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1.

Επιστολή προς τους Μετόχους

Αγαπητοί Μέτοχοι,
Κατά τη διάρκεια της προηγούµενης χρονιάς, η Space Hellas κινήθηκε σε θετική τροχιά σε όλα τα
επίπεδα των θεµελιωδών οικονοµικών µεγεθών της, επιτυγχάνοντας, όπως προκύπτει και από τον
ισολογισµό για τη χρήση του 2007, αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 45% και αύξηση της
κερδοφορίας κατά 52%.
Η χρονιά που πέρασε, το 2007, ήταν µια καλή και επιτυχηµένη χρονιά που απέδειξε τη δυναµική και τις
προοπτικές της εταιρίας, για µια αναπτυξιακή πορεία τα επόµενα χρόνια.
Εκτιµούµε ότι παρά την τρέχουσα διεθνή ύφεση στις αγορές και την κρίση στις τιµές των καυσίµων, η
Space Hellas θα συνεχίσει να διατηρεί ρυθµούς ανάπτυξης πέραν του µέσου όρου για τα επόµενα
χρόνια προς όφελος των µετόχων της.
Αναλυτικότερα, η πορεία της εταιρίας καθορίζεται µέσα από την υλοποίηση ενός συγκεκριµένου
επιχειρηµατικού πλάνου. Το πλάνο αυτό έχει τρεις άξονες:
Α. Τεχνολογικές λύσεις και υπηρεσίες (Value Added Solutions)
Η Space Hellas, βελτίωσε την οργάνωσή της µε στόχο τη συντονισµένη ανάπτυξη -προώθηση εννέα
οµάδων τεχνολογικών/προϊοντικών λύσεων και τεχνικών υπηρεσιών στο χώρο των τηλεπικοινωνιών της
πληροφορικής και της ασφάλειας. Η οργάνωση αυτή επιτρέπει την αναλυτική παρακολούθηση της
επιχειρηµατικής απόδοσης και την ελαχιστοποίηση των επιχειρηµατικών κινδύνων.
Η εταιρία είναι πρωτοπόρος στο χώρο των δικτύων δεδοµένων - ιδιαίτερα των µεγάλων δικτύων - ενώ
έχει εστιάσει σε ασφαλές πελατολόγιο, υποστηρίζοντας µε συµβάσεις τα περισσότερα on line τραπεζικά
δίκτυα. Επιπλέον, διαθέτει ιδιόκτητο Πανελλαδικό δίκτυο τεχνικής υποστήριξης που συνεχώς
επεκτείνεται. Επίσης, είναι συνεργάτης της British Telecom (ΒΤ) και λειτουργεί το υψηλών ταχυτήτων
δίκτυο επικοινωνιακών κόµβων της ΒΤ, σε Ελλάδα και Κύπρο, για την εξυπηρέτηση των πολυεθνικών
πελατών.
Η Space Hellas, προσφέρει λύσεις σύγχρονης ψηφιακής τηλεφωνίας, ασυρµατικά ευρυζωνικά δίκτυα
και δορυφορικές επικοινωνίες.
Προσφέρει λύσεις ασφάλειας, πρόσβασης και ηλεκτρονικής εποπτείας εγκαταστάσεων, όπως κτιρίων,
αθλητικών χώρων, στρατοπέδων, εργοστασίων, τραπεζών, καζίνο κ.λ.π.
Επίσης, είναι πρωτοπόρος στη µελέτη και υλοποίηση λύσεων ασφάλειας δικτύων και πληροφοριακών
συστηµάτων. Ανάµεσα στις προσφερόµενες τεχνολογίες είναι λύσεις υποδοµών δικτύων µε χαλκό και
οπτικές ίνες, υποδοµών πληροφορικής (computer rooms, Data-centers, Disaster-centers). Επιπρόσθετα,
η εταιρία διαθέτει και προσφέρει µια οµάδα λύσεων πληροφορικής και εξειδικευµένου λογισµικού,
κατάλληλες για τις λειτουργίες τηλεπικοινωνιακών παρόχων.
Οι παραπάνω δραστηριότητες, παρά τον έντονο ανταγωνισµό, είναι κερδοφόρες και έχουν προοπτικές
ικανοποιητικών ρυθµών ανάπτυξης.
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Β. ∆ίκτυο µεταπώλησης κινητής τηλεφωνίας
Η εταιρία έχοντας συνάψει συµβατικές σχέσεις και µε τα τρία δίκτυα κινητής τηλεφωνίας προχώρησε
στην ανάπτυξη δικτύου καταστηµάτων µεταπώλησης. Η ανάπτυξη αυτή επικεντρώνεται στην επαρχία.
Στο τέλος του 2007 έχουν ενταχθεί στο δίκτυο µεταπώλησης 60 συνεργάτες σε διάφορες επαρχιακές
πόλεις. Παράλληλα, είναι σε εξέλιξη η δηµιουργία 6 ακόµη νέων καταστηµάτων. Η εν λόγω επένδυση
αναµένεται να αποφέρει κερδοφορία το 2009.
Γ. Σύνθετα Έργα (Integration)
Η Space Hellas, αναλαµβάνει την υλοποίηση µεγάλων ολοκληρωµένων έργων του Ιδιωτικού και
ευρύτερου ∆ηµόσιου τοµέα.
Η εταιρία, διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία και συµµετέχει σε διαγωνισµούς που αφορούν στο σχεδιασµό
και την υλοποίηση σύνθετων έργων υψηλής τεχνολογίας. Το 2007, ανέλαβε νέα σηµαντικά έργα τα
οποία και ολοκλήρωσε µε απόλυτη επιτυχία. Ο µεγάλος αριθµός σύνθετων έργων που υλοποιήθηκαν
από τη Space Hellas και απαιτούν system integration, αποδεικνύουν την ικανότητά της να διαχειρίζεται
µε επιτυχία έργα ιδιαίτερων απαιτήσεων και να τα ολοκληρώνει εντός του προβλεπόµενου
χρονοπρογράµµατος. Η δυνατότητά της αυτή, επιβεβαιώνει τον κυρίαρχο ρόλο της, ως καταξιωµένο
προµηθευτή ολοκληρωµένων λύσεων υψηλής τεχνολογίας, τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στον ∆ηµόσιο
Τοµέα και τις Ένοπλες ∆υνάµεις.
Ενδεικτικά, αναφέρουµε τα κάτωθι έργα:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Ασφάλεια και εποπτεία αθλητικών εγκαταστάσεων για τα 23 µεγαλύτερα γήπεδα της χώρας
(ολοκληρώθηκε)
Ενιαίο ηλεκτρονικό εισιτήριο, κάρτα φιλάθλου και αυτοµατοποιηµένη πρόσβαση για τα
παραπάνω γήπεδα (η Space Hellas ανακηρύχθηκε µειοδότης, έναρξη έργου το 2008)
∆ίκτυο 7 µετεωρολογικών Radar για την ΕΜΥ. (ολοκληρώθηκε και µας ανατέθηκαν επεκτάσεις)
Το ∆ΟΡΥ, που είναι το µεγαλύτερο δορυφορικό σύστηµα που έχει εγκατασταθεί στη χώρα και
θα εξυπηρετεί 13 φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µε 1700 δορυφορικά τερµατικά πανελλαδικά
(κατακυρώθηκε, έναρξη το 2008)
Εκσυγχρονισµός του ενιαίου κέντρου συντονισµού έρευνας και διάσωσης του ΥΕΝ
(ολοκληρώνεται το 2008)
Ανάπτυξη ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος πολιτικής προστασίας (ολοκληρώνεται
το 2008)
∆ίκτυο υγείας των στρατιωτικών νοσοκοµείων ΦΙΛΙΠΠΟΣ (ολοκληρώνεται το 2008)
Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό σύστηµα Κτηµατολογίου (έναρξη το 2007)
Ενοποιηµένο θαλάσσιο γεωγραφικό σύστηµα πληροφοριών του Π.Ν. (ολοκληρώνεται το 2008)
Αυτόµατο σύστηµα µέτρησης ορατότητας σε 8 αεροδρόµια (ολοκληρώνεται το 2008)
Ευρυζωνικά ασυρµατικά δίκτυα επικοινωνίας WiFi και WiMax σε 50 ∆ήµους της χώρας
(ολοκληρώνεται το 2008)

Επίσης, τη χρονιά που πέρασε, η εταιρία συµµετείχε και διεκδίκησε νέα µεγάλα ολοκληρωµένα έργα,
που περιµένουµε να έχουν θετική έκβαση, αλλά και ανέλαβε την υλοποίηση µεγάλων έργων µε θετικές
προοπτικές για το µέλλον. Βασική επιδίωξη µας είναι η εξασφάλιση υπηρεσιών υποστήριξης και
λειτουργίας των υλοποιηµένων έργων που διασφαλίζουν µόνιµα και µακροπρόθεσµα έσοδα για την
εταιρία.
Από το επερχόµενο 4ο ΚΠΣ ή άλλως Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013), που θα
χρηµατοδοτήσει (µε περίπου 20 δισ €) έργα ανάπτυξης το διάστηµα 2007-2013, ένα µεγάλο µέρος θα
κατευθυνθεί στις νέες τεχνολογίες και θα επηρεάσει θετικά τη Space Hellas, όπως και γενικότερα το
χώρο των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής. Κίνδυνος καµπής στα µεγάλα έργα είναι ενδεχόµενο
να υπάρξει το 2010, εαν καθυστερήσει η έναρξη προκήρυξης των έργων του ΕΣΠΑ πέραν του 2009.
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Συνολικά για τη χρήση 2007, σε ενοποιηµένο επίπεδο, τα κέρδη µετά φόρων ανέρχονται σε 1.839 χιλ€
έναντι 1.211 χιλ€ του 2006 (+52%), ενώ ο συνολικός κύκλος εργασιών διαµορφώθηκε σε 44.756 χιλ.€
έναντι 30.716 χιλ.€ το 2006 (+45%).
Οι βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις αυξήθηκαν από 7,2 εκ.€ σε 15,5 εκ.€, προκειµένου να
χρηµατοδοτήσουν την εκτέλεση των σύνθετων έργων που έχουν συνήθως µεγαλύτερη του ενός έτους
διάρκεια υλοποίησης. Αξίζει να τονίσουµε οτι οι αυξήσεις αυτές των απαιτήσεων από πελάτες, πέρα από
τα χρηµατοοικονοµικά κόστη που επιφέρουν, δεν έχουν κινδύνους, λόγω της ισχυρής αξιοπιστίας των
απέναντι συµβαλλοµένων µερών που είναι Υπουργεία, η ΚΤΠ ΑΕ και οι Ένοπλες δυνάµεις.
H εταιρία συνεχίζει να λειτουργεί µε ένα λιτό και ευέλικτο οργανωτικό σχήµα, µε αυστηρό έλεγχο στη
διαχείριση κόστους και εξόδων, για τη βελτιστοποίηση των οικονοµικών της αποτελεσµάτων. ∆ιαθέτει
προσωπικό 232 ατόµων, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή ενός νέου ιδιόκτητου τετραώροφου
κτιρίου, δίπλα στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις για τη στέγαση διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών.
Κλείνοντας, θα ήθελα να επισηµάνω ότι η πορεία της εταιρίας παρά τη γενικότερη διεθνή κρίση τους
πρώτους µήνες της χρονιάς που διανύουµε, εµπνέει ιδιαίτερη αισιοδοξία. Εκτίµησή µας είναι, ότι το 2008
αναµένεται να είναι όπως και το 2007 µια ιδιαίτερα θετική χρονιά, καθώς η στρατηγική που
ακολουθούµε µε επιτυχία θα συνεχιστεί και οι εκτιµήσεις µας συγκλίνουν στη συνεχή διεύρυνση της
λειτουργικής µας κερδοφορίας.

Αγία Παρασκευή, Μάιος 2008
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.
∆ηµήτρης Μανωλόπουλος
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2.

Πληροφορίες για τη Σύνταξη του Ετήσιου
∆ελτίου & τους Ελεγκτές της Εταιρίας

Στο παρόν Ετήσιο ∆ελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που είναι απαραίτητα
για τη σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, των αποτελεσµάτων και των
προοπτικών της εταιρίας SPACE HELLAS A.E. (στο εξής ή «Εταιρία» ή «SPACE HELLAS») από τους
επενδυτές και τους συµβούλους επί των επενδύσεών τους.
Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα µπορούν να απευθύνονται τις εργάσιµες
ηµέρες και ώρες:
 Στα γραφεία της Εταιρίας Λεωφόρο Μεσογείων 312, Αγία Παρασκευή, Αθήνα, τηλ.
(210) 6504100 (υπεύθυνοι κος Ιωάννης ∆ουλαβέρης ∆ιευθυντής Οικονοµικών
Υπηρεσιών, κα Λουκία Νορ υπεύθυνη τµήµατος Εξυπηρέτησης Μετόχων και
Εταιρικών Ανακοινώσεων),
 καθώς επίσης και στη διεύθυνση ∆ιαδικτύου της εταιρίας: http://www.space.gr/.
Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος ∆ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας.
Τα ∆ιοικητικά Συµβούλια του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκριναν
ότι το περιεχόµενο του ∆ελτίου καλύπτει τις ανάγκες πληροφόρησης των επενδυτών όπως αυτές
καθορίζονται από την 7/372/15-02-2006 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς.
Υπεύθυνοι για τη σύνταξή του και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται στο Ετήσιο ∆ελτίο είναι:
 Ο κος Ιωάννης ∆ουλαβέρης ∆ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών, της SPACE HELLAS
A.E. κάτοικος Αθηνών, οδός Λεωφόρος Μεσογείων 312, Αγία Παρασκευή τηλ.: 210
6504100
 O κος Γεώργιος Λαγογιάννης Γενικός ∆ιευθυντής της SPACE HELLAS A.E., κάτοικος
Αθηνών, οδός Λεωφόρος Μεσογείων 312, Αγία Παρασκευή, τηλ.: 210 6504100.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου
του παρόντος Ετήσιου ∆ελτίου και µαζί µε τους συντάκτες του, βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι:
 Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στο Ετήσιο ∆ελτίο είναι πλήρη
και αληθή
 ∆εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα άλλα γεγονότα, η απόκρυψη
ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή
µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Ετήσιο ∆ελτίο.
Η Εταιρία ελέγχεται από Ανεξάρτητους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Τον έλεγχο της παρούσας εταιρικής
χρήσης διενήργησε ο Ορκωτής Ελεγκτής Λογιστής κος Πιτέλης Ν. ∆ήµος (Α.Μ./ΣΟΕΛ 14481) της εταιρίας
PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ (Λ. Κηφισίας 124, Τ.Κ. 115 26 Αθήνα Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 132). Η Έκθεση ελέγχου του
Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή παρατίθεται στο κεφάλαιο 8 «Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα
µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («∆ΠΧΠ») χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2007 έως
31ης ∆εκεµβρίου 2007», παράγραφος 8.1 στο παρόν Ετήσιο ∆ελτίο.

3.

Πληροφορίες σχετικά µε τις ∆ηµόσιες Προσφορές

Η εταιρία δεν προέβη σε καµία δηµόσια προσφορά/ανταλλαγή µετοχών, ούτε και δέχτηκε ανάλογη
προσφορά/ανταλλαγή µετοχών από τρίτους κατά την τελευταία οικονοµική χρήση.
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4.

Χρηµατιστηριακά Στοιχεία Μετοχής

H τιµή της µετοχής της Space Hellas, κατά την περίοδο 2/1/2007 – 31/12/2007 κατέγραψε µια σχετικά
ανοδική πορεία, ξεκινώντας από τα 1,13 ευρώ στις αρχές του έτους και κλείνοντας στα 1,53 ευρώ στα τέλη
του ∆εκεµβρίου 2007 (31/12/2007).
O µέσος όρος των τεµαχίων που διακινήθηκαν σε ηµερήσια βάση ανήλθε σε 37.668 µετοχές ανά
συνεδρίαση.
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ & ΟΓΚΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ SPACE HELLAS AE

450.000
420.000

1,90

390.000
360.000

1,70

300.000
1,50

270.000
240.000
210.000

1,30

180.000
150.000

ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ

ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

330.000

1,10

120.000
90.000
0,90

60.000
30.000
0

0,70

ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ
Ογκος Συναλλαγών

Tιµή µετοχής
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ∆ΕΙΚΤΗ ΑΠΟ 1/1/2007-31/12/2007

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%

Απόδοση Μετοχής

18/12/2007

4/12/2007

20/11/2007

6/11/2007

23/10/2007

9/10/2007

25/9/2007

11/9/2007

28/8/2007

14/8/2007

31/7/2007

17/7/2007

3/7/2007

19/6/2007

5/6/2007

22/5/2007

8/5/2007

24/4/2007

10/4/2007

27/3/2007

13/3/2007

27/2/2007

13/2/2007

30/1/2007

16/1/2007

2/1/2007

-20%

Απόδοση Γενικού ∆είκτη

Ηµεροµηνία

Tιµή µετοχής

Μηνιαίος
Όγκος Συναλλαγών

Μηνιαία
Αξία Συναλλαγών €

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ'07

1,19

750.049

893.765

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ'07

1,10

209.153

240.499

ΜΑΡΤΙΟΣ'07

1,06

240.332

254.028

ΑΠΡΙΛΙΟΣ'07

1,06

217.542

231.790

ΜΑΙΟΣ'07

1,18

339.930

390.117

ΙΟΥΝΙΟΣ'07
ΙΟΥΛΙΟΣ'07

1,44
1,77

1.456.767
2.043.649

2.025.390
3.239.413

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ'07
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ'07

1,87
1,80

2.876.649
524.437

4.902.976
965.863

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ'07

1,54

479.681

797.756

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ'07

1,53

215.896

318.842

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ'07

1,53

91.693

137.337
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5.

∆ικαιώµατα Μετόχων

Oι µετοχές της Space Hellas A.E. ανέρχονται σε 26.326.120 κοινές ονοµαστικές µετοχές,
ονοµαστικής αξίας 0,32 Ευρώ η καθεµία.
Κάθε µετοχή της Εταιρίας ενσωµατώνει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται
από το ΚΝ2190/1920 (στο εξής ο «Νόµος») και το Καταστατικό της Εταιρίας, το οποίο όµως δεν περιέχει
διατάξεις περισσότερο περιοριστικές από αυτές που προβλέπει ο Νόµος. Η κατοχή του τίτλου της µετοχής
συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριο αυτής του καταστατικού της Εταιρίας και των
νοµίµων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων.
Μετά την ολοκλήρωση της αγοράς 500.000 χιλιάδων ιδίων µετοχών από την εταιρεία (µε αντίστοιχο
ποσοστό 1,899% στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας) βάσει του άρθρου 16 του ΚΝ 2190/1920 έχει
επέλθει η αναστολή των δικαιωµάτων που απορέουν από τις µετοχές αυτές και ισχύουν ειδικότερα τα
ακόλουθα:
Α) Αναστέλλονται τα δικαιώµατα παράστασης στη γενική συνέλευση και ψήφου. Οι µετοχές αυτές
δεν υπολογίζονται για το σχηµατισµό απαρτίας
Β) Τα µερίσµατα που αντιστοιχούν στις ίδιες µετοχές προσαυξάνουν το µέρισµα των λοιπών
µετοχών
Γ) Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου, το δικαίωµα προτίµησης που αντιστοιχεί στις ίδιες µετοχές δεν
ασκείται και προσαυξάνει το δικαίωµα των λοιπών µετοχών, εκτός εάν το όργανο που αποφαζίζει την
αύξηση αποφασίσει τη µεταβίβαση του δικαιώµατος ολικά ή µερικά, σε πρόσωπα που δεν ενεργούν
για λογαρισµό της εταιρίας. Αν η αύξηση κεφαλαίου πραγµατοποιείται χωρίς καταβολή εισφορών, οι
ίδιες µετοχές συµµετέχουν στην αύξηση αυτή.
Το καταστατικό της Εταιρίας δεν περιέχει ειδικά δικαιώµατα υπέρ συγκεκριµένων µετόχων. Οι
µετοχές της Εταιρίας είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες. Μονάδα διαπραγµάτευσης είναι ο τίτλος µίας
µετοχής.
Η ευθύνη των µετόχων περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που κατέχουν. Κάθε µετοχή
παρέχει αξίωση επί του τυχόν διανεµηθησοµένου σύµφωνα µε το Καταστατικό µερίσµατος. Τα δικαιώµατα
και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε µετοχή παρακολουθούν τον νόµιµο κύριό της.
Οι µέτοχοι ενασκούν τα δικαιώµατά τους σε σχέση µε τη ∆ιοίκηση της Εταιρίας µόνο µέσω των
Γενικών Συνελεύσεων.
Οι µέτοχοι έχουν προνόµιο προτίµησης σε κάθε µελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της
Εταιρίας, ανάλογα µε την συµµετοχή τους στο υφιστάµενο µετοχικό κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο
13, παράγραφος 7 του Κωδικοποιηµένου Νόµου 2190/1920.
Οι δανειστές του µετόχου και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί τους σε καµιά περίπτωση δεν µπορούν
να προκαλέσουν την κατάσχεση ή την σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή των βιβλίων της
Εταιρίας, ούτε να ζητήσουν τη διανοµή ή εκκαθάριση της, ούτε να αναµιχθούν κατά οποιοδήποτε τρόπο
στη διοίκηση ή τη διαχείρισή της. Κάθε µέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται ότι έχει µόνιµη
κατοικία την έδρα της Εταιρίας ως προς τις σχέσεις του µε αυτήν και υπόκειται στην Ελληνική Νοµοθεσία.
Κάθε διαφορά µεταξύ της Εταιρίας αφ’ ενός και των µετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφ’ ετέρου, υπάγεται
στην αποκλειστική αρµοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.
Κάθε µετοχή είναι αδιαίρετη και παρέχει δικαίωµα µιας ψήφου. Συγκύριοι κοινών µετοχών, για να
έχουν το δικαίωµα ψήφου, πρέπει να υποδείξουν στην εταιρία εγγράφως ένα κοινό εκπρόσωπο για την
µετοχή αυτή, ο οποίος θα τους εκπροσωπήσει στη Γενική Συνέλευση. Εάν δεν οριστεί εκπρόσωπος, τότε τα
δικαιώµατα των συγκύριων µετόχων στη Γενική Συνέλευση δεν µπορούν να ασκηθούν.
Οι µέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των µετόχων, για να έχουν δικαίωµα συµµετοχής στην Γενική
Συνέλευση πρέπει κατά τον νόµο και το καταστατικό, πέντε (τουλάχιστον) ηµέρες πριν από την πιο πάνω
ηµέρα σύγκλησης της Συνέλευσης, να δηλώσουν τον αριθµό των µετοχών µε τον οποίον επιθυµούν να
συµµετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, απευθυνόµενοι στα Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε., εφόσον ο προς
κατάθεση αριθµός µετοχών βρίσκεται στον Ειδικό Λογαριασµό, διαφορετικά στους χειριστές Λογαριασµών
Χρεογράφων που έχουν εξουσιοδοτήσει, προκειµένου να τους εκδοθεί αποδεικτικό δέσµευσης, και να
καταθέσουν τα τυχόν πληρεξούσιά τους στα γραφεία της Εταιρίας, µέσα στην ίδια προθεσµία.
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Μέτοχοι, που εκπροσωπούν το 5% του καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωµα:
Α) να ζητήσουν από το Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας το διορισµό ενός ή
περισσοτέρων ελεγκτών για τον έλεγχο της Εταιρίας, σύµφωνα µε το άρθρο 40, 40α
του Ν2190/1920, και
Β) να ζητήσουν τη σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Το
∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο να συγκαλέσει τη Συνέλευση αυτή εντός
σαρανταπέντε (45) ηµερών από την ηµέρα κατάθεσης της αίτησης στον Πρόεδρο
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Στην αίτηση, οι αιτούντες µέτοχοι οφείλουν να
αναφέρουν τα θέµατα, για τα οποία καλείται να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.
Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το διοικητικό συµβούλιο εντός (20)
ηµερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης η σύγκληση διενεργείται από τους
αιτούντες µετόχους µε δαπάνες της εταιρείας, µε απόφαση του µονοµελούς
πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία
ασφαλιστικών µέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος της
συνεδρίασης, καθώς και η ηµερήσια δίαταξη.
Κάθε µέτοχος µπορεί να ζητήσει, δέκα (10) ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, τις
ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, τις σχετικές εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών της
Εκδότριας Εταιρίας και το Ετήσιο ∆ελτίο.
Μέρισµα δικαιούται κάθε µέτοχος κατά την ηµεροµηνία έγκρισης των ετησίων οικονοµικών
καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων ή οποτεδήποτε οριστεί.
Το µέρισµα κάθε µετοχής πληρώνεται στους µετόχους εντός δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία της
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Ο τρόπος και ο τόπος
καταβολής γνωστοποιείται στους µετόχους µε ανακοινώσεις στον ηµερήσιο Τύπο.
Τα µερίσµατα που δεν έχουν ζητηθεί για µία πενταετία αφότου κατέστησαν απαιτητά
παραγράφονται.
Σε ότι αφορά τη διαδικασία κατάθεσης των µετοχών προκειµένου, να συµµετέχει ο µέτοχος στις
Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της Εταιρίας και τη διαδικασία πληρωµής του µερίσµατος θα
εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό Λειτουργίας και Εκκαθάρισης του Συστήµατος Άϋλων
Τίτλων, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.
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6.
6.1

Πληροφορίες για τη Space Hellas AE

ΜΕΤΟΧΟΙ

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τη µετοχική σύνθεση της Εταιρίας την 31/12/2007 για τους µετόχους που
κατέχουν ποσοστό άνω του 3% του συνόλου των µετοχών καθώς και το ποσοστό των Ιδίων Μετοχών της
εταιρίας:
6.2

∆ΙΟΙΚΗΣΗ – ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

METOXOI

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

Μανωλόπουλος ∆ηµήτριος του Σπυρίδωνoς

8.678.882

32.97%

∆ροσινός Παρασκευάς του ∆ηµητρίου

3.830.828

14,55%

Μπέλλος Παναγιώτης του Χρήστου

4.503.996

17.10%

Alpha Bank A.E.

4.992.224

18.96%

500.000

1.89%

22.505.930

85.47%

3.820.190

14.53%

Space Hellas A.E.
Σύνολο
Επενδυτικό Κοινό

Σύνολο
26.326.120
100.00%
Η Eταιρία σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Καταστατικού της, όπως αυτό τροποποιήθηκε από την Έκτακτη
Γενική Συνέλευση της 22.02.2000 (ΦΕΚ 7267/2.8.2000), διοικείται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο το οποίο
αποτελείται από 3 έως 7 µέλη. Το παρόν ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας εξελέγη µε απόφαση της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 21.07.2000 (ΦΕΚ 7933/25.8.2000) και συγκροτήθηκε σε
σώµα κατά την 21.7.2000 συνεδρίαση του. Με την από 9.4.2001 απόφαση του ∆.Σ. (Πρακτικό 509),
παραιτήθηκαν και αντικαταστάθηκαν δύο µέλη και µε την από 10.4.2001 απόφαση του ∆.Σ. (Πρακτικό
510), συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώµα. Κατόπιν, µε την από 4.8.2003 απόφαση του ∆.Σ., αντικαταστάθηκε
άλλο ένα µέλος του ∆.Σ. µε ένα προσωρινό µέλος. Με την από 20.09.2004 απόφαση του ∆.Σ.(Πρακτικό
768), παραιτήθηκε και διορίστηκε προσωρινό µέλος.
Τέλος, µε την από 26.5.2005 απόφαση του ∆.Σ. (Πρακτικό 824), παραιτήθηκαν και αντικαταστάθηκαν δύο
προσωρινά µη εκτελεστικά µέλη. Οι διορισµοί αυτοί εγκρίθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των
µετόχων της εταιρίας που έλαβε χώρα την 28.06.2005. Συγκροτήθηκε σώµα κατά την 29.06.2005
συνεδρίαση του (Πρακτικό 837). Με την από 02.02.2006 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (Πρακτικό
914), διόρισε ένα προσωρινό ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος σε αντικατάσταση του θανόντος µέλους
Αναστάσιου Τρικουράκη. Ο διορισµός εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της
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εταιρίας που έλαβε χώρα την 09.06.2006. Με την από 21.12.2007 απόφαση του ∆.Σ. (Πρακτικό 1215), το
∆ιοικητικό Σύµβουλιο συγκροτήθηκε σε σώµα. Έτσι η σύνθεσή του έχει ως ακολούθως:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

∆ηµήτριος Σπυρίδωνος Μανωλόπουλος, κάτοικος Θεµιστοκλέους 1β, Ν.Ερυθραία, Πρόεδρος
∆.Σ., εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ.
Παρασκευάς ∆ηµητρίου ∆ροσινός, κάτοικος Καλύµνου 24, Ν. Σµύρνη, ∆ιευθύνων Σύµβουλος,
εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ.
Χρήστος Παναγιώτου Μπέλλος, κάτοικος Σολωµού 19, Αγ. Παρασκευή, Α’ Αντιπρόεδρος ∆.Σ., µη
εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ.
Αναστάσιος Ιωάννη Γκιόκας, κάτοικος ∆οϊράνης 227, Καλλιθέα, Β’ Αντιπρόεδρος ∆.Σ.,
εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ.
Γεώργιος Παναγιώτου Λαγογιάννης, κάτοικος Κύπρου 85, Παπάγου, εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ.
Χουχουλής Ευαγέλλου ∆ηµήτριος. κάτοικος Π. Μελά 16, Πολύδροσο Αττικής, Ανεξάρτητο Μη
Εκτελεστικό.
Καπόπουλος Κωνσταντίνου Λύσσανδρος, κάτοικος Θάλειας 12, Χολαργός, Ανεξάρτητο Μη
Εκτελεστικό.
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∆ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ-ΜΕΤΟΧΟΙ ΤΗΣ SPACE HELLAS AE ΣΤΙΣ 31-12-2007

ΠΡΟΣΩΠΑ

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ

ΜΕΤΟΧΕΣ

Μανωλόπουλος ∆ηµήτριος

Πρόεδρος ∆.Σ. & Μέτοχος >20%

8.678.882

Μπέλλος Χρήστος

Α΄Αντιπρόεδρος ∆.Σ.

∆ροσινός Παρασκευάς

∆ιευθύνων Σύµβουλος

Σακελλαρίδου Ζωή

Υπεύθυνη ∆/νσης Εσωτερικού Ελέγχου

0

Λαγογιάννης Γεώργιος

Μέλος ∆.Σ. & Γενικός ∆ιευθυντής & ∆ιευθυντής
Οργάνωσης & Προγραµµατισµού

0

Γκιόκας Αναστάσιος

Β΄Αντιπρόεδρος ∆.Σ.

0

Χουχούλης ∆ηµήτριος

Ανεξάρτητο Μέλος ∆.Σ.

33.570

Καπόπουλος Λύσανδρος

Ανεξάρτητο Μέλος ∆.Σ.

240

Ζερβού Ελένη

Οικονοµική Σύµβουλος

0

Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος

Νοµικός Σύµβουλος

Μερτζάνης Ιωάννης

Γενικός Εµπορικός ∆ιευθυντής

1.750

Αβραµίδης Αβραάµ

∆ιευθυντής ∆ιασφάλισης Ποιότητας

1.600

Αναστασάκος Ιωάννης

∆ιευθυντής ∆/νσης Έργων

0

Βαρδίκος Ιωάννης

∆ιευθυντής Product Management

0

Γεωργίου Αριστοτέλης

∆ιευθυντής Marketing

5.000

∆ουλαβέρης Ιωάννης

∆ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών

6.000

Κωστίκογλου Σωκράτης

∆ιευθυντής R&D & Εφαρµογών

0

Σανιδάς Βασίλειος

∆ιευθυντής Πωλήσεων

0

Τσιαµασιώτης Κωνσταντίνος

∆ιευθυντής Επιχειρησιακής Ανάπτυξης

Χατζησταυρόπουλος Ιωάννης

∆ιευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών

0
3.830.838

340

1.400
0
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Μανωλόπουλος ∆ηµήτριος του Σπυρίδωνα, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Γεννήθηκε το 1944. Σπούδασε Electronic Engineering και έχει περισσότερα από τριάντα χρόνια πείρα
στις πωλήσεις και στις διεθνείς επιχειρήσεις. Πριν την ίδρυση της SPACE HELLAS, εργάστηκε στην
εταιρία CHERMA ELECTRONICS ως Εµπορικός ∆/ντης στη ∆ιεύθυνση Επίγειων Εφαρµογών, όπου ήταν
υπεύθυνος για την προώθηση στην Ελληνική αγορά εξοπλισµού και συστηµάτων Τηλεπικοινωνιών και
ειδικότερα στον τοµέα των Data Communication.



