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Οι κ.κ. Παρασκευάς ∆ροσινός και Γεώργιος Λαγογιάννης είναι µέλη του ∆.Σ. της SPACE HELLAS A.E. , 

ενώ ο κ. Παρασκευάς ∆ροσινός είναι και κύριος µέτοχος αυτής. 
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10.3 Εταιρίες που συµµετέχουν στην Εκδότρια Εταιρία 

10.3.1 ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK A.E. 

 
Η ALPHA BANK Α.Ε. ιδρύθηκε το 1879 από τον Ι. Φ. Κωστόπουλο, όταν δηµιούργησε µία µικρή εµπορική 
επιχείρηση στην Καλαµάτα. Το 1918 το τραπεζικό τµήµα του οίκου Ι.Φ. Κωστοπούλου µετονοµάσθηκε σε 
«Τράπεζα Καλαµών». Το 1924 η έδρα της µεταφέρθηκε στην Αθήνα, και η Τράπεζα ονοµάσθηκε «Τράπεζα 
Ελληνικής Εµπορικής Πίστεως».  
Το 1947 η επωνυµία άλλαξε σε «Τράπεζα Εµπορικής Πίστεως», το 1972 σε «Τράπεζα Πίστεως» και το 
Μάρτιο του 1994 σε «Alpha Τράπεζα Πίστεως».  
Το 1999 πραγµατοποιήθηκε η εξαγορά του 51% των µετοχών της Ιονικής Τραπέζης. Στις 11 Απριλίου 2000 
εγκρίθηκε η συγχώνευση της Ιονικής Τραπέζης µε απορρόφηση από την Alpha Τράπεζα Πίστεως. Η νέα, 
διευρυµένη Τράπεζα που προέκυψε από τη συγχώνευση ονοµάζεται «ALPHA BANK».  
Η έδρα βρίσκεται στο ∆ήµο Αθηναίων, οδός Σταδίου 40, η διάρκεια της οποίας έχει ορισθεί µέχρι το 2018. 
Σκοπός της εταιρίας, σύµφωνα µε το Καταστατικό της, είναι η διενέργεια όλων των τραπεζικών εργασιών 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.  
Το Φεβρουάριο του 2000, η ALPHA BANK Α.Ε. απέκτησε το 5,79% της SPACE HELLAS Α.Ε. µετά από 
µεταβίβαση των κυρίων µετόχων της. Επισηµαίνεται ότι η τιµή µεταβιβάσεως των µετοχών καθορίσθηκε 
πάνω από την ονοµαστική αξία της µετοχής.  
Σήµερα, και µετά την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε την εισαγωγή της Εταιρίας στο Χρηµατιστήριο, 
το ποσοστό της ALPHA BANK A.E. είναι 5%. 
Η προαναφερθείσα συµφωνία σηµατοδοτεί την πολύπλευρη είσοδο του Οµίλου Alpha Bank στο χώρο της 
υψηλής τεχνολογίας, ενώ ταυτόχρονα η SPACE HELLAS A.E. προσβλέπει στην προώθηση των υπηρεσιών και 
των εµπορευµάτων της τόσο στην Alpha Bank  όσο και στις υπόλοιπες εταιρίες του Οµίλου στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό.  
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ALPHA BANK Α.Ε, του οποίου η θητεία είναι 5ετής και λήγει κατά την Τακτική 
Γενική Συνέλευση του 2005, απαρτίζεται από 9-15 µέλη και η σύνθεση του παρατίθεται κατωτέρω: 
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10.3.2 ∆ΕΛΤΑ SINGULAR A.E. 

 

 
 

* Αφορά το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας µετά την 05.04.2001 Γενική Συνέλευση των µετόχων που ενέκρινε την συγχώνευση της Singular 
A.E. και της ∆έλτα Πληροφορικής Α.Ε. 

* Μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής 
** Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών ∆ιοικήσεως 
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Η εταιρία θεωρείται µία από τις µεγαλύτερες εταιρίες παροχής εξειδικευµένων υπηρεσιών πληροφορικής 
στην Ελλάδα και προέκυψε από την συγχώνευση της Singular A.E. και της ∆έλτα Πληροφορικής Α.Ε. όπως 
αυτή , εγκρίθηκε την 05.04.2001 από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της SINGULAR Α.Ε. και 
την 05.04.2001 από την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της ∆ΕΛΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Π., οι 
οποίες αποδέχτηκαν τις εισηγήσεις των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των δύο εταιρειών και ενέκριναν τους 
όρους και το Σχέδιο της Σύµβασης Συγχώνευσης. Ο κυριότερος σκοπός της νέας εταιρείας που προέκυψε 
από την συγχώνευση είναι : η µηχανογράφηση επιχειρήσεων, η µελέτη και η εφαρµογή διαφόρων 
συστηµάτων µηχανογράφησης, η οργάνωση επιχειρήσεων, η εκπόνηση προγραµµάτων, η εισαγωγή, η 
µίσθωση µηχανηµάτων µηχανοργάνωσης ως και η επεξεργασία πληροφοριών και λοιπών στοιχείων για 
λογαριασµό τρίτων και η παροχή υπηρεσιών συντηρήσεως ηλεκτρονικών υπολογιστών, αναλύσεως, 
εφαρµογών και συντάξεως προγραµµάτων, η παροχή υπηρεσιών εµπειρογνώµονα, συµβούλου οργανισµών, 
καθώς και κάθε συναφής εργασία ή υπηρεσία. 
Η Εταιρία έχει ως έδρα τον ∆ήµο Αθηναίων (Λ.Αλεξάνδρας 29). Η διάρκειά της έχει ορισθεί σε 100 έτη από 
το 1987, και µπορεί να παρατείνεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. 
Το Φεβρουάριο του 2000, η ∆ΕΛΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. απέκτησε το 17,38% της SPACE HELLAS Α.Ε. µετά 
από µεταβίβαση των κυρίων µετόχων της. Επισηµαίνεται ότι η τιµή µεταβίβασης των µετοχών καθορίστηκε 
πάνω από την ονοµαστική αξία της µετοχής. Σήµερα, και µετά την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε την 
εισαγωγή της Εταιρίας στο Χρηµατιστήριο, το ποσοστό της ∆ΕΛΤΑ SINGULAR A.E. είναι 13,96%. 
Η προαναφερθείσα συµφωνία ενισχύει την παρουσία της ∆ΕΛΤΑ SINGULAR Α.Ε. και της SPACE HELLAS A.E. 
στο χώρο της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, ενώ παράλληλα στόχος των δύο εταιριών είναι η 
ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών που θα αυξήσουν το µερίδιο αγοράς τους. 
Επίσης, η SPACE HELLAS A.E. στα πλαίσια της εν λόγω συµφωνίας προσβλέπει στην ενσωµάτωση 
προϊόντων πληροφορικής στις τηλεπικοινωνιακές λύσεις που προσφέρει, καθώς και στην επέκταση των 
δραστηριοτήτων της στο εξωτερικό. 
 
