές & έξοδα προσωπικού: 

-  Διοικητικού (υπαλληλικού) προσωπικού: 
Μισθοί 301.683,71
Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήματα 91.244,99
 392.928,70

-    Εργατοτεχνικού προσωπικού: 
Μισθοί 447.145,31
Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήματα 293.267,88
Παρεπόμενες παροχές 9.329,77
 749.742,96

 
(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 ζημιές» και «έκτακτα κέρδη» είναι σημαντικά, κατ’ εφαρμογή της 
διατάξεως του άρθρου 43α § 1-ιγ, παρατίθεται κι αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 
81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου).  
 

Έκτακτα & ανόργανα έξοδα: 
Φορολογικά πρόστιμα & προσαυξήσεις 17,26
Συναλλαγματικές διαφορές 151,85
Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έξοδα 595,04
 764,15
Έκτακτα & ανόργανα έσοδα: 
 
Συναλλαγματικές διαφορές 903,56
Τόκοι υπερημερίας 706.090,98
 706.994,54
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Έκτακτες ζημίες: 
Εκποίηση μεταφορικών μέσων 106,25
Λοιπές έκτακτες ζημίες (αποζημιώσεις) 8.795,20
 8.901,45

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

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

(δ) Άρθρο 43α § 1-ιζ: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή 
που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και των τρίτων και εφαρ-
μογή της αρχής της πιστής εικόνας.   
 
Δεν υπάρχουν. 
 
 

Θεσσαλονίκη, 14 Μαΐου 2013 

 
      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 
 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΖΙΟΣ 
Α.Δ.Τ  ΑΗ 683475 

 
 
 
 
 
 
 

Το παρόν Προσάρτημα που αποτελείται από δέκα (10) σελίδες είναι αυτό που αναφέρεται στην 
Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία 03/06/2013. 
    

Θεσσαλονίκη, 3 Ιουνίου 2013 
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓ. ΧΑΪΔΟΣ 

ΑΡ. Μ Σ.Ο.Ε.Λ 15111 
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 
μέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 
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