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Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1ης Ιανουαρίου 2007 
έως 31ης ∆εκεµβρίου 2007 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από τον ∆ιαχειριστή της «SPACE ∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ 
ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ»  την 22α Φεβρουαρίου 2008  και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή 
τους  στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση http://www.space.gr.   
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Προς τους εταίρους της 

«SPACE ∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» 

 

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της «SPACE ∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.», 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.  

 

Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και την εύλογη παρουσίαση αυτών των 

Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά 

υιοθετήθηκαν 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 την 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 έλεγχο 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. 

Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα 

ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται  

κατά την κρίση του ελεγκτή  και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των 

Οικονοµικών Καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής 

λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 

Οικονοµικών Καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την 

έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. 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. 

 

The PKF International Association is an association of legally independent firms.

Τηλ  210 7480600

Λ. Κηφισίας 124    115 26 Αθήνα

Κορίνθου 4-8    262 23 Πάτρα    Τηλ 2610 453669 - 454981     2610 453448

Fax 210 7483600    Email pkfathen@otenet.gr    www.pkf.com
PKF    
PKF    Fax 
PKF    Fax
PKF    Fax 
PKF    Fax 26410 39312

Αλ. Παπαναστασίου 33    546 39 Θεσσαλονίκη    Τηλ/ 2310 944991

∆. Μποφώρ 7    712 02 Ηράκλειο Κρήτης    Τηλ/ 2810 229383
Ι. Στάικου 7    301 00 Αγρίνιο    Τηλ 26410 59599    
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Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι  επαρκή και κατάλληλα για τη 

θεµελίωση της γνώµης µας. 

 

Γνώµη 

Κατά την γνώµη µας, οι ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη 

την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2007  και την χρηµατοοικονοµική της 

επίδοση και της ταµιακές 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: α) Εφιστούµε την προσοχή σας 

στη σηµείωση 9.16 που παρατίθεται στις Σηµειώσεις των Οικονοµικών Καταστάσεων στην οποία γίνεται 

αναφορά στο γεγονός ότι οι φορολογικές δηλώσεις της εταιρείας δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές  

για τις χρήσεις 2006 έως και 2007,  µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και 

προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα ελεγχθούν και οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν 

είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις 

Οικονοµικές Καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό. β) Επίσης, εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση 

9.15 που παρατίθεται στις Σηµειώσεις των Οικονοµικών Καταστάσεων στην οποία γίνεται αναφορά στο γεγονός 

ότι τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας είναι µικρότερα του ηµίσεως (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 45 του Κ.Ν. 3190/1955. Οι συνηµµένες οικονοµικές 
καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε δεδοµένη την αρχή της συνέχισης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας της 

εταιρείας διότι µας έχουν παρασχεθεί διαβεβαιώσεις ότι η Συνέλευση των εταίρων θα αποφασίσει τη λήψη 

µέτρων που θα επιτρέψουν στην εταιρεία τη συνέχιση της δραστηριότητά της. 

 

Αναφορά επί άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων 

Το περιεχόµενο της Έκθεσης του ∆ιαχειριστή είναι συνεπές µε τις ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεων. 

 

 

 

Αθήνα,  22 Φεβρουαρίου   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 

 

The PKF International Association is an association of legally independent firms.

Τηλ  210 7480600
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Κορίνθου 4-8    262 23 Πάτρα    Τηλ 2610 453669 - 454981     2610 453448
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

ποσά εκφρασµένα σε € 
01.01-

31.12.2007 
01.01-

31.12.2006 
 

Σ
Η
Μ
Ε
ΙΏ
Σ
Ε
ΙΣ
 

  

Κύκλος εργασιών 9.1 196.667,96 543.683,39 

Κόστος Πωληθέντων   -189.101,40 -422.376,38 

Μικτά κέρδη / (ζηµιές)  7.566,56 121.307,01 

Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης   9.2 2.704,86 3.683,63 
Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας 9.3 -34.742,94 -66.876,78 
Έξοδα λειτουργίας ∆ιαθέσεως 9.3 -24.264,30 -126.859,60 

Άλλα έξοδα  εκµετάλλευσης 9.4 -2.615,14 -1.380,37 

Αποτελέσµατα Προ φόρων Χρηµατοδοτικών & επενδυτικών 
αποτελεσµάτων   

 -51.350,96 -70.126,11 

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα   70,05 106,08 
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα  -140,20 -8.008,95 

Αποτελέσµατα Προ φόρων  -51.421,11 -78.028,98 

Μείον/  Φόροι 9.5 0 0 

Κέρδη µετά από φόρους  -51.421,11 -78.028,98 

    
Κατανέµονται σε:     
Εταίρους της εταιρίας  -51.421,11 -78.028,98 
Κέρδη µετά από φόρους ανά εταιρικό µερίδιο – βασικά (σε €)  -3,28 -4,98 

    

ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Αποτελέσµατα Προ φόρων Χρηµατοδοτικών & επενδυτικών 
αποτελεσµάτων  & αποσβέσεων 

 -50.878,94 -67.573,41 

Αποτελέσµατα Προ φόρων Χρηµατοδοτικών & επενδυτικών 
αποτελεσµάτων   

 -51.350,96 -70.126,11 

Κέρδη προ φόρων   -51.421,11 -78.028,98 

Κέρδη µετά από φόρους  -51.421,11 -78.028,98 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
ποσά εκφρασµένα σε € 

Σ
Η
Μ
Ε
ΙΏ
Σ
Ε
ΙΣ
 

31.12.2007 31.12.2006 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

  
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
Ιδιοχρησιµοποιούµενα  Ενσώµατα πάγια   9.6 1.691,97 20.194,48 
Αύλα περιουσιακά στοιχεία 9.7 49,05 394,38 
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις    964,00 823,97 

Σύνολο µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων   2.705,02 21.412,83 

    

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     

Αποθέµατα 9.8 0,00 11.346,36 
Απαιτήσεις από πελάτες 9.9 134.117,35 182.680,11 
Λοιπές Απαιτήσεις  9.10 26.253,94 33.185,86 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 9.11 2.552,78 7.287,71 

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων  162.924,07 234.500,04 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  165.629,09 255.912,87 

    

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     
Κεφάλαιο και Αποθεµατικά    
Εκδοθέν κεφάλαιο 9.12 470.100,00 470.100,00 
Λοιπά αποθεµατικά  4.046,80 4.046,80 
Σωρευµένα κέρδη (ζηµιές)  -369.791,70 -311.023,99 
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους της 
Μητρικής 

 104.355,10 163.122,81 

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας  0 0 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  104.355,10 163.122,81 

    

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις    
Υποχρεώσεις παροχών αποχωρήσεως  248,03 2.719,59 

Σύνολο Μακροπροθέσµων υποχρεώσεων  248,03 2.719,59 

    

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις    

Προµηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις  9.17 53.651,29 84.637,14 
Υποχρεώσεις από φόρους τέλη  7.374,67 5.433,33 

Σύνολο Βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων  61.025,96 90.070,47 

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων και Υποχρεώσεων   165.629,09 255.912,87 
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Πίνακας κατάστασης µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων  Εταιρίας: 

 

ποσά εκφρασµένα σε € 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Σωρευµένα 
κέρδη (ζηµιές 

Σύνολο 

      

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

    

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

20.000,00 4.046,80 -232.995,01 -208.948,21 

Καθαρά Αποτελέσµατα χρήσης  0,00 0,00 -78.028,98 -78.028,98 

Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου 450.100,00 0,00 0,00 450.100,00 

∆ιανεµηθέντα  µερίσµατα  0,00 0,00 0,00 0,00 

Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ’ ευθείας 
στην καθαρή θέση 

0,00 0,00 0,00 0,00 

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

470.100,00 4.046,80 -311.023,99 163.122,81 

     

Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων για την 
χρήση 01/01-31/12/2007 

    

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2007 
σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 

470.100,00 4.046,80 -311.023,99 163.122,81 

Καθαρά Αποτελέσµατα χρήσης  0,00 0,00 -51.421,11 -51.421,11 

Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00 

∆ιανεµηθέντα  µερίσµατα  0,00 0,00 0,00 0,00 

Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ’ ευθείας 
στην καθαρή θέση 

0,00 0,00 -7.346,60 -7.346,60 

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

470.100,00 4.046,80 -369.791,70 104.355,10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPACE ∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.  
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 

για την χρήση από 1ης Ιανουαρίου έως 31ης ∆εκεµβρίου 2007 
 

 

 

 
9 

55555555  ΣΣΣΣΣΣΣΣΤΤΤΤΤΤΤΤΟΟΟΟΟΟΟΟΙΙΙΙΙΙΙΙΧΧΧΧΧΧΧΧΕΕΕΕΕΕΕΕΙΙΙΙΙΙΙΙΑΑΑΑΑΑΑΑ        ΚΚΚΚΚΚΚΚΑΑΑΑΑΑΑΑΤΤΤΤΤΤΤΤΑΑΑΑΑΑΑΑΣΣΣΣΣΣΣΣΤΤΤΤΤΤΤΤΑΑΑΑΑΑΑΑΣΣΣΣΣΣΣΣΗΗΗΗΗΗΗΗΣΣΣΣΣΣΣΣ        ΤΤΤΤΤΤΤΤΑΑΑΑΑΑΑΑΜΜΜΜΜΜΜΜΕΕΕΕΕΕΕΕΙΙΙΙΙΙΙΙΑΑΑΑΑΑΑΑΚΚΚΚΚΚΚΚΩΩΩΩΩΩΩΩΝΝΝΝΝΝΝΝ        ΡΡΡΡΡΡΡΡΟΟΟΟΟΟΟΟΩΩΩΩΩΩΩΩΝΝΝΝΝΝΝΝ                