Μετοχική Σύνθεση  
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας την 31.12.2002 ανερχόταν σε 37.057.500 € διαιρούµενο σε 123.525.000 
κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,3 € έκαστη. 
Με βάση το µετοχολόγιο της εταιρείας στις 31/3/2003 η µετοχική σύνθεση έχει ως εξής: 
 

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆ΕΛΤΑ SINGULAR Α.Ε. του οποίου η θητεία είναι 5ετής, και λήγει το 2006, 
απαρτίζεται από 10 µέλη και η σύνθεση του παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα: 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα συνοπτικά οικονοµικά µεγέθη της εταιρίας για το 2002: 
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11 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ  
 
 
Οι περισσότερες εταιρίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα, ήλθαν 
αντιµέτωπες την τελευταία διετία µε πτώση της ζήτησης, ως επακόλουθο της οικονοµικής ύφεσης. Η 
αντιστροφή του κλίµατος θα έχει σίγουρα θετικές συνέπειες, τουλάχιστον µεσοπρόθεσµα. 
 
Παράλληλα οι εταιρίες προβαίνουν σε ενέργειες που θα τους επιτρέψουν να αντιµετωπίσουν την όποια 
αρνητική συγκυρία χωρίς να θυσιάσουν τη στρατηγική τους. 
 
Η Space Hellas επένδυσε από το ξεκίνηµά της και διαθέτει εξαιρετικό ανθρώπινο δυναµικό, καταρτισµένο σε 
τεχνολογίες αιχµής, ικανό να ενηµερώνεται συνεχώς και να δίνει τις απαραίτητες λύσεις στους πελάτες της 
εταιρίας.  
 
Έτσι, η Space Hellas έχει εδραιώσει την παρουσία της στις εταιρίες του Ιδιωτικού τοµέα, όπου έχει ήδη µια 
πολυετή κι επιτυχηµένη δράση. Στον τοµέα αυτό εντάσσονται µεγάλες Τράπεζες, αλυσίδες καταστηµάτων, 
φαρµακευτικές εταιρίες, ξενοδοχειακές µονάδες, κατασκευαστικές εταιρίες, εταιρίες πετρελαιοειδών κλπ. 
Επίσης ο τοµέας αυτός περιλαµβάνει τηλεπικοινωνιακούς φορείς που εµφανίζονται στην αγορά, ως 
αποτέλεσµα της απελευθέρωσης των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα.  
 
Παράλληλα, η εταιρία προέβη σε οργανωτική αναδιάρθρωση που, µεταξύ άλλων, θα της επιτρέψει να 
τοποθετηθεί µε ακόµη πιο ολοκληρωµένο τρόπο στα λεγόµενα “µεγάλα έργα” system integration. 
Λειτουργώντας ως prime contractor ή ως συνεργάτης (υπεργολάβος) άλλων εταιριών, η εταιρία έχει πλέον 
τη δυνατότητα να συµµετέχει σε έργα αξίας δεκάδων εκατοµµυρίων ευρώ που το τεχνολογικό τους 
αντικείµενο ποικίλλει και σίγουρα υπερβαίνει το παραδοσιακό αντικείµενο της εταιρίας. 
 
Τέτοια έργα εµφανίστηκαν σε µικρή έκταση τέλη του 2002 – αρχές του 2003 κι αναµένονται µε µεγαλύτερο 
ρυθµό στη συνέχεια, στα πλαίσια εκτέλεσης του προγράµµατος της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ). 
Χωρίς να εξαρτά µονοσήµαντα τις προοπτικές της από τα έργα αυτά, η εταιρία προσδοκά ότι η επιτυχής 
διεκδίκηση κι ολοκλήρωση τέτοιων έργων µπορεί να συµβάλλει καθοριστικά στην αύξηση των µεγεθών της 
που δηµιουργούνται από τους παραδοσιακούς επιχειρησιακούς (enterprise) πελάτες της. 
 
Επιπλέον, η ολοκλήρωση τέτοιων σύνθετων έργων προσδίδει στην εταιρία ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα σε 
αγορές του εξωτερικού (Βαλκάνια, Μέση Ανατολή) όπου οι υποδοµές βρίσκονται σε προγενέστερο στάδιο 
και είναι βέβαιο πως στο προσεχές µέλλον θα πρέπει να δηµιουργηθούν ή να αναβαθµισθούν µε τρόπο 
ανάλογο µε αυτόν που γίνεται στη χώρα µας. 
Στις περιπτώσεις αυτές η εταιρία θα µπορεί σε συνεργασία µε τοπικές εταιρίες των χωρών αυτών να 
διεκδικήσει ανάλογα σύνθετα έργα στο εξωτερικό, προβάλλοντας την εµπειρία που θα έχει αποκτήσει από 
έργα εντός Ελλάδας. 
 
Τέλος, η εταιρία προσδοκά οφέλη από την περαιτέρω διεύρυνση των παρεχόµενων τεχνολογικών λύσεων 
και υπηρεσιών της. 
 
Συµπερασµατικά, οι προοπτικές εξέλιξης της εταιρίας βασίζονται στους ακόλουθους άξονες: 

 Στην ήδη εγκατεστηµένη βάση εταιρικών πελατών που εµφανίζει σηµαντική διασπορά σε 
επιµέρους κάθετες αγορές. 