 ∆ροσινός Παρασκευάς του ∆ηµητρίου, ∆ιευθύνων Σύµβουλος.
Γεννήθηκε το 1946. Σπούδασε Electronic Engineering στο Πανεπιστήµιο Brighton της Αγγλίας από όπου
απεφοίτησε µε διάκριση στους κλάδους Τηλεπικοινωνιών και Προγραµµατισµού Υπολογιστών. Έχει
εµπειρία 33 ετών στο Marketing και στη ∆ιεύθυνση πωλήσεων στους τοµείς της Πληροφορικής και των
Τηλεπικοινωνιών.

Μπέλλος Χρήστος του Παναγιώτη, Α΄Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Γεννήθηκε το 1938. Είναι απόφοιτος της Σχολής Ικάρων, Τµήµα Μηχανικών Αεροπορίας, µε ειδικότητα
Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών και κάτοχος ειδικού µεταπτυχιακού τίτλου στις ενσύρµατες
επικοινωνίες, από το Fort Momouth του New Jersey. ∆ιετέλεσε καθηγητής στην ΣΜΑ και υπήρξε
στέλεχος της Πολεµικής Αεροπορίας, σε καίριες θέσεις. Ήταν ένας από τους ιδρυτές του Κέντρου
Ερευνών Τεχνολογίας Αεροπορίας, όπου κατείχε τη θέση του Υποδιοικητή. Αποστρατεύτηκε µε το
βαθµό του Υποπτεράρχου το 1985.



Γκιόκας Αναστάσιος του Ιωάννη, Β΄Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Γεννήθηκε το 1951 στην Αθήνα. Σπούδασε Ηλεκτρονικός Μηχανικός στο Πανεπιστήµιο της Καλιφόρνιας
στην Αµερική και έκανε µεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία στους τοµείς των Υπολογιστών, καθώς και
της ∆ιοίκησης και Marketing. Πριν την ίδρυση της Εταιρίας είχε διατελέσει Εµπορικός ∆ιευθυντής σε
εταιρία τηλεπικοινωνιών. Εργάζεται στην Εταιρία από το 1985.



Λαγογιάννης Γιώργος του Παναγιώτη, Μέλος του ∆.Σ., Γενικός ∆ιευθυντής & ∆ιευθυντής
∆ιεύθυνσης Οργάνωσης & Προγραµµατισµού.
Γεννήθηκε το 1957. Σπούδασε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στο Πολυτεχνείο της Πάτρας απ’ όπου
απεφοίτησε το 1980 και έχει παρακολουθήσει σειρά ειδικών σεµιναρίων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.
Πριν την ίδρυση της Εταιρίας εργαζόταν ως Μηχανικός συστηµάτων VHF/UHF και αργότερα ως
∆ιευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών. Έχει γράψει σειρά µελετών πάνω σε θέµατα Τηλεπικοινωνιών και τα
βιβλία «Τηλεπικοινωνίες και ∆ίκτυα Υπολογιστών» και «Επικοινωνίες ∆εδοµένων». Εργάζεται στην
Εταιρία από το 1985.


Τα υπόλοιπα ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας είναι τα ακόλουθα:
 Αβραµίδης Αβραάµ του Κωνσταντίνου, ∆ιευθυντής ∆ιασφάλισης Ποιότητας.
Γεννήθηκε το 1937. Απεφοίτησε ως ∆άσκαλος από την Μαράσλειο Παιδαγωγική Ακαδηµία, κατέχει
πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Πανεπιστήµιο του Μονάχου, καθώς και ∆ιδακτορικό Μηχανικού
από την Πολυτεχνική Σχολή Πατρών. Έχει εµπειρία 33 ετών και έχει διατελέσει Εµπορικός ∆ιευθυντής
στον τοµέα της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών. Εργάζεται στην Εταιρία από το 1993.

Σακελλαρίδου Ζωή του Φραγκίσκου, ∆ιευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου.
Γεννήθηκε το 1954. Σπούδασε Ανάλυση και Προγραµµατισµό στο ΕΛΚΕΠΑ και έχει 29ετή προϋπηρεσία
στην Ανάλυση και τον Προγραµµατισµό. Εργάζεται στην Εταιρία από το 1986.



Ζερβού Ελένη του Γεωργίου, Οικονοµικός Σύµβουλος.
Γεννήθηκε το 1953. Σπούδασε ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων στην Ανωτάτη Βιοµηχανική Σχολή Πειραιά.
Επίσης, κατέχει πτυχίο Στατιστικής. Εργάζεται στην Εταιρία από το 1989 και έχει 30ετή πείρα στον
Οικονοµικό τοµέα.
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 ∆ουλαβέρης Ιωάννης του Αλεξάνδρου, ∆ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών.
Γεννήθηκε το 1968. Είναι απόφοιτος του τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής του Οικονοµικού
Πανεπιστηµίου Αθηνών µε ειδίκευση στα Χρηµατοοικονοµικά και κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου “MSc in
International Business and Finance” του Πανεπιστηµίου South Bank του Λονδίνου. Εργάζεται στην
εταιρία από το 1998.

Μερτζάνης Ιωάννης του Αναστασίου, Γενικός Εµπορικός ∆ιευθυντής.
Γεννήθηκε το 1966 στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, µε µεταπτυχιακές σπουδές M.Sc και
Ph.D στο Πανεπιστήµιο Surrey της Αγγλίας. Έχει δουλέψει τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό
στο χώρο των Τηλεπικοινωνιών και της Πληροφορικής καθώς και σε Προγράµµατα έρευνας και
ανάπτυξης. Εργάζεται στην Εταιρία από το 1999 κατέχοντας ανώτατες διευθυντικές θέσεις στην εταιρία
και σε εταιρίες του οµίλου.


 Χατζησταυρόπουλος Ιωάννης του Νικολάου, ∆ιευθυντής ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Γεννήθηκε το 1957. Σπούδασε Μηχανολόγος Μηχανικός στο Πολυτεχνείο Βουκουρεστίου Ρουµανίας.
Έχει παρακολουθήσει σειρά ειδικών σεµιναρίων αλλά και σεµιναρίων πωλήσεων και διοίκησης
επιχειρήσεων. Έχει διατελέσει Τεχνικός ∆ιευθυντής και Εµπορικός ∆ιευθυντής, µε εµπειρία στην
οργάνωση επιχειρήσεων και ανάπτυξη δικτύου συνεργατών. Εργάζεται στην εταιρία από το 1999.

Tσιαµασιώτης Κωνσταντίνος του Γεωργίου, ∆ιευθυντής ∆ιεύθυνσης Επιχειρησιακής Ανάπτυξης.
Γεννήθηκε το 1967. Σπούδασε Μαθηµατικός στο Πανεπιστήµιο Πατρών και έχει εµπειρία στη διαχείριση
συστηµάτων δικτύου. Εργάζεται στην Εταιρία από το 1995.



Κωστίκογλου Σωκράτης του Λαζάρου, ∆ιευθυντής ∆ιεύθυνσης R&D και Εφαρµογών.
Γεννήθηκε το 1968 στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος του τµήµατος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του
Πανεπιστηµίου Πατρών, µε µεταπτυχιακές σπουδές στο Syracuse University της Νέας Υόρκης. Έχει
δουλέψει τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό στο χώρο των Τηλεπικοινωνιών και της
Πληροφορικής και έχει διατελέσει συντονιστής σε προγράµµατα έρευνας και ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και της Ελλάδας. Εργάζεται στην εταιρία από το 1998.



 Αριστοτέλης Γεωργίου του Βασιλείου, ∆ιευθυντής ∆ιεύθυνσης Marketing.
Γεννήθηκε το 1971. Σπούδασε ηλεκτρολόγος µηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και κατέχει
µεταπτυχιακό δίπλωµα (Μ.Sc.) από το University of London (King’s College) σε Communication & Radio
Engineering, καθώς και µεταπτυχιακό δίπλωµα M.B.A. από το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών.
Εργάζεται στην εταιρία, από το 2000.

Σανιδάς Βασίλειος του Κωνσταντίνου, ∆ιευθυντής ∆ιεύθυνσης Πωλήσεων.
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965. Σπούδασε στην Ανωτάτη Βιοµηχανική Σχολή Πειραιά (νυν
Πανεπιστήµιο Πειραιά) στο τµήµα Στατιστικής και Πληροφορικής Επιστήµης. Έχει παρακολουθήσει
πληθώρα σεµιναρίων σε θέµατα πωλήσεων, management, οικονοµικής διαχείρισης και marketing. Έχει
πολυετή εµπειρία σε εταιρίες του χώρου της πληροφορικής και εργάζεται στην εταιρία από το 1997.



 Αναστασάκος Ιωάννης του Μιχαήλ, ∆ιευθυντής ∆ιεύθυνσης Έργων.
Γεννήθηκε στην Αθήνα, το 1968. Σπούδασε Μηχανικός Η/Υ στα Τ.Ε.Ι. Πειραιά και κατέχει διπλώµατα
Maitrise στην Εφαρµοσµένη Πληροφορική από τo Πανεπιστήµιο Paris 8/ Saint Denis και D.E.S.S.
Informatique από το Πανεπιστήµιο Paris 7/ Pierre και Marie Curie της Γαλλίας. Έχει παρακολουθήσει
πληθώρα σεµιναρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό µε αντικείµενο την πληροφορική και τις
τηλεπικοινωνίες. Εργάζεται στην εταιρία από το 1997.

16

 Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος του Χρήστου, Νοµικός Σύµβουλος.
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1970. Σπούδασε στη Νοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών και έχει
ειδίκευση στο ∆ηµόσιο ∆ίκαιο και στις Τηλεπικοινωνίες µε µεταπτυχιακές σπουδές στα Πανεπιστήµια
Paris II Pantheon-Assas και Harvard Law School. Από το 1995 ασχολείται µε τη νοµική εκπροσώπηση
εταιριών στο χώρο των τηλεπικοινωνιών και του Internet. Εργάζεται στην εταιρία από το 1999.

Βαρδίκος Ιωάννης του Κυριάκου, ∆ιευθυντής ∆ιεύθυνσης Product Management.
Γεννήθηκε το 1960. Σπούδασε Electronic Engineering στο Πανεπιστήµιο Manchester University
(U.M.I.S.T) της Mεγάλης Βρετανίας και ολοκλήρωσε τις µεταπτυχιακές του σπουδές στο ίδιο
Πανεπιστήµιο, στον τοµέα Automatic Control Systems. Έχει δουλέψει πάνω από είκοσι χρόνια στη
Μεγάλη Βρετανία, κατέχοντας σηµαντικές θέσεις σε πολυεθνικές εταιρίες Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών.



Για την χρήση 2006 το σύνολο των αµοιβών των διευθυντικών στελεχών της Εταιρίας (εξαιρουµένων των
µελών του ∆Σ και του Προέδρου) που έλαβαν για την ιδιότητα τους ως εργαζόµενοι σε αυτή ανέρχεται στο
ποσό 948xιλ. € (max 119 – min 29).

6.3

Ι∆ΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ STOCK OPTION

Σύµφωνα µε την οµόφωνη απόφαση της 21ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την 29η Ιουνίου 2007 των
µετόχων της εταιρίας (θέµα 8ο) (Απόκτηση από την εταιρία ιδίων µετοχών και θέσπιση προγράµµατος

παροχής δικαιωµάτων προαιρέσεως αγοράς µετοχών (Stock Purchase Option Plan) στο προσωπικό της
εταιρίας), η εταιρία προέβη στην αγορά ιδίων µετοχών σύµφωνα µε το άρθρο 16 του κωδικοποιηµένου
νόµου 2190/1920 καθώς και του Άρθρου 290 του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και των
διατάξεων των άρθρων 3 έως 5 του Κανονισµού της Ε.Ε. 2273/2003/ΕΚ, µε µοναδικό σκοπό την θέσπιση
προγράµµατος παροχής δικαιωµάτων προαιρέσεως αγοράς µετοχών (Stock Option Plan) στο προσωπικό της
εταιρίας.
Εντός της εγκεκριµένης περιόδου αγοράς των 6 (έξι) µηνών από την 21η Τακτική Γενική Συνέλευση η
εταιρία προέβη στην αγορά 500.000 (πεντακοσίων χιλιάδων µετοχών) κοινών ονοµαστικών µετοχών της
εταιρίας µε µέση τιµή κτήσης 1,622 € συνολικής αξίας 811.245 €.

Ο συνολικός αριθµός ιδίων µετοχών που κατέχει η εταιρία Space Hellas ανέρχεται στις 500.000
(πεντακόσιες χιλιάδες) µετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν στο 1,899% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

Πίνακας µετόχων µετά την ολοκλήρωση αγοράς Ιδίων µετοχών 31-12-2007:
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Μέτοχοι

Αριθ. Μετοχών

Ποσοστό
(%)

Mανωλόπουλος ∆ηµήτριος Σπυρίδωνoς

8.678.882

32,97%

Μπέλλος Παναγιώτης Χρήστος

4.503.996

17.10%

∆ροσινός Παρασκευάς ∆ηµήτριος

3.830.828

14.55%

Αlpha Bank A.E.

4.992.224

18.96%

500.000

1.89%

22.505.930

85,47%

3.820.190

14.53%

26.326.120

100.00%

Space Hellas A.E.
Σύνολο
Επενδυτικό κοινό
Σύνολο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ SPACE HELLAS A.E. ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ
Σύµφωνα µε την από 29-6-2007 απόφαση της 21ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της
ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «SPACE HELLAS», καθώς και µε την από 31/3/2008 απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας, οι όροι του προγράµµατος παροχής δικαιωµάτων προαιρέσεως αγοράς
µετοχών από το προσωπικό της εταιρείας (stock option plan) έχουν ως εξής:
1. Αριθµός Μετοχών: Η εταιρία έχει προβεί στην αγορά πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) κοινών
ονοµαστικών µετοχών σύµφωνα µε την από 29-06-2007 απόφαση της 21ης Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των µετόχων µε µοναδικό σκοπό την παροχή δικαιωµάτων προαίρεσης αγοράς στο
προσωπικό της εταιρίας. Σε καµία περίπτωση αν ασκηθούν όλα τα δικαιώµατα δε θα υπερβαίνουν
τον εγκεκριµένο από την Γενική Συνέλευση ανώτατο αριθµό µετοχών.
2. ∆ικαιούχοι: ∆ικαιούχοι των δικαιωµάτων προαιρέσεως ορίζονται στην απόφαση της 21ης Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης. Το δικαίωµα προαιρέσεως αγοράς των µετοχών χορηγείται στα πρόσωπα αυτά
κατά τους όρους του παρόντος προγράµµατος και της ισχύουσας νοµοθεσίας. Για όλα τα
χορηγούµενα δικαιώµατα αποτελεί βασική προϋπόθεση η συνεχής απασχόληση των δικαιούχων
καθόλη τη διάρκεια του προγράµµατος χορήγησης.
3. Αριθµός ∆ικαιωµάτων: Ο ακριβής αριθµός των χορηγούµενων ανά δικαιούχο, δικαιωµάτων
προαίρεσης αποφασίζεται από το ∆.Σ. και ορίζεται σε ιδιωτικό συµφωνητικό έγγραφο
εξωχρηµατιστηριακής µεταβίβασης, σύµφωνα µε τη θέση του δικαιούχου, την αποδοτικότητά του
και την εν γένη παρουσία του στην εταιρία (εµπειρία, απόδοση, τεχνογνωσία, προοπτικές εξέλιξης
κ.λ.π.)
4. Χρόνος Άσκησης: Τα χορηγηθέντα δικαιώµατα θα πρέπει να ασκηθούν από τους ανωτέρω
δικαιούχους ολικά ή τµηµατικά εντός χρονικού διαστήµατος τριών (3) ετών από την 1-3-2008.
Παρερχόµενης απράκτου της ανωτέρω προθεσµίας τα δικαιώµατα αποσβένονται
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5. Τιµή ∆ιάθεσης: Τιµή διάθεσης των µετοχών έχει οριστεί από την απόφαση της 21ης Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης των µετόχων στο 1,10€
6. Μεταβίβαση ∆ικαιωµάτων: Τα δικαιώµατα Προαίρεσης αγοράς µετοχών είναι προσωπικά και δε
δύναται να µεταβιβαστούν. Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου, τα δικαιώµατα προαίρεσης
αυτού δύναται να ασκηθούν από τους κληρονόµους του
7. Τρόπος Χορήγησης: Το δικαίωµα αγοράς µετοχών ασκείται µε έγγραφη ειδοποίηση του
∆ικαιούχου που παραδίδεται στον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας. Η µεταβίβαση
των µετοχών που αφορούν το δικαίωµα θα διεκπεραιώνεται εξωχρηµατιστηριακά µε τη µεταφορά
των µετοχών που θα µεταβιβαστούν στον Ειδικό Λογαριασµό της Μερίδας της Εταιρίας. Η Εταιρία,
για τη µεταφορά αυτή, απευθύνεται στο Χειριστή της και δίδει σχετική εντολή. Στη συνέχεια,
υπογράφεται ιδιωτικό συµφωνητικό εξωχρηµατιστηριακής µεταβίβασης λόγω πώλησης µεταξύ της
Εταιρίας και του ∆ικαιούχου, στο οποίο αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία των συµβαλλοµένων, η
µερίδα Σ.Α.Τ (σύστηµα αΰλων τίτλων και ο λογαριασµός αξιών), αναλυτικά ο ακριβής αριθµός των
µετοχών που µεταβιβάζονται, η τιµή ανά µετοχή σε ευρώ, το ποσόν που προκύπτει αν
πολλαπλασιαστεί ο ακριβής αριθµός µετοχών επί την τιµή αυτής και το συνολικό ποσόν τιµήµατος
της µεταβίβασης σε ευρώ. Στην περίπτωση που στο ιδιωτικό συµφωνητικό περιλαµβάνεται η
δήλωση του αγοραστή περί µεταφοράς των αξιών που αγοράζονται σε συγκεκριµένο χειριστή, τότε
δεν χρειάζεται η Αίτηση Μεταφοράς Αξιών από τον Ειδικό Λογαριασµό. Στο ιδιωτικό συµφωνητικό
µεταβίβασης αναφέρεται και ότι οι µετοχές που µεταβιβάζονται είναι ελεύθερες βαρών και ότι το
τίµηµα καταβλήθηκε στην Εταιρία από τον ∆ικαιούχο τοις µετρητοίς και σύµφωνα µε το παρόν
πρόγραµµα, καθώς επίσης και το κόστος µεταβίβασης και των δύο συµβαλλοµένων και βεβαιώνεται
το γνήσιο της υπογραφής των συµβαλλοµένων µερών.
8. Ολοκλήρωση του Προγράµµατος: Το πρόγραµµα δικαιωµάτων προαίρεσης αγοράς από τους
δικαιούχους ολοκληρώνεται την 28-2-2011. Σε περίπτωση µη ασκήσεως του συνόλου των
δικαιωµάτων προαιρέσεως αγοράς µετά τη λήξη του, οι µετοχές της εταιρίας υπόκεινται στη
διαδικασία του Άρθρου 16 του Νόµου 2190/1920.
9. Τροποποίηση του προγράµµατος: Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρίας δύναται
οποτεδήποτε να µεταβάλλει ή και να ανανεώνει το παρόν Πρόγραµµα. Σε περίπτωση τροποποίησης
του παρόντος Προγράµµατος, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα ειδοποιεί άµεσα κάθε ∆ικαιούχο.
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6.4

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ
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6.5

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Η Space Hellas, στηρίζεται στη δράση του ανθρώπινου δυναµικού που τη στελεχώνει και που αποτελείται
από ικανά στελέχη τα οποία εκπαιδεύονται συνεχώς σε νέες τεχνολογίες στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
Η εµπειρία τους, η εξειδικευµένη τεχνογνωσία τους και η συνεχή τους εκπαίδευση, τους καθιστά ικανούς να
υλοποιήσουν κάθε τηλεπικοινωνιακό έργο.
Ο παρακάτω πίνακας, παρουσιάζει την εξέλιξη του ανθρώπινου δυναµικού της Space Hellas το έτος 2007:

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ SPACE HELLAS ΕΤΟΥΣ 2007

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

2007

∆ΙΟΙΚHTIKO ΠΡΟΣΩΠIKO
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠIKO
ΠΡΟΣΩΠIKO ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΗΛΙΚΙΑ

78
79
50
207
2007

20-30
31-40
41-50
51-65

43
115
24
25
207
ΦΥΛΛΟ

2007

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΑΝ∆ΡΕΣ

60
147
207
ΣΠΟΥ∆ΕΣ

2007

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ∆EΥΣΗ
ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

38
55
66
48
207

ΜΙΣΘΟΙ SPACE HELLAS ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2007

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

2.536.396,75
1.885.456,71
2.387.332.07
6.809.185,53
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7.

Μακρόχρονοι Στόχοι-Προοπτικές

Η χρονιά που πέρασε αποτέλεσε για τη Space Hellas µια χρονιά µε σηµαντικές εξελίξεις, τόσο στα
οικονοµικά µεγέθη της όσο και στην εσωτερική δοµή και οργάνωσή της, αποβλέποντας στην επίτευξη των
αναπτυξιακών στόχων που έχουν τεθεί για τα επόµενα έτη. Το νέο εταιρικό σχήµα που τέθηκε σε
εφαρµογή κατά τη διάρκεια του 2007, είναι αποτέλεσµα προσεκτικά σχεδιασµένων πλάνων
αναδιοργάνωσης, ώστε η εταιρία να µπορέσει να ανταποκριθεί αποτελεσµατικά στις επιχειρηµατικές
ευκαιρίες που διαφαίνονται στον ευρύτερο χώρο των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής και της
ασφάλειας.
Συγκεκριµένα, η Space Hellas, έχοντας σαν κύριο άξονα στήριξης το χώρο των τηλεπικοινωνιών όπου
διατηρεί σηµαντικό προβάδισµα έναντι των ανταγωνιστών της, έδωσε και θα εξακολουθεί να δίνει ιδιαίτερη
έµφαση τα επόµενα χρόνια σε τεχνολογίες αιχµής και στην ανάπτυξη εφαρµογών και συστηµάτων που
απαιτούν ιδιαίτερα αυστηρές προδιαγραφές.
Έχοντας τεράστια εµπειρία σε σύνθετα έργα και ένα ευρύ πελατολόγιο από µεγάλες τράπεζες, δηµόσιους
οργανισµούς, αλυσίδες καταστηµάτων, φαρµακευτικές εταιρίες, ξενοδοχειακές µονάδες, κατασκευαστικές
εταιρίες, εταιρίες πετρελαιοειδών κ.α., στοχεύει στη διεύρυνση του παραδοσιακού προϊοντικού της
προσανατολισµού µε νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Προϊόντα και υπηρεσίες, των οποίων η λειτουργικότητα
είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τη διασύνδεσή τους µε κάθε µορφής δίκτυα.
Η επένδυση της Space Hellas επικεντρώνεται στην πιστοποιηµένη τεχνολογική της γνώση, στη στελέχωσή
της από άρτια εκπαιδευµένο ανθρώπινο δυναµικό, στην ενίσχυση του Πανελλαδικού δικτύου της τεχνικής
υποστήριξης, εκµεταλλευόµενη τις οικονοµίες κλίµακες που προκύπτουν από την ανάπτυξη του δικτύου
µεταπώλησης κινητής τηλεφωνίας (SPACEPHONE) και την προώθηση των ολοκληρωµένων λύσεών της.
Τα πρώτα εµφανή αποτελέσµατα της προσπάθειας αυτής έγιναν ήδη αντιληπτά το 2007 όπου η Space
Hellas ανέλαβε και ξεκίνησε να υλοποιεί πολύ σηµαντικά έργα σε όλους τους νέους τεχνολογικούς τοµείς
στους οποίους είχε επενδύσει. Ταυτόχρονα, η νέα διεύθυνση διαχείρισης προιόντων (Product Management),
έδωσε σηµαντική ώθηση στο σχεδιασµό ολοκληρωµένων συστηµάτων και εφαρµογών σε ένα ευρύτερο
τεχνολογικό φάσµα, εκµεταλλευόµενη τόσο τις υπάρχουσες µακροχρόνιες συνεργασίες µε τους πιο
αξιόπιστους κατασκευαστές όσο και τη σύναψη νέων στρατηγικών συνεργασιών στους νέους τοµείς
δραστηριότητας.
Οι προοπτικές ανάπτυξης της αγοράς σε µακροχρόνιο ορίζοντα για τοµείς όπως η Ασφάλεια Πληροφορικών
συστηµάτων και Υποδοµών, οι Ασυρµατικές και ∆ορυφορικές Επικοινωνίες, τα Συστήµατα Τηλεµατικής και
∆ιαχείρισης ∆εδοµένων, η Παροχή Ολοκληρωµένων Υπηρεσιών-Outsourcing, τα Συστήµατα Προσοµοίωσης
και Εκπαίδευσης θα είναι σηµαντικοί τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα,
συµπεριλαµβανοµένων των τοµέων της Εθνικής Αµυνας και των ∆υνάµεων Ασφαλείας.
Η Space Hellas, έχοντας αναπτύξει µια αρκετά σταθερή πελατειακή βάση και έχοντας διασφαλίσει
συµβόλαια συντήρησης µε βάθος χρόνου, διατηρεί την ηγετική της θέση στο χώρο και δηµιουργεί τις
απαραίτητες προϋποθέσεις για τη µελλοντική της ανάπτυξη. Στοχεύοντας σε ρυθµούς ανάπτυξης άνω του
20% τα επόµενα χρόνια, είναι σε θέση να προσφέρει αποτελεσµατικά ποιοτικές υπηρεσίες σε Πανελλαδικό
επίπεδο και να επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε γειτονικές χωρες που παρουσιάζουν επιχειρηµατικό
ενδιαφέρον.
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8.

Eτήσιες Αναθεωρηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («∆ΠΧΠ») χρήσης από 1ης
Ιανουαρίου 2007 έως 31ης ∆εκεµβρίου 2007 (εµπλουτισµός στα ∆ΠΧΠ 7 & ∆ΛΠ
31)

8.1

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΕΓΚΤΗ

PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.

Accountants &
business advisers
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της SPACE HELLAS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ,
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων.
Ελέγξαµε τις συνηµµένες Αναθεωρηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της SPACE HELLAS AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ-Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», καθώς και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας και
των θυγατρικών της που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2007 και τις καταστάσεις
αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία
αυτή, καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις. Η
αναθεώρηση αφορά σε επιπλέον γνωστοποιήσεις σχετικά µε την εφαρµογή του ∆ΠΧΠ 7 και ∆ΛΠ 31 οι
οποίες δεν έχουν επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις.
Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Η ∆ιοίκηση της εταιρίας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονοµικών
Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 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 τη διενέργεια
λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις.
Ευθύνη Ελεγκτή
∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση τον έλεγχό
µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα
∆ιεθνή 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.
Τηλ 210 7480600
Fax 210 7483600 Email pkfathen@otenet.gr www.pkf.com
PKF Λ. Κηφισίας 124 115 26 Αθήνα
PKF Αλ. Παπαναστασίου 33 546 39 Θεσσαλονίκη Τηλ/ Fax 2310 944991
PKF Κορίνθου 4-8 262 23 Πάτρα Τηλ 2610 453669 - 454981 Fax 2610 453448
PKF ∆. Μποφώρ 7 712 02 Ηράκλειο Κρήτης Τηλ/ Fax 2810 229383
PKF Ι. Στάικου 7 301 00 Αγρίνιο Τηλ 26410 59599 Fax 26410 39312
The PKF International Association is an association of legally independent firms.
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Accountants &
business advisers

Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη 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 ∆ιοίκηση, 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 συνηµµένες Αναθεωρηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από
κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρίας και του Οµίλου κατά την 31η ∆εκεµβρίου
2007, τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις Ταµειακές της Ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία
αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου µας,
εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση 9.18 που παρατίθεται στις Σηµειώσεις των οικονοµικών
καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι η µητρική Εταιρία και οι θυγατρικές της δεν
έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για ορισµένες χρήσεις µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο
επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα 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 σε σχέση µε το θέµα αυτό.

Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων.
Το περιεχόµενο της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι συνεπές µε τις συνηµµένες οικονοµικές
καταστάσεις.
Αθήνα, 9 Μαίου 2008
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
∆ΗΜΟΣ Ν. ΠΙΤΕΛΗΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14481
PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Λ. Κηφισίας 124, 115 26 Αθήνα
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 132

Τηλ 210 7480600
Fax 210 7483600 Email pkfathen@otenet.gr www.pkf.com
PKF Λ. Κηφισίας 124 115 26 Αθήνα
PKF Αλ. Παπαναστασίου 33 546 39 Θεσσαλονίκη Τηλ/ Fax 2310 944991
PKF Κορίνθου 4-8 262 23 Πάτρα Τηλ 2610 453669 - 454981 Fax 2610 453448
PKF ∆. Μποφώρ 7 712 02 Ηράκλειο Κρήτης Τηλ/ Fax 2810 229383
PKF Ι. Στάικου 7 301 00 Αγρίνιο Τηλ 26410 59599 Fax 26410 39312
The PKF International Association is an association of legally independent firms.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

8.2

ποσά εκφρασµένα σε χιλ. €

8.9.1

Κύκλος εργασιών
Κόστος Πωληθέντων
Μικτά κέρδη / (ζηµιές)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

01.0131.12.2007

01.0131.12.2006

01.0131.12.2007

01.0131.12.2006

44.756

30.716

44.455

29.141

-31.226

-22.354

-31.104

-20.443

13.530

8.362

13.351

8.698

Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης

8.9.2

2.708

6.741

2.711

664

Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας

8.9.3

-4.725

-4.978

-4.686

-3.590

Έξοδα λειτουργίας ερευνών & ανάπτυξης

8.9.3

-610

-270

-610

-270

Έξοδα λειτουργίας ∆ιαθέσεως

8.9.3

-7.683

-5.023

-7.662

-3.748

Άλλα έξοδα εκµετάλλευσης

8.9.4

-465

-3.183

-462

-744

2.755

1.649

2.642

1.010

314

322

314

241

-961

-685

-961

-613

-279

164

-279

164

1.829

1.450

1.716

802

10

-239

28

0

1.839

1.211

1.744

802

1.839

1.211

1.744

802

0

0

-

-

0,0705

0,0460

0,0669

0,0305

Αποτελέσµατα Προ φόρων Χρηµατοδοτικών &
επενδυτικών αποτελεσµάτων
Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα
Κέρδη / ζηµιές από συγγενείς Επιχειρήσεις
Αποτελέσµατα Προ φόρων
Μείον/ Φόροι

8.9.5

Κέρδη µετά από φόρους
Κατανέµονται σε:
Μετόχους της εταιρίας
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά (σε €)

ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Αποτελέσµατα Προ φόρων Χρηµατοδοτικών &
επενδυτικών αποτελεσµάτων & αποσβέσεων

3.535

2.395

3.421

1.641

Αποτελέσµατα Προ φόρων Χρηµατοδοτικών &
επενδυτικών αποτελεσµάτων

2.755

1.649

2.642

1.010

Κέρδη προ φόρων

1.829

1.450

1.716

802

Κέρδη µετά από φόρους

1.839

1.211

1.744

802
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8.3

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ποσά εκφρασµένα σε χιλ€

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ιδιοχρησιµοποιούµενα Ενσώµατα πάγια
Υπεραξία επιχείρησης
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις
Επενδύσεις σε συνδεδεµένες & λοιπές επιχειρήσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
31.12.2007

31.12.2006

31.12.2007

8.9.6

8.681

7.799

8.685

7.699

8.9.8

428

428

428

0

8.9.7

585

355

585

349

8.9.9

0

0

505

1.765

8.9.9

440

540

500

435

143

134

142

122

0

277

0

0

10.277

9.533

10.845

10.370

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές Απαιτήσεις

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

8.9.17

Σύνολο µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

31.12.2006

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα

8.9.10

1.817

611

1.817

342

Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπές Απαιτήσεις

8.9.11

23.308

10.740

23.214

9.921

8.9.12

3.774

5.780

4.029

2.353

12

12

12

12

1.447

276

1.447

276

1.198

1.902

1.037

1.213

31.556

19.321

31.556

14.117

41.833

28.854

42.401

24.487

8.9.15

8.424

8.424

8.424

8.424

8.9.15

10.255

10.255

10.255

10.255

-811

0

-811

0

2.256

3.008

2.256

3.008

8.9.14

675

552

671

404

8.10.1

-9.435

-11.488

-9.217

-11.739

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους της
Μητρικής
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας

11.364

10.751

11.578

10.352

0

0

0

0

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

11.364

10.751

11.578

10.352

165

2.259

506

359

1.081

900

1.081

853

447

47

447

0

1.693

3.206

2.034

1.212

11.874

6.746

11.912

5.873

1.395

869

1.370

511

15.507

7.282

15.507

6.539

Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων

28.776

14.897

28.789

12.923

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

41.833

28.854

42.401

24.487

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
Προκαταβολές
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

8.9.13

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Κεφάλαιο και Αποθεµατικά
Εκδοθέν κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο έκδοση
Ίδιες Μετοχές
∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας κτιρίων & οικοπέδων
βάσει ∆.Λ.Π.
Λοιπά αποθεµατικά
Σωρευµένα κέρδη (ζηµιές)

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Λοιπές Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

8.9.16

Υποχρεώσεις παροχών αποχωρήσεως
Αναβαλλόµενοι Φόροι

8.9.17

Σύνολο Μακροπροθέσµων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις από φόρους τέλη
Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια (τράπεζες)

8.9.19
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8.4

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Πίνακας κατάστασης µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρίας:

ποσά εκφρασµένα σε χιλ. €

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου
2006 σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Υπέρ το
άρτιο

∆ιαφορές από
αν/γή αξίας
κτιρίων &
οικοπέδων
βάσει ∆.Λ.Π.