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

ποσά εκφρασµένα σε  € 
01.01-

31.12.2007 
01.01-

31.12.2006 
   

Λειτουργικές δραστηριότητες 
  

Κέρδη προ φόρων  -51.421,11 -78.028,98 
Πλέον / µείον προσαρµογές για:   
Αποσβέσεις 472,02 2.552,70 
Προβλέψεις 0,00 0,00 
Συναλλαγµατικές διαφορές 0,00 0,00 
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας 

-103,79 -2.315,22 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 140,20 8.008,95 
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης 
ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: 

  

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 11.346,36 -11.346,36 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 55.354,65 -82.588,15 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -38.332,45 -161.772,10 
(Μείον):   
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -140,20 -8.008,95 
Καταβεβληµένοι φόροι 1.941,34 5.433,33 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -20.742,98 -328.064,78 

Επενδυτικές δραστηριότητες   

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων 0,00 0,00 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 15.938,00 600,00 
Τόκοι εισπραχθέντες 70,05 106,08 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 16.008,05 706,08 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες   

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0,00 450.100,00 
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0,00 0,00 
Εξοφλήσεις δανείων 0,00 -118.414,87 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 
(γ) 

0,0 331.685,13 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου (α) + (β) + (γ) 

-4.734,93 4326,43 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 7.287,71 2.961,28 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 2.552,78 7.287,71 
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66666666  ΣΣΣΣΣΣΣΣΥΥΥΥΥΥΥΥΝΝΝΝΝΝΝΝΑΑΑΑΑΑΑΑΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΑΑΑΑΑΑΑΑΓΓΓΓΓΓΓΓΕΕΕΕΕΕΕΕΣΣΣΣΣΣΣΣ        ΕΕΕΕΕΕΕΕΤΤΤΤΤΤΤΤΑΑΑΑΑΑΑΑΙΙΙΙΙΙΙΙΡΡΡΡΡΡΡΡΙΙΙΙΙΙΙΙΑΑΑΑΑΑΑΑΣΣΣΣΣΣΣΣ        ΜΜΜΜΜΜΜΜΕΕΕΕΕΕΕΕ        ΤΤΤΤΤΤΤΤΑΑΑΑΑΑΑΑ        ΠΠΠΠΠΠΠΠΡΡΡΡΡΡΡΡΟΟΟΟΟΟΟΟΣΣΣΣΣΣΣΣ        ΑΑΑΑΑΑΑΑΥΥΥΥΥΥΥΥΤΤΤΤΤΤΤΤΗΗΗΗΗΗΗΗΝΝΝΝΝΝΝΝ                ΣΣΣΣΣΣΣΣΥΥΥΥΥΥΥΥΝΝΝΝΝΝΝΝ∆∆∆∆∆∆∆∆ΕΕΕΕΕΕΕΕ∆∆∆∆∆∆∆∆ΕΕΕΕΕΕΕΕΜΜΜΜΜΜΜΜΕΕΕΕΕΕΕΕΝΝΝΝΝΝΝΝΑΑΑΑΑΑΑΑ        ΜΜΜΜΜΜΜΜΕΕΕΕΕΕΕΕΡΡΡΡΡΡΡΡΗΗΗΗΗΗΗΗ        ((((((((∆∆∆∆∆∆∆∆ΛΛΛΛΛΛΛΛΠΠΠΠΠΠΠΠ        2222222244444444))))))))        ΑΑΑΑΑΑΑΑΠΠΠΠΠΠΠΠΟΟΟΟΟΟΟΟ        

0000000011111111--------0000000011111111--------22222222000000000000000077777777        ΕΕΕΕΕΕΕΕΩΩΩΩΩΩΩΩΣΣΣΣΣΣΣΣ                3333333311111111--------1111111122222222--------22222222000000000000000077777777                

 

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

Ποσά εκφρασµένα σε € Στοιχεία Εταιρίας 

 31.12.2007 31.12.2006 

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών   

Μητρική (SPACE HELLAS A.E.) 197.309,98 467.026.30 

Σύνολο 197.309,98 467.026.30 

   

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών   

Μητρική (SPACE HELLAS A.E.) 5.300,09 35.709,25 

Σύνολο 5.300,09 35.709,25 

   

Απαιτήσεις    

Μητρική (SPACE HELLAS A.E.) 134.117,35 174.037,45 

Σύνολο 134.117,35 174.037,45 

   

Υποχρεώσεις   

Μητρική (SPACE HELLAS A.E.) 0,00 35,18 

Σύνολο 0,00 35,18 

 
 
 

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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77777777  ΠΠΠΠΠΠΠΠΛΛΛΛΛΛΛΛΗΗΗΗΗΗΗΗΡΡΡΡΡΡΡΡΟΟΟΟΟΟΟΟΦΦΦΦΦΦΦΦΟΟΟΟΟΟΟΟΡΡΡΡΡΡΡΡΙΙΙΙΙΙΙΙΕΕΕΕΕΕΕΕΣΣΣΣΣΣΣΣ        ΓΓΓΓΓΓΓΓΙΙΙΙΙΙΙΙΑΑΑΑΑΑΑΑ        ΤΤΤΤΤΤΤΤΗΗΗΗΗΗΗΗΝΝΝΝΝΝΝΝ        SSSSSSSSPPPPPPPPAAAAAAAACCCCCCCCEEEEEEEE        ∆∆∆∆∆∆∆∆ΙΙΙΙΙΙΙΙΚΚΚΚΚΚΚΚΤΤΤΤΤΤΤΤΥΥΥΥΥΥΥΥΑΑΑΑΑΑΑΑΚΚΚΚΚΚΚΚΕΕΕΕΕΕΕΕΣΣΣΣΣΣΣΣ        ΥΥΥΥΥΥΥΥΠΠΠΠΠΠΠΠΟΟΟΟΟΟΟΟ∆∆∆∆∆∆∆∆ΟΟΟΟΟΟΟΟΜΜΜΜΜΜΜΜΕΕΕΕΕΕΕΕΣΣΣΣΣΣΣΣ                

 

77..11  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  

Η εταιρία περιορισµένης ευθύνης µε την επωνυµία «SPACE ∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
Ε.Π.Ε.» και διακριτικό τίτλο «SPACE ∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ, συνεστήθη µε το υπ’αρ. 2.563/04.7.2003 
συµβόλαιο της συµβολαιογράφου Καλλιόπης Παπαντωνίου – Συµεωνίδου, το οποίο καταχωρίθηκε µε Αριθµό 
Κατάθεσης : 9578/2003 και Ειδικό Αριθµό Κατάθεσης: 2851 στο Πρωτοδικείο Αθηνών, και δηµοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 8474/05.08.2003 ΤΑΕ & ΕΠΕ. Η διάρκεια της Εταιρίας ορίσθηκε 25 ετής και η έδρα της αρχικά 
ορίστηκε στον ∆ήµο Χολαργού, οδός Λοχαγού ∆εδούση 6, µε την υπ’αρ. 3306/07.12.2006 Πράξη 
Τροποποίησης καταστατικού της συµβολαιογράφου Καλλιόπης Παπαντωνίου – Συµεωνίδου, η οποία 
καταχωρίθηκε µε Αριθµό Κατάθεσης : 20225/2006 και Ειδικό Αριθµό Κατάθεσης: 5521/2006 στο 
Πρωτοδικείο Αθηνών, ορισθηκε  ο ∆ήµος Αγίας Παρασκευής, Ν. Αττικής, Λεωφ. Μεσογείων 312.  

 
Η Εταιρία έχει Αριθµό Φορολογικού Μητρώου 999574710 και υπάγεται στην ∆.Ο.Υ. Αγ. Παρασκευής. 
 
 

77..22  ΠΠΕΕΡΡΙΙΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗ  ΑΑΝΝΤΤΙΙΚΚΕΕΙΙΜΜΕΕΝΝΟΟΥΥ  

Σκοπός της εταιρείας είναι: 
 
� Η ανάληψη, η εργολαβική ή µε οποιαδήποτε µορφή εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων και 

οικοδοµικών τοιούτων του ∆ηµοσίου, Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού ή ∆ηµοσίου ∆ικαίου, ∆ηµοτικών 
ή Κοινοτικών Αρχών, Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή και φυσικών προσώπων είτε στην 
Ελλάδα είτε στο Εξωτερικό, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία µε οποιαδήποτε µορφής ή τύπου 
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή και αλλοδαπά. 

� Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών µελέτης για την υλοποίηση έργων καλωδίωσης, 
εγκαταστάσεων, τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής. 