 Στο εξειδικευµένο έµψυχο δυναµικό. 
 Στα σύνθετα έργα της ΚτΠ και του ∆ηµοσίου. 
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 Στο συνεχώς διευρυνόµενο σύνολο λύσεων και υπηρεσιών που προσφέρει στην αγορά. 
 Στη διεκδίκηση σύνθετων έργων λειτουργώντας ως system integrator. 
 Στη γεωγραφική επέκταση. 
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12 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 
 
Η µερισµατική πολιτική που ακολουθεί η Εταιρία κατά την τελευταία τετραετία 1999 – 2002 παρουσιάζεται 
στον ακόλουθο πίνακα: 
 

 
Κατά την Ελληνική Νοµοθεσία, το ελάχιστο µέρισµα που διατίθεται ετησίως στους  µετόχους της δεν µπορεί 
να είναι µικρότερο από το 35% των κερδών  της προ φόρων, αφαιρουµένων των εταιρικών βαρών, του 
τακτικού αποθεµατικού και του αναλογούντος φόρου, ή το 6% επί του καταβεβληµένου µετοχικού της 
κεφαλαίου, όποιο ποσό είναι µεγαλύτερο.  
 Ως προς τη διανοµή κερδών στο προσωπικό η Εταιρία στα πλαίσια παροχής κινήτρων στο τέλος κάθε έτους 
αξιολογεί τα ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσµατα της και αποφασίζει για τη διανοµή ή µη αµοιβών (από 
κέρδη) υπό µορφή µετρητών στο προσωπικό και διευθυντικά της στελέχη». 
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13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
Οικονοµικές Καταστάσεις SPACE HELLAS A.E. Χρήσης 2002 
Ισολογισµός Χρήσης 2002  
Προσάρτηµα Χρήσης 2002  
Έκθεση ∆.Σ. Χρήσης 2002  
Πίνακας Ταµειακών Ροών 2002  
Περιοδικές Καταστάσεις Εννεαµήνου 2002  
Περιοδικές Καταστάσεις Εξαµήνου 2002  
Περιοδικές Καταστάσεις Α’ Τριµήνου 2002  
Πίνακας ∆ιάθεσης των Αντληθέντων Κεφαλαίων 31-03-2002  
Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις SPACE HELLAS A.E. Xρήσης 2002 
Ενοποιηµένος Ισολογισµός Χρήσης 2002  
Ενοποιηµένο Προσάρτηµα Χρήσης 2002  
Ενοποιηµένη Έκθεση ∆.Σ. Χρήσης 2002  
Ενοποιηµένος Πίνακας Ταµειακών Ροών 2002  
Ενοποιηµένες Περιοδικές Καταστάσεις Εννεαµήνου 2002  
Ενοποιηµένες Περιοδικές Καταστάσεις Εξαµήνου 2002  
Ενοποιηµένες Περιοδικές Καταστάσεις Α΄ Τριµήνου 2002  
Οικονοµικές Καταστάσεις SPACE NET Α.Ε. Χρήσης 2002  
Ισολογισµός Χρήσης 2002 
Προσάρτηµα Χρήσης 2002  
Έκθεση ∆.Σ. Χρήσης 2002  
Οικονοµικές Καταστάσεις SPACEPHONE A.E. Χρήσης 2002  
Ισολογισµός Χρήσης 2002  
Προσάρτηµα Χρήσης 2002  
Έκθεση ∆.Σ. Χρήσης 2002  
Οικονοµικές Καταστάσεις ∆ΕΛΤΑ SINGULAR ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ A.E. Χρήσης 2002  
Ισολογισµός Χρήσης 2002  
Προσάρτηµα Χρήσης 2002  
Έκθεση ∆.Σ. Χρήσης 2002  
Οικονοµικές Καταστάσεις GARNET ASSOCIATES A.E. Χρήσης 2002  
Ισολογισµός Χρήσης 2002  
Προσάρτηµα Χρήσης 2002  
Έκθεση ∆.Σ. Χρήσης 2002  
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13.1 Οικονοµικές Καταστάσεις SPACE HELLAS A.E. Χρήσης 2002 

13.1.1 Ισολογισµός Χρήσης 2002  
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13.1.2 Προσάρτηµα Χρήσης 2002 
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13.1.3 Έκθεση ∆.Σ. Χρήσης 2002 
 

ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΗΣ SPACE HELLAS A.Ε. «ΕΜΠΟΡΙΟ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ» 
Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

 
Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31-12-2002 οι οποίες περιλαµβάνουν: 
 
Α) Τον ισολογισµό και τα Αποτελέσµατα Χρήσεως, µε το πιστοποιητικό ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή και 
Β) Το προσάρτηµα. 
 
Προκειµένου να διαµορφώσετε ακριβέστερη εικόνα της οικονοµικής κατάστασης και των αποτελεσµάτων 
της χρήσεως σας παραθέτουµε αναλυτικότερα στοιχεία των µεγεθών των ανωτέρω οικονοµικών 
καταστάσεων σε σχέση µε τα αντίστοιχα της προηγούµενης χρήσεως. 
Ο ισολογισµός της χρήσεως εµφανίζει γενικό σύνολο ενεργητικού € 24.870.657,43 έναντι € 29.299.964,03 
της προηγούµενης χρήσεως ήτοι έχουµε µείωση του ενεργητικού µας κατά € 4.429.306,60 και σε ποσοστό 
15% περίπου. 
 
Ειδικότερα: 
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
Η αξία κτήσεως του ενσώµατου πάγιου ενεργητικού εµφανίζει µείωση έναντι της προηγούµενης χρήσεως 
κατά € 1.557.245,49 και ανέρχεται σε € 6.558.553,59. Η µείωση αυτή  οφείλεται σε: α) απαξίωση µέρους 
του πάγιου µηχανολογικού εξοπλισµού και καταστροφή αυτού και β) σε πώληση µέρους του µηχανολογικού 
εξοπλισµού σε εταιρεία χρηµατοδοτικής µίσθωσης και εκµίσθωσης αυτού (sale-lease back). 
Μεταξύ του παγίου ενεργητικού περιλαµβάνονται και τα κατωτέρω  ακίνητα, ιδιοκτησίας της εταιρείας µας, 
τα οποία και χρησιµοποιούνται παραγωγικά για την επίτευξη του σκοπού της, ήτοι:  
 
Κτιριακές εγκαταστάσεις επί του οικοπέδου της Λεωφ. Μεσογείων 302 και Λοχαγού ∆εδούση στον Χολαργό 
(µε ποσοστό κυριότητας της εταιρείας επί του οικοπέδου 729,23τ.µ. στην Μεσογείων  είναι 800%ο ) 
συνολικής στεγασµένης επιφάνειας 1.677 τ.µ. Το κτίριο αποτελείται από 5 υπέρ του ισογείου ορόφους,  1 
ηµιώροφο και υπόγειο, όλα ιδιοκτησίας SPACE HELLAS AE πλην του πρώτου ορόφου ο οποίος είναι 
ιδιοκτησίας τρίτου.  
 Κτιριακές εγκαταστάσεις επί των οδών Κορίνθου 127 και Γκότση 26 στην  Πάτρα (το ποσοστό κυριότητας 
της εταιρείας επί του οικοπέδου είναι 1.106,81 τ.µ. στην Πάτρα είναι 22,2%ο ) στις οποίες στεγάζεται το 
υποκατάστηµα της Πάτρας, συνολικής στεγασµένης επιφάνειας 85 τ.µ. και αποτελούνται από το ισόγειο και 
την αποθήκη του υπογείου.  
 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 
Η εταιρεία µας συµµετέχει στις εξής εταιρείες: 
Α) Στην SPACE NET A.E. κατά ποσοστό 99,9% ήτοι κατά ποσό € 2.173.424,40. 
Β) Στην SPACEPHONE A.E. κατά 50% ήτοι κατά ποσό € 146.749,99. 
Γ) Στην DELTA SINGULAR ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. κατά 30,22% ήτοι κατά € 970.415,77. 
∆) Στην INTERNET HELLAS A.E. κατά 19% ήτοι κατά ποσό € 2.976.449,89. 
Ε) Στην GARNET A.E. κατά 50% ήτοι κατά € 484.254,61. 
ΣΤ) Μερίδιο συµµετοχής σε συνεταιρισµό € 11.738,81. 
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ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
Τα αποθέµατα εµπορευµάτων, πρώτων και βοηθητικών υλών καθώς και αναλωσίµων υλικών, ανέρχονται σε 
€ 1.597.047,90 και είναι αυξηµένα κατά € 37.362,49 έναντι των αντίστοιχων της προηγούµενης χρήσεως. 
  