Ίδιες
Μετοχές

Λοιπά
αποθεµατικά

Σωρευµένα
κέρδη (ζηµιές)

Σύνολο

8.424

10.255

3.008

0

-5.320

-6.811

9.556

0

0

0

0

5.724

-5.724

0

8.424

10.255

3.008

0

404

-12.535

9.556

Καθαρά Αποτελέσµατα χρήσης

0

0

0

0

0

802

802

Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου

0

0

0

0

0

0

0

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα

0

0

0

0

0

0

0

Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ’
ευθείας στην καθαρή θέση

0

0

0

0

0

-6

-6

Αναδιάταξη κονδυλίων

0

0

0

0

0

0

0

Αγορές (πωλήσεις) ιδίων µετοχών

0

0

0

0

0

0

0

8.424

10.255

3.008

0

404

-11.739

10.352

8.424

10.255

3.008

0

404

-11.739

10.352

Καθαρά Αποτελέσµατα χρήσης

0

0

0

0

0

1.744

1.744

Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου

0

0

0

0

0

0

0

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα

0

0

0

0

0

0

0

Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ’
ευθείας στην καθαρή θέση

0

0

-752

0

267

778

293

Αγορές (πωλήσεις) ιδίων µετοχών

0

0

0

-811

0

0

-811

8.424

10.255

2.256

-811

671

-9.217

11.578

Αναδιάταξη κονδυλίων*
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου
2006 σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ µετά την
αναδιάταξη

Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων για
την χρήση 01/01-31/12/2006

Υπόλοιπα κατά την 31η
∆εκεµβρίου 2006 σύµφωνα µε τα
∆ΠΧΠ

Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων για τη
χρήση
01/01-01/12/2007
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου
2007 σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ

Υπόλοιπα κατά την την 31η
∆εκεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα
∆ΠΧΠ

* Κεφάλαιο 8. 10.1
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Πίνακας κατάστασης µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Οµίλου:

ποσά εκφρασµένα σε χιλ. €

Υπόλοιπα κατά την 1η
Ιανουαρίου 2006 σύµφωνα µε
τα ∆ΠΧΠ

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Υπέρ το
άρτιο

∆ιαφορές από
αν/γή αξίας κτιρίων
& οικοπέδων βάσει
∆.Λ.Π

Ίδιες
Μετοχές

Λοιπά
αποθεµατικά

Σωρευµένα κέρδη
(ζηµιές)

Σύνολο

8.424

10.255

3.008

0

-5.262

-6.903

9.522

0

0

0

0

5.670

-5.670

0

8.424

10.255

3.008

0

408

-12.573

9.522

Καθαρά Αποτελέσµατα χρήσης

0

0

0

0

0

1.211

1.211

Αύξηση / (µείωση) µετοχικού
κεφαλαίου

0

0

0

0

0

0

0

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα

0

0

0

0

0

0

0

Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο
απ’ ευθείας στην καθαρή θέση

0

0

0

0

90

-72

18

Αναδιάταξη κονδυλίων

0

0

0

0

54

-54

0

Αγορές (πωλήσεις) ιδίων µετοχών

0

0

0

0

0

0

0

Υπόλοιπα κατά την 31η
∆εκεµβρίου 2006 σύµφωνα
µε τα ∆ΠΧΠ

8.424

10.255

3.008

0

552

11.488

10.751

8.424

10.255

3.008

0

552

-11.488

10.751

Καθαρά Αποτελέσµατα χρήσης

0

0

0

0

0

1.839

1.839

Αύξηση / (µείωση) µετοχικού
κεφαλαίου

0

0

0

0

0

0

0

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα

0

0

0

0

0

0

0

Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο
απ’ ευθείας στην καθαρή θέση

0

0

-752

0

123

214

-415

Αγορές (πωλήσεις) ιδίων µετοχών

0

0

0

-811

0

0

-811

8.424

10.255

2.256

-811

675

-9.467

11.364

Αναδιάταξη κονδυλίων*
Υπόλοιπα κατά την 1η
Ιανουαρίου 2006 σύµφωνα µε
τα ∆ΠΧΠ µετά την αναδιάταξη
Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων για
τη χρήση 01/01-31/12/2006

Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων για
την χρήση 01/01-31/12/2007
Υπόλοιπα κατά την 1η
Ιανουαρίου 2007 σύµφωνα µε
τα ∆ΠΧΠ

Υπόλοιπα κατά την 31η
∆εκεµβρίου 2007 σύµφωνα µε
τα ∆ΠΧΠ

* Κεφάλαιο 8.10.1
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8.5

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ποσά εκφρασµένα σε χιλ. €

01.0131.12.2007

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

01.0131.12.2006

01.0131.12.2007

01.0131.12.2006

1.450

1.716

802

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων

1.829

Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις

780

746

779

631

Προβλέψεις

184

2.608

184

228

Συναλλαγµατικές διαφορές
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής
δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης
ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

58

-54

55

-54

-375

-406

-369

-345

961

685

961

613

-1.207

64

-1.218

-31

-11.460

1.992

-11.602

3.107

4.743

-1.524

5.001

-508

-961

-685

-961

-613

(Μείον):
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι

508

-83

508

242

-4.940

4.793

-4.946

4.072

-876

-1.395

-876

-1.846

-1.720

-536

-1.720

-527

46

5

30

54

314

244

314

241

0

0

0

0

-2.236

-1.682

-2.252

-2.078

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου

0

0

0

0

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια

0

0

0

0

8.225

-2.001

8.225

-886

-1.753

-299

-1.753

-299

0

0

0

0

6.472

-2.300

6.472

-1.185

-704

811

-726

809

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου

1.902

1.091

1.763

404

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

1.198

1.902

1.037

1.213

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσµατα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια)
Μερίσµατα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
(γ)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και
ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ)
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8.6

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣ ΑΥΤΗΝ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ (∆ΛΠ 24) ΑΠΟ 01-01-2007 ΕΩΣ
31-12-2007

Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές µε τα προς αυτήν συνδεδεµένα µέρη.

Ποσά εκφρασµένα σε χιλ €

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

Ενοποιηµένα Στοιχεία

31.12.2007

Στοιχεία Εταιρίας

31.12.2006

31.12.2007

31.12.2006

Μητρική

-

-

-

-

Θυγατρικές

-

-

5

998

Συγγενείς εταιρίες

4

9

4

9

1.928

4.630

1.928

4.630

301

50

301

-

2.233

4.689

2.238

5.637

Μητρική

-

-

-

-

Θυγατρικές

-

-

197

471

Συγγενείς εταιρίες

-

-

-

-

Κοινοπραξίες

-

-

-

-

1.658

710

1.658

410

1.658

710

1.855

881

Μητρική

-

-

-

-

Θυγατρικές

-

-

-

16

Συγγενείς εταιρίες

8

5

8

5

4.212

2.038

4.212

2.038

563

376

563

278

4.783

2.419

4.783

2.337

Μητρική

-

-

-

-

Θυγατρικές

-

-

134

181

21

21

21

21

-

807

-

807

64

80

64

23

85

908

219

1.032

Κοινοπραξίες
Λοιπά συνδεόµενα µέρη
Σύνολο

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών

Λοιπά συνδεόµενα µέρη

Σύνολο
Απαιτήσεις

Κοινοπραξίες
Λοιπά συνδεόµενα µέρη
Σύνολο
Υποχρεώσεις

Συγγενείς εταιρίες

Κοινοπραξίες
Λοιπά συνδεόµενα µέρη
Σύνολο
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Από τον ανωτέρω πίνακα οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα µε τις Θυγατρικές έχουν απαλειφθεί από τα
ενοποιηµένα στοιχεία του Οµίλου.

Ανάλυση Εταιριών του ανωτέρω πίνακα

Μητρική εταιρία
SPACE HELLAS A.E.
Θυγατρικές εταιρίες
SPACE ∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
SPACE HELLAS (CYPRUS) LTD
SPACE ROMANIA SRL
SPACEPHONE AEE
Συγγενείς εταιρίες
GARNEΤT A.E.
Κοινοπραξίες
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Μ.Υ.
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΛΚΥΟΝΑ
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ INFO QUEST – SPACE HELLAS
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ SPACE HELLAS ΑΕ – ΚΩΝ/ ΝΟΣ ΣΥΜΠΟΝΗΣ
ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ
Λοιπά συνδεόµενα µέρη
MOBICS Τηλεπικοινωνίες & Συµβουλευτικές Υπηρεσίες Ε.Π.Ε
SPACE CONSULTING A.E.
SPACE ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ Α.Ε.
SPACE VISION A.E.
ΜΑΣΤΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Οι υπηρεσίες από και προς συνδεδεµένα µέρη, όπως και οι πωλήσεις και οι αγορές αγαθών, γίνονται σύµφωνα
µε τους τιµοκαταλόγους που ισχύουν και για µη συνδεδεµένα µέρη.
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Πίνακας Συναλλαγών ∆ιευθυντικών στελεχών:
Στοιχεία Εταιρίας

Ενοποιηµένα Στοιχεία
Ποσά εκφρασµένα σε χιλ €
31.12.2007

Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών
στελεχών και µελών της διοίκησης
(Αµοιβές σύµβασης εξαρτηµένης
εργασίας)
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη
και µέλη της διοίκησης (Λογαριασµοί
επί αποδόσει)
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά
στελέχη και µέλη της διοίκησης

31.12.2006

31.12.2007

31.12.2006

1.849

1.713

1.849

1.108

53

-

53

-

-

-

-

-

Πίνακας Εγγυήσεων για όρια Χρηµατοδότησης:

Ποσά εκφρασµένα σε χιλ €

Ενοποιηµένα Στοιχεία
31.12.2007

Εγγυηµένα
όρια
χρηµατοδότησης
έναντι Τραπεζών για τις θυγατρικές και
συγγενείς εταιρίες & κοινοπραξίες
Χρησιµοποιηµένα εκ των εγκριθέντων
εγγυηµένων ορίων χρηµατοδότησης
έναντι Τραπεζών για τις θυγατρικές και
συγγενείς εταιρίες & κοινοπραξίες
Εγγυητικές επιστολές προκαταβολών
και καλής εκτέλεσης

8.7

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ SPACE HELLAS

8.7.1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

31.12.2006

Στοιχεία Εταιρίας
31.12.2007

31.12.2006

4.463

5.006

4.463

5.006

715

4.734

715

4.734

1.363

1.184

1.363

1.184

Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «SPACE HELLAS Ανώνυµη Εταιρία Συστήµατα και Υπηρεσίες
Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής, Ασφάλειας – Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας» και
διακριτικό τίτλο «SPACE HELLAS», όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την από 8-7-2007 Απόφαση µε αρ.πρωτ. Κ210518 του Υπουργείου Ανάπτυξης, συνεστήθη µε το υπ’αρ. 86369/15.7.85 συµβόλαιο του συµβολαιογράφου
Κων/νου Χριστοδούλου, το οποίο εγκρίθηκε µε την Απόφαση υπ’ αρ. ΕΜ 4728/1.8.85 του Νοµάρχη Αττικής,
που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2929/8.8.85 ΤΑΕ & ΕΠΕ. Η διάρκεια της Εταιρίας ορίσθηκε αρχικά 100 ετής και
έδρα της ο ∆ήµος Αγίας Παρασκευής, Ν. Αττικής, Λεωφ. Μεσογείων 312. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
των µετόχων της Εταιρίας της 6-5-99 που εγκρίθηκε µε την υπ’ αρ. ΕΜ 4247/99 Απόφαση του Νοµάρχη
Αθηνών, που καταχωρήθηκε στο ΜΑΕ στις 23.7.99 και δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 6299/2.8.99 ΤΑΕ & ΕΠΕ, η
διάρκεια της Εταιρίας ορίσθηκε 50ετής.
Η Εταιρία έχει αριθµό ΜΑΕ 13966/06/Β/86/95 και Αριθµό Φορολογικού Μητρώου 094149709.
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8.7.2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

H Space Hellas από το 1985 δραστηριοποιείται στην αγορά Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,
προσφέροντας ολοκληρωµένες λύσεις και Υπηρεσίες σε ∆ηµόσιους Οργανισµούς, σε Ελληνικές και ξένες
επιχειρήσεις.
Ειδικότερα, η εταιρία δραστηριοποιείται (µε προϊόντα και υπηρεσίες) στους εξής τοµείς:













8.7.3

Υποδοµή δικτύωσης για εταιρικά δίκτυα ή το ∆ιαδίκτυο (data networking).
Υποδοµή τηλεφωνικής διασύνδεσης σε ενδο-εταιρικό επίπεδο (enterprise telephony).
∆οµηµένη καλωδίωση για σύγχρονα κτίρια (structured cabling).
Υποδοµή για τα δίκτυα τηλεπικοινωνιακών φορέων (telecom infrastructure).
Ολοκλήρωση Συστηµάτων (System Integration).
Εξειδικευµένες εφαρµογές που αξιοποιούν υφιστάµενα δίκτυα (value added services).
Παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών σε Εθνικό και ∆ιεθνές επίπεδο.
Υποστηρικτικές τεχνικές υπηρεσίες εγκατάστασης, συντήρησης κι επισκευής.
Υπηρεσιών και Συστηµάτων Tηλεµατικής.
Υπηρεσιών και συστηµάτων κινητής τηλεφωνίας .
Υπηρεσιών και Εφαρµογών Πληροφορικής (IT Applications and Services).
Eρευνητικά κι αναπτυξιακά προγράµµατα, σε Εθνικό και ∆ιεθνές επίπεδο.

ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, όπως καταχωρίθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών του
Υπουργείου Ανάπτυξης µε αρ. Πρωτ.: K2-18420 την 7-1-2008 (ΦΕΚ 165 9/1/2008) και σύµφωνα µε το
Πρακτικό από 21-12-2007 της Εταιρίας µας διαµορφώθηκε ως εξής:








Μανωλόπουλος ∆ηµήτριος του Σπυρίδωνα, Πρόεδρος ∆ιοικητικού Συµβουλίου και εκτελεστικό µέλος.
∆ροσινός Παρασκευάς του ∆ηµητρίου, ∆/νων Σύµβουλος και εκτελεστικό µέλος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου.
Μπέλλος Χρήστος του Παναγιώτη, Α΄ Αντιπρόεδρος, και µη εκτελεστικό µέλος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου.
Γκιόκας Αναστάσιος του Ιωάννη, Β΄ Αντιπρόεδρος και εκτελεστικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Λαγογιάννης Γεώργιος του Παναγιώτη, εκτελεστικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Χουχουλής ∆ηµήτριος του Ευαγγέλου, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Καπόπουλος Λύσανδρος του Κωνσταντίνου, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου.

Η θητεία του ανωτέρω ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι µέχρι τις 30-6-2010.

8.8

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

8.8.1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 1ης Ιανουαρίου έως 31ης ∆εκεµβρίου 2007,
περιλαµβάνουν τις εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της «SPACE HELLAS» και τις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις αυτής.
Η «SPACE HELLAS» αποτελεί τη µητρική εταιρία του Οµίλου. Οι µετοχές της εταιρίας είναι κοινές
ονοµαστικές και έχουν εισαχθεί στην παράλληλη αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών την 29-9-2000.
H «SPACE HELLAS» από το 1985 δραστηριοποιείται στην αγορά Πληροφορικής και υποδοµής
Τηλεπικοινωνιών, προσφέροντας ολοκληρωµένες λύσεις και Υπηρεσίες σε ∆ηµόσιους Οργανισµούς, σε
Ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις.
Έχει έδρα της το ∆ήµο Αγίας Παρασκευής, Ν. Αττικής, Λεωφ. Μεσογείων 312. Η ηλεκτρονική διεύθυνση
της εταιρίας είναι www.space.gr.
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Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Οµίλου για τη χρήση 1ης Ιανουαρίου έως 31ης ∆εκεµβρίου
2007, έχουν εγκριθεί προς δηµοσίευση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας µε το πρακτικό Νο 1.234 την
22α Φεβρουαρίου 2008.
Τα δηµοσιοποιηθέντα στον τύπο Συνοπτικά Οικονοµικά Στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον
αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής
θέσης και των αποτελεσµάτων της Εταιρίας και του Οµίλου, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («∆ΠΧΠ»). Επίσης, επισηµαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα
δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία έχουν γίνει ορισµένες συµπτύξεις και ανακατατάξεις
κονδυλίων.
8.8.2

ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Οµίλου για τη χρήση 1ης Ιανουαρίου έως 31ης ∆εκεµβρίου
2007, οι οποίες έχουν εγκριθεί τις 22.02.2008 από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας µας, έχουν συνταχθεί
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) και τις ∆ιερµηνείες της
Επιτροπής ∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως έχουν υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ∆ΠΧΠ που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων
(Σ.∆.Λ.Π.).

Οι λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για την προετοιµασία και την παρουσίαση των οικονοµικών
καταστάσεων είναι συνεπείς µε αυτές που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων
της Εταιρίας και του Οµίλου για τη χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2006. Αυτές οι αρχές έχουν
εφαρµοσθεί µε συνέπεια για όλες τις χρήσεις που παρουσιάζονται, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Σε
περιπτώσεις που κρίθηκε απαραίτητο τα συγκριτικά στοιχεία των προηγούµενων χρήσεων αναµορφώθηκαν για
να καταστούν οµοειδή µε τα στοιχεία της τρέχουσας χρήσης. Οι οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να ληφθούν
υπόψη σε συνδυασµό µε τις οικονοµικές καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2006 που είναι διαθέσιµες στην
ιστοσελίδα της εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.space.gr.
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Οµίλου για τη χρήση 1ης Ιανουαρίου έως 31ης ∆εκεµβρίου
2007, έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους (historical cost convention) µε εξαίρεση
ορισµένες κατηγορίες ενσωµάτων περιουσιακών στοιχείων τα οποία αποτιµήθηκαν σε εύλογες αξίες την
ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ (1.1.2004).
Όλα τα αναθεωρηµένα ή νεοκδοθέντα Πρότυπα και διερµηνείες που έχουν εφαρµογή στον Όµιλο και
στην εταιρία και είναι σε ισχύ την 31η ∆εκεµβρίου 2007 ελήφθησαν υπόψη για τη σύνταξη των οικονοµικών
καταστάσεων της τρέχουσας περιόδου στην έκταση που αυτά ήταν εφαρµόσιµα.
Η σύνταξη των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ (ή IFRS) απαιτεί τη χρήση
ορισµένων σηµαντικών λογιστικών εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσης από τη ∆ιοίκηση στη διαδικασία
εφαρµογής των λογιστικών αρχών της Εταιρίας. Οι σηµαντικές παραδοχές από τη ∆ιοίκηση για την εφαρµογή
των λογιστικών µεθόδων της Εταιρίας έχουν επισηµανθεί όπου κρίνεται κατάλληλα.
Επίσης, απαιτείται η χρήση υπολογισµών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά
την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εσόδων και εξόδων κατά τη διάρκεια
της περιόδου. Παρά το γεγονός ότι οι υπολογισµοί αυτοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της
∆ιοίκησης σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί τελικά να
διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισµούς.
Η Εταιρία και οι Ελληνικές Θυγατρικές της, τηρούν τα λογιστικά τους βιβλία µε βάση τον Ελληνικό
Εµπορικό Νόµο 2190/1920 και την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία. Από την 1η Ιανουαρίου 2005 και εφεξής,
η µητρική Εταιρία και οι Ελληνικές θυγατρικές της υποχρεούνται βάσει των διατάξεων της κείµενης
νοµοθεσίας, να συντάσσουν τις οικονοµικές τους καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ που έχουν υιοθετηθεί από
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την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως όµως έχουν το δικαίωµα, εξακολουθούν να τηρούν τα λογιστικά τους βιβλία µε
βάσει τις διατάξεις της ελληνικής φορολογικής νοµοθεσίας. Οι ξένες θυγατρικές της Εταιρίας τηρούν τα
λογιστικά τους βιβλία και στοιχεία και ετοιµάζουν οικονοµικές καταστάσεις µε βάσει τους ισχύοντες νόµους και
κανονισµούς των χωρών στις οποίες λειτουργούν. Κατά συνέπεια και αναφορικά µε τη σύνταξη των
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, οι οικονοµικές καταστάσεις των ξένων θυγατρικών και οι
φορολογικές οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής και των ελληνικών θυγατρικών προσαρµόζονται και
αναµορφώνονται µέσω εξωλογιστικών εγγραφών προκειµένου να συµφωνούν µε τα ∆ΧΠΧ.
8.8.3

ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Έχει γίνει έκδοση νέων ∆ΠΧΠ, τροποποιήσεων και διερµηνειών, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές
χρήσεις που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2007 ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της ∆ιοίκησης του Οµίλου και της
Εταιρίας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων και διερµηνειών παρατίθεται
παρακάτω:
∆ΠΧΠ 7, Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις και συµπληρωµατική προσαρµογή στο ∆ΛΠ 1,
Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων - Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίου (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2007).
Το ∆ΠΧΠ 7 απαιτεί περαιτέρω γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τα χρηµατοοικονοµικά µέσα, εκτός από
εκείνα που αποκλείονται (π.χ. συµφέροντα σε θυγατρικές, συνδεδεµένα µέρη και κοινοπραξίες, κ.λ.π.), µε
σκοπό τη βελτίωση της παρεχόµενης πληροφόρησης και συγκεκριµένα απαιτεί τη γνωστοποίηση ποιοτικών και
ποσοτικών πληροφοριών σχετικά µε την έκθεση σε κινδύνους προερχόµενους από χρηµατοοικονοµικά µέσα.
Ειδικότερα, προκαθορίζει ελάχιστες απαιτούµενες γνωστοποιήσεις σε σχέση µε τον πιστωτικό κίνδυνο, τον
κίνδυνο ρευστότητας και τον κίνδυνο αγοράς (επιβάλλει την ανάλυση ευαισθησίας σχετικά µε τον κίνδυνο
αγοράς ). Το ∆ΠΧΠ 7 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 30 (Γνωστοποιήσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις
Τραπεζών και Χρηµατοοικονοµικών Ιδρυµάτων) και τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων του ∆ΛΠ 32,
(Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις και Παρουσίαση). Έχει εφαρµογή σε όλες τις εταιρίες που
συντάσσουν οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ.
Η σχετική προσαρµογή του ∆ΛΠ1 αφορά σε γνωστοποιήσεις σχετικά µε το ύψος των κεφαλαίων µίας
επιχείρησης καθώς και για τον τρόπου που γίνεται η διαχείριση αυτών.
∆ΠΧΠ 8, Λειτουργικοί Τοµείς: ( εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή
µετά την 1η Ιανουαρίου 2009).
Το ∆ΠΧΠ 8 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 14 Οικονοµικές Πληροφορίες κατά τοµέα και υιοθετεί µια διοικητική
προσέγγιση αναφορικά µε τις οικονοµικές πληροφορίες που δίνονται κατά τοµέα. Η πληροφόρηση που θα
παρέχεται θα είναι αυτή που χρησιµοποιεί η διοίκηση εσωτερικά για την αξιολόγηση της απόδοσης των
λειτουργικών τοµέων και την κατανοµή πόρων σε αυτούς τους τοµείς. Αυτή η πληροφόρηση µπορεί να είναι
διαφορετική από αυτή που παρουσιάζεται στον ισολογισµό και κατάσταση αποτελεσµάτων και οι εταιρίες θα
πρέπει να δώσουν επεξηγήσεις και συµφωνίες αναφορικά µε τις εν λόγω διαφορές. Ο όµιλος δε θα εφαρµόσει
πρόωρα το πρότυπο και µελετά τις αλλαγές που απαιτεί στις οικονοµικές καταστάσεις.
∆ιερµηνεία 7, Εφαρµογή της προσέγγισης αναµόρφωσης του ∆ΛΠ 29 - Οικονοµικές
καταστάσεις σε υπερπληθωριστικές οικονοµίες: (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν κατά ή µετά την 1η Μαρτίου 2006).
Η ∆ιερµηνεία 7 απαιτεί όπως, στην περίοδο κατά την οποία µία εταιρία διαπιστώνει την ύπαρξη
υπερπληθωρισµού στην οικονοµία του νοµίσµατος λειτουργίας της, χωρίς να υπήρξε υπερπληθωρισµός την
προηγούµενη περίοδο, να εφαρµόζει τις απαιτήσεις του ∆ΛΠ 29 σαν να ήταν πάντοτε οικονοµία σε κατάσταση
υπερπληθωρισµού.
Η ∆ιερµηνεία 7 δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο.

35

∆ιερµηνεία 8, Πεδίο εφαρµογής ∆ΠΧΠ 2: (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν κατά ή µετά την 1η Μαρτίου 2006).
Η ∆ιερµηνεία 8 διευκρινίζει ότι το ∆ΠΧΠ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών
εφαρµόζεται σε συναλλαγές στις οποίες µια εταιρία παραχωρεί συµµετοχικούς τίτλους ή αναλαµβάνει την
υποχρέωση να µεταβιβάσει µετρητά ή άλλα περιουσιακά στοιχεία (που βασίζονται στην τιµή των µετοχών της),
όταν το προσδιορίσιµο αντάλλαγµα που έχει ληφθεί φαίνεται να είναι χαµηλότερο από την εύλογη αξία των
συµµετοχικών τίτλων που παραχωρούνται ή των υποχρεώσεων που αναλαµβάνονται.
Η ∆ιερµηνεία 8 δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο.
∆ιερµηνεία 9, Επανεκτίµηση ενσωµατωµένων παραγώγων: (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1η Ιουνίου 2006).
Η ∆ιερµηνεία 9 απαιτεί όπως µια εταιρία εκτιµά κατά πόσο ένα συµβόλαιο περιέχει ένα ενσωµατωµένο
παράγωγο κατά τη στιγµή σύναψης του συµβολαίου, περίπτωση κατά την οποία απαγορεύει µεταγενέστερη
επανεκτίµηση εκτός εάν υπάρχει µεταβολή στους όρους του συµβολαίου που µεταβάλλουν ουσιαστικά τις
ταµειακές ροές.
Η ∆ιερµηνεία 9 δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο.
∆ιερµηνεία 10, Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση και Αποµείωση: (εφαρµόζεται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1η Νοεµβρίου 2006).
Η ∆ιερµηνεία 10 µπορεί να έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις σε περίπτωση που αναγνωριστεί
ζηµία αποµείωσης σε ενδιάµεση περίοδο αναφορικά µε υπεραξία ή επενδύσεις σε συµµετοχικούς τίτλους
διαθέσιµους προς πώληση ή µη εισηγµένους συµµετοχικούς τίτλους που τηρούνται στο κόστος, καθώς αυτή η
αποµείωση δε µπορεί να αντιλογιστεί σε επόµενες ενδιάµεσες ή ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Η ∆ιερµηνεία
10 δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ε.Ε.
∆ιερµηνεία 8, ∆ΠΧΠ 2- Συναλλαγές µε Ίδιες Μετοχές και µεταξύ εταιριών ιδίου Οµίλου:
(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1η Μαρτίου 2007).
Η ∆ιερµηνεία αυτή απαιτεί όπως συναλλαγές στις οποίες παραχωρείται σε εργαζόµενο δικαίωµα επί
συµµετοχικών τίτλων, θεωρούνται για σκοπούς λογιστικής αντιµετώπισης ως αµοιβές που καθορίζονται από
την αξία της µετοχής και διακανονίζονται µε συµµετοχικούς τίτλους, ακόµη και στην περίπτωση όπου η εταιρία
επιλέγει ή έχει την υποχρέωση να αγοράσει αυτούς τους συµµετοχικούς τίτλους από τρίτους ή οι µέτοχοι της
εταιρίας παρέχουν τους προς παραχώρηση τίτλους. Η ∆ιερµηνεία επεκτείνεται επίσης και στον τρόπο που οι
θυγατρικές χειρίζονται, στις απλές τους οικονοµικές καταστάσεις, προγράµµατα όπου οι εργαζόµενοι τους
λαµβάνουν δικαιώµατα επί συµµετοχικών τίτλων της µητρικής εταιρίας.
Η ∆ιερµηνεία 8 δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο.
∆ιερµηνεία 12, Συµβάσεις Παραχώρησης (Service Concession Arrangements): (εφαρµόζεται για
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1η Iανουαρίου 2008).
Η ∆ιερµηνεία 12 πραγµατεύεται τον τρόπο µε τον οποίο οι οργανισµοί που παρέχουν πληροφορίες θα
πρέπει να εφαρµόζουν τα υπάρχοντα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) για να
καταχωρήσουν τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνουν και τα δικαιώµατα που τους παραχωρούνται στις σχετικές
συµβάσεις παραχώρησης. Με βάση τη ∆ιερµηνεία οι οργανισµοί αυτοί δεν πρέπει να αναγνωρίσουν τη σχετική
υποδοµή ως ενσώµατα πάγια στοιχεία, αλλά να αναγνωρίσουν ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού
κατά ή ένα ασώµατο περιουσιακό στοιχείο.
Η ∆ιερµηνεία 12 δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο.
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8.8.4

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ

∆εν υπάρχουν αλλαγές στις λογιστικές αρχές που τηρήθηκαν σε σχέση µε αυτές που χρησιµοποιήθηκαν για
την προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2006.
8.8.5

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΚΑΙ ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεώς τους ή
στην εύλογη αξία (fair value). Εύλογη αξία είναι το ποσό για το οποίο ένα πάγιο µπορεί να ανταλλαγεί µεταξύ
µερών που έχουν γνώση του αντικειµένου και ενεργούν οικειοθελώς σε µια καθαρά εµπορική πράξη.
Η αρχική καταχώριση / αναγνώριση ενός παγίου γίνεται πάντοτε στο κόστος.
Το κόστος κτήσης των πάγιων στοιχείων περιλαµβάνει τα άµεσα κατανεµηθέντα κόστη (τιµή αγοράς,
µεταφορικά, ασφάλιστρα, µη επιστρεπτέοι φόροι αγοράς, κλπ.) για να φθάσουν τα στοιχεία σε κατάσταση
λειτουργίας µέχρι την ηµεροµηνία κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων.

Τα οικόπεδα και τα κτίρια της Εταιρίας έχουν αποτιµηθεί στην εύλογη αξία τους, η οποία προσδιορίστηκε
από µελέτη ανεξάρτητου οίκου εκτιµητών.
Τα υπόλοιπα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν από την εταιρία και τον Όµιλο
εµφανίζονται στην τιµή κτήσεώς τους, µειωµένα κατά τις συσσωρευµένες αποσβέσεις.

Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν την Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων, µε βάση τη σταθερή µέθοδο
απόσβεσης καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής των παγίων περιουσιακών στοιχείων. Οι
εδαφικές εκτάσεις δεν αποσβένονται.
Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνονται τα λογισµικά προγράµµατα και η άδεια εκµετάλλευσης
εµπορικού σήµατος.
Οι λοιπές ασώµατες ακινητοποιήσεις (αξία κτήσης εκµετάλλευσης εµπορικού σήµατος) δεν αποσβένονται
λόγω της αδυναµίας να επιµετρηθεί µε αξιοπιστία η εµπορική τους βιωσιµότητα και η εισροή τους στο άµεσο
µέλλον.
Η εκτιµώµενη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής, κατά κατηγορία παγίων, έχει ως εξής:

Περιγραφή

Έτη Ωφέλιµης Ζωής

Κτίρια & Εγκαταστάσεις κτιρίων

50

Κτίρια & Εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων

12

Μηχανήµατα Τεχν. Εγκατ.-Λοιπός Μηχ. Εξοπλ. Ιδιόκτητα

16

Μηχανήµατα Τεχν. Εγκατ.-Λοιπός Μηχ. Εξοπλ. Μισθωµένα

10

Έπιπλα

16

Σκεύη

10

37

Μηχανές Γραφείων

10

Εξοπλισµός Τηλεπικοινωνιών

10

Λοιπός Εξοπλισµός

10

Ηλεκτρονικός Εξοπλισµός

5

Λοιπά Επιβατικά Αυτοκίνητα

5

Αυτοκίνητα Φορτηγά

10

Λοιπά Μέσα Μεταφοράς

5

Αυλα περιουσιακά στοιχεία (Προγράµµατα Η/Υ)

5

Η ωφέλιµη ζωή των παγίων περιουσιακών στοιχείων µπορεί να αναθεωρηθεί και να προσαρµοστεί εάν αυτό
κριθεί αναγκαίο κατά τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων.
8.8.6

ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Τα στοιχεία του Ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε
έλεγχο αποµείωσης ετησίως, όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική τους αξία µπορεί να µην
είναι ανακτήσιµη.
Η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας και του καθαρού αναπόσβεστου ποσού καταχωρείται στα
αποτελέσµατα. Τα στοιχεία του Ενεργητικού που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας
τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική τους αξία δε θα ανακτηθεί.
Η ανακτήσιµη αξία είναι το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της καθαρής πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης. Η ζηµιά
λόγω µείωσης της αξίας των στοιχείων του Ενεργητικού αναγνωρίζεται από την εταιρία, όταν η λογιστική αξία
των στοιχείων αυτών (ή της Μονάδας ∆ηµιουργίας Ταµειακών Ροών) είναι µεγαλύτερη από το ανακτήσιµο
ποσό τους.
Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται το ποσό από την πώληση ενός στοιχείου του Ενεργητικού στα πλαίσια µιας
αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, µετά από
την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του στοιχείου Ενεργητικού, ενώ αξία χρήσης είναι η
παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών που αναµένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση
από τη χρήση ενός στοιχείου Ενεργητικού και από τη διάθεση του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής
του.
8.8.7

ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Υπεραξία είναι η διαφορά µεταξύ του κόστους αγοράς και εύλογης αξίας του Ενεργητικού και του
Παθητικού θυγατρικής / συγγενούς επιχείρησης κατά την ηµεροµηνία της εξαγοράς. Η εταιρία κατά την
ηµεροµηνία της αγοράς αναγνωρίζει την υπεραξία που προέκυψε από την απόκτηση, ως ένα στοιχείο του
Ενεργητικού και την εµφανίζει στο κόστος. Το κόστος αυτό είναι ίσο µε το ποσό το οποίο το κόστος
ενοποίησης υπερβαίνει το µερίδιο της επιχείρησης, στα στοιχεία του Ενεργητικού, στις υποχρεώσεις και στις
ενδεχόµενες υποχρεώσεις της αποκτηθείσας εταιρίας.
Η υπεραξία υπόκειται σε έλεγχο αποµείωσης σε ετήσια βάση και αποτιµάται στο κόστος µείον τις τυχόν
σωρευµένες ζηµιές αποµείωσης. Κατά την εκάστοτε ηµεροµηνία ισολογισµού ο Όµιλος εκτιµά κατά πόσο
υφίστανται ενδείξεις αποµείωσης. Εάν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, πραγµατοποιείται ανάλυση µε στόχο να
αξιολογηθεί κατά πόσον η λογιστική αξία είναι πλήρως ανακτήσιµη.
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Για την ευχερέστερη διεκπεραίωση των ελέγχων αποµείωσης (impairment test), το ποσό της υπεραξίας
κατανέµεται σε µονάδες δηµιουργίας ταµιακών ροών.

8.8.8

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΒΑΡΗ

Στα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας δεν υπάρχουν ενέχυρα ή εµπράγµατα βάρη.
8.8.9

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ

8.8.9.1.Θυγατρικές εταιρίες

Θυγατρικές είναι οι εταιρίες στις οποίες ο Όµιλος άµεσα ή έµµεσα, ελέγχει την οικονοµική και λειτουργική τους
πολιτική.
Οι θυγατρικές εταιρίες ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) από την ηµεροµηνία κατά την οποία αποκτάται
ο έλεγχος επ΄ αυτών και παύουν να ενοποιούνται από την ηµεροµηνία που ο έλεγχος δεν υφίσταται. Η
λογιστική µέθοδος της εξαγοράς χρησιµοποιείται για το λογισµό εξαγοράς θυγατρικών. Το κόστος εξαγοράς
µιας θυγατρικής υπολογίζεται ως το άθροισµα των εύλογων αξιών, κατά την ηµεροµηνία ανταλλαγής, των
περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων που υφίστανται ή τεκµαίρονται και των µετοχών που εκδόθηκαν από
τον Όµιλο, µε αντάλλαγµα τον έλεγχο του εξαγοραζόµενου, πλέον οποιοδήποτε κόστος σχετίζεται άµεσα µε
την εξαγορά. Τα αποκτώµενα περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις που
αποκτώνται σε µια επιχειρηµατική συνένωση, επιµετρώνται αρχικά στην εύλογη τους αξία κατά την
ηµεροµηνία εξαγοράς, ανεξάρτητα από το ποσοστό συµµετοχής της µειοψηφίας (δικαιώµατα µειοψηφίας).
Το ποσό κατά το οποίο το κόστος εξαγοράς υπερβαίνει την εύλογη αξία της καθαρής θέσης της θυγατρικής
που εξαγοράστηκε, καταχωρείται ως υπεραξία.
Στις περιπτώσεις στις οποίες το συνολικό κόστος εξαγοράς είναι µικρότερο από την εύλογη αξία της καθαρής
θέσης της θυγατρικής που αποκτήθηκε, η διαφορά αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης.

Συναλλαγές, υπόλοιπα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη που προκύπτουν µεταξύ των εταιριών του Οµίλου
απαλείφονται κατά την ενοποίηση. Οι µη πραγµατοποιηµένες ζηµιές, απαλείφονται εκτός από τις περιπτώσεις
κατά τις οποίες το κόστος τους είναι µη ανακτήσιµο. Οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών έχουν
αναπροσαρµοστεί, όπου κρίθηκε απαραίτητο, ώστε να είναι οµοιόµορφες µε αυτές που έχουν υιοθετηθεί από
τον Όµιλο.
8.8.9.2.Συνδεδεµένες εταιρίες

Συνδεδεµένες είναι οι εταιρίες στις οποίες ο Όµιλος έχει ουσιώδη επιρροή, αλλά όχι έλεγχο, το οποίο γενικά
ισχύει όταν τα ποσοστά συµµετοχής κυµαίνονται µεταξύ του 20% και 50% των δικαιωµάτων ψήφου. Οι
επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρίες λογιστικοποιούνται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης και αρχικά
αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσεως. Ο λογαριασµός των επενδύσεων σε συνδεδεµένες εταιρίες περιλαµβάνει
την υπεραξία που προέκυψε κατά την εξαγορά (µειωµένη µε τυχόν ζηµιές αποµείωσης).
Στο τέλος κάθε χρήσης, το κόστος αυξάνεται µε την αναλογία της επενδύτριας εταιρίας στις µεταβολές της
καθαρής θέσης της επενδυόµενης επιχείρησης και µειώνεται µε τα λαµβανόµενα από τη συγγενή µερίσµατα.
Με τη µέθοδο καθαρής θέσης επίσης ενοποιούνται και όλες οι κοινοπραξίες που συµµετέχει η εταιρία µας,
χωρίς να λαµβάνεται υπόψη το ποσοστό συµµετοχής τους για το χαρακτηρισµό τους σε Θυγατρικές ή
Συγγενείς.
8.8.9.3.Λοιπές εταιρίες

Στις λοιπές εταιρίες περιλαµβάνεται η αξία µετοχών που δε διαπραγµατεύονται σε χρηµατιστηριακές αγορές µε
ποσοστό µικρότερο του 20%. Στις εταιρίες αυτές δεν ασκείται οποιοδήποτε έλεγχος από τον Όµιλο. Σύµφωνα
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µε τις αρχές των ∆.Λ.Π. 32 και 39, οι εν λόγω επενδύσεις εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στο
κόστος κτήσης τους µειωµένες µε τυχόν προβλέψεις αποµείωσης της αξίας τους.
8.8.10 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
Τα αποθέµατα απεικονίζονται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ του κόστους κτήσεώς τους και της καθαρής
ρευστοποιήσιµης αξίας. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η υπολογιζόµενη τιµή πώλησης, µέσα στα πλαίσια
της συνήθους εµπορικής δραστηριότητας της επιχείρησης, µείον το υπολογιζόµενο κόστος, που είναι αναγκαίο
για να πραγµατοποιηθεί η πώληση.
Το κόστος των αποθεµάτων προσδιορίζεται µε τη µέθοδο του σταθµικού µέσου όρου και περιλαµβάνει τις
δαπάνες απόκτησης των αποθεµάτων και τα ειδικά έξοδα αγοράς τους (µεταφορικά, ασφάλιστρα κλπ.).
Κατάλληλες προβλέψεις σχηµατίζονται για απαξιωµένα, άχρηστα και αποθέµατα µε πολύ χαµηλή κυκλοφοριακή
ταχύτητα. Οι µειώσεις της αξίας των αποθεµάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία και οι λοιπές ζηµιές από
αποθέµατα καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσµάτων κατά την περίοδο που εµφανίζονται.
8.8.11 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Οι λογαριασµοί πελατών καταχωρούνται και παρουσιάζονται στη λογιστική τους αξία (αξία τιµολογίου), µετά
από προβλέψεις για τυχόν µη εισπρακτέα ποσά. Πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες (bad debt provision)
διενεργείται όταν δεν είναι πλέον πιθανή η είσπραξη ολόκληρου ή µέρους του οφειλόµενου ποσού.
Η εύλογη αξία των εµπορικών και λοιπών απαιτήσεων προσεγγίζει τη λογιστική αξία.
Οι εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις τόσο της εταιρίας όσο και του Οµίλου θεωρούνται όλες εισπράξιµες.
8.8.12 ΤΑΜΕΙΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων αποτελούνται από µετρητά και βραχυπρόθεσµες
καταθέσεις µε αρχική διάρκεια µικρότερη των τριών (3) µηνών.
8.8.13 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Η εταιρία είναι υποχρεωµένη σύµφωνα µε την Ελληνική Νοµοθεσία Περί Ανωνύµων Εταιριών Ν.2190/1920
άρθρα 44 και 45 να µεταφέρει το 5% των ετήσιων καθαρών κερδών της σε Τακτικό Αποθεµατικό µέχρις ότου
τα συσσωρευµένα αποθεµατικά να ισούνται µε το 1/3 του καταβληµένου (κοινού) µετοχικού κεφαλαίου. Αυτό
το αποθεµατικό δε µπορεί να διανεµηθεί στους µετόχους της εταιρίας, αλλά µπορεί να χρησιµοποιηθεί για
κάλυψη ζηµιών µετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων.
Τα αφορολόγητα αποθεµατικά και τα ειδικώς φορολογηθέντα αποθεµατικά σχηµατίζονται σύµφωνα µε τις
διατάξεις της φορολογικής νοµοθεσίας από αφορολόγητα ή ειδικώς φορολογηθέντα έσοδα και κέρδη. Τα εν
λόγω αποθεµατικά µπορούν να κεφαλαιοποιηθούν ή να διανεµηθούν µε απόφαση της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των µετόχων, αφού ληφθούν υπόψη οι περιορισµοί που µπορεί να ισχύουν κάθε φορά.
8.8.14 ΜΕΤΟΧΕΣ
Οι µετοχές της εταιρίας έχουν εισαχθεί στην παράλληλη αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών την 29-92000. Οι µετοχές της εταιρίας είναι κοινές ονοµαστικές.
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας µας είναι ολοσχερώς καταβεβληµένο, ανέρχεται σε χιλ. € 8.424 και είναι
διαιρεµένο σε εικοσιέξι εκατοµύρια τριακόσιες εικοσιέξι χιλιάδες εκατόν είκοσι µετοχές (26.326.120),
ονοµαστικής αξίας τριάντα δύο λεπτών (0,32).
Το υπερ το Άρτιο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ύψους σε χιλ. € 10.255, προέκυψε µε την έκδοση µετοχών
έναντι µετρητών σε αξία µεγαλύτερης της ονοµαστικής τους αξίας.
Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίσθηκαν µε βάση το σταθµισµένο αριθµό µετοχών ο οποίος διαµορφώθηκε µετά
την αγορά των ιδίων µετοχών σε 26.083.723.
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8.8.15 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ∆ΩΝ
Έσοδα: Τα έσοδα περιλαµβάνουν τις πωλήσεις αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο
Προστιθέµενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Τα έσοδα από τεχνικά έργα αναγνωρίζονται στα
αποτελέσµατα της περιόδου, ανάλογα µε το στάδιο ολοκλήρωσης της συµβατικής δραστηριότητας κατά την
ηµεροµηνία κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων. Εποµένως, το κόστος των έργων που έχει µεν
εκτελεστεί, αλλά δεν έχει τιµολογηθεί αντίστοιχα στον πελάτη, καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσµάτων
περιόδου µαζί µε το αναλογούν συµβατικό έσοδο. Τα διεταιρικά έσοδα µέσα στον Όµιλο απαλείφονται
πλήρως.
Τόκοι εισπρακτέοι περιλαµβάνονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων µε βάση το ποσό τόκων που αντιστοιχεί
στην υπό εξέταση περίοδο.
Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση. Οι πληρωµές που
πραγµατοποιούνται για λειτουργικές µισθώσεις µεταφέρονται στην Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων
ως έξοδα κατά το χρόνο χρήσεως του µισθίου.

8.8.16 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Η αναγνώριση των προβλέψεων γίνεται όταν ο Όµιλος µπορεί να διαµορφώσει µια αξιόπιστη εκτίµηση για µια
εύλογη νοµική ή συµβατική υποχρέωση, που εµφανίζεται ως αποτέλεσµα προηγούµενων γεγονότων και
υπάρχει πιθανότητα να απαιτηθεί µια εκροή πόρων προκειµένου τακτοποιηθεί η υποχρέωση αυτή.
Ο Όµιλος δηµιουργεί πρόβλεψη για επαχθείς συµβάσεις όταν η αναµενόµενη ωφέλεια που θα προκύψει από
τις συµβάσεις αυτές, είναι µικρότερη από τα αναπόφευκτα έξοδα συµµόρφωσης προς τις συµβατικές
υποχρεώσεις.
Οι προβλέψεις αναδιάρθρωσης περιλαµβάνουν ποινές από πρόωρη λήξη µισθώσεων και πληρωµές
αποζηµιώσεων εργαζοµένων λόγω εξόδου από την υπηρεσία και καταχωρούνται στην περίοδο εκείνη που
δηµιουργείται για τον Όµιλο νοµική ή συµβατική δέσµευση της τακτοποίησης της πληρωµής. ∆απάνες
συνδεόµενες µε τις συνήθεις δραστηριότητες του Οµίλου δε εγγράφονται ως προβλέψεις.
Οι µακροπρόθεσµες προβλέψεις µιας συγκεκριµένης υποχρέωσης προσδιορίζονται µε την προεξόφληση των
αναµενόµενων µελλοντικών ταµιακών ροών που αφορούν την υποχρέωση, έχοντας λάβει υπόψη τους
σχετικούς κινδύνους.
8.8.17 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΞΕΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων των εταιριών του Οµίλου επιµετρώνται βάσει του νοµίσµατος του
πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί ο Όµιλος (λειτουργικό νόµισµα). Οι
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόµισµα και το
νόµισµα παρουσίασης της µητρικής Εταιρίας και όλων των θυγατρικών της.
Κέρδη και συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά
την διάρκεια της περιόδου και από την µετατροπή των νοµισµατικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο
νόµισµα µε τις ισχύουσες ισοτιµίες κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων, καταχωρούνται στην
Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων.
Οι ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις των εταιριών που µετέχουν στην ενοποίηση και οι οποίες αρχικά
παρουσιάζονται σε νόµισµα διαφορετικό από το νόµισµα παρουσίασης του Οµίλου, έχουν µετατραπεί σε ευρώ
µε βάση την ισοτιµία κλεισίµατος την ηµεροµηνία του οικονοµικών καταστάσεων.
8.8.18 ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Σύµφωνα µε τον Ν.282/20 η εταιρία καταβάλλει στους εργαζοµένους αποζηµιώσεις επί απόλυσης ή
αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης. Το ύψος των καταβαλλόµενων ποσών αποζηµίωσης εξαρτάται από τα έτη
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προϋπηρεσίας, το ύψος των αποδοχών και τον τρόπο αποµάκρυνσης από την υπηρεσία (απόλυση ή
συνταξιοδότηση). Οι εν λόγω αποζηµιώσεις κατά την έξοδο από τη υπηρεσία εµπίπτουν στα προγράµµατα
καθορισµένων παροχών (defined benefit plan) µε βάση το ∆.Λ.Π. 19 «Παροχές στους εργαζοµένους». Οι εν
λόγω υποχρεώσεις προσδιορίζονται µε βάση την αναλογιστική µέθοδο αποτίµησης των εκτιµώµενων µονάδων
υποχρέωσης (projected unit credit method). Ένα πρόγραµµα συγκεκριµένων παροχών καθορίζεται µε βάση
διάφορες παραµέτρους, όπως η ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας, ο µισθός, συγκεκριµένες υποχρεώσεις για
καταβλητέες παροχές.
Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας ανέθεσε σε αναγνωρισµένο αναλογιστή τη διενέργεια ειδικής µελέτης για τον
υπολογισµό των ωφεληµάτων του προσωπικού που απασχολείται στην Εταιρία. Η πρόβλεψη αποζηµίωσης
προσωπικού που καταχωρήθηκε στα βιβλία σύµφωνα µε την αναλογιστική µελέτη, αφορά την υποχρέωση της
Εταιρίας για µελλοντική καταβολή παροχών προς τους εργαζόµενους ανάλογα µε τον χρόνο της προϋπηρεσίας
του καθενός και υπολογίστηκε µε βάση το αναµενόµενο να καταβληθεί δεδουλευµένο δικαίωµα του κάθε
εργαζόµενου, κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, προεξοφληµένο στην παρούσα αξία του, σε σχέση µε
τον προβλεπόµενο χρόνο καταβολής του.
8.8.19 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Τα βασικά χρηµατοοικονοµικά εργαλεία του Οµίλου είναι κυρίως τα µετρητά, οι τραπεζικές καταθέσεις, οι
βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, ο βραχυπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός και οι χρηµατοδοτικές
µισθώσεις.
Αναφορικά µε τα βραχυπρόθεσµα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία, η ∆ιοίκηση του Οµίλου πιστεύει ότι η εύλογη
αξία τους ουσιαστικά ταυτίζεται µε την αξία στην οποία απεικονίζεται στα λογιστικά βιβλία του Οµίλου.
Επιπρόσθετα, η ∆ιοίκηση του Οµίλου πιστεύει ότι τα επιτόκια που καταβάλλονται σε σχέση µε τα συναφθέντα
βραχυπρόθεσµα δάνεια τραπεζών, ισοδυναµούν µε τα τρέχοντα εύλογα επιτόκια της αγοράς και συνεπώς δε
συντρέχουν οι προϋποθέσεις οποιασδήποτε προσαρµογής της αξίας στην οποία απεικονίζονται οι υποχρεώσεις
αυτές. Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις απεικονίζονται στην παρούσα αξία και αφορούν µίσθωση µηχανολογικού
εξοπλισµού.
8.8.20 ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
Όλες οι µισθώσεις που έχει συνάψει ο Όµιλος ταξινοµούνται σε λειτουργικές και χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Οι
πληρωµές που γίνονται για λειτουργικές µισθώσεις καταχωρούνται ως έξοδο στα αποτελέσµατα κατά το χρόνο
χρήσεως του µισθίου, ενώ οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις επιµερίζονται στα χρηµατοοικονοµικά έξοδα και σε
µείωση της ανεξόφλητης υποχρέωσης, έτσι που να προκύπτει ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο πάνω στο
εναποµένον υπόλοιπο της υποχρέωσης. Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα χρεώνονται κατευθείαν στα
αποτελέσµατα. Επί των µισθωµένων παγίων υπάρχει παρακράτηση κυριότητας η οποία θα παραµείνει σε ισχύ
µέχρι τη λήξη της µισθοδοτικής περιόδου και την πλήρη αποπληρωµή των µισθωµάτων.
Τα περιουσιακά στοιχεία των χρηµατοδοτικών µισθώσεων που εµφανίζονται στα ενσώµατα πάγια στοιχεία του
Ενεργητικού, αποσβένονται στον ωφέλιµο χρόνο ζωής τους, σύµφωνα µε αποφάσεις των ∆ιοικητικών
Συµβουλίων των εταιριών του Οµίλου να συνεχίσει τη χρήση του µισθωµένου εξοπλισµού και µετά την
εξαγορά του µέχρι την εξάντληση της οικονοµικής ζωής του.
8.8.21 ΕΠΙ∆ΙΚΕΣ Η ΥΠΟ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ
Εκτός από επίδικες διεκδικήσεις τρίτων κατά της εταιρίας ποσού € 266.810,15 και τρίτων κατά του Οµίλου
ποσού € 266.810,15, οι υπόλοιπες κρίνονται αβάσιµες και δεν υπάρχουν άλλες επίδικες διαφορές της εταιρίας
και του Οµίλου ή δικαστικές αποφάσεις που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική
κατάσταση ης εταιρίας και του Οµίλου.
8.8.22 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Το απασχολούµενο την 31ης ∆εκεµβρίου 2007 προσωπικό της εταιρίας ανέρχεται σε 231 άτοµα και του οµίλου
σε 232 άτοµα, ενώ την 31ης ∆εκεµβρίου 2006 προσωπικό της εταιρίας ανέρχονταν σε 168 άτοµα και του οµίλου
σε 207 άτοµα.
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8.8.23 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ & ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Ο φόρος εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους, τους αναβαλλόµενους φόρους, δηλαδή τις
φορολογικές επιβαρύνσεις ή ελαφρύνσεις που σχετίζονται µε τα οικονοµικά οφέλη που προκύπτουν στην
περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές
περιόδους και τις προβλέψεις για πρόσθετους φόρους που ενδέχεται να προκύψουν σε έλεγχο από τις
φορολογικές αρχές. Ο φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται στον λογαριασµό των αποτελεσµάτων της περιόδου,
εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια. Σε τέτοια
περίπτωση ο φόρος εισοδήµατος καταχωρείται κατά ανάλογο τρόπο στα ίδια κεφάλαια επίσης.
Ο τρέχον φόρος εισοδήµατος αφορά το φόρο επί των φορολογητέων κερδών των εταιριών που
περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, όπως αναµορφώθηκαν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των φορολογικών νόµων
και υπολογίστηκε µε βάση τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές των χωρών που δραστηριοποιούνται οι
εταιρίες του οµίλου.
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της υποχρέωσης, σε όλες τις
προσωρινές διαφορές, κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, µεταξύ της φορολογικής βάσης και της
λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Οι αναµενόµενες φορολογικές επιπτώσεις από
τις προσωρινές φορολογικές διαφορές προσδιορίζονται και εµφανίζονται, είτε ως αναβαλλόµενες φορολογικές
υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόµενες απαιτήσεις. Ο αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε βάση τους
φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται για όλες τις φορολογικά εκπεστέες προσωρινές
διαφορές και τις µεταφερόµενες φορολογικές ζηµιές κατά την έκταση που πιθανολογείται ότι θα υπάρχουν
µελλοντικά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων η εκπεστέα προσωρινή διαφορά ενδέχεται να αξιοποιηθεί.
Η λογιστική αξία των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε ηµεροµηνία
ισολογισµού και µειώνεται στο βαθµό που δεν πιθανολογείται ότι θα υπάρξουν φορολογητέα κέρδη έναντι των
οποίων να χρησιµοποιηθεί µέρος ή το σύνολο των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων.
Η εταιρία δεν είχε επιβαρυνθεί µε φόρο εισοδήµατος και µε υπολογισµό αναβαλλόµενης φορολογίας, την
προηγούµενη περίοδο, λόγω της ύπαρξης αχρησιµοποίητων φορολογικών µεταφερόµενων ζηµιών από
προηγούµενα έτη και της εκτίµησης της ότι το φορολογητέο κέρδος της δεν θα ήταν επαρκές για την κάλυψη
αυτών.
8.8.24 ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ
Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις των εταιριών του Οµίλου έχουν ως εξής:

Εταιρία

SPACE HELLAS Α.Ε

Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις

2007

SPACE ∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

2006 - 2007

SPACE HELLAS (CYPRUS) LTD

2005 – 2007

GARNETΤ A.E.

2003 – 2007

Κ/ΞΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝ. Ε.Μ.Υ

2003 – 2007

Κ/ΞΙΑ ΑΛΚΥΟΝΑ

2005 – 2007

Κ/ΞΙΑ SPACE HELLAS - INFOQUEST

2007

Κ/ΞΙΑ SPACE HELLAS ΑΕ - ΚΩΝ. ΣΥΜΠΟΝΗΣ ΕΠΕ

2007
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Για τις ως άνω ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιριών του Οµίλου, υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής
πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά τον χρόνο εξέτασης και οριστικοποίησης τους από τις αρµόδιες
φορολογικές αρχές. Έτσι, η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί αξιόπιστα δεν
έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό.
8.8.25 ∆ΙΑΧΕΙΡIΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
Ο Όµιλος εκτίθεται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους συµπεριλαµβανοµένων των απρόβλεπτων
διακυµάνσεων συναλλαγµατικών ισοτιµιών και επιτοκίων, κινδύνων αγοράς, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων
ρευστότητας. Το συνολικό πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνου του Οµίλου έχει στόχο να ελαχιστοποιήσει τις
πιθανές δυσµενείς επιπτώσεις αυτών των διακυµάνσεων στη χρηµατοοικονοµική απόδοση του Οµίλου.
Η διαχείριση κινδύνου διενεργείται από ένα κεντρικό τµήµα χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης (∆ιεύθυνση
Χρηµατοοικονοµικής ∆ιαχείρισης Οµίλου), οι πολιτικές του οποίου εγκρίνονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Η
∆ιεύθυνση Χρηµατοοικονοµικής ∆ιαχείρισης Οµίλου αναγνωρίζει, υπολογίζει και αντισταθµίζει
χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους σε στενή συνεργασία µε τις λειτουργικές µονάδες του Οµίλου και δεν εκτελεί
συναλλαγές κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή συναλλαγές που δε σχετίζονται µε τις εµπορικές, επενδυτικές ή
δανειοληπτικές δραστηριότητες του Οµίλου.
Τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα που χρησιµοποιεί ο Όµιλος αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες,
συναλλαγές σε ξένο νόµισµα σε τρέχουσες τιµές ή προθεσµιακά συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης,
τραπεζικούς λογαριασµούς υπερανάλυψης, λογαριασµούς εισπρακτέους και πληρωτέους και υποχρεώσεις που
προκύπτουν από συµβόλαια χρηµατοδοτικής µίσθωσης.
o Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Η έκθεση του Οµίλου σε συναλλαγµατικούς κινδύνους προέρχεται κυρίως από υπάρχουσες ή
προσδοκώµενες ταµιακές ροές σε ξένο νόµισµα (εισαγωγές – εξαγωγές).
Σε περίπτωση συναλλαγµατικού κινδύνου που απορρέει από µελλοντικές εµπορικές συναλλαγές και
αναγνωρισµένα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, οι οντότητες του Οµίλου δύνανται να χρησιµοποιούν
συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης. Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος προκύπτει από µελλοντικές εµπορικές
συναλλαγές και αναγνωρισµένα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού όταν παρατίθενται σε νόµισµα που
διαφέρει από το λειτουργικό νόµισµα της οντότητας.

Η Εταιρία και οι Ελληνικές θυγατρικές δεν έχουν σηµαντικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού σε
νόµισµα διαφορετικό από το Ευρώ και ως εκ τούτου δεν υφίσταται ουσιαστικός συναλλαγµατικός
κίνδυνος σχετικά µε τα στοιχεία αυτά. Αναφορικά µε τις µελλοντικές εµπορικές συναλλαγές που
διενεργούνται σε νόµισµα διαφορετικό του λειτουργικού, ο Όµιλος έχει υιοθετήσει την πολιτική των
συναλλαγών µε προθεσµιακό διακανονισµό µε σκοπό τον περιορισµό των συναλλαγµατικών διαφορών.
o Κίνδυνος τιµών
Ο Όµιλος δεν έχει στην κατοχή του διαπραγµατεύσιµα χρεόγραφα και συνεπώς δεν εκτίθεται σε κίνδυνο
µεταβολής των χρηµατιστηριακών τιµών χρεογράφων. Ο κίνδυνος, που προκύπτει για την Εταιρία από τις
µεταβολές στις τιµές αγαθών, είναι ελάχιστος.
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o Κίνδυνος επιτοκίου
Τα λειτουργικά έσοδα και οι ταµειακές ροές του Οµίλου είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από µεταβολές στις
τιµές των επιτοκίων. Ο κίνδυνος µεταβολής των επιτοκίων στα µεν δάνεια µε µεταβλητό επιτόκιο
εκθέτουν τον Όµιλο σε κίνδυνο ταµειακών ροών, ενώ στα δάνεια µε σταθερό επιτόκιο τον εκθέτουν σε
κίνδυνο µεταβολής της εύλογης αξίας.
Η έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίων των υποχρεώσεων και επενδύσεων παρακολουθείται σε προϋπολογιστική
βάση. Η χρηµατοδότηση του Οµίλου έχει διαµορφωθεί σύµφωνα µε ένα προκαθορισµένο συνδυασµό
σταθερών και κυµαινόµενων επιτοκίων, προκειµένου να µετριαστεί ο κίνδυνος µεταβολής επιτοκίων. Η
∆ιεύθυνση Χρηµατοοικονοµικής ∆ιαχείρισης Οµίλου διαµορφώνει το δείκτη σταθερού – κυµαινόµενου
επιτοκίου και καθαρού δανεισµού του Οµίλου σύµφωνα µε τις συνθήκες της αγοράς, τη στρατηγική και τις
χρηµατοδοτικές του ανάγκες.
Πολιτική του Οµίλου είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τη διάρκεια των
χρηµατοδοτικών αναγκών. Εποµένως, οι αποφάσεις για τη διάρκεια καθώς και τη σχέση µεταξύ σταθερού
και κυµαινόµενου κόστους ενός νέου δανείου, λαµβάνονται ξεχωριστά για κάθε περίπτωση. Ως εκ τούτου,
όλα τα βραχυπρόθεσµα δάνεια έχουν συναφθεί µε κυµαινόµενα επιτόκια. Συνεπώς, ανάλογα µε τα
εκάστοτε επίπεδα καθαρού δανεισµού, η µεταβολή των επιτοκίων βάσης δανεισµού (EURIBOR) έχει
αναλογική επίπτωση στα αποτελέσµατα του Οµίλου.
Η προσεκτική παρακολούθηση και διαχείριση του κινδύνου επιτοκίου, καθώς και η σχέση κερδών προ
φόρων προς τόκους µειώνει τον κίνδυνο σηµαντικού επηρεασµού των κερδών στις βραχυπρόθεσµες
πιθανές διακυµάνσεις των επιτοκίων.
Ανάλυση Ευαισθησίας των ∆ανείων του Οµίλου σε Μεταβολές Επιτοκίου :

Νόµισµα

Ποσά χρήσης 2007 Εκφρασµένα σε χιλ. €

Ποσά χρήσης 2006 Εκφρασµένα σε χιλ. €

Μεταβλητότητα
Επιτοκίων

Επίδραση
στα κέρδη
προ
φόρων

0,5%

-47

-0,5%

47

0,5%

-34

-0,5%

34

EURO

EURO

Η επίδραση στα κέρδη µε τις µεταβολές του επιτοκίου υπολογίσθηκαν στο µέσο υπόλοιπο δανείων της
χρήσης.
Ο παραπάνω πίνακας δεν περιλαµβάνει τη θετική επίπτωση των εισπραχθέντων τόκων από τις καταθέσεις.
o Πιστωτικός κίνδυνος
Ο Όµιλος δεν αντιµετωπίζει σηµαντικούς πιστωτικούς κινδύνους.
Οι απαιτήσεις από πελάτες προέρχονται κυρίως από µια µεγάλη, ευρεία πελατειακή βάση. Η
χρηµατοοικονοµική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς από τις εταιρίες του Οµίλου.
Η ∆ιεύθυνση Χρηµατοοικονοµικής ∆ιαχείρισης Οµίλου, αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη
είτε µέσα από ανεξάρτητη αρχή είτε λαµβάνοντας υπ΄όψη την οικονοµική του κατάσταση, προηγούµενες
συναλλαγές και άλλες παραµέτρους και ελέγχει το µέγεθος της παροχής πιστώσεων καθώς και τα
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πιστωτικά όρια των λογαριασµών. Τα πιστωτικά όρια των πελατών καθορίζονται βάσει εσωτερικών ή
εξωτερικών αξιολογήσεων σύµφωνα πάντα µε τα όρια που έχει καθορίσει η ∆ιοίκηση. Για ειδικούς
πιστωτικούς κινδύνους γίνονται προβλέψεις για ζηµιές από απαξίωση. Στο τέλος του έτους η ∆ιοίκηση
θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικώς πιστωτικός κίνδυνος που να µην καλύπτεται ήδη από
πρόβλεψη επισφαλούς απαιτήσεως.
Για την ελαχιστοποίηση του πιστωτικού κινδύνου στα ∆ιαθέσιµα και Ταµειακά ισοδύναµα ο Όµιλος στο
πλαίσιο εγκεκριµένων πολιτικών από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, θέτει όρια στο ποσό που θα εκτίθεται σε
κάθε µεµονωµένο χρηµατοοικονοµικό ίδρυµα. Επίσης, όσον αφορά τα προϊόντα καταθέσεων, ο Όµιλος,
συναλλάσσεται µόνο µε αναγνωρισµένα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα πιστοληπτικής διαβάθµισης.
Η µέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο τη µέρα του ισολογισµού είναι η εύλογη αξία κάθε κατηγορίας
εισπρακτέων ως αναφέρεται παραπάνω.
o Κίνδυνος ρευστότητας
Συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει επαρκείς εξασφαλίσεις χρηµατικών διαθεσίµων
και τη διαθεσιµότητα χρηµατοδότησης µέσω επαρκών πιστωτικών λειτουργιών. Λόγω της δυναµικής
φύσης των δραστηριοτήτων, ο Όµιλος διατηρεί ευελιξία χρηµατοδότησης µε το να διατηρεί
διαθεσιµότητα πιστώσεων. Επίσης, ο Όµιλος έχει συνάψει συµβάσεις εκχώρησης των απαιτήσεων του
χωρίς δικαίωµα αναγωγής µε σκοπό την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης.
Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις ηµεροµηνίες λήξεως των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων την 31
∆εκεµβρίου 2007, µε βάση τις πληρωµές που απορρέουν από τις σχετικές δανειακές συµβάσεις, σε µη
προεξοφληµένες τιµές.