�  Η εκπόνηση πάσης φύσεως µελετών τεχνικών έργων και η επίβλεψη της εκτέλεσης αυτών. 
�  Η αγορά ακινήτων γενικά για µεταπώληση, η ανάληψη για οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο 

και η εκτέλεση πάσης φύσεως έργων, η αγορά οικοπέδων ή οικοδοµών οικοπεδικής αξίας µε σκοπό 
την ανέγερση επ’ αυτών παντός  είδους κτισµάτων, διαµερισµάτων, γραφείων, καταστηµάτων ή 
αποθηκών προς µεταπώληση ή εκµετάλλευση αυτών µε εκµίσθωση ή µε οποιονδήποτε άλλο 
πρόσφορο τρόπο, η επί αλλοτρίων οικοπέδων ανέγερση πολυκατοικιών µε αντιπαροχή οριζοντίων 
ιδιοκτησιών και η πώληση περιερχοµένων στην εταιρεία οριζοντίων ιδιοκτησιών µε σκοπό το κέρδος. 

� Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα οίκων του εξωτερικού που επιδιώκουν τους ίδιους ή συναφείς 
σκοπούς. 

� Η εισαγωγή από το εξωτερικό υλικών, µηχανηµάτων και ειδών χρησιµοποιούµενων σε τεχνικά ή 
δοµικά έργα για την εξυπηρέτηση του σκοπού της εταιρείας. 

� Η εµπορία υλικών, µηχανηµάτων και ειδών χρησιµοποιούµενων σε τεχνικά έργα.Η εταιρεία δύναται 
να συµµετέχει σε εταιρείες οµόρρυθµες, ετερόρρυθµες, εταιρείες περιορισµένης ευθύνης, εκτός από 
µονοπρόσωπες τοιούτες και σε ανώνυµες εταιρείες, µε οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να 
συµµετέχει, εκπροσωπεί και συνεργάζεται µε άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάµενες ή  που πρόκειται 
να συσταθούν στη Ελλάδα ή το εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεµφερή σκοπό µε 
αυτόν της εταιρείας. 

� Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών ασφάλειας και ενδεικτικά η εγκατάσταση, συντήρηση και 
παρακολούθηση λειτουργίας µηχανηµάτων και συστηµάτων ασφαλείας και συναγερµού πλην αυτών 
που τοποθετούνται σε αυτοκίνητα καθώς και η εκπόνηση µελετών και o σχεδιασµός συστηµάτων 
ασφαλείας. 
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77..33  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΟΟΙΙ  ΚΚΑΑΙΙ  ∆∆ΙΙΑΑΧΧΕΕΙΙΡΡΙΙΣΣΤΤΕΕΣΣ    

 
Μοναδικός εταίρος της Μονοπρόσωπης Εταιρίας Περιορισµένης Ευθύνης  είναι η εδρεύουσα στον ∆ήµο 

Αγίας Παρασκευής (Λεωφόρος Μεσογείων 312) Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «SPACE HELLAS 
Ανώνυµη Εταιρία Συστήµατα και Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής, Ασφάλειας – Ιδιωτική 
Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας», η οποία απέκτησε το σύνολο των εταιρικών µεριδίων της 
εταιρείας από την εταιρεία µε την επωνυµία «SPACE ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ Ανώνυµη 
Εταιρία » δυνάµει της υπ’ αριθµόν 2664/30-12-2003 συµβολαιογραφικής πράξης της συµβολαιογράφου 
Αθηνών  Καλλιόπης Παπαντωνίου-Συµεωνίδου. Η εταίρος δεν έχει καµία προσωπική ευθύνη έναντι 
οιουδήποτε τρίτου για τις υποχρεώσεις της εταιρείας, µόνη υπεύθυνη είναι η εταιρική περιουσία. 

 
Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρίας για ολόκληρη τη διάρκεια της 

εταιρίας ανατίθεται µε την υπ’αρ. 3306/07.12.2006 Πράξη Τροποποίησης καταστατικού της 
συµβολαιογράφου Καλλιόπης Παπαντωνίου – Συµεωνίδου, η οποία καταχωρίθηκε µε Αριθµό Κατάθεσης : 
20225/2006 και Ειδικό Αριθµό Κατάθεσης: 5521/2006 στον κ. ∆ηµήτριο Γινατζή του Παύλου. 
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88888888  ΒΒΒΒΒΒΒΒΑΑΑΑΑΑΑΑΣΣΣΣΣΣΣΣΙΙΙΙΙΙΙΙΚΚΚΚΚΚΚΚΕΕΕΕΕΕΕΕΣΣΣΣΣΣΣΣ        ΛΛΛΛΛΛΛΛΟΟΟΟΟΟΟΟΓΓΓΓΓΓΓΓΙΙΙΙΙΙΙΙΣΣΣΣΣΣΣΣΤΤΤΤΤΤΤΤΙΙΙΙΙΙΙΙΚΚΚΚΚΚΚΚΕΕΕΕΕΕΕΕΣΣΣΣΣΣΣΣ        ΑΑΑΑΑΑΑΑΡΡΡΡΡΡΡΡΧΧΧΧΧΧΧΧΕΕΕΕΕΕΕΕΣΣΣΣΣΣΣΣ        ΚΚΚΚΚΚΚΚΑΑΑΑΑΑΑΑΙΙΙΙΙΙΙΙ        ΠΠΠΠΠΠΠΠΛΛΛΛΛΛΛΛΗΗΗΗΗΗΗΗΡΡΡΡΡΡΡΡΟΟΟΟΟΟΟΟΦΦΦΦΦΦΦΦΟΟΟΟΟΟΟΟΡΡΡΡΡΡΡΡΙΙΙΙΙΙΙΙΕΕΕΕΕΕΕΕΣΣΣΣΣΣΣΣ        

 

88..11  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  

Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 1ης Ιανουαρίου έως 31ης ∆εκεµβρίου 2007 
περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής  εταιρίας µε την επωνυµία 
«SPACE HELLAS Ανώνυµη Εταιρία Συστήµατα και Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής, Ασφάλειας – 
Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας».  

 
Οι µετοχές της µητρικής  εταιρίας είναι κοινές ονοµαστικές και έχουν εισαχθεί στην παράλληλη αγορά 

του  Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών την 29-9-2000.   
 

Οι  οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας για τη χρήση 1ης Ιανουαρίου έως 31ης ∆εκεµβρίου 2007, έχουν 
εγκριθεί από τον ∆ιαχειριστή της , µε το πρακτικό Νο 9 την 22α Φεβρουαρίου 2008.  

 
 

88..22  ΑΑΡΡΧΧΕΕΣΣ  ΣΣΥΥΝΝΤΤΑΑΞΞΗΗΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΕΕΩΩΝΝ    

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας  για τη χρήση 1ης  Ιανουαρίου έως 31ης  ∆εκεµβρίου 2007, οι 
οποίες έχουν εγκριθεί τις 22.02.2008 από τον ∆ιαχειριστή της, 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 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.  

 
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας 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 στην εταιρία και 

είναι σε ισχύ την 31η ∆εκεµβρίου 2007 ελήφθησαν υπόψη για την 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 την ∆ιοίκηση  στην διαδικασία 
εφαρµογής των λογιστικών αρχών της Εταιρίας. Οι σηµαντικές παραδοχές από την διοίκηση 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 την 
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. 
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Η Εταιρία τηρεί τα λογιστικά της βιβλία µε βάση τον Ελληνικό Εµπορικό Νόµο 3190/1955 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 την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
Όπως όµως έχουν το δικαίωµα, εξακολουθούν να τηρούν τα λογιστικά τους βιβλία µε βάσει τις διατάξεις της 
ελληνικής φορολογικής νοµοθεσίας.   

 

88..33  ΝΝΕΕΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΤΤΥΥΠΠΑΑ,,  ΕΕΡΡΜΜΗΗΝΝΕΕΙΙΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΡΡΟΟΠΠΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ  ΥΥΦΦΙΙΣΣΤΤΑΑΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ  ΠΠΡΡΟΟΤΤΥΥΠΠΩΩΝΝ  

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 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 δεν 
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: (εφαρµόζετε 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 στην Εταιρία. 
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∆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 στην Εταιρία. 
 
 
∆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 στην Εταιρία. 
 
 
∆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 δεν µπορεί να αντιλογιστεί σε επόµενες ενδιάµεσες ή ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις.  Η 
∆ιερµηνεία 10 δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την ΕΕ. 

 
∆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 στην Εταιρία. 

 

 
∆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.  
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Η ∆ιερµηνεία 12 δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρία. 
 

88..44  ΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΜΜΕΕΘΘΟΟ∆∆ΟΟΙΙ  

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

 
 

88..55  ΕΕΝΝΣΣΩΩΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΠΠΑΑΓΓΙΙΑΑ    ΚΚΑΑΙΙ    ΑΑΥΥΛΛΑΑ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΥΥΣΣΙΙΑΑΚΚΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΑΑ  

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 ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν από την εταιρία 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.  
 
 
Η εκτιµώµενη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής, κατά κατηγορία παγίων, έχει ως εξής: 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Η ωφέλιµη ζωή των παγίων περιουσιακών στοιχείων µπορεί να αναθεωρηθεί και να προσαρµοστεί εάν 

αυτό κριθεί αναγκαίο κατά την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων. 
 