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
Οι απαιτήσεις της εταιρείας διαµορφώθηκαν σε € 10.747.586,05, εµφανίζοντας µείωση κατά € 
2.587.034,17 σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. Όλες οι απαιτήσεις µας είναι ασφαλούς εισπράξεως 
εκτός ποσού € 640.305,40 που αφορά επιταγές σε καθυστέρηση και έχουν ήδη δροµολογηθεί δικαστικές 
ενέργειες για την είσπραξή τους.  
Επίσης στις απαιτήσεις περιλαµβάνεται και  ποσό € 1.175.947,31 που ενώ η είσπραξή του καθυστερεί από 
την προηγούµενη χρήση, εκτιµούµε ότι θα εισπραχθεί στο σύνολό του.  
 
ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 
Το υπόλοιπο της 31/12/02 των χρεογράφων ύψους 694.685,34 €  αναλύεται ως κάτωθι:  
 
Μετοχές εισηγµένες στο ΧΑΑ   ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧ. Αξία κτήσης Αξία τρεχ.  
INFORMATIKS ΑΕΒΕ  125.990   540.511,20  511.005,07 
ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ          200      2.273,20       1.442,40 
ΣΥΝΟΛΟ      542.784,40  512.447,47  
 
 Μετοχές µη εισηγµένες  στο ΧΑΑ της ΕΛΛΑΣ ΚΟΜ Α.Ε. (συµµετοχή της εταιρείας µας 1%) συνολικού ποσού 
€ 180.005,87 και συµµετοχή προεγγραφής σε υπό έκδοση µετοχών εταιρείας ύψους € 2.232,00. 
 
∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ 
Τα διαθέσιµα (ταµείο και καταθέσεις όψεως) της εταιρείας που εµφανίζονται στον ισολογισµό ανέρχονται 
στο συνολικό ποσό των € 318.626,10 και είναι αναγκαία για την αντιµετώπιση των τρεχουσών συναλλαγών. 
 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ 
Τα υπόλοιπα των λογαριασµών αυτών ύψους € 102.644,28 αφορούν κυρίως προβλέψεις εξόδων επόµενης 
χρήσης και εσόδων χρήσης εισπρακτέων. 
 
ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ – ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 
Α) Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των € 8.424.358,4 όπως διαµορφώθηκε µετά 
την τελευταία αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου. Οι µετοχές της εταιρείας ανέρχονται σε 26.326.120 κοινές 
ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας € 0,32 η κάθε µία. Έγινε αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής 
κατά € 0,02 η οποία κατά ένα µέρος € 59.619,61 έχει καλυφθεί από την αναπροσαρµογή τιµής των 
ακινήτων ιδιοκτησίας της εταιρείας και κατά ένα άλλο µέρος από την κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών υπέρ το 
άρτιο € 466.902,79. 
Β) Η διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο κατά την ιδιωτική τοποθέτηση και τη ∆ηµόσια εγγραφή 
ανέρχεται στο ποσό των €.10.254.666,93). 
Γ) Το Τακτικό Αποθεµατικό ανέρχεται στο ποσό των € 106.239,41. 
∆) Τα αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων προέρχονται από αφορολόγητα έσοδα και έσοδα 
φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο και ανέρχονται στο ποσό των € 54.881,54  
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
Οι υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονται στο συνολικό ποσό των € 9.888.542,77 και είναι µειωµένες έναντι 
των αντίστοιχων της προηγούµενης χρήσης κατά € 115.644,11. 
Η εταιρεία µας παρακολουθεί τις υποχρεώσεις της και φροντίζει ώστε να είναι απόλυτα συνεπής 
διατηρώντας την καλή της φήµη και στον τοµέα αυτό. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 
Τα αποτελέσµατα χρήσεως διαµορφώθηκαν σε ζηµίες € 4.386.609,21 έναντι κερδών € 26.057,9 της 
προηγούµενης χρήσης. 
 
Τόσο τα αποτελέσµατα χρήσεως όσο και τα ολικά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως εµφανίζονται µειωµένα σε 
σχέση µε τα αντίστοιχα της προηγούµενης χρήσης για τους εξής κυρίως λόγους:   
 
Ο κύκλος εργασιών (τζίρος) εµφανίζει µείωση κατά 22,52% έναντι του αντίστοιχου της προηγούµενης 
χρήσεως, το δε κόστος πωλήσεων εµφανίζει µείωση κατά ποσοστό 12,94% έναντι της προηγούµενης 
χρήσης, µε συνέπεια τα µικτά κέρδη να εµφανίζονται µειωµένα κατά 48,24% έναντι της προηγούµενης 
χρήσης και να ανέρχονται στο ποσό των € 3.300.193,60. 
Τα λειτουργικά έξοδα (∆ιοίκησης, ερευνών – ανάπτυξης και διάθεσης) αυξήθηκαν κατά € 541.279,57 κυρίως 
λόγω απασχόλησης επιπλέον εξειδικευµένου προσωπικού για την ανάπτυξη νέων τοµέων, αλλά και αύξησης 
του κόστους διάθεσης λόγου του εντεινόµενου ανταγωνισµού.  
Επίσης σηµειώθηκε αύξηση έναντι της προηγούµενης χρήσης των χρηµατοοικονοµικών εξόδων κατά € 
198.891,06 λόγω αύξησης τραπεζικού δανεισµού.  
 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την περαιτέρω ανάπτυξη 
των εργασιών της. Πιστεύουµε ότι, εκµεταλλευόµενη την αποκτηθείσα εµπειρία της, την καλή της φήµη, και 
στηριζόµενη στην καλή της οργάνωση και την αφοσίωση του εξειδικευµένου της προσωπικού, η πορεία της 
θα είναι ανοδική. Επιπλέον αξιοποιώντας τις επενδύσεις που πραγµατοποιήθηκαν από τα αντληθέντα 
κεφάλαια µέσω ΧΑΑ, οι οποίες, ουσιαστικά, από τη χρήση αυτή θα καταστούν παραγωγικές, θα αυξηθεί ο 
κύκλος εργασιών και θα επιτευχθεί καλύτερη απόδοση των ιδίων κεφαλαίων της. Άλλωστε ο τοµέας στον 
οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία µας βρίσκεται σε ανοδική πορεία και νέα προϊόντα και υπηρεσίες θα 
µπουν στην αγορά. 
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Κύριοι µέτοχοι, 
 