ποσά εκφρασµένα σε χιλ. €
Στοιχεία Οµίλου
31.12.2007

Συνολικός ∆ανεισµός (βραχυπρόθεσµα
Τραπεζικά ∆άνεια)

Σύνολα

Έως 1 έτος

Από 1 εως 5
έτη

Πάνω από 5 έτη

15.507

15.507

-

-

13.434

13.269

-
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Εµπορικές και Λοιπές υποχρεώσεις

Στοιχεία Εταιρίας
31.12.2007
Συνολικός ∆ανεισµός (βραχυπρόθεσµα
Τραπεζικά ∆άνεια)

Σύνολα

Έως 1 έτος

Από 1 εως 5
έτη

Πάνω από 5 έτη

15.507

15.507

-

-

13.788

13.282

-

506

Εµπορικές και Λοιπές υποχρεώσεις

Ο δανεισµός περιλαµβάνει τα υπόλοιπα των δανείων (ανεξόφλητο κεφάλαιο) µε σταθερό και κυµαινόµενο
επιτόκιο στο τέλος της χρήσης συν τους δεδουλευµένους τόκους µέχρι τη λήξη.
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o ∆ιαχείριση κεφαλαίου
Ο πρωταρχικός στόχος της διαχείρισης κεφαλαίου του Οµίλου είναι να εξασφαλιστεί η διατήρηση της
υψηλής πιστοληπτικής του διαβάθµισης και των υγειών δεικτών κεφαλαίου, ώστε να υποστηρίζονται και
να επεκτείνονται οι δραστηριότητες του Οµίλου, καθώς και να µεγιστοποιείται η αξία των µετοχών.
Η πολιτική του Οµίλου είναι να διατηρήσει τους στόχους µόχλευσης σύµφωνα µε ένα προφίλ υψηλού
επιπέδου φερεγγυότητας.
Το κεφάλαιο επισκοπείται µε βάση ένα συντελεστή µόχλευσης. Ο συντελεστής υπολογίζεται ως το καθαρό
χρέος διαιρούµενο µε το συνολικό κεφάλαιο. Το καθαρό χρέος υπολογίζεται ως ο συνολικός δανεισµός
(συµπεριλαµβάνονται βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα δάνεια όπως εµφανίζονται στον ενοποιηµένο
ισολογισµό και τον ισολογισµό της µητρικής εταιρίας) µείον τα χρηµατικά διαθέσιµα. Το συνολικό
κεφάλαιο υπολογίζεται ως τα ίδια κεφάλαια που εµφανίζονται στον ενοποιηµένο ισολογισµό και στον
ισολογισµό της µητρικής αντίστοιχα συν το καθαρό χρέος.
Συντελεστής µόχλευσης

Στοιχεία Οµίλου

ποσά εκφρασµένα σε χιλ. €

31.12.2007

Συνολικός ∆ανεισµός
(βραχυπρόθεσµα Τραπεζικά
∆άνεια)
Μείον: Ταµιακά διαθέσιµα &
ισοδύναµα

Στοιχεία Εταιρίας

31.12.2006

31.12.2007

31.12.2006

15.507

7.282

15.507

6.539

-1.198

-1.902

-1.037

-1.213

14.309

5.380

14.470

5.326

11.364

10.751

11.578

10.352

25.673

16.131

26.048

15.678

55,74%

33,36%

55,56%

33,98%

Καθαρό χρέος
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Σύνολο Κεφαλαίου
Συντελεστής µόχλευσης

Η σηµαντική αύξηση του τζίρου κατά το έτος 2007 µε ένταση στο δεύτερο εξάµηνο του έτους, οδήγησε
στην αύξηση του συντελεστή µόχλευσης Οµίλου και εταιρίας και διαφοροποιήθηκε η σχέση Ιδίων
Κεφαλαίων προς Ξένα. Αυτό προέκυψε και από το γεγονός της υλοποίησης νέων έργων τα οποία χρήζουν
ανάγκης επιπλέον χρηµατοδότησης.
8.8.26 ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ
Εταιρία

SPACE HELLAS Α.Ε

Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
2007

SPACE ∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

2006 - 2007

SPACE HELLAS (CYPRUS) LTD

2005 – 2007

GARNETΤ A.E.

2003 – 2007

Κ/ΞΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝ. Ε.Μ.Υ

2003 – 2007

Κ/ΞΙΑ ΑΛΚΥΟΝΑ

2005 – 2007

Κ/ΞΙΑ SPACE HELLAS - INFOQUEST

2007

Κ/ΞΙΑ SPACE HELLAS ΑΕ - ΚΩΝ. ΣΥΜΠΟΝΗΣ ΕΠΕ

2007
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Για τις ως άνω ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιριών του Οµίλου, υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής
πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο εξέτασης και οριστικοποίησης τους από τις αρµόδιες
φορολογικές αρχές. Έτσι, η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί αξιόπιστα
δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό.

8.9

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

8.9.1

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΣΤΑΚΟ∆ 03

Ο κύκλος εργασιών οικονοµικής δραστηριότητας την 31.12.2007 και 31.12.2006 κατά ΣΤΑΚΟ∆ 03 έχει ως
εξής:
Στοιχεία Οµίλου

Κύκλος Εργασιών κατά ΣΤΑΚΟ∆ 03
ποσά εκφρασµένα σε χιλ €

Στοιχεία Εταιρίας

31.12.2007

31.12.2006

31.,12.2007

31.12.2006

24.583

14.461

24.567

13.527

20.173

16.255

19.888

15.614

44.756

30.716

44.455

29.141

726.0 Άλλες δραστηριότητες συναφείς µε την
πληροφορική
642.0 Συντήρηση των δικτύων Τηλ/νων.

Σύνολο Κύκλου εργασιών κατά ΣΤΑΚΟ∆ 03

Οι λειτουργικές δραστηριότητες της εταιρίας µας είναι διακριτές ανάλογα µε την φύση τους, καλά
οργανωµένες ώστε να διαχειρίζονται εµπορεύµατα, προϊόντα, έργα και υπηρεσίες διαµορφώνοντας στο
συνολό τους µια στρατηγική επιχειρηµατική µονάδα.

8.9.2

ΑΛΛΑ ΕΣΟ∆Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Πίνακας Άλλων Εσόδων Εκµετάλλευσης:
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ποσά εκφρασµένα σε χιλ. €
Έσοδα παρεπόµενων ασχολιών
Ληφθείσα αποζηµίωση από Cosmote
Αντιλογισµός πρόβλεψης υποχρεώσεων από σύµβαση Cosmote
Έκτακτα & ανόργανα έσοδα
Έκτακτα κέρδη
Έσοδα προηγουµένων χρήσεων
Έσοδα από προβλέψεις προηγουµένων χρήσεων
Σύνολο Άλλων Εσόδων Εκµετάλλευσης

01.0131.12.2007

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

01.0131.12.2006

01.0131.12.2007

01.0131.12.2006

307

548

312

520

0

6.066

0

0

1.850

0

1.850

0

423

119

423

118

70

4

70

25

0

1

0

1

58

3

56

0

2.708

6.741

2.711

664
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Ο αντιλογισµός πρόβλεψης υποχρεώσεων από σύµβαση Cosmote είχε σχηµατιστεί στην πρώην θυγατρική µας
εταιρία SPACEPHONE AEE στην προηγούµενη χρήση και προέρχονταν από τη σύµβαση αλλαγής της εµπορικής
της σχέσης µε την εταιρία COSMOTE, από σχέση κύριας αντιπροσωπείας σε σχέση εµπορικής αντιπροσωπείας
και διανοµής. Με την ανωτέρω συναινετική αλλαγή της µορφής συνεργασίας µε την Cosmote πέραν του
όφελους της ληφθείσας αποζηµίωσης (ποσό που εµφανίζεται στα «’Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης») προέκυψαν
και πιθανές υποχρεώσεις, ποσό για το οποίο σχηµατίσθηκε πρόβλεψη και εµφανίζεται στα «’Άλλα έξοδα
εκµετάλλευσης». Η πρόβλεψη αυτή είχε σχηµατιστεί βάσει συγκεκριµένων όρων της σύµβασης σχετικά µε την
εξόφληση του τιµήµατος και αντιλογίζεται τµηµατικά κατά τη διάρκεια του προσδιοριζόµενου από τη σύµβαση
αυτή διαστήµατος και µέχρι τη λήξη της λαµβάνοντας πάντα υπ΄ όψη τις προϋποθέσεις µείωσης των
εκτιµήσεων που την καθιστούσαν πιθανή.
8.9.3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟ∆Α

Τα Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας, τα Έξοδα λειτουργίας Ερευνών & Ανάπτυξης καθώς και τα Έξοδα
Λειτουργίας ∆ιαθέσεως παρουσιάζονται αυξηµένα στα στοιχεία εταιρίας, της τρέχουσας χρήσης σε σύγκριση µε
τα στοιχεία της προηγούµενης, κυρίως λόγω της συγχώνευσης µε απορρόφηση της θυγατρικής µας εταιρίας
SPACEPHONE A.E.Ε.
8.9.4

ΑΛΛΑ ΕΞΟ∆Α ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ

Πίνακας Άλλων Εξόδων Εκµετάλλευσης:
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ποσά εκφρασµένα σε χιλ. €

Έκτακτα & ανόργανα έξοδα
Έκτακτες Ζηµιές
Έξοδα προηγούµενων χρήσεων
Προβλέψεις για Λοιπούς έκτακτους κινδύνους
Προβλέψεις για υποχρεώσεις σύµβασης Cosmote
Σύνολο Άλλων Εξόδων Εκµετάλλευσης

01.0131.12.2007

01.0131.12.2006

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

01.0131.12.2007

01.0131.12.2006

351

180

348

179

108

302

108

302

5

35

5

35

1

766

1

228

0

1.900

0

0

465

3.183

462

744

Η ανωτέρω πρόβλεψη για υποχρεώσεις από σύµβαση Cosmote είχε σχηµατιστεί στην πρώην θυγατρική µας
εταιρία SPACEPHONE AEE η οποία απορροφήθηκε από τη SPACE HELLAS AE την 29/6/2007 και προήλθε από
την σύµβαση αλλαγής της εµπορικής της σχέσης µε την εταιρία COSMOTE, από σχέση κύριας αντιπροσωπείας
σε σχέση εµπορικής αντιπροσωπείας, διανοµής και της ληφθείσας αποζηµίωσης από την Cosmote, που
εµφανίζεται στα «Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης». Η πρόβλεψη για υποχρεώσεις σύµβασης Cosmote, είχε
σχηµατιστεί βάσει συγκεκριµένων όρων της σύµβασης σχετικά µε την εξόφληση του τιµήµατος και
αντιλογίζεται τµηµατικά κατά τη διάρκεια του προσδιοριζόµενου από τη σύµβαση αυτή διαστήµατος και µέχρι
τη λήξη της λαµβάνοντας πάντα υπ΄ όψη τις προϋποθέσεις µείωσης των εκτιµήσεων πού την καθιστούσαν
πιθανή.

49

8.9.5

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
Ο φόρος ο οποίος επιβάρυνε τα αποτελέσµατα αναλύεται ως εξής:
ΣΗΜΕΙΩΣ
ΕΙΣ

Φόρος Εισοδήµατος
ποσά εκφρασµένα σε χιλ €

Αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος στο αποτέλεσµα

Στοιχεία Οµίλου

Στοιχεία Εταιρίας

31.12.2007

31.12.2007

8.8.17

Τρέχον φόρος εισοδήµατος
Σύνολο

8.9.6

28

28

-18
10

0
28

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

∆εν υπάρχουν υποθήκες και προσηµειώσεις ή οποιαδήποτε άλλα βάρη επί των παγίων στοιχείων έναντι
δανεισµού.
Σας παραθέτουµε πίνακες των ενσώµατων παγίων στοιχείων του Οµίλου και της εταιρίας:
Ενσώµατα πάγια στοιχεία Οµίλου:
ποσά εκφρασµένα
σε χιλ. €

Γήπεδαοικόπεδ
α

Κτίριατεχν.
Έργα

Μηχ/τα-τεχν.
εγκ/σεις &
λοιπός
µηχ/κός
εξοπλισµός

Μεταφορικά
µέσα

Έπιπλα &
λοιπός
εξοπλισµός

Σύνολο
Ενσώµατ
ων
παγίων
στοιχείω
ν

Αξία κτήσης 31.12.2006

880

4.464

3.514

39

2.662

11.559

Προσθήκες χρήσης

160

695

414

16

429

1.714

0

26

153

8

694

881

1.040

5.133

3.775

47

2.397

12.392

Αποσβέσεις 31.12.2006

0

723

1.192

27

1.798

3.740

Αποσβέσεις χρήσης

0

177

301

4

196

678

ΜειώσειςΑποσβέσεων
χρήσης

0

26

74

7

601

708

Σύνολο Αποσβέσεων
31.12.2007

0

874

1.420

24

1.393

3.711

Αναπόσβεστη Αξία
31.12.2007

1.040

4.259

2.355

23

1.004

8.681

Μειώσεις χρήσης
Αξία κτήσης
31.12.2007

Αύξηση των ενσωµάτων παγίων κατά κύριο λόγο, µε την από 26η Ιουλίου 2007, αγορά γειτνιάζοντος κτιρίου,
µε το υποκατάστηµά της µητρικής επί της οδού Λοχαγού ∆εδούση & Λ. Μεσογείων 302, συνολικών
τετραγωνικών µέτρων 276,83 µε δικαίωµα υψούν, αξίας ποσού σε χιλ.€ 653.
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Ενσώµατα πάγια στοιχεία Εταιρίας:
ποσά εκφρασµένα
σε χιλ. €

Γήπεδαοικόπεδα

Κτίριατεχν.
Έργα

Μηχ/τατεχν.
εγκ/σεις &
λοιπός
µηχ/κός
εξοπλισµός

Έπιπλα &
λοιπός
εξοπλισµός

Μεταφορικά
µέσα

Σύνολο

Αξία κτήσης
31.12.2006

880

4.464

3.493

39

2.657

11.533

Προσθήκες χρήσης

160

695

412

16

429

1.712

0

26

135

8

687

856

1.040

5.133

3.770

47

2.399

12.389

Αποσβέσεις
31.12.2006

0

723

1.184

27

1.793

3.727

Αποσβέσεις χρήσης

0

177

301

4

196

678

Μειώσεις
Αποσβέσεων χρήσης

0

26

70

7

598

701

Αποσβέσεις
31.12.2007

0

874

1.415

24

1.391

3.704

1.040

4.259

2.355

23

1.008

8.685

Μειώσεις χρήσης
Αξία κτήσης
31.12.2007

Αναπόσβεστη Αξία
31.12.2007

Αύξηση των ενσωµάτων παγίων κατά κύριο λόγο, µε την από 26η Ιουλίου 2007, αγορά γειτνιάζοντος κτιρίου,
µε το υποκατάστηµά της εταιρίας επί της οδού Λοχαγού ∆εδούση & Λ. Μεσογείων 302, συνολικών
τετραγωνικών µέτρων 276,83 µε δικαίωµα υψούν, αξίας ποσού σε χιλ.€ 653.

8.9.7

ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το κονδύλι στις λοιπές ασώµατες ακινητοποιήσεις αφορά αξία κτήσης εκµετάλλευσης εµπορικού σήµατος, αλλά
λόγω της αδυναµίας να επιµετρηθεί µε αξιοπιστία η εµπορική τους βιωσιµότητα και η εισροή τους στο άµεσο
µέλλον δε διενεργούνται αποσβέσεις.

Σας παραθέτουµε πίνακες των άϋλων παγίων στοιχείων του Οµίλου και της εταιρίας :
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Άυλα στοιχεία Οµίλου:

ποσά εκφρασµένα σε χιλ. €

Αξία κτήσης 31.12.2006

Λογισµικά
Προγράµµατα

Λοιπές ασώµατες
ακινητοποιήσεις

Σύνολο Άυλων
περιουσιακών στοιχείων
βάσει ∆ΛΠ

824

284

1.108

Προσθήκες χρήσης

8

0

8

Μειώσεις χρήσης

1

0

1

Αξία κτήσης 31.12.2007

831

284

1.115

Αποσβέσεις 31.12.2006

430

0

430

Αποσβέσεις χρήσης

101

0

101

1

0

1

Σύνολο Αποσβέσεων 31.12.2007

530

0

530

Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2007

301

284

585

Μειώσεις Αποσβέσεων χρήσης

Αυλα στοιχεία Εταιρίας:
Λοιπές ασώµατες
ακινητοποιήσεις

Σύνολο Άυλων
περιουσιακών
στοιχείων βάσει ∆ΛΠ

824

284

1.108

Προσθήκες χρήσης

8

0

8

Μειώσεις χρήσης

1

0

1

Αξία κτήσης 31.12.2007

831

284

1.115

Αποσβέσεις 31.12.2006

430

0

430

Αποσβέσεις χρήσης

101

0

101

1

0

1

Αποσβέσεις 31.12.2007

530

0

530

Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2007

301

284

585

ποσά εκφρασµένα σε χιλ. €

Αξία κτήσης 31.12.2006

Μειώσεις Αποσβέσεων χρήσης

Λογισµικά
Προγράµµατα
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8.9.8

ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ

Η υπεραξία ύψους σε χιλ. € 428, που περιλαµβάνεται στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου
αντιπροσωπεύει το ποσό που προέκυψε από την εξαγορά του 50% της απορροφηθείσας
πλέον “SPACEPHONE A.E.Ε.”

Η εταιρία µας την 8η Απριλίου 2006 αγόρασε το ποσοστό συµµετοχής του Οµίλου IDEAL ΑΒΕΕ∆ΕΣ στο
µετοχικό κεφάλαιο της SPACE PHONE (50%) µε τίµηµα αγοράς 1.000.000€ . Μετά την κίνηση αυτή, η εταιρία
µας απέκτησε τον πλήρη έλεγχο της εταιρίας SPACE PHONE κατέχοντας το σύνολο το µετοχών της 100%.

Με την από 29-6-2007 και µε αριθµό πρωτοκόλλου Κ2 – 9687 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης εγκρίθηκε
η συγχώνευση των ανωνύµων εταιριών «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
– ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ» και «SPACEPHONE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 69 – 78 του
Κ.Ν. 2190/20 και των άρθρων 1 - 5 του Ν.2166/1993. Ηµεροµηνία Ισολογισµού Μετασχηµατισµού της
απορροφόµενης «SPACEPHONE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έχει
οριστεί µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η 31/12/2006.

Η ανωτέρω υπεραξία υποβλήθηκε σε έλεγχο αποµείωσης και παρέµεινε ως περιουσιακό στοιχείο της εταιρίας.
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8.9.9

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Οι συµµετοχές της εταιρίας µας στις 31.12.2007 σε θυγατρικές, συγγενείς, κοινοπραξίες και λοιπές επιχειρήσεις
εµφανίζονται στην αξία κτήσεως µείον τις προβλέψεις αποµείωσης.
Παρατίθεται πίνακας συµµετοχών της εταιρίας µας :
Επωνυµία Εταιρίας
Ποσά εκφρασµένα σε χιλ. €

Ποσοστό
συµµετοχής

Αξία Κτήσης
31.12.2007

Μέθοδος
ενοποίησης

‘Έδρα

31.12.2006

Θυγατρικές Εταιρίες
SPACE ∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

470

470

100%

Ολική

Ελλάδα

SPACE HELLAS (CYPRUS) LTD

35

35

100%

Ολική

Κύπρος

SPACE ROMANIA SRL

-

113

100%

Ολική

Ρουµανία

SPACEPHONE AEE

-

1.147

100%

Ολική

Ελλάδα

505

1.765

GARNEΤT A.E.*

484

484

50%

Καθαρή θέση

Ελλάδα

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ
Ε.Μ.Υ.

386

386

51%

Καθαρή θέση

Ελλάδα

49

49

99%

Καθαρή θέση

Ελλάδα

35%

Καθαρή θέση

Ελλάδα

50%

Καθαρή θέση

Ελλάδα

-

Ελλάδα

Σύνολο Θυγατρικών

Συγγενείς εταιρίες&
κοινοπραξίες

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΛΚΥΟΝΑ
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ INFO QUEST –
SPACE HELLAS

3

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ SPACE HELLAS ΑΕ –
ΚΩΝ/ ΝΟΣ ΣΥΜΠΟΝΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ
ΕΠΕ

0

Σύνολο συγγενών &
κοινοπραξιών

-

-

922

919

-484

-484

438

435

MOBICS Τηλεπικοινωνίες &
Συµβουλευτικές Υπηρεσίες Ε.Π.Ε

62

-

Σύνολο Λοιπών εταιρίες

62

-

Μείον προβλέψεις αποµείωσης
GARNETT AE
Σύνολο συγγενών &
κοινοπραξιών µετά την
αποµείωση

Λοιπές Εταιρίες

Σύνολο Συµµετοχών

1.005

17,17%

2.200

* σε εκκαθάριση
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Παραθέτουµε συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για τις θυγατρικές, και κοινοπραξίες της
εταιρίας µας στις 31/12/2007:

Επωνυµία Εταιρίας

Κέρδη
(ζηµιές)
µετά
φόρων

Ποσοστό
συµµετοχής

200

-51

285

145

Έσοδα

Μέθοδος
ενοποίησης

‘Έδρα

100%

Ολική

Ελλάδα

100%

Ολική

Κύπρος

51%

Καθαρή
θέση

Ελλάδα

-338

99%

Καθαρή
θέση

Ελλάδα

-16

35%

Καθαρή
θέση

Ελλάδα

-2

50%

Καθαρή
θέση

Ελλάδα

Ενεργητικό

Υποχρεώσεις

SPACE ∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ
ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

166

61

SPACE HELLAS
(CYPRUS) LTD

253

Σύνολο Θυγατρικών

419

121

485

94

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ
Ε.Μ.Υ.

5.358

3.749

1.503

348

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΛΚΥΟΝΑ

2.713

2.663

1.232

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ INFO
QUEST – SPACE HELLAS

2.288

2.288

1.905

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ SPACE
HELLAS ΑΕ – ΚΩΝ/ ΝΟΣ
ΣΥΜΠΟΝΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ
ΕΠΕ

133

133

Σύνολο κοινοπραξιών

10.492

8.833

4.640

-8

Σύνολο Συµµετοχών

10.911

8.954

5.125

86

Ποσά εκφρασµένα σε
χιλ. €

Θυγατρικές Εταιρίες

60

Κοινοπραξίες

0
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Παραθέτουµε συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για τις θυγατρικές, και κοινοπραξίες της
εταιρίας µας στις 31/12/2006:
Επωνυµία
Εταιρίας

Ποσά
εκφρασµένα
χιλ. €

Ενεργητικό

Υποχρεώσεις

Έσοδα

Κέρδη
(ζηµιές)
µετά
φόρων

93

547

-78

205

Ποσοστό
συµµετοχής

Μέθοδος
ενοποίησης

‘Έδρα

100%

Ολική

Ελλάδα

17

100%

Ολική

Κύπρος

8.339

1.005

100%

Ολική

Ελλάδα

0

0

100%

Ολική

Ρουµανία

σε

Θυγατρικές
Εταιρίες
SPACE ∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ
ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΠΕ

256

SPACE HELLAS
(CYPRUS) LTD

176

SPACEPHONE AEE
SPACE ROMANIA
SRL
Σύνολο
Θυγατρικών

5.809
9

129
3.943
0

6.250

4.165

9.091

944

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ
Ε.Μ.Υ.

3.389

3.286

570

105

51%

Καθαρή θέση

Ελλάδα

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
ΑΛΚΥΟΝΑ

4.812

4.762

4.717

102

99%

Καθαρή θέση

Ελλάδα

Σύνολο
κοινοπραξιών

8.201

8.048

5.287

207

14.451

12.213

14.378

1.151

Κοινοπραξίες

Σύνολο
Συµµετοχών

Σηµειώσεις


Tα Ίδια Κεφάλαια της θυγατρικής εταιρίας SPACE ∆ΥΚΤΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε είναι
µικρότερα του ηµίσεως (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου και συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των
διατάξεων του αρθ. 45 του Κ.Ν 3190/1955. Η εταιρία θα λάβει τα προσήκοντα µέτρα, ώστε να αρθούν οι
προϋποθέσεις εφαρµογής του άρθρου αυτού.

56



Με την από 29-6-2007 και µε αριθµό πρωτοκόλλου Κ2 – 9687 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης
εγκρίθηκε η συγχώνευση των ανωνύµων εταιριών «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ –
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ» και «SPACEPHONE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Η παραπάνω η
συγχώνευση µε απορρόφηση επέφερε µεταβολή στα µεγέθη της Εταιρίας σε ποσοστό µικρότερο του
25%. Κατά συνέπεια τα οικονοµικά µεγέθη της εταιρίας για την περίοδο 01.01.2007 έως 31.12.2007 σε
σχέση µε την προηγούµενη αντίστοιχη περίοδο δεν είναι απολύτως συγκρίσιµα.



Η εταιρία SPACE ROMANIA SRL η οποία τελούσε υπό εκκαθάριση διαγράφηκε από το µητρώο Εµπορίου
Ρουµανίας µε διανοµή του εναποµείναντος Ενεργητικού της µετά την εκκαθάριση από τους εταίρους.
Σηµειώνεται ότι από την εκκαθάριση της SPACE ROMANIA SRL προέκυψε ζηµία η οποία επιβάρυνε τα
αποτελέσµατα της τρέχουσας περιόδου της εταιρίας ποσού σε χιλ.€ 103. Σε επίπεδο κύκλου εργασιών
του οµίλου η εκκαθάριση της SPACE ROMANIA SRL δεν είχε καµία επίπτωση αφού οι πωλήσεις των
τελευταίων ετών ήταν µηδενικές.



Με την 287 Πράξη σύστασης κοινοπραξίας, την 26η Ιουλίου 2007 µεταξύ της εταιρίας µας SPACE
HELLAS, µε ποσοστό συµµετοχής 35% και της εταιρίας Info Quest, µε ποσοστό συµµετοχής 65%,
συστήθηκε κοινοπραξία µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Info Quest – SPACE HELLAS». Σκοπός της
Κοινοπραξίας είναι η εκτέλεση του δηµοπρατηθέντος έργου «Προµήθεια Εξοπλισµού και Λογισµικού
Συστηµάτων για την ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήµατος Κτηµατογράφησης της Κτηµατολόγιο
Α.Ε.».



Με το από 14ης Αυγούστου 2007 Συµβόλαιο Σύστασης Κοινοπραξίας µεταξύ της εταιρίας µας SPACE
HELLAS, µε ποσοστό συµµετοχής 50% και της εταιρίας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΜΠΟΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Ε.Π.Ε, µε ποσοστό συµµετοχής 50%, συστήθηκε κοινοπραξία µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ SPACE
HELLAS Α.Ε. - ΚΩΝ. ΣΥΜΠΟΝΗΣ ΜΟΝ.ΕΠ.Ε.». Σκοπός της Κοινοπραξίας είναι η εκτέλεση του
δηµοπρατηθέντος έργου «Προµήθεια και Εγκατάσταση Ευρυζωνικού ∆ικτύου Πρόσβασης».



Παρατίθεται πίνακας λοιπών χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων κοινοπραξιών για τις οποίες έχει
εγγυηθεί η SPACE HELLAS :

Ενοποιηµένα Στοιχεία

Ποσά εκφρασµένα σε χιλ €

Εγγυηµένα όρια χρηµατοδότησης σε
κοινοπραξίες
Χρησιµοποιηµένα εκ των εγκριθέντων
εγγυηµένων ορίων χρηµατοδότησης
έναντι Τραπεζών για τις κοινοπραξίες
Εγγυητικές επιστολές προκαταβολών
και καλής εκτέλεσης

Στοιχεία Εταιρίας

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2007

31.12.2006

4.463

4.463

4.463

4.463

715

4.049

715

4.049

1.363

1.184

1.363

1.184

8.9.10 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
Πίνακας Αποθεµάτων εταιρίας και Οµίλου:
Αποθέµατα
ποσά εκφρασµένα σε χιλ €
Εµπορεύµατα
Α΄& βοηθητικές ύλες
Σύνολο Αποθεµάτων

Στοιχεία Οµίλου

Στοιχεία Εταιρίας

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2007

31.12.2006

1.811

591

1.811

333

6

20

6

9

1.817

611

1.817

342
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Τα αποθέµατα στην τρέχουσα περίοδο σε σύγκριση µε την προηγούµενη εµφανίζονται αυξηµένα λόγω του ότι
η εταιρία βρίσκεται στο στάδιο υλοποίησης σύνθετων έργων δηµοσίου.
8.9.11 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ
Οι λογαριασµοί πελατών καταχωρούνται και παρουσιάζονται στη λογιστική τους αξία (αξία τιµολογίου), µετά
από προβλέψεις για τυχόν µη εισπρακτέα ποσά. Πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες (bad debt provision)
διενεργείται όταν κρίνεται ότι υπάρχουν κίνδυνοι για την είσπραξη ολόκληρου ή µέρους του οφειλόµενου
ποσού. Οι επισφαλείς απαιτήσεις για τις οποίες κρίνεται ότι δεν υπάρχει πιθανότητα είσπραξής τους,
διαγράφονται έναντι της σχηµατισθείσας πρόβλεψης.