 

88..66  ΑΑΠΠΟΟΜΜΕΕΙΙΩΩΣΣΗΗ    ΑΑΞΞΙΙΑΑΣΣ    ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΥΥΣΣΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ    ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΩΩΝΝ  

 

Περιγραφή 
Έτη Ωφέλιµης 

Ζωής 

  
Μηχανήµατα Τεχν. Εγκατ.-Λοιπός Μηχ. Εξοπλ. Ιδιόκτητα 16 
Έπιπλα 16 
Σκεύη 10 
Μηχανές Γραφείων 10 
Εξοπλισµός Τηλεπικοινωνιών 10 
Λοιπός Εξοπλισµός 10 
Ηλεκτρονικός Εξοπλισµός 5 
Αυλα περιουσιακά στοιχεία  (Προγράµµατα Η/Υ ) 5 
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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 δεν 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 την διάθεση του στο τέλος 
της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του.  

 
 

88..77  ΥΥΦΦΙΙΣΣΤΤΑΑΜΜΕΕΝΝΑΑ  ΕΕΜΜΠΠΡΡΑΑΓΓΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΒΒΑΑΡΡΗΗ  

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

88..88    ΑΑΠΠΟΟΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΑΑ  

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. 
 

 

88..99  ΕΕΜΜΠΠΟΟΡΡΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΛΛΟΟΙΙΠΠΕΕΣΣ  ΑΑΠΠΑΑΙΙΤΤΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  

Οι λογαριασµοί πελατών καταχωρούνται και παρουσιάζονται στην 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 την λογιστική αξία. 
 
Οι εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις της εταιρίας  θεωρούνται όλες εισπράξιµες. 
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88..1100  ΤΤΑΑΜΜΕΕΙΙΑΑΚΚΑΑ  ∆∆ΙΙΑΑΘΘΕΕΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΙΙΣΣΟΟ∆∆ΥΥΝΝΑΑΜΜΑΑ  ΤΤΑΑΜΜΕΕΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ  ∆∆ΙΙΑΑΘΘΕΕΣΣΙΙΜΜΩΩΝΝ    

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων αποτελούνται από µετρητά και βραχυπρόθεσµες 
καταθέσεις µε αρχική διάρκεια µικρότερη των τριών (3) µηνών.  
 
 

88..1111    ΑΑΠΠΟΟΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΙΙΑΑΣΣ  

Η εταιρία είναι υποχρεωµένη σύµφωνα µε την Ελληνική Νοµοθεσία Περί Ε.Π.Ε.  Ν.3190/1955 άρθρα 
24 να αφαιρεί ετησίως το εικοστό τουλάχιστον των καθαρών κερδών της προς σχηµατισµό Αποθεµατικού  
µέχρις ότου τα συσσωρευµένα αποθεµατικά να ισούνται µε το 1/3 του καταβληµένου κεφαλαίου 
 

88..1122  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΙΙΚΚΑΑ  ΜΜΕΕΡΡΙΙ∆∆ΙΙΑΑ  

Η µερίδα συµµετοχής της µοναδικής εταίρου µε την επωνυµία «SPACE HELLAS Ανώνυµη Εταιρία 
Συστήµατα και Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής, Ασφάλειας – Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής 
Υπηρεσιών Ασφάλειας»  στην εταιρία αποτελείται από δέκα πέντε χιλιάδες εξακόσια εβδοµήντα  (15.670) 
εταιρικά µερίδια των  τριάντα (30) ΕΥΡΩ το καθένα. Με αίτηση της εταίρου µπορεί να εκδοθεί το από την 
παρ.2 του άρθ.27 Ν.3190/1955 προβλεπόµενο έγγραφο, το οποίο έχει την από την διάταξη αυτή 
αποδιδόµενη αξία δηλαδή αποδείξεως που δεν φέρει χαρακτήρα αξιογράφου. 

 
Το κεφάλαιο της εταιρείας είναι τετρακόσιες εβδοµήντα  χιλιάδες εκατό  (470.100) ΕΥΡΩ ολοσχερώς 

καταβεβληµένο σε µετρητά και διαιρείται σε δέκα πέντε χιλιάδες εξακόσια εβδοµήντα  (15.670) εταιρικά 
µερίδια των  τριάντα (30) ΕΥΡΩ το καθένα. Η µοναδική εταίρος δεν ευθύνεται ατοµικά έναντι σε 
οποιοδήποτε τρίτο για υποχρεώσεις της εταιρείας για τις οποίες µόνη υπεύθυνη είναι η εταιρική περιουσία. Η 
ευθύνη της εταίρου περιορίζεται στην εισφορά της στο εταιρικό κεφάλαιο. 

 
 

88..1133  ΑΑΝΝΑΑΓΓΝΝΩΩΡΡΙΙΣΣΗΗ  ΕΕΣΣΟΟ∆∆ΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΞΞΟΟ∆∆ΩΩΝΝ  

 

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.  
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.  
 

88..1144  ΠΠΡΡΟΟΒΒΛΛΕΕΨΨΕΕΙΙΣΣ  

Η αναγνώριση των προβλέψεων γίνεται όταν η Εταιρία 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. 

 
Η Εταιρία 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. 
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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 την Εταιρία νοµική ή συµβατική δέσµευση της τακτοποίησης της πληρωµής.  ∆απάνες 
συνδεόµενες µε τις συνήθεις δραστηριότητες της  Εταιρίας 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. 
 

88..1155  ΣΣΥΥΝΝΑΑΛΛΛΛΑΑΓΓΕΕΣΣ  ΣΣΕΕ  ΞΞΕΕΝΝΑΑ  ΝΝΟΟΜΜΙΙΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ  

Η Εταιρία δεν πραγµατοποιεί συναλλαγές σε ξένο νόµισµα. 
 

88..1166  ∆∆ΙΙΚΚΑΑΙΙΩΩΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΖΖΟΟΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ  

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 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 καθορίζει 
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.  

 
 

88..1177  ΧΧΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΑΑ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΛΛΕΕΙΙΑΑ  

Τα βασικά χρηµατοοικονοµικά εργαλεία της Εταιρίας είναι κυρίως τα µετρητά, οι τραπεζικές 
καταθέσεις, και οι βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις. 

Αναφορικά µε τα βραχυπρόθεσµα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία, η διοίκηση της Εταιρίας  πιστεύει ότι η 
εύλογη αξία τους ουσιαστικά ταυτίζεται µε την αξία στην οποία απεικονίζονται στα λογιστικά της βιβλία.  
 

88..1188  ΜΜΙΙΣΣΘΘΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  

Όλες οι µισθώσεις που έχει συνάψει η Εταιρία  ταξινοµούνται σε λειτουργικές.  Οι πληρωµές που 
γίνονται για λειτουργικές µισθώσεις καταχωρούνται ως έξοδο στα αποτελέσµατα κατά το χρόνο χρήσεως του 
µισθίου Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα χρεώνονται κατευθείαν στα αποτελέσµατα.   

 

88..1199  ΕΕΠΠΙΙ∆∆ΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΗΗ  ΥΥΠΠΟΟ  ∆∆ΙΙΑΑΙΙΤΤΗΗΣΣΙΙΑΑ  ∆∆ΙΙΑΑΦΦΟΟΡΡΕΕΣΣ  

∆εν υπάρχουν επίδικες διεκδικήσεις τρίτων κατά της εταιρίας ή δικαστικές αποφάσεις που ενδέχεται να 
έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση  της εταιρίας. 
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88..2200  ΑΑΡΡΙΙΘΘΜΜΟΟΣΣ  ΑΑΠΠΑΑΣΣΧΧΟΟΛΛΟΟΥΥΜΜΕΕΝΝΟΟΥΥ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΙΙΚΚΟΟΥΥ  

Το απασχολούµενο την 31ης ∆εκεµβρίου 2007 προσωπικό της εταιρίας ανέρχεται σε 1 άτοµο, όπως και 
την  31ης ∆εκεµβρίου 2006. 

 

88..2211  ΦΦΟΟΡΡΟΟΣΣ  ΕΕΙΙΣΣΟΟ∆∆ΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  &&  ΑΑΝΝΑΑΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΜΜΕΕΝΝΗΗ  ΦΦΟΟΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ  

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 τρέχων φόρος εισοδήµατος αφορά τον φόρο  επί των φορολογητέων κερδών της εταιρίας, όπως 

αναµορφώθηκαν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των φορολογικών νόµων, και υπολογίστηκε µε βάση τους 
ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές. 