Κατόπιν των ανωτέρω έχετε όλα τα απαιτούµενα πληροφοριακά στοιχεία για την πλήρη εικόνα των µεγεθών 
των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσεως 2002 και παρακαλούµε να εγκρίνετε αυτά απαλλάσσοντας το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο, τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, την Προϊσταµένη του Λογιστηρίου, τη ∆ιευθύντρια 
Οικονοµικών Υπηρεσιών και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζηµιώσεως για τα πεπραγµένα της χρήσεως 
2002. 
 

Αθήνα, 18-4-2003 
. 

 
Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω έκθεση του ∆.Σ., που αποτελείται από 4 σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στο 
πιστοποιητικό ελέγχου που χορηγήσαµε µε ηµεροµηνία 23 Φεβρουαρίου 2003. 
 

Αθήνα, 21 – 4 – 2003 
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13.1.4 Πίνακας Ταµειακών Ροών 2002 
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ O ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ                         ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ∆ΡΟΣΙΝΟΣ    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ
           Α∆Τ Ι 019747                                                                             Α.∆.Τ. Π 58530             Α∆Τ Π 325868

Η ∆/ΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
               ΕΛΕΝΗ ΖΕΡΒΟΥ            ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
               Α.∆.Τ. Ν 042605                  Α.∆.Τ. Λ 680293

Ελέγξαµε την ανωτέρω Κατάσταση Ταµιακών Ροών της Ανώνυµης Εταιρείας «SPACE HELLAS A.E. EΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ–ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ» 

της χρήσεως 2002 η οποία έχει καταρτισθεί µε βάση τα τηρούµενα βιβλία και στοιχεία και τις ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις 

της χρήσεως για τις οποίες 'εχει εκδοθεί το  από 23 Φεβρουαρίου 2003 πιστοποιητικό µας ελέγχου .

Κατά τη γνώµη µας η προαναφερόµενη Κατάσταση Ταµιακών Ροών απεικονίζει τις Ταµιακές εισροές και εκροές από τις κατά την χρήση, 

δραστηριότητες της ανωτέρω εταιρείας.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2003

ΑΜ ΣΟΕΛ 14481

Αθήνα, 5 Μαίου  2003
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

∆ΗΝΟΣ  Ν.  ΠΙΤΕΛΗΣ 
ΣΟΛ α.ε.ο.ε.
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13.1.5 Πίνακας ∆ιάθεσης τωνΑντληθέντων Κεφαλαίων 
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13.1.6 Περιοδικές Καταστάσεις Εννεαµήνου 2002 
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13.1.7 Περιοδικές Καταστάσεις Εξαµήνου 2002 
 

Ποσά σε Ευρώ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/6/2002 30/6/2001 ΠΑΘΗΤΙΚΟ 30/6/2002 30/6/2001
∆απάνες πολυετούς απόσβεσης 1.232.911,54 1.435.579,11 Καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο 7.897.836,00 7.243.063,10
Πάγιο ενεργητικό 6.829.116,71 7.307.416,24 Αποθεµατικά & λοιποί λ/σµοί ιδίων κεφαλαίων 11.164.049,31 11.775.489,96
Μείον αποσβέσεις 3.065.178,18 3.060.932,27 Αποτελέσµατα περιόδου -1.979.483,72 30.614,28

3.763.938,53 4.246.483,97 Αποτελέσµατα προηγ. χρήσεων 143.577,29 213.253,09
Συµµετοχές και µακρ. απαιτήσεις 6.938.987,68 5.582.991,04 Προβλέψεις διάφορες 224.089,66 230.763,20
Αποθέµατα 1.379.448,04 1.653.888,12 Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµες 13.501,11 33.535,42
Πελάτες 9.700.955,50 6.575.079,99 Υποχρεώσεις βραχυπρόθεσµες 11.364.282,07 6.814.040,75
Λοιπές απαιτήσεις 1.720.309,52 2.164.891,51 Μεταβατικοί λογ/σµοί παθητικού 479.863,93 341.255,72
Χρεόγραφα 1.863.229,87 2.938.626,56
∆ιαθέσιµα 1.618.309,40 116.391,90
Μεταβατικοί λογ/σµοί ενεργητικού 1.089.625,57 1.968.083,32
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 29.307.715,65 26.682.015,52 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 29.307.715,65 26.682.015,52
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 3.106.650,30 1.216.057,90 ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 3.106.650,30 1.216.057,90

30/6/2002 30/6/2001
ΕΣΟ∆Α
Έσοδα από πωλήσεις 9.298.741,80 10.646.930,24
Μείον : Κόστος πωληθέντων 7.151.519,21 7.302.055,24
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ 2.147.222,59 3.344.875,00
Άλλα έσοδα εκµεταλεύσεως 293.097,30 330.016,20
Σύνολο 2.440.319,89 3.674.891,20
Μείον : Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 2.630.973,41 2.103.292,89
           Έξοδα λειτουργ. έρευνας - ανάπτυξης 170.695,67 165.033,43
           Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 1.802.617,17 -4.604.286,25 1.419.261,80 -3.687.588,12
Μερικά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης -2.163.966,36 -12.696,92
Πλέον :Πιστωτικοί τόκοι - έσοδα 348.842,74 149.628,11
Μείον : Χρεωστικοί τόκοι - έξοδα 154.847,69 193.995,05 32.673,39 116.954,72
Ολικά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης -1.969.971,31 104.257,80
Πλέον :Ανόργανα έσοδα - κέρδη 181.167,84 62.123,52
Μείον :Ανόργανα έξοδα - ζηµίες 190.680,25 -9.512,41 135.767,04 -73.643,52
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα -1.979.483,72 30.614,28
Μείον : Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 645.729,02 539.974,08
Μείον : Ενσωµατωµένες στο λειτουργικό 
          κόστος 645.729,02 0,00 539.974,08 0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ -1.979.483,72 30.614,28