Πελάτες

Στοιχεία Οµίλου

ποσά εκφρασµένα σε χιλ €

Πελάτες
Μείον:
Πελατών

Προβλέψεις

Επισφαλών

Σύνολο Πελατών

Στοιχεία Εταιρίας

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2007

31.12.2006

26.882

14.310

26.788

11.846

3.574

1.925

23.214

9.921

3.574

23.308

3.570

10.740

Η εύλογη αξία των απαιτήσεων από πελάτες προσεγγίζει τη λογιστική αξία.
Οι απαιτήσεις από πελάτες µετά και τη µείωση λόγω προβλέψεων, τόσο της εταιρίας όσο και του Οµίλου
θεωρούνται όλες εισπράξιµες.
Ο λογαριασµός απαιτήσεις από πελάτες δεν είναι τοκοφόρος και συνήθως διακανονίζεται σε: Όµιλος 1 - 180
ηµέρες, Εταιρία 1 - 180 ηµέρες. Ο χρόνος είσπραξης των απαιτήσεων από εκτελούµενα έργα εξαρτάται από
την εξέλιξη των εργασιών.
Πίνακας ανάλυσης παλαιότητας υπολοίπων απαιτήσεων από πελάτες:
Απαιτήσεις από Πελάτες
ποσά εκφρασµένα σε χιλ €

Στοιχεία Οµίλου

Στοιχεία Εταιρίας

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2007

31.12.2006

15.598

5.950

14.505

5.904

91 – 180 ηµέρες

4.765

2.805

4.764

2.032

181 – 360 ηµέρες

2.731

1.115

2.731

1.115

> 360 ηµέρες

1.214

870

1.214

870

23.308

10.740

23.214

9.921

1 – 90 ηµέρες

Σύνολο Απαιτήσεων από Πελατών
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Πίνακας ανάλυσης παλαιότητας υπολοίπων απαιτήσεων από πελάτες - συνδεδεµένα µέρη:
Απαιτήσεις από Πελάτεςσυνδεδεµένα µέρη

Στοιχεία Οµίλου

ποσά εκφρασµένα σε χιλ €

Στοιχεία Εταιρίας

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2007

31.12.2006

1 – 90 ηµέρες

665

1.128

665

1.144

91 – 180 ηµέρες

207

90

207

0

181 – 360 ηµέρες

2.524

44

2.524

36

> 360 ηµέρες

1.195

850

1.195

850

4.591

2.112

4.591

2.030

Σύνολο Απαιτήσεων από Πελατών –
συνδεδεµένων µερών

8.9.12 ΛΟΙΠΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Οι λοιπές απαιτήσεις του Οµίλου και της εταιρίας µας αναλύονται ως κάτωθι:
Λοιπές Απαιτήσεις

Στοιχεία Οµίλου

ποσά εκφρασµένα σε χιλ €

Στοιχεία Εταιρίας

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2007

31.12.2006

3

9

3

0

791

207

791

200

2.393

2.393

2.393

538

592

800

565

435

2

1

2

1

1.170

300

1.170

294

493

420

775

420

46

212

46

212

0

379

0

379

Έξοδα εποµένων χρήσεων

698

493

698

492

Έσοδα χρήσεως δεδουλευµένα

102

3.087

102

92

Γραµµάτια εισπρακτέα
Επιταγές Εισπρακτέες
Επιταγές σε καθυστέρηση
Παρακρατούµενοι φόροι & λοιπές απαιτήσεις
Προκαταβολές Προσωπικού
Λογαριασµοί ∆ιαχ. Προκ/λών & πιστώσεων
Βραχυπρόθεσµες
Απαιτήσεις
συνδεδεµένων επιχειρήσεων
Απαιτήσεις από Πώληση Συµµετοχής
Απαιτήσεις από Αποζηµιώσεις

κατά
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Λοιπά
Λοιπών Απαιτήσεων

Μείον: Πρόβλεψη
απαιτήσεων

Επισφαλών

Λοιπών

Σύνολο Λοιπών Απαιτήσεων

275

270

275

26

6.565

8.571

6.820

3.089

2.791

2.791

2.791

736

3.774

5.780

4.029

2.353

Η εύλογη αξία των εµπορικών και λοιπών απαιτήσεων προσεγγίζει τη λογιστική αξία.
Οι εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις τόσο της εταιρίας όσο και του Οµίλου θεωρούνται όλες εισπράξιµες.

8.9.13 ΤΑΜΕΙΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων αποτελούνται από µετρητά και βραχυπρόθεσµες
καταθέσεις µε αρχική διάρκεια µικρότερη των τριών (3) µηνών.
Παρατίθεται πίνακας Ταµειακών ∆ιαθεσίµων και ισοδυνάµων :
Ταµειακά ∆ιαθέσιµα & ισοδύναµα
ποσά εκφρασµένα σε χιλ €

Στοιχεία Οµίλου

Στοιχεία Εταιρίας

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2007

31.12.2006

35

341

34

132

1.163

1.561

1.003

1.081

1.198

1.902

1.037

1.213

Ταµείο
Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας

Σύνολο Ταµειακών ∆ιαθεσίµων &
ισοδυνάµων

8.9.14 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Οι µετοχές της εταιρίας έχουν εισαχθεί στην παράλληλη αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών την
29-9-2000. Οι µετοχές της εταιρίας είναι κοινές ονοµαστικές:

Αριθµός µετοχών και ονοµαστική αξία

31.12.2007

Αριθµός µετοχών

26.326.120

Ονοµαστική Αξία

0,32 €
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Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας µας είναι ολοσχερώς καταβεβληµένο και ανέρχεται σε χιλ. € 8.424.
Το υπερ το Άρτιο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ύψους σε χιλ. € 10.255, προέκυψε µε την έκδοση µετοχών
έναντι µετρητών σε αξία µεγαλύτερης της ονοµαστικής τους αξίας.
Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίσθηκαν µε βάση το σταθµισµένο αριθµό µετοχών ο οποίος διαµορφώθηκε µετά
την αγορά των ιδίων µετοχών σε 26.083.723.

8.9.15 ΑΓΟΡΑ Ι∆ΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Σύµφωνα µε την από 29η του µηνός Ιουνίου 2007, απόφαση της Εικοστής Πρώτης Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης η εταιρία προέβη την περίοδο από 1ης Ιουλίου έως 31ης ∆εκεµβρίου 2007 στην αγορά πεντακοσίων
χιλιάδων (500.000) ιδίων κοινών ονοµαστικών µετοχών συνολικής αξίας ποσού σε χιλ. € 811. Το παραπάνω
ποσό που πληρώθηκε για την απόκτηση των Ιδίων Μετοχών µείωσε την καθαρή θέση της εταιρίας.
Η απόκτηση από την εταιρία Ιδίων Μετοχών έγινε στα πλαίσια της θέσπισης προγράµµατος παροχής
∆ικαιωµάτων προαιρέσεως αγοράς µετοχών (stock purchase option plan) στο προσωπικό της εταιρίας και
ειδικότερα, στην αγορά πεντακοσίων χιλιάδων (500.000), κοινών ονοµαστικών µετοχών της εταιρίας σε τιµή
που θα κυµαίνεται µεταξύ 0,5 και 5€, εντός έξι (6) µηνών (η οποία και πραγµατοποιήθηκε µέσα στο
καθορισµένο διάστηµα), τις οποίες και θα χορηγήσει στο προσωπικό το δικαίωµα προαιρέσεως αγοράς των
µετοχών αυτών στην τιµή του 1,1€. Το δικαίωµα προαιρέσεως αγοράς µετοχών της εταιρίας θα πρέπει να
ασκηθεί από τους ανωτέρω δικαιούχους εντός χρονικού διαστήµατος τριών (3) ετών από την 1-3-2008.

8.9.16 ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Οι υποχρεώσεις ταξινοµούνται ως µακροπρόθεσµες όταν η εταιρία ή ο Όµιλος έχει την υποχρέωση να τις
εξοφλήσει µετά δώδεκα (12) µηνών από την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Στην αντίθετη περίπτωση, οι
υποχρεώσεις αυτές ταξινοµούνται ως βραχυπρόθεσµες.
Παρατίθεται πίνακας Λοιπών Μακροπροθέσµων υποχρεώσεων της εταιρίας και του Οµίλου :
Λοιπές Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
ποσά εκφρασµένα σε χιλ €

Στοιχεία Οµίλου
31.12.2007

Στοιχεία Εταιρίας

31.12.2006

31.12.2007

31.12.2006

0

4

0

4

131

136

131

136

0

185

0

185

31

31

31

31

0

0

341

0

0

1.900

0

0

3

3

3

3

165

2.259

506

359

Φόρος τακτικού φορολογικού ελέγχου
∆άνειο σε Ξ.Ν.
Υποχρεώσεις από συµβάσεις χρηµατοδότησης
(sale & Lease back)
Υποχρεώσεις από Αποζηµιώσεις Μισθωµάτων
Πρόβλεψη Ζηµιών από κοινοπραξίες
Λοιπές Προβλέψεις
Ληφθείσες εγγυήσεις

Σύνολο Λοιπών Μακροπροθέσµων
υποχρεώσεων
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Η µείωση που εµφανίζεται στα Στοιχεία Οµίλου, στο κονδύλι Λοιπές Προβλέψεις, αφορά αντιλογισµό
προβλέψεων.
8.9.17 ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Η εταιρία δεν είχε επιβαρυνθεί µε φόρο εισοδήµατος και µε υπολογισµό αναβαλλόµενης φορολογίας στην
προηγούµενη περίοδο, λόγω της ύπαρξης αχρησιµοποίητων φορολογικών µεταφερόµενων ζηµιών από
προηγούµενα έτη και της εκτίµησης της ότι το φορολογητέο κέρδος της δεν θα ήταν επαρκές για την κάλυψη
αυτών.
Η εταιρία µέσα στα πλαίσια της αρχής της συντηρητικότητας λόγω της αβεβαιότητας που υπάρχει αναφορικά
µε τη δυνατότητα απορρόφησης των ζηµιών αυτών µέσα στα χρονικά περιθώρια που επιτρέπει η υφιστάµενη
φορολογία, εκτιµά ότι θα προκύψει συµψηφισµός µελλοντικών φορολογητέων κερδών µε τις µεταφερόµενες
ζηµιές.
Tα αποτελέσµατα της χρήσης του 2007 καθώς και τα µελλοντικά κέρδη που η ∆ιοίκηση της εταιρίας, εκτιµά ότι
θα προκύψουν, λαµβάνοντας υπόψη την ανοδική τάση της κερδοφορίας κατά την τελευταία τριετία, είναι
ικανά να απορροφήσουν το εναποµείναν ύψος των φορολογικών συσσωρευµένων ζηµιών. Με βάση την
εκτίµηση αυτή η εταιρία προβαίνει για πρώτη φορά στον υπολογισµό αναβαλλόµενης φορολογίας, η οποία
αναλύεται κατωτέρω:
Αναβαλλόµενος φόρος Εισοδήµατος

Στοιχεία Εταιρίας & Οµίλου
31.12.2007

ποσά εκφρασµένα σε χιλ €

Στοιχεία κατά
την 31.12.2006

Ποσά Καταχωρηµένα
στα Αποτελέσµατα

Ποσά Καταχωρηµένα
στην καθαρή Θέση

0

-741

0

-741

0

0

-752

-752

0

-741

-752

-1.493

251

-73

0

178

Προβλέψεις Αποζηµίωσης προσωπικού

11

259

0

270

Προβλέψεις αποµείωσης αξίας Αποθεµάτων

15

48

0

63

Λοιπές Προβλέψεις

0

1

0

1

Εκτιµώµενες Απαιτήσεις από αναγνωρισµένες
φορολογικές ζηµιές προηγούµενων χρήσεων

0

534

0

534

Σύνολο Αναβαλλόµενων φόρων
εισοδήµατος (απαιτήσεις)

277

769

0

1.046

Σύνολο Αναβαλλόµενων φόρων
Εισοδήµατος

277

28

-752

447

0

0

0

0

277

28

-752

447

Αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος
(υποχρεώσεις)
∆ιαφορές λογιστικών και φορολογικών
αποσβέσεων
∆ιαφορά Αναπροσαρµογής της Εύλογης Αξίας
Οικοπέδων & κτιρίων καταχωρηµένη στην
καθαρή θέση
Σύνολο Αναβαλλόµενων φόρων
εισοδήµατος (υποχρεώσεις)
Αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος
(απαιτήσεις)
Προβλέψεις επισφαλειών

Τρέχον φόρος εισοδήµατος περιόδου

Σύνολο
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8.9.18 ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ
Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις των εταιριών του Οµίλου έχουν ως εξής:
Εταιρία

Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
2007

SPACE HELLAS Α.Ε
SPACE ∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

2006 - 2007

SPACE HELLAS (CYPRUS) LTD

2005 – 2007

GARNETΤ A.E.

2003 – 2007

Κ/ΞΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝ. Ε.Μ.Υ

2003 – 2007

Κ/ΞΙΑ ΑΛΚΥΟΝΑ

2005 – 2007

Κ/ΞΙΑ SPACE HELLAS - INFOQUEST

2007

Κ/ΞΙΑ SPACE HELLAS ΑΕ - ΚΩΝ. ΣΥΜΠΟΝΗΣ ΕΠΕ

2007

Για τις ως άνω ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιριών του Οµίλου, υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής
πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο εξέτασης και οριστικοποίησης τους από τις αρµόδιες
φορολογικές αρχές. Έτσι, η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί αξιόπιστα δεν
έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό.
8.9.19 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Οι υποχρεώσεις ταξινοµούνται ως βραχυπρόθεσµες όταν η εταιρία ή ο Όµιλος έχει την υποχρέωση να
τις εξοφλήσει µέσα σε δώδεκα (12) µήνες από την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Στην αντίθετη περίπτωση οι
υποχρεώσεις αυτές ταξινοµούνται ως µακροπρόθεσµες.
Παρατίθεται πίνακας προµηθευτών και λοιπών βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων της εταιρίας και του
Οµίλου:
Προµηθευτές & Λοιπές Βραχυπρόθεσµες
υποχρεώσεις
ποσά εκφρασµένα σε χιλ €

Στοιχεία Οµίλου

31.12.2007

Στοιχεία Εταιρίας

31.12.2006

31.12.2007

31.12.2006

10.241

4.722

10.281

3.951

212

27

212

3

54

556

54

552

399

330

397

269

0

807

0

807

0

3

0

3

17

12

17

6

5

0

5

0

365

195

365

195

74

63

74

56

457

31

457

31

50

0

50

0

11.874

6.746

11.912

5.873

Προµηθευτές
Επιταγές πληρωτέες
Προκαταβολές πελατών
Ασφαλιστικοί Οργανισµοί
Προκαταβολή για υλοποίηση project Ε.Μ.Υ.
Μερίσµατα πληρωτέα
Λοιποί Πιστωτές διάφοροι
Υποχρεώσεις από συµβάσεις χρηµατοδότησης (sale & Lease
back)
Έσοδα Εποµένων Χρήσεων
Έξοδα χρήσεως δεδουλευµένα
Αγορές υπό τακτοποίηση
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες προβλέψεις
Σύνολο Προµηθευτών & Λοιπών Βραχυπροθέσµων
υποχρεώσεων
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8.9.20 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Οι ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες, τόσο σε επίπεδο εταιρίας όσο και σε επίπεδο οµίλου
παρουσιάζονται αρνητικές.
Η σηµαντική αύξηση του τζίρου, στο δεύτερο εξάµηνο του 2007, µεγάλο µέρος της οποίας προήλθε από τη
συµµετοχή της εταιρείας σε σύνθετα έργα χρονικής ωρίµανσης εξαµήνου, οδήγησε τόσο στην αύξηση των
αποθεµάτων όσο και στην αύξηση των απαιτήσεων ενώ η αύξηση των υποχρεώσεων δεν ήταν δυνατόν να
υπερκαλύψει αυτές τις αυξήσεις.
Οι ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες, τόσο σε επίπεδο εταιρίας όσο και σε επίπεδο οµίλου
παρουσιάζονται επίσης αρνητικές.
Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αγορά νέου κτιρίου και αγορά Ιδίων Μετοχών.
Οι ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες, εµφανίζουν αύξηση των δανειακών κεφαλαίων τα
οποία και χρηµατοδοτούν τις λειτουργικές και επενδυτικές δραστηριότητες.
8.9.21 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ


Συγχώνευση
των ανωνύµων εταιριών «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ –
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ» και «SPACEPHONE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη.
Με την από 29-6-2007 και µε αριθµό πρωτοκόλλου Κ2 – 9687 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης
εγκρίθηκε η συγχώνευση των ανωνύµων εταιριών «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ –
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ» και «SPACEPHONE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 69 – 78 του Κ.Ν. 2190/20 και των άρθρων 1 -5 του Ν.2166/1993, τις από 15 – 62007 αποφάσεις των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των ως άνω ΑΕ και την 3427 /20-6-2007 πράξη της
Συµβολαιογράφου Αθηνών ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ – ΣΥΜΕΩΝΙ∆ΟΥ. Ηµεροµηνία Ισολογισµού
Μετασχηµατισµού της απορροφόµενης «SPACEPHONE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έχει οριστεί µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η 31/12/2006.
Η απορροφούσα εταιρία«SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ –
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ» κατέχει το σύνολο (100%) των µετοχών της απορροφουµένης εταιρίας
«SPACEPHONE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». ∆εν έγινε
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της απορροφούσας εταιρίας «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ», ούτε θα εκδοθούν νέες µετοχές επειδή η
αξίωση για έκδοση νέων µετοχών αποσβένεται λόγω συνεχίσεως δεδοµένου ότι κατέχει το σύνολο των
µετοχών της απορροφούµενης εταιρίας και η αξία κτήσης τους είναι µεγαλύτερη από το µετοχικό
κεφάλαιο της απορροφούµενης εταιρίας και οι µετοχές της απορροφουµένης εταιρίας «SPACEPHONE
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», θα ακυρωθούν και τη θέση
τους στο ενεργητικό της απορροφούσας εταιρίας θα καταλάβουν τα περιουσιακά στοιχεία της
απορροφουµένης εταιρίας «SPACEPHONE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Το εναποµένων υπόλοιπο µετά την απόσβεση της αξίας των συµµετοχών της απορροφούσας
µε το εισφερόµενο κεφάλαιο της απορροφούµενης εταιρίας εµφανίζεται στο λογαριασµό «∆ιαφορά
προκύψασα από µετασχηµατισµό Ν.2166/93». Οι εγγραφές µεταφοράς των οικονοµικών δεδοµένων της
απορροφούµενης εταιρίας «SPACEPHONE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στα βιβλία της απορροφούσας εταιρίας «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ –
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ» έγιναν µε ηµεροµηνία 29-6-2007. Ως κρίσιµη ηµεροµηνία
απόκτησης της απορροφούµενης
εταιρίας «SPACEPHONE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» εκρίθη η 31/12/2006. Από την ηµεροµηνία του ισολογισµού
µετασχηµατισµού και εφεξής οι διενεργηθείσες στην απορροφούµενη εταιρία «SPACEPHONE
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» πράξεις, έγιναν για λογαριασµό
της απορροφούσας εταιρίας «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ –
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ».
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Η εταιρία SPACE ROMANIA SRL η οποία τελούσε υπό εκκαθάριση διαγράφηκε από το µητρώο Εµπορίου
Ρουµανίας µε διανοµή του εναποµείναντος Ενεργητικού της µετά την εκκαθάριση από τους εταίρους.
Σηµειώνεται ότι από την εκκαθάριση της SPACE ROMANIA SRL προέκυψε ζηµία η οποία επιβάρυνε τα
αποτελέσµατα της τρέχουσας περιόδου της εταιρίας ποσού σε χιλ.€ 103. Σε επίπεδο κύκλου εργασιών
του οµίλου η εκκαθάριση της SPACE ROMANIA SRL δεν είχε καµία επίπτωση αφού οι πωλήσεις των
τελευταίων ετών ήταν µηδενικές.



Με την 287 Πράξη σύστασης κοινοπραξίας, την 26η Ιουλίου 2007 µεταξύ της εταιρίας µας SPACE
HELLAS, µε ποσοστό συµµετοχής 35% και της εταιρίας Info Quest, µε ποσοστό συµµετοχής 65%,
συστήθηκε κοινοπραξία µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Info Quest – SPACE HELLAS». Σκοπός της
Κοινοπραξίας είναι η εκτέλεση του δηµοπρατηθέντος έργου «Προµήθεια Εξοπλισµού και Λογισµικού
Συστηµάτων για την ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήµατος Κτηµατογράφησης της Κτηµατολόγιο
Α.Ε.».



Με το από 14ης Αυγούστου 2007 Συµβόλαιο Σύστασης Κοινοπραξίας µεταξύ της εταιρίας µας SPACE
HELLAS, µε ποσοστό συµµετοχής 50% και της εταιρίας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΜΠΟΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Ε.Π.Ε, µε ποσοστό συµµετοχής 50%, συστήθηκε κοινοπραξία µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ SPACE
HELLAS Α.Ε. - ΚΩΝ. ΣΥΜΠΟΝΗΣ ΜΟΝ.ΕΠ.Ε.». Σκοπός της Κοινοπραξίας είναι η εκτέλεση του
δηµοπρατηθέντος έργου «Προµήθεια και Εγκατάσταση Ευρυζωνικού ∆ικτύου Πρόσβασης».



Με την από 26η Ιουλίου 2007, αγορά γειτνιάζοντος κτιρίου, µε το υποκατάστηµά της εταιρίας επί της
οδού Λοχαγού ∆εδούση & Λ. Μεσογείων 302, συνολικών τετραγωνικών µέτρων 276,83 µε δικαίωµα
υψούν, αξίας ποσού σε χιλ.€ 653.



Σύµφωνα µε την από 29η του µηνός Ιουνίου 2007, απόφαση της Εικοστής Πρώτης Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης η εταιρία προέβη την περίοδο από 1ης Ιουλίου έως 31ης ∆εκεµβρίου 2007 στην αγορά
πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ιδίων κοινών ονοµαστικών µετοχών συνολικής αξίας ποσού σε χιλ. €
811. Το παραπάνω ποσό που πληρώθηκε για την απόκτηση των Ιδίων Μετοχών µείωσε την καθαρή θέση
της εταιρίας. Η απόκτηση από την εταιρία Ιδίων Μετοχών έγινε στα πλαίσια της θέσπισης προγράµµατος
παροχής ∆ικαιωµάτων προαιρέσεως αγοράς µετοχών (stock purchase option plan) στο προσωπικό της
εταιρίας και ειδικότερα, στην αγορά πεντακοσίων χιλιάδων (500.000), κοινών ονοµαστικών µετοχών της
εταιρείας σε τιµή που θα κυµαίνεται µεταξύ 0,5 και 5€, εντός έξι (6) µηνών (η οποία και
πραγµατοποιήθηκε µέσα στο καθορισµένο διάστηµα), τις οποίες και θα χορηγήσει στο προσωπικό το
δικαίωµα προαιρέσεως αγοράς των µετοχών αυτών στην τιµή του 1,1€. Το δικαίωµα προαιρέσεως
αγοράς µετοχών της εταιρίας θα πρέπει να ασκηθεί από τους ανωτέρω δικαιούχους εντός χρονικού
διαστήµατος τριών (3) ετών από την 1-3-2008.

8.10

ΑΝΑ∆ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ

8.10.1 ΑΝΑ∆ΙΑΤΑΞΗ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
Τα Ίδια Κεφάλαια των προηγουµένων χρήσεων αναδιατάχθηκαν για να καταστούν συγκρίσιµα µε αυτά της
κλειόµενης χρήσης. Η αναδιάταξη δεν είχε καµία επίδραση στα Ίδια Κεφάλαια, στο σύνολο του Ενεργητικού ή
στο σύνολο του Παθητικού αλλά ούτε στα Κέρδη χρήσης που κατανέµονται στους µετόχους ή τη µειοψηφία.
Η αναδιάταξη έγινε για να απεικονιστούν οι «Ζηµιές από πώληση ή αποτίµηση συµµετοχών και χρεογράφων»
από τα «Αποθεµατικά» στα «Αποτελέσµατα εις νέον».
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Παρατίθεται πίνακας ανακατανοµής των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρίας για τα έτη 2003, 2004, 2005, 2006:

Εκδοθέν κεφάλαιο

Υπέρ το άρτιο έκδοση

∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας κτιρίων &
οικοπέδων βάσει ∆.Λ.Π.
Αποθεµατικά
Ζηµιές από πώληση ή υποτίµηση Συµµετοχών και
Χρεογράφων
Σωρευµένα κέρδη (ζηµιές)
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους
µετόχους της Μητρικής
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

∆ΗΜ/ΜΕΝΑ*

ΑΝ/ΓΜΕΝΑ

31.12.2003
∆ΗΜ/ΜΕΝΑ*

∆ιαφορά

Κεφάλαιο και Αποθεµατικά

ΑΝ/ΓΜΕΝΑ

31.12.2004

∆ιαφορά

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

∆ΗΜ/ΜΕΝΑ*

∆ιαφορά

ΑΝ/ΓΜΕΝΑ

31.12.2005

ΑΝ/ΓΜΕΝΑ

∆ΗΜ/ΜΕΝΑ*

∆ιαφορά

31.12.2006

ποσά εκφρασµένα σε χιλ. €

0

8.424

8.424

0

8.424

8.424

0

8.424

8.424

0

10.255

10.255

0

10.255

10.255

0

10.255

10.255

0

8.424

8.424

10.255

10.255

0
0

3.008

3.008

0

3.008

3.008

0

3.008

3.008

0

2.902

2.902

0

404

404

0

404

404

0

340

340

0

340

340

-5.724

0

-5.724

-5.724

0

-5.724

-4.047

0

-4.047

-4.047

0

-4.047

5.724

-11.739

-6.015

5.724

-12.535

-6.811

4.047

-12.299

-8.252

4.047

-13.185

-9.138

0

10.352

10.352

0

9.556

9.556

0

9.728

9.728

0

8.736

8.736

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.352

10.352

0

9.556

9.556

0

9.728

9.728

0

8.736

8.736
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Παρατίθεται πίνακας ανακατανοµής των Ιδίων Κεφαλαίων του Οµίλου για τα έτη 2003 , 2004, 2005, 2006:

Εκδοθέν κεφάλαιο

Υπέρ το άρτιο έκδοση

∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας κτιρίων &
οικοπέδων βάσει ∆.Λ.Π.
Αποθεµατικά
Ζηµιές από πώληση ή υποτίµηση Συµµετοχών και
Χρεογράφων
Σωρευµένα κέρδη (ζηµιές)
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους
της Μητρικής
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

∆ΗΜ/ΜΕΝΑ*

ΑΝ/ΓΜΕΝΑ

31.12.2003
∆ΗΜ/ΜΕΝΑ*

∆ιαφορά

Κεφάλαιο και Αποθεµατικά

ΑΝ/ΓΜΕΝΑ

31.12.2004

∆ιαφορά

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

∆ΗΜ/ΜΕΝΑ*

∆ιαφορά

ΑΝ/ΓΜΕΝΑ

31.12.2005

ΑΝ/ΓΜΕΝΑ

∆ΗΜ/ΜΕΝΑ*

∆ιαφορά

31.12.2006

ποσά εκφρασµένα σε χιλ. €

0

8.424

8.424

0

8.424

8.424

0

8.424

8.424

0

10.255

10.255

0

10.255

10.255

0

10.255

10.255

0

8.424

8.424

10.255

10.255

0
0

3.008

3.008

0

3.008

3.008

0

3.008

3.008

0

2.902

2.902

0

552

552

0

408

408

0

408

408

0

404

404

-5.724

0

-5.724

-5.670

0

-5.670

-5.877

0

-5.877

-6.023

0

-6.023

5.724

-11.488

-5.764

5.670

-12.573

-6.903

5.877

-14.157

-8.280

6.023

-15.521

-9.498

0

10.751

10.751

0

9.522

9.522

0

7.938

7.938

0

6.464

6.464

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.751

10.751

0

9.522

9.522

0

7.938

7.938

0

6.464

6.464
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8.11

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΠΟ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31Η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

Πέρα των ήδη αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν άλλα µεταγενέστερα των οικονοµικών
καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν είτε τον Όµιλο είτε την Εταιρία, στα οποία επιβάλλεται
αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.
8.12

ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ

8.12.1 ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΩΝ
ΟΙΚΟΜΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ «SPACE HELLAS AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ–ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ–
ΕΞΑΓΩΓΕΣ» ΕΠΙ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ 2007
Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
Επί των Ετήσιων Αναθεωρηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσης από 1ης Ιανουαρίου έως
31ης ∆εκεµβρίου 2007.
Αγ. Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2008
Κύριοι Μέτοχοι,
Κατά την κατάθεση προς έγκρισή σας, των Ετήσιων Αναθεωρηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων για
τη χρονική περίοδο από 1ης Ιανουαρίου έως 31ης ∆εκεµβρίου 2007, σας παρουσιάζουµε την παρούσα
έκθεσή µας επί των οικονοµικών µεγεθών της εταιρίας και του Οµίλου.
Σας παραθέτουµε αναλυτικότερα, στοιχεία των ανωτέρω οικονοµικών καταστάσεων σε σχέση µε τα
αντίστοιχα της προηγούµενης χρήσεως.
8.12.2 ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ
Γενικά
Η εν λόγω χρήση είναι η 12η κατά σειρά, κατά την οποία καταρτίζονται οι Ενοποιηµένες Οικονοµικές
Καταστάσεις του Οµίλου.
Τα στοιχεία ισολογισµού, αποτελεσµάτων χρήσης, µεταβολών καθαρής θέσης και ταµειακών ροών
της ως άνω χρήσης όπως δηµοσιεύθηκαν και υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση, συντάχθηκαν
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ολική ενοποίηση των οικονοµικών καταστάσεων έγινε µε βάση τις αντίστοιχες οικονοµικές
καταστάσεις της 31.12.2007 των εταιριών:
I. Εταιρία SPACE ∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ. µε έδρα την Αθήνα, ποσοστό
συµµετοχής 100,00%.
II. Εταιρία SPACE HELLAS (CYPRUS) LTD. µε έδρα την Λεµεσό, ποσοστό συµµετοχής 100,00%.
Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις συµπεριλήφθηκε µε τη µέθοδο καθαρής θέσης η
επένδυση της εταιρίας µας σε συγγενή και η συµµετοχή της σε δύο κοινοπραξίες:

I. Εταιρία GARNEΤT A.E. µε έδρα την Αθήνα, ποσοστό συµµετοχής 50,00%, σε εκκαθάριση.
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II. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Μ.Υ. µε έδρα την Αθήνα, ποσοστό συµµετοχής 51,00%.
III. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΛΚΥΟΝΑ µε έδρα την Αγ. Παρασκευή Αττικής και ποσοστό συµµετοχής 99%.
IV. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ INFO QUEST – SPACE HELLAS
συµµετοχής 35%.

µε έδρα την Καλλιθέα Αττικής και

ποσοστό

V. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ SPACE HELLAS – ΣΥΜΠΟΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ µε έδρα την Αγ. Παρασκευή
Αττικής και ποσοστό συµµετοχής 50%.

Σηµειώσεις


Tα Ίδια Κεφάλαια της θυγατρικής εταιρίας SPACE ∆ΥΚΤΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε
είναι µικρότερα του ηµίσεως (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου και συντρέχουν οι προϋποθέσεις
εφαρµογής των διατάξεων του αρθ. 45 του Κ.Ν 3190/1955. Η εταιρία θα λάβει τα προσήκοντα µέτρα,
ώστε να αρθούν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του άρθρου αυτού.



Με την από 29-6-2007 και µε αριθµό πρωτοκόλλου Κ2 – 9687 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης
εγκρίθηκε η συγχώνευση των ανωνύµων εταιριών «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ –
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ» και «SPACEPHONE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ –
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Η
παραπάνω η συγχώνευση µε απορρόφηση επέφερε µεταβολή στα µεγέθη της Εταιρίας σε ποσοστό
µικρότερο του 25%. Κατά συνέπεια τα οικονοµικά µεγέθη της εταιρίας για τη περίοδο 01.01.2007 έως
31.12.2007 σε σχέση µε την προηγούµενη αντίστοιχη περίοδο δεν είναι απολύτως συγκρίσιµα.



Η εταιρία SPACE ROMANIA SRL η οποία τελούσε υπό εκκαθάριση διαγράφηκε από το µητρώο
Εµπορίου Ρουµανίας µε διανοµή του εναποµείναντος Ενεργητικού της µετά την εκκαθάριση τους
εταίρους. Σηµειώνεται ότι από την εκκαθάριση της SPACE ROMANIA SRL προέκυψε ζηµία η οποία
επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της τρέχουσας περιόδου της εταιρίας ποσού σε χιλ.€ 103. Σε επίπεδο
κύκλου εργασιών του οµίλου η εκκαθάριση της SPACE ROMANIA SRL δεν είχε καµία επίπτωση αφού
οι πωλήσεις των τελευταίων ετών ήταν µηδενικές.



Με την 287 Πράξη σύστασης κοινοπραξίας, την 26η Ιουλίου 2007 µεταξύ της εταιρίας µας SPACE
HELLAS, µε ποσοστό συµµετοχής 35% και της εταιρίας Info Quest, µε ποσοστό συµµετοχής 65%,
συστήθηκε κοινοπραξία µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Info Quest – SPACE HELLAS». Σκοπός της
Κοινοπραξίας είναι η εκτέλεση του δηµοπρατηθέντος έργου «Προµήθεια Εξοπλισµού και Λογισµικού
Συστηµάτων για την ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήµατος Κτηµατογράφησης της Κτηµατολόγιο
Α.Ε.».



Με το από 14ης Αυγούστου 2007 Συµβόλαιο Σύστασης Κοινοπραξίας µεταξύ της εταιρίας µας SPACE
HELLAS, µε ποσοστό συµµετοχής 50% και της εταιρίας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΜΠΟΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Ε.Π.Ε, µε ποσοστό συµµετοχής 50%, συστήθηκε κοινοπραξία µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
SPACE HELLAS Α.Ε. - ΚΩΝ. ΣΥΜΠΟΝΗΣ ΜΟΝ.ΕΠ.Ε.». Σκοπός της Κοινοπραξίας είναι η εκτέλεση του
δηµοπρατηθέντος έργου «Προµήθεια και Εγκατάσταση Ευρυζωνικού ∆ικτύου Πρόσβασης».

Ειδικότερα:
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο επιχειρώντας µια πλήρη ενηµέρωση επί των εργασιών του Οµίλου καθώς
και των στοιχείων ισολογισµού, αποτελεσµάτων χρήσης, µεταβολών καθαρής θέσης και ταµειακών
ροών αυτού σας γνωρίζει τα κάτωθι:


Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου ανήλθε στο ποσό των χιλ. € 44.756 έναντι της προηγούµενης
χρήσης του έτους 2006 ποσού σε χιλ. € 30.716, αύξηση που προέρχεται κατά κύριο λόγο από την
αύξηση τζίρου της µητρικής.