 
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται χρησιµοποιώντας την 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 έχει επιβαρυνθεί µε φόρο εισοδήµατος και µε υπολογισµό αναβαλλόµενης φορολογίας 

λόγω των µεταφερόµενων ζηµιών από προηγούµενα έτη. 
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99999999  ΣΣΣΣΣΣΣΣΗΗΗΗΗΗΗΗΜΜΜΜΜΜΜΜΕΕΕΕΕΕΕΕΙΙΙΙΙΙΙΙΩΩΩΩΩΩΩΩΣΣΣΣΣΣΣΣΕΕΕΕΕΕΕΕΙΙΙΙΙΙΙΙΣΣΣΣΣΣΣΣ        ΤΤΤΤΤΤΤΤΩΩΩΩΩΩΩΩΝΝΝΝΝΝΝΝ        ΕΕΕΕΕΕΕΕΤΤΤΤΤΤΤΤΗΗΗΗΗΗΗΗΣΣΣΣΣΣΣΣΙΙΙΙΙΙΙΙΩΩΩΩΩΩΩΩΝΝΝΝΝΝΝΝ        ΟΟΟΟΟΟΟΟΙΙΙΙΙΙΙΙΚΚΚΚΚΚΚΚΟΟΟΟΟΟΟΟΝΝΝΝΝΝΝΝΟΟΟΟΟΟΟΟΜΜΜΜΜΜΜΜΙΙΙΙΙΙΙΙΚΚΚΚΚΚΚΚΩΩΩΩΩΩΩΩΝΝΝΝΝΝΝΝ        ΚΚΚΚΚΚΚΚΑΑΑΑΑΑΑΑΤΤΤΤΤΤΤΤΑΑΑΑΑΑΑΑΣΣΣΣΣΣΣΣΤΤΤΤΤΤΤΤΑΑΑΑΑΑΑΑΣΣΣΣΣΣΣΣΕΕΕΕΕΕΕΕΩΩΩΩΩΩΩΩΝΝΝΝΝΝΝΝ                

 

 

99..11  ΚΚΥΥΚΚΛΛΟΟΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΩΩΝΝ    

Ο κύκλος εργασιών οικονοµικής δραστηριότητας την 31.12.2007 και 31.12.2006 έχει ως εξής:   
 

 

Κύκλος Εργασιών  Στοιχεία Εταιρίας 

ποσά εκφρασµένα σε € 31.,12.2007 31.12.2006 

   

∆οµηµένη Καλωδίωση Τεχνικών έργων   196.667,96 543.683,39 
   

Σύνολο Κύκλου εργασιών  196.667,96 543.683,39 

 

 
Οι λειτουργικές δραστηριότητες της εταιρίας µας είναι διακριτές ανάλογα µε την φύση τους, καλά 

οργανωµένες ώστε να  διαχειρίζονται εµπορεύµατα, προιόντα, έργα και υπηρεσίες διαµορφώνοντας  
στο συνολό τους  µια στρατηγική επιχειρηµατική µονάδα. 

 
 

99..22  ΑΑΛΛΛΛΑΑ  ΕΕΣΣΟΟ∆∆ΑΑ  ΕΕΚΚΜΜΕΕΤΤΑΑΛΛΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ    

Πίνακας Άλλων Εσόδων Εκµετάλλευσης:   
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

ποσά εκφρασµένα σε € 01.01-31.12.2007 01.01-31.12.2006 

   

Έσοδα παρεπόµενων ασχολιών    0,00 320,00 

Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 128,61 0,00 

Έκτακτα κέρδη  104,69 0,00 

Έσοδα από προβλέψεις προηγουµένων χρήσεων 2.471,56 3.363,63 

Σύνολο Άλλων Εσόδων Εκµετάλλευσης 2.704,86 3.683,63 

 
 
 

99..33  ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΚΚΑΑ    ΕΕΞΞΟΟ∆∆ΑΑ    

Τα  Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας, καθώς και τα Έξοδα Λειτουργίας ∆ιαθέσεως  παρουσιάζονται 
µειωµένα, της τρέχουσας χρήσης σε σύγκριση µε τα στοιχεία της προηγούµενης. 

 
 
 



SPACE ∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.  
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 

για την χρήση από 1ης Ιανουαρίου έως 31ης ∆εκεµβρίου 2007 
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99..44  ΑΑΛΛΛΛΑΑ  ΕΕΞΞΟΟ∆∆ΑΑ  ΕΕΚΚΜΜΕΕΤΤΑΑΛΛΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ  

Πίνακας Άλλων Εξόδων Εκµετάλλευσης:   
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

ποσά εκφρασµένα σε  € 01.01-31.12.2007 01.01-31.12.2006 

   

Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 72,63 78,34 

Έκτακτες Ζηµιές 2.542,51 1.302,03 

Σύνολο  Άλλων Εξόδων Εκµετάλλευσης 2.615,14 1.380,37 

 
 

99..55  ΦΦΟΟΡΡΟΟΣΣ  ΕΕΙΙΣΣΟΟ∆∆ΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ    

∆εν προέκυψε φόρος εισοδήµατος τόσο στα αποτελέσµατα της προηγούµενης χρήσης όσο και της 
τρέχουσας χρήσης λόγω ζηµιάς. 

  

99..66  ΕΕΝΝΣΣΩΩΜΜΑΑΤΤΑΑ    ΠΠΑΑΓΓΙΙΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΑΑ  

 
∆εν υπάρχουν υποθήκες και προσηµειώσεις ή οποιαδήποτε άλλα βάρη επί των παγίων στοιχείων 

έναντι δανεισµού.        
 
Σας παραθέτουµε  πίνακα των ενσώµατων παγίων στοιχείων της εταιρίας: 
 
 
 
 
 ποσά εκφρασµένα σε € Μηχ/τα-τεχν. 

εγκ/σεις & λοιπός 
µηχ/κός εξοπλισµός 

Έπιπλα & λοιπός 
εξοπλισµός 

Σύνολο 

   
 

Αξία κτήσης 31.12.2006 20.100,00 7.000,40 27.100,40 

Προσθήκες χρήσης  0,00 0,00 0,00 

Μειώσεις χρήσης 18.283,00 6.236,90 24.519,90 

Αξία κτήσης 31.12.2007 1.817,00 763,50 2.580,50 

    

Αποσβέσεις 31.12.2006 3.870,83 3.035,09 6.905,92 

Αποσβέσεις  χρήσης  208,79 232,14 440,93 

Μειώσεις  Αποσβέσεων χρήσης 3.615,92 2.842,40 6.458,32 

Αποσβέσεις  31.12.2007 463,70 424,83 888,53 

Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2007  1.353,30 338,67 1.691,97 



SPACE ∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.  
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 

για την χρήση από 1ης Ιανουαρίου έως 31ης ∆εκεµβρίου 2007 
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99..77  ΑΑΥΥΛΛΑΑ  ΠΠΑΑΓΓΙΙΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΑΑ  

Σας παραθέτουµε  πίνακα των  άϋλων παγίων στοιχείων  της εταιρίας : 
 

 
 

 
 

99..88  ΑΑΠΠΟΟΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΑΑ  

Πίνακας Αποθεµάτων εταιρίας :  
 

Αποθέµατα Στοιχεία Εταιρίας 

ποσά εκφρασµένα σε € 31.12.2007 31.12.2006 
   

Α΄& βοηθητικές ύλες 0,00 11.346,36 
   

Σύνολο Αποθεµάτων 0,00 11.346,36 

 
∆εν υπάρχουν αποθέµατα στην τρέχουσα περίοδο.  
 

99..99  ΑΑΠΠΑΑΙΙΤΤΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΑΑΠΠΟΟ  ΠΠΕΕΛΛΑΑΤΤΕΕΣΣ    

Οι λογαριασµοί πελατών καταχωρούνται και παρουσιάζονται στην 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. Οι επισφαλείς απαιτήσεις διαγράφονται έναντι της σχηµατισθείσας πρόβλεψης. 

 
 

Πελάτες Στοιχεία Εταιρίας 

ποσά εκφρασµένα σε  € 31.12.2007 31.12.2006 
   

Πελάτες  134.117,35 182.680,11 
   

Σύνολο Πελατών  134.117,35 182.680,11 

 

ποσά εκφρασµένα σε  € 
Λογισµικά 

Προγράµµατα 

Σύνολο Άυλων 
περιουσιακών στοιχείων 

βάσει ∆ΛΠ 
   

Αξία κτήσης 31.12.2006 666,00 666,00 

Προσθήκες χρήσης  0,00 0,00 

Μειώσεις χρήσης 557,00 557,00 

Αξία κτήσης 31.12.2007 109,00 109,00 

   

Αποσβέσεις 31.12.2006 271,62 271,62 

Αποσβέσεις  χρήσης  31,09 31,09 

Μειώσεις  Αποσβέσεων χρήσης 242,76 242,76 

Αποσβέσεις  31.12.2007 59,95 59,95 

Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2007  49,05 49,05 

 



SPACE ∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.  
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 

για την χρήση από 1ης Ιανουαρίου έως 31ης ∆εκεµβρίου 2007 
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Η εύλογη αξία των απαιτήσεων από πελάτες προσεγγίζει την λογιστική αξία. 
 
Οι απαιτήσεις από  πελάτες της εταιρίας θεωρούνται όλες εισπράξιµες. 
 
 

99..1100  ΛΛΟΟΙΙΠΠΕΕΣΣ  ΕΕΜΜΠΠΟΟΡΡΙΙΚΚΕΕΣΣ    ΑΑΠΠΑΑΙΙΤΤΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  

Οι λοιπές απαιτήσεις της εταιρίας µας αναλύονται ως κάτωθι:  
 

Λοιπές  Απαιτήσεις Στοιχεία Εταιρίας 

ποσά εκφρασµένα σε € 31.12.2007 31.12.2006 
   

Επιταγές Εισπρακτέες 0,00 6.000,00 
Παρακρατούµενοι φόροι & λοιπές απαιτήσεις  26.103,94 26.684,52 
Έξοδα εποµένων χρήσεων  150,00 501,34 
   

Σύνολο  Λοιπών  Απαιτήσεων 26.253,94 33.185,86 

 
Η εύλογη αξία των εµπορικών και λοιπών απαιτήσεων προσεγγίζει την λογιστική αξία. 
 