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1.Οι µετοχές της εταιρείας έχουν εισαχθεί στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών την 29-9-2000
2.Επί των ακινήτων της Εταιρείας δεν υπάρχουν υποθήκες και προσηµειώσεις. 
3.Η τελευταία αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων έγινε στις 31/12/2000 σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2065/92
4.Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2000
5.Το απασχολούµενο στην Εταιρεία προσωπικό ανέρχεται σε 239 άτοµα.
6.Εκτός από επίδικη απαίτηση ποσού ευρώ 431.401,32 δεν υφίστανται άλλες επίδικες διαφορές της Εταιρείας ή δικαστικές αποφάσεις που ενδέχεται να έχουν σηµαντική
   επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας .
7.Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν είναι οι ίδιες µε αυτές που τηρήθηκαν κατά την κατάρτιση των οικονοµικών 
   καταστάσεων της 31ης/12/2001
8.Η µετατροπή των κονδυλίων  από δρχ. σε ευρώ της Λογιστικής Κατάστασης της 30-6-2001 έγινε µε την ισοτιµία 1 ευρώ=340,75 δρχ.
9.Η διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου µε ∆ηµόσια Εγγραφή και ιδιωτική τοποθέτηση σύµφωνα µε την από 22-6-2000 
   απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων και της υπ' αρθµ. 14194/31-7-2000 έγκρισης της επιτροπής κεφαλαιαγοράς,ολοκληρώθηκε στις 31-3-2002
   όπως προέβλεπε το αναθεωρηµένο Επενδυτικό πρόγραµµα από την 'Εκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της 26/10/2001 και δηµοσιεύθηκε στην εφηµερίδα "ΕΞΠΡΕΣ" 
   φύλλο 11743/31-5-2002 σελίδα ∆18.
10.Ύψος επενδύσεων σε πάγια στοιχεία πρώτου εξαµήνου 2002 ευρώ 255.530,73, πρώτου εξαµήνου 2001 ευρώ 1.093.676,44
11.Ο κύκλος εργασιών οικονοµικής δραστηριότητας την 30-6-2002 κατά ΣΤΑΚΟ∆ 91 έχει ως εξής:
   - 7260 Άλλες δραστηριότητες συναφείς µε την πληροφορική ευρώ 6.662.105,16
    -6420 Συντήρηση των δικτύων τηλεπικοινωνιών " 2.636.636,64

ευρώ 9.298.741,80

Αθήνα, 25 Ιουλίου 2002
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Η ∆/ΝΤΡΙΑ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

∆ΗΜ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡ. ∆ΡΟΣΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΝΗ ΖΕΡΒΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
Α∆Τ Ι 019747 Α∆Τ Π 585303 Α∆Τ Π 325868 Α∆Τ Ν 042605 Α∆Τ Λ 680293

SPACE HELLAS AΕ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13966/06/B/86/95

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1/1/2002 ΕΩΣ 30/6/2002
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
    Προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης Εταιρείας "SPACE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΟ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ A.E." 
 
∆ιενεργήσαµε έλεγχο των ανωτέρω συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων της Ανώνυµης Εταιρείας "SPACE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΟ- 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ A.E." που καλύπτουν την περίοδο 1η Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου 2002, εφαρµόζοντας στα 
πλαίσια των αρχών και κανόνων ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών , τις ελεγκτικές διαδικασίες που 
κρίναµε κατάλληλες για να διαπιστώσουµε ότι οι  συνοπτικές  αυτές οικονοµικές καταστάσεις  δεν περιέχουν ανακρίβειες ή παραλήψεις 
που επηρεάζουν ουσιωδώς την περιουσιακή διάρθρωση και οικονοµική θέση της εταιρείας , καθώς και τα αποτελέσµατα που 
εµφανίζονται σ' αυτές. Στα πλαίσια του ελέγχου αυτού λάβαµε και γνώση του λογιστικού απολογισµού των εργασιών των 
υποκαταστηµάτων της εταιρείας. Από τον παραπάνω έλεγχό µας προέκυψαν τα εξής: 1.Τα αποτελέσµατα της περιόδου επιβαρύνθηκαν 
µε ποσό ευρώ 8.870,69  που αντιστοιχεί στο ήµισυ του 1/3 των συναλλαγµατικών διαφορών ποσού ευρώ 53.224,11 που προέκυψαν 
από την αποτίµηση υποχρεώσεων σε Γιέν Ιαπωνίας κατά την 31-12-2000 οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στο κονδύλι της Λογιστικής 
Κατάστασης "∆απάνες πολυετούς απόσβεσης" και αποσβένονται ισόποσα σε τρείς συνεχόµενες χρήσεις (2000-2002) σύµφωνα µε την 
εγκύκλιο του Υπουργ. Οικον. ΠΟΛ 1294/8-12-2000 ενώ έπρεπε µε ολόκληρο το ποσό να είχαν επιβαρυνθεί τα αποτελέσµατα της 
χρήσης 2000. 2.Στο κονδύλι "Συµµετοχές και µακροπρόθεσµες απαιτήσεις" περιλαµβάνεται α) η αξία κτήσης µετοχών δύο ανωνύµων 
εταιρειών  οι οποίες δεν είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών. Από τις αντίστοιχες Λογιστικές Καταστάσεις της 30-6-2002 οι οποίες 
έχουν ελεγχθεί από εµάς , προκύπτει ότι η λογιστική τους αξία είναι µεγαλύτερη από την αξία κτήσης .β)η αξία κτήσης µετοχών τριών 
ανωνύµων εταιρειών  οι οποίες δεν είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών. Από τις αντίστοιχες Λογιστικές Καταστάσεις της 30-6-
2002 οι οποίες δεν ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, προκύπτει ότι η λογιστική τους αξία είναι µικρότερη κατά ευρώ 
3.061.357,10.  ∆εν έγινε αντίστοιχη πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων της περιόδου. 3.Η εταιρεία βασιζόµενη στη γνωµοδότηση 
αριθµ. 205/1988 της Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων της ∆ιοικήσεως δεν σχηµάτισε την προβλεπόµενη από το άρθρο 42ε 
παράγρ. 14 του Κ.Ν. 2190/1920 πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού της λόγω εξόδου του από την υπηρεσία για 
συνταξιοδότηση υπολογιζόµενη σε ευρώ 751.949,33 περίπου µε την οποία , αν σχηµάτιζε , θα επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της 
περιόδου κατά ευρώ 73.038,00 περίπου και µε το υπόλοιπο τα αποτελέσµατα των προηγουµένων χρήσεων. Με βάση τον έλεγχο που 
διενεργήσαµε , διαπιστώσαµε ότι οι  ανωτέρω  οικονοµικές καταστάσεις προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας  και αφού 
ληφθούν υπόψη οι προαναφερόµενες παρατηρήσεις µας καθώς και οι παρατιθέµενες από την εταιρεία σηµειώσεις , δεν περιέχουν 
ανακρίβειες ή παραλήψεις που να επηρεάζουν ουσιωδώς την  περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση της εταιρείας κατά την 
30η Ιουνίου 2002 , καθώς και τα αποτελέσµατα της περιόδου που έληξε αυτή την ηµεροµηνία βάσει των σχετικών διατάξεων που 
ισχύουν και λογιστικών αρχών και µεθόδων που εφαρµόζει η εταιρεία οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από 
εκείνες που εφαρµόσθηκαν στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσης. 
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13.1.8 Περιοδικές Καταστάσεις Α’ Τριµήνου 2002 
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13.2 Ενοποιηµένες  Οικονοµικές Καταστάσεις  SPACE HELLAS Α.Ε. 
Χρήσης 2002 