Τα µικτά κέρδη του Οµίλου, ανήλθαν στο ποσό των χιλ. € 13.530 έναντι του ποσού των χιλ.
8.362 της προηγούµενης χρήσης.
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Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων
του Οµίλου, ανήλθαν στο ποσό των χιλ. € 3.535 έναντι του ποσού των χιλ. € 2.395 της
προηγούµενης χρήσης.



Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων του Οµίλου,
ανήλθαν στο ποσό των χιλ. € 2.755 έναντι του ποσού των χιλ. € 1.649 της προηγούµενης χρήσης.



Τα κέρδη προ φόρων του Οµίλου ανήλθαν σε χιλ. € 1.829 έναντι χιλ. € 1.450 της προηγούµενης
χρήσης.



Τα κέρδη µετά από φόρους του Οµίλου ανήλθαν σε χιλ. € 1.839 έναντι χιλ. € 1.211 της
προηγούµενης χρήσης.

Ενεργητικό


To σύνολο ενεργητικού της χρήσεως, ανέρχεται σε χιλ. € 41.833 έναντι χιλ. € 28.854 της
προηγούµενης χρήσης.



Τα πάγια στοιχεία του Ενεργητικού µετά τις αποσβέσεις ανήλθαν στο ποσό των χιλ. € 10.277
έναντι χιλ. € 9.533 της προηγούµενης χρήσης.



Τα αποθέµατα εµπορευµάτων, πρώτων και βοηθητικών υλών καθώς και αναλωσίµων υλικών
ανέρχονται στο ποσό των χιλ. € 1.817 έναντι χιλ. € 611.



Οι απαιτήσεις από πελάτες του Οµίλου διαµορφώθηκαν στο ποσό των χιλ. € 23.308 έναντι σε
χιλ. € 10.740 της προηγούµενης χρήσης.
Οι απαιτήσεις όλες είναι ασφαλούς εισπράξεως.



Τα λοιπά στοιχεία ενεργητικού ανήλθαν στο ποσό των χιλ. € 6.431 έναντι σε χιλ. € 7.970 της
προηγούµενης χρήσης.

Παθητικό
 Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις του Οµίλου ανέρχονται στο συνολικό ποσό των χιλ. € 1.693
έναντι σε χιλ.€ 3.206 της προηγούµενης χρήσης.



Οι βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις του Οµίλου ανέρχονται στο ποσό των χιλ. €
15.507 έναντι σε χιλ.€ 7.282 της προηγούµενης χρήσης.



Οι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις του Οµίλου ανέρχονται στο ποσό των χιλ. € 13.269
έναντι σε χιλ.€ 7.615 της προηγούµενης χρήσης.

Ο Όµιλος µας παρακολουθεί τις υποχρεώσεις και φροντίζει ώστε να είναι απόλυτα συνεπής διατηρώντας την
καλή του φήµη και στον τοµέα αυτό.


Η καθαρή θέση του Οµίλου ανέρχεται στο ποσό σε χιλ. € 11.364 έναντι σε χιλ. € 10.751 της
προηγούµενης χρήσης παρουσιάζοντας αύξηση κατά ποσοστό 5,71%.

Στοιχεία Κατάστασης Ταµειακής Ροών
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Το σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες του Οµίλου ανέρχεται στο
ποσό των χιλ. € -4.940 έναντι της προηγούµενης χρήσης όπου ανερχόταν σε χιλ. € 4.793.
Οι ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες, παρουσιάζονται αρνητικές.
Η σηµαντική αύξηση του τζίρου, στο δεύτερο εξάµηνο του 2007, µεγάλο µέρος της οποίας προήλθε
από τη συµµετοχή της εταιρίας σε σύνθετα έργα χρονικής ωρίµανσης εξαµήνου, οδήγησε τόσο στην
αύξηση των αποθεµάτων όσο και στην αύξηση των απαιτήσεων ενώ η αύξηση των υποχρεώσεων
δεν ήταν δυνατόν να υπερκαλύψει αυτές τις αυξήσεις.



Το σύνολο εισροών / εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες του Οµίλου ανέρχεται στο
ποσό των χιλ. € -2.236 έναντι της προηγούµενης χρήσης όπου ανερχόταν σε χιλ. € -1.682, λόγω
της έντονης επενδυτικής δραστηριότητας του Οµίλου για την τρέχουσα χρήση.
Οι ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες, παρουσιάζονται επίσης αρνητικές.
Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αγορά νέου κτιρίου και αγορά Ιδίων Μετοχών.



Το σύνολο εισροών / εκροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες του Οµίλου ανέρχεται
στο ποσό των χιλ. € 6.472 έναντι της προηγούµενης χρήσης όπου ανερχόταν σε χιλ. € -2.300.
Οι ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες, εµφανίζουν αύξηση των δανειακών
κεφαλαίων τα οποία και χρηµατοδοτούν τις λειτουργικές και επενδυτικές δραστηριότητες.

8.12.3 ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Γενικά
Η εν λόγω εταιρική χρήση είναι η 22η κατά σειρά και περιλαµβάνει τη χρονική περίοδο από 1ης
Ιανουαρίου έως 31ης ∆εκεµβρίου 2007.
Οι δραστηριότητες της εταιρίας υπήρξαν σύµφωνες µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τους σκοπούς
της, όπως αυτοί ορίζονται από το καταστατικό της.
Τα στοιχεία ισολογισµού, αποτελεσµάτων χρήσης, µεταβολών καθαρής θέσης και ταµειακών ροών
της ως άνω χρήσης όπως δηµοσιεύθηκαν και υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση, προκύπτουν από
τα βιβλία και στοιχεία της εταιρίας και συντάχθηκαν σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ειδικότερα:
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο επιχειρώντας µια πλήρη ενηµέρωση επί των εργασιών της εταιρίας καθώς
και των στοιχείων ισολογισµού, αποτελεσµάτων χρήσης, µεταβολών καθαρής θέσης και ταµειακών
ροών αυτής, σας γνωρίζει τα κάτωθι:


Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των χιλ. € 44.455 έναντι της προηγούµενης
χρήσης του έτους 2006 ποσού σε χιλ. € 29.141, εµφανίζεται αύξηση ποσοστού 52,55% . Η
αύξηση αυτή αποτυπώνει τόσο την ανάπτυξη υπαρχόντων δραστηριοτήτων όσο και την επέκταση
της εταιρίας σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες.



Τα µικτά κέρδη της εταιρίας, ανήλθαν στο ποσό των χιλ. € 13.351 έναντι του ποσού των χιλ. €
8.698 της προηγούµενης χρήσης.



Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων
της εταιρίας, ανήλθαν στο ποσό των χιλ. € 3.421 έναντι του ποσού των χιλ. € 1.641 της
προηγούµενης χρήσης.



Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων της εταιρίας,
ανήλθαν στο ποσό των χιλ. € 2.642 έναντι του ποσού των χιλ. € 1.010 της προηγούµενης χρήσης.
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Τα κέρδη προ φόρων της εταιρίας ανήλθαν σε χιλ. € 1.716 έναντι χιλ. € 802 της προηγούµενης
χρήσης.



Τα κέρδη µετά από φόρους της εταιρίας ανήλθαν σε χιλ. € 1.744 έναντι χιλ. € 802της
προηγούµενης χρήσης.

Ενεργητικό
 To γενικό σύνολο ενεργητικού της κλειόµενης χρήσεως, ανέρχεται σε χιλ. € 42.401
έναντι χιλ. € 24.487 της προηγούµενης χρήσης.


Τα πάγια στοιχεία του Ενεργητικού µετά τις αποσβέσεις ανήλθαν στο ποσό των χιλ. € 10.845
έναντι χιλ.€ 10.370 της προηγούµενης χρήσης, η αύξηση κατά κύριο λόγο οφείλεται στην από 26η
Ιουλίου 2007, αγορά γειτνιάζοντος κτιρίου, µε το υποκατάστηµά της εταιρίας επί της οδού Λοχαγού
∆εδούση & Λ. Μεσογείων 302, συνολικών τετραγωνικών µέτρων 276,83 µε δικαίωµα υψούν, αξίας
ποσού σε χιλ.€ 653. Επίσης, οφείλεται και στις µεταβολές του ύψους των συµµετοχών µας σε άλλες
εταιρίες όπως η συµµετοχή µας στην Κοινοπραξία SPACE HELLAS –ΣΥΜΠΟΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΠΕ καθώς και η συµµετοχή µας στην Κοινοπραξία INFOQUEST – SPACE HELLAS.



Τα αποθέµατα εµπορευµάτων, πρώτων και βοηθητικών υλών καθώς και αναλωσίµων υλικών
ανέρχονται στο ποσό των χιλ. € 1.817 έναντι χιλ. € 342 τα οποία κυµαίνονται τα ίδια περίπου
επίπεδα.



Οι απαιτήσεις από πελάτες της εταιρίας διαµορφώθηκαν στο ποσό των χιλ. € 23.214 έναντι σε
χιλ. € 9.921 της προηγούµενης χρήσης. Η αύξηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγω στη αύξηση του
κύκλου εργασιών της εταιρίας.
Οι απαιτήσεις όλες είναι ασφαλούς εισπράξεως.



Τα λοιπά στοιχεία ενεργητικού ανήλθαν στο ποσό των χιλ. € 6.525 έναντι σε χιλ. € 3.854 της
προηγούµενης χρήσης.



Παθητικό
Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις της εταιρίας ανέρχονται στο συνολικό ποσό των χιλ. € 2.034
έναντι σε χιλ.€ 1.212 της προηγούµενης χρήσης.



Οι βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις της εταιρίας ανέρχονται στο ποσό των χιλ. €
15.507 έναντι σε χιλ.€ 6.539 της προηγούµενης χρήσης.



Οι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της εταιρίας ανέρχονται στο ποσό των χιλ. € 13.282
έναντι σε χιλ.€ 6.384 της προηγούµενης χρήσης



Η εταιρία µας παρακολουθεί τις υποχρεώσεις και φροντίζει ώστε να είναι απόλυτα συνεπής
διατηρώντας την καλή της φήµη και στον τοµέα αυτό.



Η καθαρή θέση των µετόχων της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό σε χιλ. € 11.578 έναντι σε χιλ. €
10.352 της προηγούµενης χρήσης.

Στοιχεία Κατάστασης Ταµειακής Ροών
 Το σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες της εταιρίας
παρουσιάζονται αρνητικές και ανέρχονται στο ποσό των χιλ. € -4.946 έναντι της προηγούµενης
χρήσης ποσού σε χιλ. € 4.072.
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Οι ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες, παρουσιάζονται αρνητικές.
Η σηµαντική αύξηση του τζίρου, στο δεύτερο εξάµηνο του 2007, µεγάλο µέρος της οποίας προήλθε
από την συµµετοχή της εταιρείας σε σύνθετα έργα χρονικής ωρίµανσης εξαµήνου, οδήγησε τόσο
στην αύξηση των αποθεµάτων όσο και στην αύξηση των απαιτήσεων, ενώ η αύξηση των
υποχρεώσεων δεν ήταν δυνατόν να υπερκαλύψει αυτές τις αυξήσεις


Το σύνολο εισροών / εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες της εταιρίας ανέρχεται στο
ποσό των χιλ. € -2.252 έναντι της προηγούµενης χρήσης όπου ανερχόταν σε χιλ. € -2.078.
Οι ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες, παρουσιάζονται επίσης αρνητικές.
Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αγορά νέου κτιρίου και αγορά Ιδίων Μετοχών.



Το σύνολο εισροών / εκροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες της εταιρίας ανέρχεται
στο ποσό των χιλ. € 6.472 έναντι της προηγούµενης χρήσης όπου ανερχόταν σε χιλ. € -1.185.
Οι ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες, εµφανίζουν αύξηση των δανειακών
κεφαλαίων τα οποία και χρηµατοδοτούν τις λειτουργικές και επενδυτικές δραστηριότητες.

8.12.4 ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
Η εταιρία δεν αντιµετωπίζει ιδιαιτέρους κινδύνους περάν των εξής:
Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Η εταιρεία διενεργεί συναλλαγές σε συνάλλαγµα. Ως εκ τούτου, εκτίθεται στις διακυµάνσεις
συναλλαγµατικών ισοτιµιών.
Η έκθεση της εταιρίας σε συναλλαγµατικούς κινδύνους προέρχεται κυρίως από εµπορικές
συναλλαγές σε ξένο νόµισµα που αφορούν εισαγωγές ή εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών και από
επενδύσεις σε χώρες του εξωτερικού.
Ο κίνδυνος αυτός αντιµετωπίζεται στα πλαίσια των εγκεκριµένων κατευθύνσεων µε τη χρήση
προθεσµιακών συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης σε συνάλλαγµα.
Κίνδυνος επιτοκίου
Τα λειτουργικά έσοδα της εταιρίας δεν επηρεάζονται σηµαντικά από τις διακυµάνσεις των επιτοκίων.
Η έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίων για τις υποχρεώσεις και επενδύσεις παρακολουθείται σε
προϋπολογιστική βάση.
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Πιστωτικός κίνδυνος
Η εταιρία δεν αντιµετωπίζει σηµαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Οι απαιτήσεις από πελάτες
προέρχονται από µια ευρεία πελατειακή βάση. Η χρηµατοοικονοµική κατάσταση των πελατών
παρακολουθείται διαρκώς από την εταιρία. Όταν κρίνεται απαραίτητο, ζητείται επιπλέον εξασφάλιση
ως εγγύηση της πίστωσης.
Για ειδικούς πιστωτικούς κινδύνους γίνονται προβλέψεις για ζηµίες από απαξίωση. Στο τέλος του
έτους η ∆ιοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος, που να µην
καλύπτεται ήδη από κάποια εξασφάλιση ή από πρόβλεψη επισφαλούς απαιτήσεως.
Κίνδυνος Ρευστότητας
Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται µε την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασµού
ρευστών διαθεσίµων και εγκεκριµένων τραπεζικών πιστώσεων.
Η εταιρία διαχειρίζεται τους κινδύνους που µπορεί να δηµιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς
ρευστότητας, φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισµένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση.
Οι υπάρχουσες διαθέσιµες αχρησιµοποίητες εγκεκριµένες τραπεζικές πιστώσεις προς την εταιρία είναι
επαρκείς ώστε να αντιµετωπιστεί οποιαδήποτε πιθανή ανάγκη χρηµατοδότησης.
∆εν υπάρχουν σηµαντικές αβεβαιότητες που να σχετίζονται µε τη λειτουργία της επιχείρησης.

8.12.5 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Τα υποκαταστήµατα που λειτουργούν κατά την 31.12.2007 στην εταιρία είναι τα εξής:
Εγκαταστάσεις

Α/Α

∆ιεύθυνση Εγκατάστασης

1.

Χολαργός

Λ. Μεσογείων 302 Χολαργός

2.

Θεσσαλονίκη

Γιαν.- Ι.Καρ. & Π. Κυρίλλου Θεσσαλονίκη

3.

Αθήνα

Εµµανουήλ Μπενάκη 59 Αθήνα

4.

Πάτρα

Γκότση 26-28 Πάτρα

5.

Κρήτη

Εθνικής Αντιστάσεως 101 Κρήτη

6.

Ιωάννινα

Τσιριγώτη 14 & Κάνιγγος Ιωάννινα

Η εταιρία µας ερευνά κατά τακτά χρονικά διαστήµατα και αξιολογεί εάν η ύπαρξη των ανωτέρω
υποκαταστηµάτων καλύπτει την ανάπτυξη της εµπορικής της δραστηριότητας.
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8.12.6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ

31.12.2006

31.12.2007

31.12.2006

108,66%

129,69%

109,61%

109,24%

102,35%

125,59%

103,30%

106,59%

4,16%

12,77%

3,60%

9,39%

0,08

0,23

0,09

0,08

268,12%

168,39%

266,22%

136,56%

Βραχυπρόθεσµες . υποχρεώσεις προς Ίδια Κεφάλαια CUERRENT LIABILITIES
TO NET WORTH
Κάλυψης παγίων FIXED ASSETS TO NET WORTH

253,22%

138,57%

248,65%

124,85%

87,82%

85,37%

88,62%

96,80%

Ιδίων Κεφαλαίων προς σύνολο υποχρεώσεων(πλέον προβλέψεων)OWNER'S
EQUITY TO TOTAL LIABILITIES
Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Συνολικό Ενεργητικό CUERRENT ASSETS TO
TOTAL ASSETS RATIO
ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤAΣ (ACTIVITY RATIOS)

37,30%

59,39%

37,56%

73,23%

74,75%

66,96%

74,42%

57,65%

25,72 φορές

48,49 φορές

28,81 φορές

62,63 φορές

Ταχύτητα Κυκλοφορίας Παγίων FIXED ASSETS TURNOVER RATIO

4,48 φορές

3,35 φορές

4,33 φορές

2,91 φορές

Μέση Περίοδος Είσπραξης απαιτήσεων DAYS OF SALES OUTSTANDING
(D.S.O)
Ταχύτητα Κυκλοφορίας συνολικού Ενεργητικού ASSET TURNOVER RATIO

161,37
ηµέρες
1,07 φορές

184,97
ηµέρες
1,06 φορές

175,56
ηµέρες
1,05 φορές

169,46
ηµέρες
1,19 φορές

Ταχύτητα Κυκλοφορίας Ιδίων Κεφαλαίων OWNER'S EQUITY TURNOVER
RATIO

3,94 φορές

2,86 φορές

3,84 φορές

2,82 φορές

Μικτού Κέρδους Εκµεταλλεύσεως GROSS PROFIT MARGIN

30,23%

27,22%

30,03%

29,85%

Καθαρού Κέρδους Εκµεταλλεύσεως NET PROFIT MARGIN

4,09%

4,72%

3,86%

2,75%

Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων προ αποσβέσεων RETURN OF INVESTMENT

22,96%

20,43%

21,55%

13,85%

Αποδοτικότητας συνολικών επενδύσεων EFFICIENCY OF TOTAL ASSETS

16,10%

13,49%

14,82%

7,75%

6,67%

7,40%

6,31%

5,78%

0,65 φορές

0,57 φορές

0,64 φορές

0,57 φορές

99,89%

116,58%

100,16%

98,81%

2,90 φορές

3,12 φορές

2,79 φορές

2,31 φορές

Λειτουργικών εξόδων προς πωλήσεις OPERATING EXPENSES TO NET SALES

30,13%

43,80%

30,19%

28,66%

∆ανειακής επιβάρυνσης LOANS TO TOTAL ASSETS

37,45%

33,22%

37,76%

28,16%

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΟΣ (LIQUIDITY RATIOS)

Α1.

Αριθµοδείκτης Γενικής Ρευστότητας ή Κεφαλαίου Κίνησης CURRENT RATIO

Α2.

Άµεσης Ρευστότητας QUICK RATIO

Α3.

Ειδικής Ρευστότητας ACID TEST RATIO

Β.

Στοιχεία Εταιρίας

31.12.2007
Α.

Α4.

Στοιχεία Οµίλου

Κεφάλαιο Κίνησης προς Κυκλοφούν Ενεργητικό WORKING CAPITAL TO
CURRENT ASSETS
ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (CAPITAL
RATIOS)
Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια STRUCTURE
DEPT TO EQUITY

Β1.
Β2.
Β3.
Β4.
Β5.
Γ.
Ταχύτητα Κυκλοφορίας Αποθεµάτων INVENTORIES TURNOVER RATIO
Γ1.
Γ2.
Γ3.
Γ4.
Γ5.
∆.

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΟΣ (PROFITABILITY RATIOS)

∆1.
∆2.
∆3.
∆4.
∆5.

Αποδοτικότητας απασχολουµένων κεφαλαίων RETURN ON TOTAL CAPITAL
EMPLOYED
Οικονοµικής µόχλευσης FINANCIAL LEVERAGE RATIO

∆6.
∆ΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (OPERATING EXPENSES RATIOS)

Ε.
Ε1.
Ε2.
Ε3.
Ε4.

Λειτουργικών εξόδων OPERATING RATIO
Ταχύτητας κάλυψης τόκων INTEREST RATIO

8.12.7 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Με την από 29-6-2007 και µε αριθµό πρωτοκόλλου Κ2 – 9687 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης
εγκρίθηκε η συγχώνευση των ανωνύµων εταιριών «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ –
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ» και «SPACEPHONE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Η παραπάνω η
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συγχώνευση µε απορρόφηση επέφερε µεταβολή στα µεγέθη της Εταιρίας σε ποσοστό µικρότερο του
25%. Κατά συνέπεια τα οικονοµικά µεγέθη της εταιρίας για τη περίοδο 01.01.2007 έως 31.12.2007 σε
σχέση µε την προηγούµενη αντίστοιχη περίοδο δεν είναι απολύτως συγκρίσιµα.

Η εταιρία SPACE ROMANIA SRL η οποία τελούσε υπό εκκαθάριση διαγράφηκε από το µητρώο
Εµπορίου Ρουµανίας µε διανοµή του εναποµείναντος Ενεργητικού της µετά την εκκαθάριση από τους
εταίρους. Σηµειώνεται ότι από την εκκαθάριση της SPACE ROMANIA SRL προέκυψε ζηµία η οποία
επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της τρέχουσας περιόδου της εταιρίας ποσού σε χιλ.€ 103. Σε επίπεδο κύκλου
εργασιών του οµίλου η εκκαθάριση της SPACE ROMANIA SRL δεν είχε καµία επίπτωση αφού οι πωλήσεις
των τελευταίων ετών ήταν µηδενικές.

Με την 287 Πράξη σύστασης κοινοπραξίας, την 26η Ιουλίου 2007 µεταξύ της εταιρίας µας SPACE
HELLAS, µε ποσοστό συµµετοχής 35% και της εταιρίας Info Quest, µε ποσοστό συµµετοχής 65%,
συστήθηκε κοινοπραξία µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Info Quest – SPACE HELLAS». Σκοπός της
Κοινοπραξίας είναι η εκτέλεση του δηµοπρατηθέντος έργου «Προµήθεια Εξοπλισµού και Λογισµικού
Συστηµάτων για την ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήµατος Κτηµατογράφησης της Κτηµατολόγιο
Α.Ε.».

Με το από 14ης Αυγούστου 2007 Συµβόλαιο Σύστασης Κοινοπραξίας µεταξύ της εταιρίας µας SPACE
HELLAS, µε ποσοστό συµµετοχής 50% και της εταιρίας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΜΠΟΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Ε.Π.Ε, µε ποσοστό συµµετοχής 50%, συστήθηκε κοινοπραξία µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ SPACE
HELLAS Α.Ε. - ΚΩΝ. ΣΥΜΠΟΝΗΣ ΜΟΝ.ΕΠ.Ε.». Σκοπός της Κοινοπραξίας είναι η εκτέλεση του
δηµοπρατηθέντος έργου «Προµήθεια και Εγκατάσταση Ευρυζωνικού ∆ικτύου Πρόσβασης».

Η εταιρία µας SPACE HELLAS AE συµµετέχει µε 17,17% στην εταιρία περιορισµένης ευθύνης µε την
επωνυµία « Mobics Τηλεπικοινωνιακές και Συµβουλευτικές Υπηρεσίες Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης» µε
αντικείµενο: Την
αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσµάτων των ερευνητών - εταίρων που
περιλαµβάνουν την αναπτυχθείσα πλατφόρµα ανάπτυξης και παροχής τηλεπικοινωνιών υπηρεσιών MOSER
και την αποκτηθείσα ερευνητική τεχνογνωσία των ερευνητών – εταίρων για σύνταξη των προδιαγραφών,
για το σχεδιασµό και την υλοποίηση και βελτιστοποίηση εξειδικευµένων εφαρµογών για συστήµατα
ασύρµατων και κινητών επικοινωνιών, λογισµικού κινητού ή διάχυτο (pervasive) υπολογισµού (π.χ. LBS,
WWW for Wireless) - ολοκληρωµένων λύσεων για ασύρµατες επικοινωνίες και σχετικές υπηρεσίες
προστιθεµένης αξίας (value added network services) παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και
εφαρµογών προστιθέµενης αξίας σε εν κινήσει χρήστες (mobile VAS) παροχή τεχνικών συµβουλευτικών
υπηρεσιών γνωµοδοτήσεις, αναλύσεις, πραγµατογνωµοσύνες, επιστηµονικές µελέτες για ζητήµατα συναφή
µε την γενικότερη περιοχή του κινητού υπολογισµού (Mobile Computing) µε έµφαση στις εξαρτώµενες
από τη θέση υπηρεσίες (Location Based Services, LBS) καθώς και υπηρεσίες διαχειριστικής υποστήριξης
(management consulting) σε θέµατα µεγάλων έργων πληροφορικής συναφούς αντικειµένου.

Σύµφωνα µε την από 29η του µηνός Ιουνίου 2007, απόφαση της Εικοστής Πρώτης Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης η εταιρία προέβη την περίοδο από 1ης Ιουλίου έως 31ης ∆εκεµβρίου 2007 στην αγορά
πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ιδίων κοινών ονοµαστικών µετοχών συνολικής αξίας ποσού σε χιλ. € 811.
Το παραπάνω ποσό που πληρώθηκε για την απόκτηση των Ιδίων Μετοχών µείωσε την καθαρή θέση της
εταιρίας. Η απόκτηση από την εταιρία Ιδίων Μετοχών έγινε στα πλαίσια της θέσπισης προγράµµατος
παροχής ∆ικαιωµάτων προαιρέσεως αγοράς µετοχών (stock purchase option plan) στο προσωπικό της
εταιρίας και ειδικότερα, στην αγορά πεντακοσίων χιλιάδων (500.000), κοινών ονοµαστικών µετοχών της
εταιρείας σε τιµή που θα κυµαίνεται µεταξύ 0,5 και 5€, εντός έξι (6) µηνών (η οποία και
πραγµατοποιήθηκε µέσα στο καθορισµένο διάστηµα), τις οποίες και θα χορηγήσει στο προσωπικό το
δικαίωµα προαιρέσεως αγοράς των µετοχών αυτών στην τιµή του 1,1€. Το δικαίωµα προαιρέσεως αγοράς
µετοχών της εταιρίας θα πρέπει να ασκηθεί από τους ανωτέρω δικαιούχους εντός χρονικού διαστήµατος
τριών (3) ετών από την 1-3-2008.
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8.12.8 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ
Η πορεία της εταιρίας εξελίσσεται στους ίδιους κύριους άξονες που κινήθηκε µε καλά αποτελέσµατα και
στην προηγούµενη χρήση:
Την εµπορική δραστηριότητα ως τεχνολογικού προµηθευτή λύσεων και υπηρεσιών στο
επιχειρηµατικό περιβάλλον.
2. Τη συµµετοχή στα µεγάλα έργα πληροφορικής και υψηλής τεχνολογίας του ∆ηµόσιου και
Ιδιωτικού τοµέα.
3. Στην ανάπτυξη δικτύου µεταπώλησης για την αγορά της κινητής τηλεφωνίας µε τη συγχώνευση
της θυγατρικής εταιρίας Spacephone.
1.

Σε ότι αφορά τον πρώτο άξονα συνεχίζεται η οργανωµένη προώθηση εννέα προϊοντικών -τεχνολογικών
λύσεων, πληροφορικής τηλεπικοινωνιών και ασφάλειας, που παρακολουθούνται στενά για την
αποδοτικότητά τους µε στόχο τη θετική απόδοση τους.
Ταυτόχρονα εξελίσσεται πολύ ικανοποιητικά η δραστηριότητα της εταιρίας στα σύνθετα έργα, όπου
ολοκληρώσαµε µε απόλυτη επιτυχία και υλοποιούµε πολλά µεγάλα έργα που αναλάβαµε την τελευταία
χρονιά. Ταυτόχρονα, βρίσκονται σε αξιολόγηση αρκετές κατατεθειµένες προτάσεις σε διαγωνισµούς ενώ
αρκετά έργα έχουν ήδη κατακυρωθεί στην εταιρία και ξεκινά άµεσα η υλοποίησή τους. Συνεχίζεται και η
δυναµική διεκδίκηση σηµαντικών νέων έργων για τα επόµενα χρόνια.
Για την αγορά της µεταπώλησης κινητής τηλεφωνίας συνεχίζεται η ανάπτυξη πανελλαδικού δικτύου
πολλαπλής προώθησης, µε στόχο κυρίως την επαρχία, όπου µέσα στη χρονιά δηµιουργήθηκαν 60 σηµεία
πώλησης και υπογράφηκαν συµβάσεις και µε τις τρεις µεγάλες εταιρίες κινητής τηλεφωνίας.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας προσδοκά, κατά τη διάρκεια του 2008, συνέχιση στην αύξηση τόσο
του κύκλου εργασιών όσο και της κερδοφορίας, καθώς και στην παραπέρα ενδυνάµωση του ονόµατος της
εταιρίας απέναντι στον ανταγωνισµό.
8.12.9 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Πέρα των ήδη αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν άλλα µεταγενέστερα των οικονοµικών
καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν είτε τον Όµιλο είτε την Εταιρία, στα οποία επιβάλλεται
αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης
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Κύριοι µέτοχοι,
Με βάση τα προαναφερθέντα, την Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, καθώς και τις Ετήσιες
Αναθεωρηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2007, θεωρούµε ότι έχετε στη διάθεση σας,
όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να προχωρήσετε στην έγκριση των Ετήσιων Αναθεωρηµένων Οικονοµικών
Καταστάσεων της χρήσης που έληξε 31η ∆εκεµβρίου 2007 και την απαλλαγή του ∆ιοικητικού, της
Προϊσταµένης του Λογιστηρίου, της Συµβούλου Οικονοµικών Υπηρεσιών και των ελεγκτών από κάθε
ευθύνη.

Μετά τιµής,

Αθήνα, 9-5-2008
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

∆. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ
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Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των
Μετόχων, που αποτελείται από 11 σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση ελέγχου που
χορηγήσαµε µε ηµεροµηνία 9 Μαίου 2008.

Αθήνα, 9 – 5 – 2008
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

∆ΗΜΟΣ Ν. ΠΙΤΕΛΗΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14481
PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Λ. Κηφισίας 124, 115 26 Αθήνα
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 132
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8.13

Επεξηγηµατική Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων
της «SPACE HELLAS AΝΩΝΥΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ,
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»
βάσει παρ.1 άρθ.11α Ν.3371/2005

Η παρούσα επεξηγηµατική έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της περιέχει αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά µε τα ζητήµατα της παραγράφου 1 του άρθρου
11α του Ν.3371/2005.
I. ∆ιάρθρωση του µετοχικού κεφαλαίου.
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας µας είναι ολοσχερώς καταβεβληµένο, ανέρχεται σε € 8.424.358,40 και
είναι διαιρεµένο σε εικοσιέξι εκατοµµύρια τριακόσιες εικοσιέξι χιλιάδες εκατόν είκοσι µετοχές (26.326.120),
ονοµαστικής αξίας τριάντα δύο λεπτών (0,32) έκαστη.
Όλες οι µετοχές είναι κοινές ονοµαστικές µε δικαίωµα ψήφου, εισηγµένες προς διαπραγµάτευση στον κλάδο
«Εξοπλισµός Τηλεπικοινωνιών», στην Αγορά Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και συγκεκριµένα στην
κατηγορία της «Μικρής & Μεσαίας Κεφαλοποίησης».
II. Περιορισµοί στην µεταβίβαση µετοχών της Εταιρίας.
Η µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρίας γίνεται όπως ορίζει ο νόµος και δεν υφίστανται περιορισµοί στη
µεταβίβαση από το καταστατικό της.
III. Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρων 9 έως 11 του
Ν.3556/2007.

Οι µέτοχοι (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) που κατέχουν άµεσα ή έµµεσα ποσοστό µεγαλύτερο του 5% του
συνολικού αριθµού των µετοχών της Εταιρίας στις 21/1/2008 παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:
Ονοµατεπώνυµο

Ποσοστό

Μανωλόπουλος ∆ηµήτριος

33,01%

ALPHA BANK A.E.