Οι εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις της εταιρίας θεωρούνται όλες εισπράξιµες. 
 
  

99..1111  ΤΤΑΑΜΜΕΕΙΙΑΑΚΚΑΑ  ∆∆ΙΙΑΑΘΘΕΕΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΙΙΣΣΟΟ∆∆ΥΥΝΝΑΑΜΜΑΑ  ΤΤΑΑΜΜΕΕΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ  ∆∆ΙΙΑΑΘΘΕΕΣΣΙΙΜΜΩΩΝΝ    

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 : 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

99..1122    ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΙΙΚΚΟΟ    ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  

Το κεφάλαιο της εταιρείας είναι τετρακόσιες εβδοµήντα  χιλιάδες εκατό  (470.100) ΕΥΡΩ ολοσχερώς 
καταβεβληµένο σε µετρητά και διαιρείται σε δέκα πέντε χιλιάδες εξακόσια εβδοµήντα  (15.670) εταιρικά 
µερίδια των  τριάντα (30) ΕΥΡΩ το καθένα. Η µοναδική εταίρος «SPACE HELLAS Ανώνυµη Εταιρία 
Συστήµατα και Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής, Ασφάλειας – Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής 
Υπηρεσιών Ασφάλειας» δεν ευθύνεται ατοµικά έναντι σε οποιοδήποτε τρίτο για υποχρεώσεις της εταιρείας 
για τις οποίες µόνη υπεύθυνη είναι η εταιρική περιουσία. Η ευθύνη της εταίρου περιορίζεται στην εισφορά 
της στο εταιρικό κεφάλαιο. 

 

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα & ισοδύναµα Στοιχεία Εταιρίας 

ποσά εκφρασµένα σε € 31.12.2007 31.12.2006 
   

Ταµείο 828,27 1.660,81 

Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 1.724,51 5.626,90 
   

Σύνολο Ταµειακών ∆ιαθεσίµων & 
ισοδυνάµων 

2.552,78 7.287,71 



SPACE ∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.  
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 

για την χρήση από 1ης Ιανουαρίου έως 31ης ∆εκεµβρίου 2007 
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Τα κέρδη ανά εταιρικό µερίδιο υπολογίσθηκαν µε βάση το σταθµισµένο αριθµό εταιρικών µεριδίων. 
 
 

99..1133  ΛΛΟΟΙΙΠΠΕΕΣΣ  ΜΜΑΑΚΚΡΡΟΟΠΠΡΡΟΟΘΘΕΕΣΣΜΜΕΕΣΣ  ΥΥΠΠΟΟΧΧΡΡΕΕΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  

Οι  υποχρεώσεις ταξινοµούνται ως µακροπρόθεσµες  όταν η εταιρία 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: 
 

Λοιπές Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Στοιχεία Εταιρίας 

ποσά εκφρασµένα σε € 31.12.2007 31.12.2006 

   
Υποχρεώσεις παροχών Αποχωρήσεως  Προσωπικού 248,03 2.719,59 
   

Σύνολο Λοιπών Μακροπροθέσµων υποχρεώσεων 248,03 2.719,59 

 
 
Η µείωση που εµφανίζεται, στο κονδύλι Υποχρεώσεις παροχών Αποχωρήσεως  Προσωπικού, αφορά 

αντιλογισµό   προβλέψεων. 
 
 

99..1144  ΑΑΝΝΑΑΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΜΜΕΕΝΝΗΗ  ΦΦΟΟΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ  

   Η εταιρία δεν είχε επιβαρυνθεί µε φόρο εισοδήµατος και µε υπολογισµό αναβαλλόµενης φορολογίας  
τόσο στην προηγούµενη περίοδο όσο και στην τρέχουσα, 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. 

 
 

99..1155  ΊΊ∆∆ΙΙΑΑ  ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΑΑ  

 
Tα Ίδια Κεφάλαια 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 µητρική εταιρία «SPACE HELLAS Ανώνυµη Εταιρία Συστήµατα και Υπηρεσίες 
Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής, Ασφάλειας – Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας» θα 
λάβει τα προσήκοντα µέτρα, ώστε να αρθούν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του άρθρου αυτού. 
 
 

Αριθµός εταιρικών µεριδίων και ονοµαστική 
αξία 

31.12.2007 

  

Αριθµός εταιρικών µεριδίων 15.670 
Ονοµαστική Αξία 30,00 € 



SPACE ∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.  
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 

για την χρήση από 1ης Ιανουαρίου έως 31ης ∆εκεµβρίου 2007 
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99..1166  ΑΑΝΝΕΕΛΛΕΕΓΓΚΚΤΤΕΕΣΣ  ΦΦΟΟΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΑΑ  ΧΧΡΡΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  

Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις της  εταιρίας έχουν ως εξής:  
 

Εταιρία 
Ανέλεγκτες 

φορολογικά χρήσεις 

  

SPACE ∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 2006 - 2007 

 
 
  Για τις ως άνω ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρίας, 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. 

 
 

99..1177  ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΥΥΤΤΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΛΛΟΟΙΙΠΠΕΕΣΣ  ΒΒΡΡΑΑΧΧΥΥΠΠΡΡΟΟΘΘΕΕΣΣΜΜΕΕΣΣ  ΥΥΠΠΟΟΧΧΡΡΕΕΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  

 
Οι  υποχρεώσεις ταξινοµούνται ως βραχυπρόθεσµες όταν η εταιρία 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:  
 
 

Προµηθευτές & Λοιπές  Βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις 

Στοιχεία Εταιρίας 

ποσά εκφρασµένα σε € 31.12.2007 31.12.2006 

   
Προµηθευτές 51.330,99 82.118,39 
Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 2.039,98 1.961,56 
Προκαταβολές πελατών 0,00 11,00 
Έξοδα χρήσεως δεδουλευµένα 280,32 546,19 

Σύνολο Προµηθευτών &  Λοιπών  Βραχυπροθέσµων 
υποχρεώσεων 

53.651,29 84.637,14 

 

99..1188  ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΑΑΜΜΕΕΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ  ΡΡΟΟΩΩΝΝ    

Οι ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες, της εταιρείας παρουσιάζονται αρνητικές τόσο 
στην τρέχουσα όσο και στην προηγούµενη χρήση. 

 
Οι ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες, της εταιρείας παρουσιάζονται θετικές κυρίως 

λόγω της πώλησης ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων και οι οποίες χρηµατοδότησαν τις ταµειακές ροές 
από λειτουργικές δραστηριότητες στην τρέχουσα χρήση. 

 
Οι ταµιακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες, εµφανίζονται µηδενικές στην τρέχουσα χρήση, 

σε σχέση µε τις θετικές ροές  προηγούµενης χρήσης  λόγω αύξησης του εταιρικού µας κεφαλαίου, η οποία 
και χρηµατοδότησε τις λειτουργικές και επενδυτικές δραστηριότητες της προηγούµενης περιόδου. 
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99..1199  ΣΣΗΗΜΜΑΑΝΝΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΓΓΕΕΓΓΟΟΝΝΟΟΤΤΑΑ    

 
∆εν υπήρξαν σηµαντικά γεγονότα κατά την τρέχουσα χρήση που να επηρέασαν την λειτουργία της 

εταιρίας.  
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Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
 
Η Εταιρία δεν αντιµετωπίζει ιδιαιτέρους κινδύνους: 
 
 

o Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
 

Η Εταιρία δεν διενέργησε  συναλλαγές σε συνάλλαγµα την χρήση 2007. Ως εκ τούτου, δεν εκτίθεται 
στις διακυµάνσεις συναλλαγµατικών ισοτιµιών. Για τον λόγο αυτό δεν κρίνεται σκόπιµο να διερευνηθεί η 
δυνατότητα χρησιµοποίησης εργαλείων αντιστάθµισης του συναλλαγµατικού κίνδύνου. 

 
 

o 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.  

 
 

o Πιστωτικός κίνδυνος 
 

Η Εταιρία δεν αντιµετωπίζει σηµαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Η χρηµατοοικονοµική κατάσταση 
των πελατών παρακολουθείται διαρκώς από την Εταιρία.  

 
Για ειδικούς πιστωτικούς κινδύνους γίνονται προβλέψεις για ζηµίες από απαξίωση. Στο τέλος του έτους 

η διοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος, που να µην καλύπτεται ήδη 
από κάποια εξασφάλιση ή από πρόβλεψη επισφαλούς απαιτήσεως. 

 
 

o Κίνδυνος Ρευστότητας 
 

Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται µε την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασµού 
ρευστών διαθεσίµων. 

Η Εταιρία διαχειρίζεται τους κινδύνους που µπορεί να δηµιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς 
ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν εξασφαλισµένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση. 