13.2.1 Ενοποιηµένος Ισολογισµός Χρήσης 2002 
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ  ΕΛΕΓΚΤΗ  ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας  SPACE HELLAS A.E. EΜΠΟΡΙΟ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Ελέγξαµε , κατά τις διατάξεις του άρθρου 108 του κωδ. ν. 2190/1920 , τον έκτο (6) ενοποιηµένο ισολογισµό και την Ενοποιηµένη Κατάσταση Αποτελεσµάτων  καθώς και το σχετικό Προσάρτηµα της Ανώνυµης Εταιρείας SPACE HELLAS A.E. EΜΠΟΡΙΟ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ  και της θυγατρικής της  για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2002. Εφαρµόσαµε τις διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες για το σκοπό του ελέγχου µας, οι οποίες είναι σύµφωνες µε τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το 
Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και επαληθεύσαµε τη συµφωνία του περιεχοµένου της  ενοποιηµένης Εκθέσεως ∆ιαχειρίσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου , µε τις παραπάνω ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις.  Από τον παραπάνω έλεγχό µας προέκυψαν τα εξής: 
1.Τα αποτελέσµατα της χρήσης επιβαρύνθηκαν µε ποσό  ευρώ 17.741,36 που αντιστοιχεί στο 1/3 των συναλλαγµατικών διαφορών ποσού ευρώ 53.224,11 που προέκυψαν από την αποτίµηση υποχρεώσεων σε γιεν Ιαπωνίας κατά την 31-12-2000 οι οποίες καταχωρήθηκαν στο 
κονδύλι του Ισολογισµού  "Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεω" και αποσβένονται σε τρείς συνεχόµενες χρήσεις (2000-2002) σύµφωνα µε την εγκύκλιο του Υπ. Οικονοµικών ΠΟΛ 1294/18-12-2000 ενώ µε ολόκληρο το ποσό έπρεπε να είχαν επιβαρυνθεί τα αποτελέσµατα της χρήσης 
2000. 2.Στο κονδύλι του ισολογισµού "Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις" περιλαµβάνεται και η αξία κτήσεως µετοχών Ανώνυµης Εταιρείας που δεν είναι εισηγµένες στο ΧΑΑ και δεν συµπεριλήφθησαν στην ενοποίηση (ποσοστό µητρικής 19% και θυγατρικής 
11%). Από τον ισολογισµό της 31/12/2002 ο οποίος έχει ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή, προκύπτει ότι η εσωτερική λογιστική αξία τους είναι κατά ευρώ  3.892.927,27 µικρότερη της αξίας κτήσεως. Για το ποσό αυτό δεν έγινε πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων 
χρήσεως.  3. Για απαιτήσεις κατά πελατών  ποσού ευρώ 1.175.947,31 που η είσπραξή τους καθυστερεί  καθώς και για επιταγές σε καθυστέρηση που περιλαµβάνονται στο αντίστοιχο κονδύλι του Ισολογισµού έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη συνολικού ποσού ευρώ 195.851,20 
το οποίο κατά τη γνώµη µας δεν επαρκεί για την κάλυψη τυχόν ζηµιών από τη  µη ρευστοποίηση των απαιτήσεων αυτών. 4. Η εταιρεία βασιζόµενη στη γνωµοδότηση αριθµ. 205/1988 της ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων της ∆ιοικήσεως δεν σχηµατίζει πρόβλεψη 
αποζηµίωσης του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Εάν η εταιρεία σχηµάτιζε τέτοια πρόβλεψη σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 42 ε  παραγρ. 14 του Κ.Ν. 2190/1920  αυτή θα ανερχόταν στο συνολικό ποσό των ευρώ  806.000 
περίπου και θα επιβάρυνε τα αποτελέσµατα χρήσεως µε ποσό ευρώ 118.000 περίπου και κατά το υπόλοιπο τα αποτελέσµατα των προηγούµενων χρήσεων.Κατά τη γνώµη µας, αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω παρατηρήσεις µας, καθώς και οι σηµειώσεις της εταιρείας 
κάτω από τον Ισολογισµό, οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµφωνα  µε τις διατάξεις του κωδ. ν. 2190/1920 και απεικονίζουν βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών και µεθόδων που εφαρµόζει η µητρική εταιρεία κπό τον
οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές ,την περιουσιακή διάρθρωση , τη χρηµατοοικονοµική θέση  και τα αποτελέσµατα του συνόλου των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση της 31.12.2002 .
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13.2.2 Ενοποιηµένο Προσάρτηµα Χρήσης 2002 
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SPACE HELLAS A.E. 
ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 

 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 και ειδικότερα την διάταξη του άρθρου 107 και τις διατάξεις 
που το άρθρο παραπέµπει, έχουµε τις ακόλουθες πληροφορίες που αναφέρονται στις οικονοµικές 
καταστάσεις. 
 

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΟΙΗΘΗΚΑΝ 
1.1 Αρθρο 107 παρ. 1β: Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρείες που ενοποιήθηκαν µε τη µέθοδο της 
“ολικής ενσωµάτωσης”. 
Επωνυµία Έδρα Ποσοστό συµµετοχής 
SPACE NET THΛΕΠΙΚ. ΥΠΗΡ. Α.Ε 
. 