18,96%

Μπέλλος Παναγιώτης

17,10%

∆ροσινός Παρασκευάς

14,60%

Κανένα άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δεν κατέχει ποσοστό µεγαλύτερο του 5% του µετοχικού κεφαλαίου
της Εταιρίας.
IV. Κάτοχοι κάθε είδους µετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου.
∆εν υφίστανται µετοχές της Εταιρίας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώµατα ελέγχου.
V. Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου.
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Το καταστατικό της Εταιρίας δεν προβλέπει περιορισµούς στο δικαίωµα ψήφου.
VI. Συµφωνίες µεταξύ των µετόχων της Εταιρίας.
∆εν είναι γνωστή στην Εταιρία η ύπαρξη συµφωνιών µεταξύ των µετόχων της, οι οποίες συνεπάγονται
περιορισµούς στη µεταβίβαση των µετοχών της ή στην άσκηση δικαιωµάτων ψήφου.
VII. Κανόνες διορισµού και αντικατάσταση µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου & τροποποίηση του
καταστατικού.
Oι κανόνες που προβλέπονται από το καταστατικό της Εταιρίας, τόσο για το διορισµό και την
αντικατάσταση µελών του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου, όσο και για τις τροποποιήσεις του, δε
διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα του Κ.Ν. 2190/1920.
VIII. Αρµοδιότητα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή ορισµένων µελών του για έκδοση νέων µετοχών ή την αγορά
ιδίων µετοχών.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 5 έως 13 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, οι εισηγµένες
στο Χρηµατιστήριο Αθηνών εταιρίες µπορούν µε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων τους, να
αποκτούν ίδιες µετοχές µέσω του Χρηµατιστηρίου Αθηνών µέχρι ποσοστού 10% του συνόλου των µετοχών
τους, µε σκοπό της στήριξης της χρηµατιστηριακής τιµής τους και µε ειδικότερους όρους και διαδικασίες
των ως άνω παραγράφων του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920. ∆εν υπάρχει αντίθετη διάταξη στο
καταστατικό της Εταιρίας.
Σύµφωνα µε την από 29η του µηνός Ιουνίου 2007, απόφαση της Εικοστής Πρώτης Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης η εταιρία προέβη την περίοδο από 1ης Ιουλίου έως 31ης ∆εκεµβρίου 2007 στην αγορά
πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ιδίων κοινών ονοµαστικών µετοχών συνολικής αξίας ποσού σε χιλ. € 811.
Το παραπάνω ποσό που πληρώθηκε για την απόκτηση των Ιδίων Μετοχών µείωσε την καθαρή θέση της
εταιρίας. Η απόκτηση από την εταιρία Ιδίων Μετοχών έγινε στα πλαίσια της θέσπισης προγράµµατος
παροχής ∆ικαιωµάτων προαιρέσεως αγοράς µετοχών (stock purchase option plan) στο προσωπικό της
εταιρίας και ειδικότερα, στην αγορά πεντακοσίων χιλιάδων (500.000), κοινών ονοµαστικών µετοχών της
εταιρείας σε τιµή που θα κυµαίνεται µεταξύ 0,5 και 5€, εντός έξι (6) µηνών (η οποία και πραγµατοποιήθηκε
µέσα στο καθορισµένο διάστηµα), τις οποίες και θα χορηγήσει στο προσωπικό το δικαίωµα προαιρέσεως
αγοράς των µετοχών αυτών στην τιµή του 1,1€. Το δικαίωµα προαιρέσεως αγοράς µετοχών της εταιρίας θα
πρέπει να ασκηθεί από τους ανωτέρω δικαιούχους εντός χρονικού διαστήµατος τριών (3) ετών από την 1-32008.
IX. Σηµαντική συµφωνία που έχει συνάψει η Εταιρία και η οποία τίθεται σε ισχύ, τροποποιείται ή λήγει σε
περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρίας κατόπιν δηµόσιας πρότασης και τα αποτελέσµατα της
συµφωνίας αυτής.
∆εν υφίσταται τέτοια συµφωνία.
X. Κάθε συµφωνία που η Εταιρία έχει συνάψει µε τα µέλη του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου ή µε
το προσωπικό της, η οποία προβλέπει αποζηµίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης
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χωρίς βάσιµο λόγο ή τερµατισµό της θητείας ή απασχόλησης τους εξαιτίας της δηµόσιας
πρότασης.
∆εν υπάρχουν συµφωνίες της Εταιρίας µε τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ή µε το προσωπικό της,
οι οποίες προβλέπουν την καταβολή αποζηµίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς
βάσιµο λόγο ή τερµατισµού θητείας ή της απασχόλησης τους εξαιτίας της δηµόσιας πρότασης.
Αγ. Παρασκευή, 9 Μαίου 2008

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

∆. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ
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9.

Έκθεση Συναλλαγών της Εταιρίας µε τις
Συνδεδεµένες µε αυτήν Επιχειρήσεις (Νόµος
3016/2002,Αρθρ.2,Παρ.4)

A/A

Αρ.κ'
Ηµεροµηνία

Συναλλασσόµενοι

1

25/7/2005

SPACE HELLAS AE- K/Ξ
ΑΛΚΥΩΝ

2

30/11/2005

SPACE HELLAS AE- K/Ξ
ΑΛΚΥΩΝ

3

30/11/2005

SPACE HELLAS AE- K/Ξ
ΑΛΚΥΩΝ

4

1/10/2007

SPACE HELLAS AE- K/Ξ
ΑΛΚΥΩΝ

Συναλλαγή
Η SPACE HELLAS AE
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ
∆ΙΚΤΥΟΥ
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
RADAR" ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ
ΑΝΑΤΕΘΕΙ ΣΤΗΝ Κ/ΞΙΑ
ΑΛΚΥΩΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 25/07/05
ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ
212.232,33 ΕΥΡΩ
Η SPACE HELLAS AE
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ
∆ΙΚΤΥΟΥ
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
RADAR" ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ
ΑΝΑΤΕΘΕΙ ΣΤΗΝ Κ/ΞΙΑ
ΑΛΚΥΩΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 25/7/07ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΠΙΝΑΚΑ 1 ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ
Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ
1.346.181,30 ΕΥΡΩ

Όροι

1.063.671,90 ΕΥΡΩ
+ 19% ΦΠΑ

09/03/05 ΕΩΣ
ΤΗΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΤΗΣ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

--------------------------

-----------------

5.100.897,00 ΕΥΡΩ
+ 19% ΦΠΑ

09/03/05 ΕΩΣ
ΤΗΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΤΗΣ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

---------------------

---------------
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A/A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Αρ.κ' Ηµεροµηνία

Συναλλασσόµενοι

Συναλλαγή

Όροι

12/10/2007

SPACE ΗΕLLAS A.Ε.- SPACE
∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΟΝ.
ΕΠΕ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ &
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1.200,00 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ΕΤΗΣΙΩΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΡΓ/ΣΗΣ
600,00
ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ΕΤΗΣΙΩΣ

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΓΙΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ 01/03/07 31/12/07 & ΓΙΑ
ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ
01/01/07-31/12/07

3/1/2007

SPACE ΗΕLLAS A.Ε.- SPACE
∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΟΝ.
ΕΠΕ

ΧΡΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΒΑΣΕΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΤΕ ΠΛΕΟΝ
50,00 € ΑΝΑ ∆ΙΜΗΝΟ

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 01/01/07 31/12/07

22/1/2007

SPACE ΗΕLLAS A.Ε.- SPACE
∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΟΝ.
ΕΠΕ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ
& ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ
ΤΗΣ SPACE ∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΡΟΣ ∆ΕΗ &
ΕΥ∆ΑΠ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΟΥ ΜΙΣΘΩΝΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗ
Λ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 312,ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

10/12/2007

SPACE ΗΕLLAS A.Ε.- SPACE
∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΟΝ.
ΕΠΕ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 7m2 ΕΠΙ
ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗ Λ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ
200,00€ ΠΛΕΟΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 3,6%
312, ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (3ος ΟΡΟΦΟΣ) ΜΗΝΙΑΙΩΣ

∆ΙΑΡΚΕΙΑ
31/12/07

1/8/2005

SPACE ΗΕLLAS A.Ε.- SPACE
∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΟΝ.
ΕΠΕ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ (ΑΝΑΠΤΥΞΗ
∆ΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
RADAR-ΕΜΥ

151.123,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ
ΤΗΕ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

28/2/2007

SPACE ΗΕLLAS A.Ε.- SPACE
∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΟΝ.
ΕΠΕ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
(ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ RADAR-ΕΜΥ

27.040,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

SPACE ΗΕLLAS A.Ε.- SPACE
∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΟΝ.
ΕΠΕ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΟΜΗΜΕΝΗΣ
ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗΣ -∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ COMPUTER ROOM &
COMPUTER ROOM ME RACK
ΟΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ Κ.Τ.Π.
ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ
ΚΑΣΙΟΠΗΣ-ΑΘΗΝΑ

3.271,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

SPACE ΗΕLLAS A.Ε.- SPACE
∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΟΝ.
ΕΠΕ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΟΜΗΜΕΝΗΣ
ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗΣ -ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΜΕ 6 ΝΕΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΜΠΡΙΖΕΣ
ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ 3ο ΟΡΟΦΟ ΣΤΟ
ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ Κ.Τ.Π. ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΣΙΟΠΗΣΑΘΗΝΑ

1.825,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

SPACE ΗΕLLAS A.Ε.- SPACE
∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΟΝ.
ΕΠΕ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΟΜΗΜΕΝΗΣ
ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ &
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ
ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΜΗΤΗΣ ΑΕ ΕΠΙ
ΤΗΣ Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 128-ΑΘΗΝΑ

2.753,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

6/9/2007

6/9/2007

27/8/2007

250,00€ ΠΛΕΙΟΝ ΦΠΑ ΕΤΗΣΙΩΣ

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 01/01/0731/12/07

1/1/07-
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

10/7/2007

22/1/2007

23/10/2007

12/12/2007

12/12/2007

26/9/2007

28/9/2007

31/8/2007

31/8/2007

SPACE ΗΕLLAS A.Ε.- SPACE
∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΟΝ.
ΕΠΕ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ
∆ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗΣ ΣΤΟ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ AMERICAN
BANK OF ALBANIA ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ
2ας ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ & ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ 157ΠΕΙΡΑΙΑΣ

SPACE ΗΕLLAS A.Ε.- SPACE
∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΟΝ.
ΕΠΕ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΟΜΗΜΕΝΗΣ
ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ &
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ
ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΒΙΕΝΤΕ ΑΕ ΣΤΗ
Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 34

SPACE ΗΕLLAS A.Ε.- SPACE
∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΟΝ.
ΕΠΕ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ VITEX ΣΤΗ ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ1ΤΕΧΝ.ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ-ΒΑΣΕΙ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 23/10/2007

22.615,79 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

SPACE ΗΕLLAS A.Ε.- SPACE
∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΟΝ.
ΕΠΕ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΟΜΗΜΕΝΗΣ
ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗΣ-ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ &
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΤΙΚΩΝ
ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Α2TELECOM ROOM ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ
EFG EUROBANK ERGASIAS AE ΕΠΙ
ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΙΩΛΚΟΥ & ΦΙΛΙΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-Ν.ΙΩΝΙΑ

247,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

SPACE ΗΕLLAS A.Ε.- SPACE
∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΟΝ.
ΕΠΕ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΟΜΗΜΕΝΗΣ
ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗΣ-ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ &
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΤΙΚΩΝ
ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
TR1-A1 & TR1-A2-TELECOM ROOM
ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ EFG EUROBANK
ERGASIAS AE ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ
ΙΩΛΚΟΥ & ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΝ.ΙΩΝΙΑ

240,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

SPACE ΗΕLLAS A.Ε.- SPACE
∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΟΝ.
ΕΠΕ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ
∆ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗΣ ΣΤΟ
ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η-ΠΕΙΡΑΙΑΣ

2.685,21 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

SPACE ΗΕLLAS A.Ε.- SPACE
∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΟΝ.
ΕΠΕ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΟΜΗΜΕΝΗΣ
ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ EFG
EUROBANK ERGASIAS 6ος & 7ος
ΟΡΟΦΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
34-36-ΑΘΗΝΑ-1η ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ

1.985,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

SPACE ΗΕLLAS A.Ε.- SPACE
∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΟΝ.
ΕΠΕ

∆ΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗ &
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΟΣΚ ΕΠΙ ΤΗ
ΣΥΜΒΟΛΗ Ο∆ΩΝ ΣΑΜΟΥ &
ΜΑΙΖΩΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΒΑΣΕΙ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 31/08/2007

16.927,04 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

SPACE ΗΕLLAS A.Ε.- SPACE
∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΟΝ.
ΕΠΕ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ &
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ
∆ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗΣ- ΣΤΟ
COMPUTER ROOM ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΕ ΣΤΗΝ Λ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ
109-111 ΑΘΗΝΑ

3.800,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

826,50 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

1.527,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ
ΤΗΕ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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31/8/2007

31/8/2007

10/7/2007

28/6/2007

28/6/2007

28/6/2007

23/5/2007

26/4/2007

26/4/2007

SPACE ΗΕLLAS A.Ε.- SPACE
∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΟΝ.
ΕΠΕ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΟΜΗΜΕΝΗΣ
ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗΣ-ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΠΤΙΚΗΣ
ΙΝΑΣ,ΣΤΟ COMPUTER ROOM ΣΤΟ
Γ.Ν.Α. ΕΛΠΙΣ ΣΤΗΝ Ο∆Ο
∆ΗΜΗΤΣΑΝΑΣ 7-ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

1.100,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

SPACE ΗΕLLAS A.Ε.- SPACE
∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΟΝ.
ΕΠΕ

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΟΜΗΜΕΝΗΣ
ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ
∆ΟΥΚΑΣ ΑΒΕΕ ΣΤΗΝ Λ.ΑΘΗΝΩΝ
302-304

364,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

SPACE ΗΕLLAS A.Ε.- SPACE
∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΟΝ.
ΕΠΕ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΟΜΗΜΕΝΗΣ
ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗΣ -ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ &
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ
ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ MOBICS ΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ
Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 27-ΑΘΗΝΑ

1.412,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

SPACE ΗΕLLAS A.Ε.- SPACE
∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΟΝ.
ΕΠΕ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΟΜΗΜΕΝΗΣ
ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
∆ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ LAFARGE
BETON ABEE ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ
Γ.ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ 141ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

1.764,21 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

SPACE ΗΕLLAS A.Ε.- SPACE
∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΟΝ.
ΕΠΕ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΟΜΗΜΕΝΗΣ
ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ ΣΤΟ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ EFG
EUROBANK ERGASIAS AEΕΠΙ ΤΩΝ
Ο∆ΩΝ ΙΩΛΚΟΥ & ΦΙΛΙΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-Ν.ΙΩΝΙΑ

5.077,70 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

SPACE ΗΕLLAS A.Ε.- SPACE
∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΟΝ.
ΕΠΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΗΣ
ΒΙΕΝΤΕ ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΑΕ ΣΤΗΝ
ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 15-ΣΠΑΤΑ ΒΑΣΕΙ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 05/03/2007

10.805,43 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

SPACE ΗΕLLAS A.Ε.- SPACE
∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΟΝ.
ΕΠΕ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΟΜΗΜΕΝΗΣ
ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΚΟΠΙΕΣ
ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΣΤΟ
∆ΟΗΚΟ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ

1.470,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

SPACE ΗΕLLAS A.Ε.- SPACE
∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΟΝ.
ΕΠΕ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΟΜΗΜΕΝΗΣ
ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗΣ & ΠΙΣΠΟΠΟΙΗΣΗ
∆ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΣΤΟ ∆ΟΜΟΚΟ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ

1.663,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

SPACE ΗΕLLAS A.Ε.- SPACE
∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΟΝ.
ΕΠΕ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗ ΟΤΕ &
ΜΙΚΤΟΝΟΜΗΣΕΙΣ
ΚΑΡΤΟΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΣΤΟ
∆ΟΜΟΚΟ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ

1.960,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ
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30/3/2007

30/3/2007
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14/12/2006

2/3/2007

SPACE ΗΕLLAS A.Ε.- SPACE
∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΟΝ.
ΕΠΕ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΟΜΗΜΕΝΗΣ
ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗΣ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΑΛΩ∆ΙΑΚΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΜΕΤΑΓΩΓΗ Τ/Φ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ PARADISE VILLAGE
ALDEMAR ΡΟ∆ΟΥ

1.530,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

SPACE ΗΕLLAS A.Ε.- SPACE
∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΟΝ.
ΕΠΕ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΛΩ∆ΙΑΚΩΝ
ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝΣΤΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ
PARADISE VILLAGE ALDEMAR
ΡΟ∆ΟΥ

1.780,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

SPACE ΗΕLLAS A.Ε.- SPACE
∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΟΝ.
ΕΠΕ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΟΜΗΜΕΝΗΣ
ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗΣ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΤΙΚΩΝ ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΕΩΝ
RACKS ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ COMPUTER
ROOM ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΛΑΜΑΝΑΣ 2
& ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΜΑΡΟΥΣΙ

4.071,10 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

SPACE ΗΕLLAS A.Ε.- SPACE
∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΟΝ.
ΕΠΕ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΟΜΗΜΕΝΗΣ
ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ
ΕΡΓΟΣΑΡ ΑΕ ΕΠΙ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ
Ο∆ΩΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ & ΚΑΣΣΙΟΠΗΣ
ΣΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
14/12/2006

30.000,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

SPACE ΗΕLLAS A.Ε.- SPACE
∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΟΝ.
ΕΠΕ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΟΜΗΜΕΝΗΣ
ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ
ΕΡΓΟΣΑΡ ΑΕ ΕΠΙ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ
Ο∆ΩΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ & ΚΑΣΣΙΟΠΗΣ
ΣΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ

2.395,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΟΜΗΜΕΝΗΣ
ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗΣ-ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ &
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ
ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΟΥ 241 ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟ
ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ

2.990,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

ΠΩΛΗΣΗ ΕΜΠ/ΤΩΝ-ΥΛΙΚΩΝ

15.938,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

33

22/1/2007

SPACE ΗΕLLAS A.Ε.- SPACE
∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΟΝ.
ΕΠΕ

34

01/01/200731/12/2007

SPACE ΗΕLLAS A.Ε.- SPACE
∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΟΝ.
ΕΠΕ

87

A/A

Αρ.κ' Ηµεροµηνία

Συναλλασσόµενοι

1

12/10/2007

SPACE ΗΕLLAS A.Ε.- KOIN/ΞΙΑ
SPACE HELLAS - K.ΣΥΜΠΟΝΗΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

2

01/01/200731/12/2007

SPACE ΗΕLLAS A.Ε.- KOIN/ΞΙΑ
SPACE HELLAS - K.ΣΥΜΠΟΝΗΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

A/A

Αρ.κ' Ηµεροµηνία

1

1/1/2007

A/A

Αρ.κ' Ηµεροµηνία

1

01/01/200731/12/2007

Συναλλασσόµενοι

SPACE HELLAS A.E.- ΚΟΙΝ/ΞΙΑ
SPACE HELLAS AE - IFS HELLAS
A.E.-ΓΗΓΕΡΤΟΝ Α.Ε.-ΑΤΕΣΕ Α.Ε.

Συναλλασσόµενοι

Συναλλαγή

Όροι

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ &
ΑΠΟ 14/08/07 ΕΩΣ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
100,00 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ
ΜΗΧΑΝΟΡΓ/ΣΗΣ
50,00 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ΕΡΓΟΥ

ΠΩΛΗΣΗ ΕΜΠ/ΤΩΝ-ΥΛΙΚΩΝ

102.238,75€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

Συναλλαγή

Όροι

200,00 €/ΩΡΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΛ./ΗΛ.ΜΗΧ.,
300,00€/ΩΡΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΛ./ΗΛ.ΜΗΧ.
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ
ΤΙΣ ΜΗ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ, 100,00€/ΩΡΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ
ΤΕΧΝΟΛ.ΗΛΕΚΤΡ./ΗΛΕΚΤΡΟΝ.,
ΕΡΓΟ "ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Μ.Υ. ΣΤΑ 180,00€/ΩΡΑ ΓΙΑ
ΤΕΧΝΟΛ.ΗΛΕΚΤΡΟΛ./ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΓΙΑ
ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ
ΤΙΣ ΜΗ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ
01/01/2007-31/12/2007
ΑΓΩΝΩΝ 2004"

Συναλλαγή

SPACE HELLAS A.E.- "ΚΟΙΝ/ΞΙΑ
INFOQUEST-SPACE HELLAS AE " ΠΩΛΗΣΗ ΕΜΠ/ΤΩΝ-ΥΛΙΚΩΝ

Όροι

464.338,59€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

01/01/2007-31/12/2007
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10.

Πληροφορίες Άρθρου 10 Νόµου 3401/2005

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις καθώς και τα Συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία και πληροφορίες της
χρήσης 1ης Ιανουαρίου έως 31ης ∆εκεµβρίου 2007, τόσο της µητρικής όσο και των θυγατρικών της, ο κάθε
ενδιαφερόµενος µπορεί πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την
εταιρία να ανατρέξει στην ιστοσελίδα µας µε ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.space.gr/ όπου αναρτώνται.

ΘΕΜΑ

ΤΟΠΟΣ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Ανακοίνωση: Συγκρότηση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου και επανεκχώρηση δικαιωµάτων
εκπροσώπησης και ∆έσµευσης της Εταιρίας
Ανακοίνωση: Ορισµός νέου Γενικού ∆/ντου και
νέου ∆ιευθυντού Οικονοµικών Υπηρεσιών

www.ase.gr
www.space.gr

21/12/2007

www.ase.gr
www.space.gr

20/12/2007

Ανακοίνωση: Τροποποίηση του Εσωτερικού
Κανονισµού της Space Hellas

www.ase.gr
www.space.gr

20/12/2007

Ανακοίνωση: Ίδρυση κοινής εταιρίας
(“HSTS”)των εταιρειών “Space Hellas” &
“RHEINMETALL HELLAS S.A.”
Ανακοίνωση: Ολοκλήρωση Αγοράς Ιδίων
Μετοχών

www.ase.gr
www.space.gr

19/12/2007

www.ase.gr
www.space.gr

13/12/2007

Ανακοίνωση: Τροποποίηση του Εσωτερικού
Κανονισµού της Space Hellas.

www.ase.gr
www.space.gr

13/12/2007

www.ase.gr
www.space.gr

11/12/2007

www.ase.gr
www.space.gr

06/12/2007

www.ase.gr
www.space.gr

03/12/2007

www.ase.gr
www.space.gr

30/11/2007

www.ase.gr
www.space.gr

29/11/2007

Ανακοίνωση - ∆ελτίο Τύπου: Κατακύρωση του
∆ηµόσιου Ανοικτού ∆ιαγωνισµού του ∆.
Θεσσαλονίκης για το «Πληροφοριακό Σύστηµα
για την εξυπηρέτηση του Πολίτη», στην ένωση
εταιρειών Space Hellas και OTS
Ανακοίνωση – ∆ελτίου Τύπου: Ανάθεση από την
ΥΠΑ, στην Space Hellas, η προµήθεια και
εγκατάσταση αυτόµατου συστήµατος µέτρησης
ορατότητας σε 8 αεροδρόµια της χώρας.
Αγορά Ιδίων Μετοχών

Ανακοίνωση – ∆ελτίο Τύπου: Η Space Hellas
στην Ένωση Θεσµικών Επενδυτών

Παρουσίαση της Space Hellas στην Ένωση
Θεσµικών
Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει ∆ΛΠ
26/11/2007

www.ase.gr
www.space.gr
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Ανακοίνωση: Αγορά Ιδίων Μετοχών

Ανακοίνωση: Αγορά Ιδίων Μετοχών

Ανακοίνωση Βάσει του Νόµου 3556/2007 αρθ. 27
παρ. 3
Ανακοίνωση – ∆ελτίο Τύπου: Επιτυχής
Λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήµατος
Εποπτείας αθλητικών Εγκαταστάσεων στα γήπεδα
ποδοσφαίρου της Super League
Ανακοίνωση: Αγορά Ιδίων Μετοχών

Ανακοίνωση: Αγορά Ιδίων Μετοχών

Ανακοίνωση: Αγορά Ιδίων Μετοχών

Ανακοίνωση – ∆ελτίο Τύπου: Η Space Hellas
εκσυγχρονίζει το µηχανογραφικό εξοπλισµό της
Europa Profil Αλουµίνιο Α.Β.Ε.
Ανακοίνωση για το ύψος του Μετοχικού
Κεφαλαίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου
3355/2007
Ανακοίνωση για το ύψος του Μετοχικού
Κεφαλαίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου
3355/2007
Ανακοίνωση: Αγορά Ιδίων Μετοχών

www.ase.gr
www.space.gr

22/11/2007

www.ase.gr
www.space.gr

06/11/2007

www.ase.gr
www.space.gr

29/10/2007

www.ase.gr
www.space.gr

24/10/2007

www.ase.gr
www.space.gr

23/10/2007

www.ase.gr
www.space.gr

17/10/2007

www.ase.gr
www.space.gr

08/10/2007

www.ase.gr
www.space.gr

03/10/2007

www.ase.gr
www.space.gr

28/09/2007

www.ase.gr
www.space.gr

27/09/2007

www.ase.gr
www.space.gr

27/09/2007

Ανακοίνωση: ∆ιευκρινιστικά σχόλια επί των
ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων
30/06/2007
Ανακοίνωση – ∆ελτίο Τύπου: Υλοποίηση του
νέου Πανελλαδικού δικτύου της Marfin Bank από
την Space
Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει ∆ΛΠ
30/08/2007

www.ase.gr
www.space.gr

10/09/2007

www.ase.gr
www.space.gr

07/09/2007

Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει ∆ΛΠ
30/08/2007

www.ase.gr
www.space.gr

Γνωστοποίηση Συναλλαγών

www.ase.gr
www.space.gr

30/08/2007

www.ase.gr
www.space.gr

28/08/2007

www.ase.gr
www.space.gr

23/08/2007

Γνωστοποίηση Συναλλαγών

Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
Γνωστοποίηση Συναλλαγών
Γνωστοποίηση Συναλλαγών

www.ase.gr
www.space.gr

www.ase.gr
www.space.gr
www.ase.gr
www.space.gr
www.ase.gr
www.space.gr

13/08/2007
09/08/2007
03/08/2007
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Γνωστοποίηση Συναλλαγών
Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
Γνωστοποίηση Συναλλαγών
Γνωστοποίηση Συναλλαγών
Γνωστοποίηση Συναλλαγών
Γνωστοποίηση Συναλλαγών
Γνωστοποίηση Συναλλαγών
Γνωστοποίηση Συναλλαγών

Γνωστοποίηση Συναλλαγών

Γνωστοποίηση Συναλλαγών
Αλλαγή Επωνυµίας / ∆ιακριτικού Τίτλου
Εταιρείας

Γνωστοποίηση Απόφασης για την Αγορά Ιδίων
Μετοχών
Ανακοίνωση ∆ελτίο Τύπου: Τα αστικά ΚΤΕΛ
Λαµίας, Λάρισας, Καβάλας και Ηρακλείου
Κρήτης, ανέθεσαν στην Space Hellas την
υλοποίηση ενός συστήµατος διαχείρισης των
αστικών µεταφορών.
Ανακοίνωση ∆ελτίο Τύπου: Η Space Hellas
ανέλαβε και υλοποιεί για την Γ.Γ. Αθλητισµού το
µεγαλύτερο σε έκταση Πανελλαδικό ηλεκτρονικό
σύστηµα εποπτείας αθλητικών εγκαταστάσεων
Γνωστοποίηση Απόφασης σε διαδικασίες
συγχώνευσης
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Γνωστοποίηση Απόφασης για την Αγορά Ιδίων
Μετοχών

Ανακοίνωση ∆ελτίο Τύπου: Παρουσίαση νέων
ολοκληρωµένων λύσεων Application από την
Space Hellas.
Ανακοίνωση: Ενηµέρωση του Επενδυτικού
Κοινού για το Ετήσιο ∆ελτίου Χρήσης 2006
Ανακοίνωση: Η Space Hellas ανέλαβε το έργο:
«Υλοποίηση ηλεκτρονικού Συστήµατος Εποπτείας
Αθλητικών Εγκαταστάσεων
Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

Ανακοίνωση ∆ελτίο Τύπου: Στην Space Hellas
ανατέθηκε η κατασκευή του νέου computer room
του Ο.Λ.Θ.

www.ase.gr
www.space.gr
www.ase.gr
www.space.gr
www.ase.gr
www.space.gr
www.ase.gr
www.space.gr
www.ase.gr
www.space.gr
www.ase.gr
www.space.gr
www.ase.gr
www.space.gr

03/08/2007
02/08/2007
01/08/2007
01/08/2007
31/07/2007
31/07/2007
30/07/2007

www.ase.gr
www.space.gr

30/07/2007

www.ase.gr
www.space.gr

30/07/2007

www.ase.gr
www.space.gr
www.ase.gr
www.space.gr
www.ase.gr
www.space.gr
www.ase.gr
www.space.gr

www.ase.gr
www.space.gr
www.ase.gr
www.space.gr
www.ase.gr
www.space.gr

30/07/2007
27/07/2007

25/07/2007

19/07/2007

10/07/2007

09/07/2007
03/07/2007

www.ase.gr
www.space.gr

03/07/2007

www.ase.gr
www.space.gr

03/07/2007

www.ase.gr
www.space.gr

25/06/2007

www.ase.gr
www.space.gr

18/06/2007

www.ase.gr
www.space.gr
www.ase.gr
www.space.gr

06/06/2007

31/05/2007
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Ανακοίνωση: Επιστροφή της κας Νορ Λουκίας
στα καθήκοντα της
Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει ∆ΛΠ
29/05/2007

Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει ∆ΛΠ
29/05/2007
Ανακοίνωση: Επεξηγηµατική Έκθεση ∆ιοικητικού
Συµβουλίου προς την Τακτική Συνέλευση των
µετόχων της Space Hellas βάσει παρ. 1 αρθρ.11α
Ν. 3371/2005
Γνωστοποίηση Αποφάσεων για Συµµετοχή σε
διαδικασίες συγχώνευσης, διάσπασης, εξαγοράς,
απόκτησης, εκχώρησης µετοχών.
Ανακοίνωση ∆ελτίο Τύπου: Στην ένωση εταιρειών
Intracom IT Services και Space Hellas ανατέθηκε
η ανάπτυξη του νέου θαλάσσιου Γεωγραφικού
Συστήµατος Πληροφοριών της Υδρογραφικής
Υπηρεσίας του Πολεµικού Ναυτικού
Ανακοίνωση: Σχολιασµός ∆ηµοσιευµάτων του
Τύπου
Ανακοίνωση: ∆ηµιουργία Νέας ∆/νσης Product
Management στην Space Hellas.
Ανακοίνωση ∆ελτίο Τύπου: Παρουσία και
Χορηγία της Space Hellas στο 6ο Συνέδριο και
“Έκθεση Exposec”
Γνωστοποίηση Αποφάσεων για Συµµετοχή σε
διαδικασίες Συγχώνευσης
Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει ∆ΛΠ
29/03/2007
Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει ∆ΛΠ
27/03/2007

Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει ∆ΛΠ
27/03/2007
Ανακοίνωση ∆ελτίο Τύπου: Στην ένωση εταιρειών
IBM Hellas, Space Hellas και Datamed,
ανατέθηκε το νέο πρωτοποριακό δίκτυο Υγείας
των Στρατιωτικών Νοσοκοµείων (“Φίλιππος")
Ανακοίνωση ∆ελτίο Τύπου: Νέα Συµφωνία
µεταξύ Space Hellas και του Ευρωπαϊκού Κέντρου
για την Ανάπτυξη της Επαγγελµατικής
Κατάρτισης στον τοµέα της Ασφάλειας
Πληροφορικής

www.ase.gr
www.space.gr

30/05/2007

www.ase.gr
www.space.gr
www.ase.gr
www.space.gr

www.ase.gr
www.space.gr

03/05/2007

www.ase.gr
www.space.gr

02/05/2007

www.ase.gr
www.space.gr

20/04/2007

www.ase.gr
www.space.gr

12/04/2007

www.ase.gr
www.space.gr

10/04/2007

www.ase.gr
www.space.gr

03/04/2007

www.ase.gr
www.space.gr

02/04/2007

www.ase.gr
www.space.gr

www.ase.gr
www.space.gr

www.ase.gr
www.space.gr

www.ase.gr
www.space.gr

06/03/2007

www.ase.gr
www.space.gr

27/02/2007
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Ανακοίνωση: Σχολιασµός ∆ηµοσιευµάτων του
Τύπου

www.ase.gr
www.space.gr

Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει ∆ΛΠ
05/02/2007

www.ase.gr
www.space.gr

Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει ∆ΛΠ
05/02/2007

www.ase.gr
www.space.gr

Ανακοίνωση ∆ελτίο Τύπου: Στην Ένωση εταιριών
Space Hellas, Intracom IT Services και Quality &
Relability, ανατέθηκε το νέο ολοκληρωµένο
σύστηµα Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής
Προστασίας
Ανακοίνωση: Στην Space Hellas ανατέθηκε ο
εκσυγχρονισµός του Ενιαίου Κέντρου
Συντονισµού Έρευνας και ∆ιάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.∆.)

21/02/2007

www.ase.gr
www.space.gr

25/01/2007

www.ase.gr
www.space.gr

16/01/2007
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11.

∆ιαθεσιµότητα Οικονοµικών Καταστάσεων

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις καθώς και τα Συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία και πληροφορίες της
χρήσης 1ης Ιανουαρίου έως 31ης ∆εκεµβρίου 2007, τόσο της µητρικής όσο και των θυγατρικών της, ο κάθε
ενδιαφερόµενος µπορεί πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την
εταιρία να ανατρέξει στην ιστοσελίδα µας, µε ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.space.gr/, όπου αναρτώνται..
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