 
∆εν υπάρχουν σηµαντικές αβεβαιότητες που να σχετίζονται µε την λειτουργία της επιχείρησης. 

 
o ∆ιαχείριση κεφαλαίου 

 
Ο σκοπός της Εταιρίας  όταν διαχειρίζεται τα κεφάλαια είναι να εξασφαλίσει την ικανότητα συνεχούς 

δραστηριότητας, για να παρέχει κέρδη στους εταίρους και οφέλη στους άλλους ενδιαφερόµενους καθώς και 
να διατηρήσει µια κεφαλαιουχική δοµή, η οποία θα µειώνει το κόστος κεφαλαίου. 

 
Για να διατηρήσει ή να προσαρµόσει την δοµή του κεφαλαίου, η Εταιρία  πρέπει να προσαρµόσει το 

ποσό των µερισµάτων και την απόδοση κεφαλαίου στους εταίρους , να εκδώσει νέες µετοχές ή να πουλήσει 
στοιχεία ενεργητικού για να µειώσει τα χρέη. 

 
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 
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ισολογισµό) µείον τα χρηµατικά διαθέσιµα. Το συνολικό κεφάλαιο υπολογίζεται ως τα ίδια κεφάλαια που 
εµφανίζονται στον ισολογισµό συν το καθαρό χρέος. 

 
 
      

Συντελεστής µόχλευσης Στοιχεία Εταιρίας 

ποσά εκφρασµένα σε € 31.12.2007 31.12.2006 

   
Συνολικός ∆ανεισµός 0,00 0,00 
Μείον: Χρηµατικά διαθέσιµα  -2.552,78 -7.287,71 
Καθαρό χρέος  -2.552,78 -7.287,71 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 104.355,10 163.122,81 
Σύνολο κεφαλαίου 101.802,32 155.835,10 

Συντελεστής µόχλευσης -2,50% -5,00% 
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Πέρα των ήδη αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν άλλα µεταγενέστερα των οικονοµικών 

καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την Εταιρία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΤΗ  
ΤΗΣ «SPACE ∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε» ΕΠΙ ΕΤΗΣΙΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 

 
Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Εταίρων. 
 
Επί των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσης από 1ης Ιανουαρίου έως 31ης ∆εκεµβρίου 

2007. 
 
Αγ. Παρασκευή,  20 Φεβρουαρίου 2008 
 
Κύριοι, 
 
Κατά την κατάθεση προς έγκρισή σας, των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων για την 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. 
 
Γενικά 
 

Η εν λόγω εταιρική χρήση είναι η 4η   κατά σειρά και περιλαµβάνει την 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. 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τον Ισολογισµό, την Κατάσταση του Λογαριασµού 

Αποτελεσµάτων Χρήσης, την ∆ιάθεση των Αποτελεσµάτων και το Προσάρτηµα. 
 
 
Ειδικότερα 
 
Το  γενικό σύνολο Ενεργητικού και Παθητικού της κλειόµενης χρήσης ανέρχεται σε ποσό € 165.629,09 έναντι 
ποσού € 255.912,87 της προηγούµενης χρήσης. 
Τα Αποτελέσµατα χρήσεως προ φόρων της κλειόµενης χρήσης ανήλθαν στο ποσό  των € 51.421,11 (ζηµίες) 
έναντι ποσού € 78.028,98 (ζηµίες) της προηγούµενης χρήσης. 
 
Αναφερόµενοι στα επιµέρους στοιχεία του ισολογισµού σηµειώνουµε τα κάτωθι: 
 
 
 
Α.1 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
 
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
 

� Ενσώµατα και άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 

1. Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αναπόσβεστης αξίας ποσού € 49,05 της κλειόµενης χρήσης αφορά  
λογισµικό πρόγραµµα έναντι € 394,38 της προηγούµενης χρήσης. 
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2. Τα µηχανήµατα κατά την κλειόµενη χρήση παρουσιάζουν αναπόσβεστο υπόλοιπο € 1.353,30 έναντι 
υπόλοίπου €16.229,17 της προηγούµενης χρήσης. 

3. Τα έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός των γραφείων της εταιρίας κατά την κλειόµενη χρήση ανέρχονται  
σε αναπόσβεστη αξία € 338,67 έναντι ποσού € 3.965,31 της προηγούµενης χρήσης. 

 
� Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 

 
Οι µακροπρόθεσµες απαιτήσεις αφορούν δοσµένες εγγυήσεις ποσού € 964,00 για την κλειόµενη χρήση και 
ποσό € 823,97 για την προηγούµενη χρήση. 
 
 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
 
Για τα δεδοµένα του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού έχουµε να σηµειώσουµε τα εξής: 
 

1. To σύνολο των απαιτήσεων της κλειόµενης χρήσης ανέρχεται στο ποσό των € 160.371,29 έναντι 
ποσού € 227.212,33 της προηγούµενης χρήσης οι οποίες  προέρχονται από τις τρέχουσες 
συναλλαγές της εταιρίας και είναι ασφαλούς εισπράξεως. 

2. Τα διαθέσιµα κατά την κλειόµενη χρήση ανέρχονται σε  ποσό € 2.552,78  έναντι ποσού €7.287,71 
της προηγούµενης χρήσης.  

 
 
 
 
Α.2 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 
 

� Ίδια Κεφάλαια 
 

Τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας κατά την κλειόµενη χρήση ανέρχονται στο ποσό των € 104.355,10 και 
είναι µειωµένα  σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση κατά ευρώ  € 58.767,71. 

 
Tα Ίδια Κεφάλαια 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 µητρική εταιρία «SPACE HELLAS Ανώνυµη Εταιρία Συστήµατα και Υπηρεσίες 
Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής, Ασφάλειας – Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας» θα 
λάβει τα προσήκοντα µέτρα, ώστε να αρθούν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του άρθρου αυτού. 

 
 
� Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 
 
Οι Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ανέρχονται στο ποσό € 248,03 έναντι ποσού € 2.719,59 της 
προηγούµενης χρήσης λόγω αντιλογισµού πρόβλεψεις Υποχρέωσης παροχών Αποχωρήσεως προσωπικού 
από την εταιρία. 
 
 
� Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 
 

Οι Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ανέρχονται στο ποσό € 61.025,96 έναντι ποσού € 90.070,47 της 
προηγούµενης χρήσης. Η εταιρία, είναι σε θέση ανά πάσα στιγµή να αντιµετωπίσει τις υποχρεώσεις της, 
όποτε καταστεί αναγκαίο, διατηρώντας την καλή φήµη της στην αγορά. 

 
 
 
Α.3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ  
 

1. Ο κύκλος  εργασιών  της εταιρίας  ανήλθε στο ποσό των  € 196.667,96  έναντι ποσού € 543.683,39 
της προηγούµενης χρήσης και  είναι  µειωµένος κατά  64% περίπου. 

 
2. Το κόστος πωλήσεων ανήλθε σε € 189.101,40 µειωµένο κατά 55% περίπου, σε σχέση µε την 

προηγούµενη χρήση ποσό € 422.376,38. 
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3. Τα µικτά αποτελέσµατα κατά την τρέχουσα χρήση ανέρχονται σε € 7.566,56 έναντι ποσού € 

121.307,01 της προηγούµενης χρήσης µειωµένα κατά 94% περίπου.  
 
4. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και διαθέσεως ανήλθαν στο ποσό των  €  59.007,24 έναντι ποσού € 

194.736,38 και είναι µειωµένα κατά 3,2 φορές περίπου σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση.  
 
5. Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό των € 70,15 έναντι ποσού € 8.008,95 µειωµένα 

κατά 99%  περίπου σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. 
 

6. Τα έκτακτα αποτελέσµατα στην παρούσα χρήση ανήλθαν σε (κέρδη) € 89,72 έναντι € 1.983,26 της 
προηγούµενης χρήσης. 

 
 

 Μετά τα ανωτέρω, τα καθαρά αποτελέσµατα πρό φόρων ανήλθαν στο ποσό των €  51.421,11 
(ζηµίες) έναντι  € 78.028,98 (ζηµίες)  της προηγούµενης χρήσης . 

 
 
 
Α.4 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ 
 

Η εταιρία στην επόµενη χρήση προσδοκά στην ανάληψη νέων έργων και σε θετικά αποτελέσµατα 
ικανά να αυξήσουν τα ίδια κεφάλαια ,άλλως θα λάβει τα προσήκοντα µέτρα ώστε να αρθούν οι 
προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 45 του Κ.Ν 3190/1955.   

 
 
Β ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Η Εταιρία δεν αντιµετωπίζει ιδιαιτέρους κινδύνους: 

 
 

1. Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
 

Η Εταιρία δεν διενέργησε  συναλλαγές σε συνάλλαγµα την χρήση 2007. Ως εκ τούτου, δεν εκτίθεται 
στις διακυµάνσεις συναλλαγµατικών ισοτιµιών. Για τον λόγο αυτό δεν κρίνεται σκόπιµο να διερευνηθεί η 
δυνατότητα χρησιµοποίησης εργαλείων αντιστάθµισης του συναλλαγµατικού κίνδύνου. 

 
 

2. 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.  

 
 
 

3. Πιστωτικός κίνδυνος 
 

Η Εταιρία δεν αντιµετωπίζει σηµαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Η χρηµατοοικονοµική κατάσταση 
των πελατών παρακολουθείται διαρκώς από την Εταιρία.  

 
Για ειδικούς πιστωτικούς κινδύνους γίνονται προβλέψεις για ζηµίες από απαξίωση. Στο τέλος του έτους 

η διοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος, που να µην καλύπτεται ήδη 
από κάποια εξασφάλιση ή από πρόβλεψη επισφαλούς απαιτήσεως. 

 
 
 

4. Κίνδυνος Ρευστότητας 
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Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται µε την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασµού 
ρευστών διαθεσίµων. 

Η Εταιρία διαχειρίζεται τους κινδύνους που µπορεί να δηµιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς 
ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν εξασφαλισµένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση. 

 
∆εν υπάρχουν σηµαντικές αβεβαιότητες που να σχετίζονται µε την λειτουργία της επιχείρησης. 

 
 
Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ 
 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ   

  31.12.2007 31.12.2006 

    

Α. ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΟΣ (LIQUIDITY RATIOS) 

Α1. Αριθµοδείκτης Γενικής Ρευστότητας ή Κεφαλαίου Κίνησης CURRENT RATIO 267,96,% 261,38% 
Α2. Άµεσης Ρευστότητας QUICK RATIO  2,68 φορές 2,49 φορές 
Α3. Ειδικής  Ρευστότητας ACID TEST RATIO  4,20% 8,14% 

Α4. 
Κεφάλαιο Κίνησης προς Κυκλοφούν  Ενεργητικό WORKING CAPITAL TO 
CURRENT ASSETS 

62,68% 61,74% 

Β. ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (CAPITAL STRUCTURE RATIOS) 

Β1. Κάλυψης παγίων FIXED ASSETS TO NET WORTH  2,11% 10,60% 

Β2. 
Β4.Ιδίων Κεφαλαίων προς σύνολο υποχρεώσεων(πλέον 
προβλέψεων)OWNER'S EQUITY TO TOTAL LIABILITIES 

63,04% 64,20% 

Β3. 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Συνολικό Ενεργητικό CUERRENT ASSETS 
TO TOTAL ASSETS RATIO 

98,58% 93,00% 

Γ. ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤAΣ (ACTIVITY RATIOS) 

Γ1. Ταχύτητα Κυκλοφορίας Αποθεµάτων INVENTORIES TURNOVER RATIO 33,3 φορές 74,6 φορές 

Γ2. Ταχύτητα Κυκλοφορίας Παγίων FIXED ASSETS TURNOVER RATIO 89,4 φορές 31,8 φορές 

Γ3. 
Μέση Περίοδος Είσπραξης απαιτήσεων DAYS OF SALES OUTSTANDING 
(D.S.O) 

344 ηµέρες 118 ηµέρες 

Γ4. Ταχύτητα Κυκλοφορίας συνολικού Ενεργητικού ASSET TURNOVER RATIO 1,2 φορές 2,2 φορές 

Γ5. 
Ταχύτητα Κυκλοφορίας Ιδίων Κεφαλαίων OWNER’S EQUITY TURNOVER 
RATIO 

1,9 φορές 3,4 φορές  

∆. ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΟΣ (PROFITABILITY RATIOS) 

∆1. Μικτού Κέρδους Εκµεταλλεύσεως GROSS PROFIT MARGIN 3,83% 22,21% 

 
 
 
 
∆ . ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
 

 
∆εν έχουν σηµειωθεί γεγονότα που επηρεάζουν το περιεχόµενο της παρούσας έκθεσης µέχρι σήµερα. 
Αφού σας εκθέσαµε τα ανωτέρω συµπληρωµατικά στοιχεία της διαχείρισης και των προοπτικών της 

Εταιρίας, παρακαλούµε για την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων. 
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ΑΘΗΝΑ  20 Φεβρουαρίου 2008 
 
Ο ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ                                                                        Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 
∆.ΓΙΝΑΤΖΗΣ                                                                                    ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
Α∆Τ Μ 151502                                                                      Α∆Τ ΑΖ 547617 ΑΜΑ 0004438 Α ΤΑΞΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
Βεβαιώνεται ότι, η  ανωτέρω Έκθεση του  ∆ιαχειριστή που αποτελείται από  5 σελίδες, είναι αυτή που 
αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα µε ηµεροµηνία 20 Φεβρουαρίου 2008. 
 

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 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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Η παρούσα επεξηγηµατική έκθεση του ∆ιαχειρηστή προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Εταίρων 

της περιέχει αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά µε τα ζητήµατα της παραγράφου 1 του άρθρου 11α 

του Ν.3371/2005. 

 

 

I. ∆ιάρθρωση του εταιρικού κεφαλαίου. 

 

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας µας είναι ολοσχερώς καταβεβληµένο, ανέρχεται σε € 470.100,00  και 

είναι διαιρεµένο σε δεκαπέντε  χιλιάδες εξακόσια εβδοµήντα εταιρικά µερίδια  (15.670), των τριάντα 

(30) ευρώ το καθένα. Η µοναδική εταίρος δεν ευθύνεται ατοµικά έναντι σε οποιοδήποτε τρίτο για 

υποχρεώσεις της εταιρείας για τις οποίες µόνη υπεύθυνη είναι η εταιρική περιουσία. Η ευθύνη της 

εταίρου περιορίζεται στην εισφορά της στο εταιρικό κεφάλαιο. 

 

 

II. Περιορισµοί στην µεταβίβαση εταιρικών µεριδίων της Εταιρίας. 

 

Η µεταβίβαση εταιρικού µεριδίου επιτρέπεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 όπως ισχύει, 

και µετά από απόφαση της Συνελεύσεως της µοναδικού εταίρου. Η εταιρεία δεν µπορεί σε καµία 

περίπτωση να αποκτήσει τα ίδια αυτής µερίδια. 

 

 

III. Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 3556/2007 άρθρα 9 

& 11. 

 

Μοναδικός εταίρος της Μονοπρόσωπης Εταιρίας Περιορισµένης Ευθύνης  είναι η εδρεύουσα στον ∆ήµο 

Αγίας Παρασκευής (Λεωφόρος Μεσογείων 312) Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «SPACE HELLAS 

Ανώνυµη Εταιρία Συστήµατα και Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής, Ασφάλειας – Ιδιωτική 

Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας». 
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IV. Κάτοχοι κάθε είδους εταιρικών µεριδίων που παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου. 

∆εν υφίστανται εταιρικά µερίδια της Εταιρίας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώµατα 

ελέγχου. 

 

 

V. Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου. 

Το καταστατικό της Εταιρίας δεν προβλέπει περιορισµούς στο δικαίωµα ψήφου. 

 

 

VI. Συµφωνίες µεταξύ των εταίρων της Εταιρίας. 

∆εν είναι υφίστανται τέτοιου είδους συµφωνίες µεταξύ των εταίρων της, οι οποίες συνεπάγονται 

περιορισµούς στη µεταβίβαση των εταιρικών µεριδίων της ή στην άσκηση δικαιωµάτων ψήφου εφόσον 

µοναδικός εταίρος της Μονοπρόσωπης Εταιρίας Περιορισµένης Ευθύνης  είναι η εδρεύουσα στον ∆ήµο 

Αγίας Παρασκευής (Λεωφόρος Μεσογείων 312) Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «SPACE HELLAS 

Ανώνυµη Εταιρία Συστήµατα και Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής, Ασφάλειας – Ιδιωτική 

Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας». 

 

 

VII. Κανόνες διορισµού και αντικατάσταση ∆ιαχειρηστή  & τροποποίηση του καταστατικού. 

 

Oι κανόνες που προβλέπονται από το καταστατικό της Εταιρίας, τόσο για το διορισµό και την 

αντικατάσταση του ∆ιαχειριστή, όσο και για τις τροποποιήσεις του καταστατικού της, δεν 

διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα του Κ.Ν. 3190/1955. 

 

 

VIII. Αρµοδιότητα του ∆ιαχειρηστή  του για έκδοση νέων εταιρικών µεριδίων ή την αγορά ιδίων εταιρικών 

µεριδίων. 

 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του καταστατικού της εταιρίας, η  εταιρεία δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να 

αποκτήσει τα ίδια αυτής µερίδια. 

Αύξηση ή µείωση του εταιρικού κεφαλαίου µπορεί να γίνει µόνο µε τροποποίηση του συµβολαίου αυτής 

µετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων. Η µείωση του εταιρικού κεφαλαίου µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί µε την τήρηση των υπό των Νόµων τασσοµένων προϋποθέσεων. 

 

 

 



SPACE ∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.  
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 

για την χρήση από 1ης Ιανουαρίου έως 31ης ∆εκεµβρίου 2007 
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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 τον ∆ιαχειριστή  ή µε το προσωπικό της, η 

οποία προβλέπει αποζηµίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιµο λόγο ή 

τερµατισµό της θητείας ή απασχόλησης τους εξαιτίας της δηµόσιας πρότασης. 

 

∆εν υπάρχουν συµφωνίες της Εταιρίας µε τον ∆ιαχειριστή 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, 22 Φεβρουαρίου 2008  

 

 

Ο ∆ιαχειριστής 

 

 

 

 

 

∆. ΓΙΝΑΤΖΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