ΧΟΛΑΡΓΟΣ 99,9% 

 
1.2 Άρθρο 107 παρ. 1δ: Πληροφοριακά στοιχεία για εταιρείες που ενσωµατώθηκαν µε τη µέθοδο της τιµής 
κτήσεως. 
∆εν υπάρχουν τέτοιες εταιρείες. 
 
1.3 Άρθρο 107 παρ. 1γ & 97: Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρείες που δεν ενοποιήθηκαν επειδή 
παρουσιάζουν επουσιώδες ενδιαφέρον. 
 
Η SPACE HELLAS συµµετέχει στις κάτωθι εταιρείες οι οποίες δεν περιελήφθησαν στις ενοποιηµένες 
καταστάσεις: 
 
INTERNET HELLAS A.E.     ποσοστό 19 % 
Έδρα: ∆ήµος Αµαρουσίου 
Σύνολο Ενεργητικού 2002    €  7.433.462,95 
Κύκλος εργασιών 2002     €  4.090.525,74 
Αριθµός εργαζοµένων 2002         78 άτοµα 
 
1.4 Άρθρο 107 παρ. 1 γ & 98: Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρείες που δεν ενοποιήθηκαν, επειδή έχουν 
διαφορετικές δραστηριότητες από τις άλλες εταιρείες του οµίλου. 
∆εν υπάρχουν τέτοιες εταιρείες. 
 
1.5 Άρθρο 107 παρ. 1ε: Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρείες εκείνες όπου οι ενοποιηµένες εταιρείες 
(ανωτέρω παρ. 1.1) και αυτές που εξαιρέθηκαν της ενοποιήσεως (ανωτέρω παρ. 1.4) κατέχουν άµεσα ή 
µέσω τρίτων συνολικό ποσοστό µεγαλύτερο από 10% του κεφαλαίου τους.  
Η SPACE HELLAS A.E. συµµετέχει στις κάτωθι εταιρείες οι οποίες περιελήφθησαν στις ενοποιηµένες 
καταστάσεις µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης: 
SPACEPHONE       ποσοστό 50% 
DELTA SINGULAR ΕΚΠΑΙ∆. Α.Ε.   ποσοστό 30,22% 
GARNET A.E.      ποσοστό 50% 
 
1.6 Άρθρο 104 παρ. 7: Ηµεροµηνία κλεισίµατος. 
Όλες οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν ηµεροµηνία κλεισίµατος την ηµεροµηνία κλεισίµατος 
της µητρικής (31-12-2002). 
 
1.7 Άρθρο 104 παρ. 9: Μεταβολές στη σύνθεση του συνόλου των ενοποιηµένων επιχειρήσεων στην χρήση 
2002. 
∆εν υπάρχουν. 
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2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
2.1 Άρθρο 105 παρ. 3 & άρθρο 107 παρ. 1: Αποτίµηση στοιχείων ενεργητικού των επιχειρήσεων που 
περιλήφθηκαν στην ενοποίηση. 
Τα στοιχεία ενεργητικού όλων των επιχειρήσεων που περιλήφθηκαν στην ενοποίηση έχουν αποτιµηθεί, 
σύµφωνα µε τους κανόνες αποτίµησης του άρθρου 42 παρ. 14 & του άρθρου 43 χωρίς καµία παρέκκλιση. 
 
3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
3.1 Άρθρο 107 παρ. 1στ: Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη. 
∆εν υπάρχουν τέτοιες υποχρεώσεις. 
 
3.2 Άρθρο 107 παρ. 1στ: Υποχρεώσεις καλυπτόµενες µε εµπράγµατες ασφάλειες. 
∆εν υπάρχουν. 
 
3.3 Άρθρο 107 παρ. 1ζ: Υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν και δεν εµφανίζονται στον ενοποιηµένο ισολογισµό. 
∆εν υπάρχουν. 
 
3.4 Άρθρο 107 παρ. 1ια: Πιθανές οφειλές σηµαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχοµένως να 
προκύψουν σε βάρος της κλειοµένης και των προηγούµενων χρήσεων που δεν εµφανίζονται στις 
υποχρεώσεις και τις προβλέψεις. 
∆εν υπάρχουν. 
 
3.5 Άρθρο 104 παρ. 7: Σηµαντικά γεγονότα στην περίοδο µεταξύ της ηµεροµηνίας κλεισίµατος των 
ισολογισµών των ενοποιηµένων εταιρειών και της ηµεροµηνίας καταρτίσεως των ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων. 
∆εν υπάρχουν 
 
4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
4.1 Άρθρο 107 παρ.1η: Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών ανέρχεται σε € 21.315.797,14 και αναλύεται ως 
ακολούθως: 
 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΑ 
Πωλήσεις εσωτερικού Εµπορική €    12.884.264,90 
Πωλήσεις εξωτερικού Εµπορική €  341.501,14 
Πωλήσεις εσωτερικού Παροχή υπηρεσιών €  4.896.243,99 
Πωλήσεις εξωτερικού Παροχή υπηρεσιών €  3.193.787,11 
ΣΥΝΟΛΟ  € 21.315.797,14 
 
4.2 Άρθρο 107 παρ. 1θ. 
Ο µέσος όρος του προσωπικού που απασχολήθηκε στη διάρκεια της χρήσης 2002 από τις ενοποιηµένες 
επιχειρήσεις κατά κατηγορίες έχει ως εξής: 
 
Έµµισθοι  άτοµα  244 
Ηµεροµίσθιοι  άτοµα  - 
 
Οι αποδοχές προσωπικού ανήλθαν σε     € 5.176.905,89 
Οι κοινωνικές επιβαρύνσεις και εργοδοτικές εισφορές σε     € 1.257.965,94 
ΣΥΝΟΛΟ       € 6.434.871,83 
 
4.3 Άρθρο 105 παρ. 5. 
Από τις ενοποιηµένες εταιρείες δεν διενεργήθηκαν για φορολογικούς σκοπούς έκτακτες προβλέψεις και 
πρόσθετες αποσβέσεις. 
 
4.4 Άρθρο 107 παρ. 1ιβ. Τα ποσά που καταβλήθηκαν µέσα στη χρήση ως αµοιβές στα µέλη διοικητικών, 
διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων της µητρικής εταιρείας για την άσκηση των καθηκόντων τους, τόσο 
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στη µητρική όσο και στις θυγατρικές επιχειρήσεις, καθώς και τυχόν υποχρεώσεις για αποζηµιώσεις αυτών 
λόγω εξόδου από την υπηρεσία έχουν ως εξής: 
 
Μισθοί Προέδρου ∆.Σ.:    €  156.023,01 
Μισθοί ∆ιευθυντών (µέλη ∆.Σ.):  €  641.193,19 
 
5.ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (άρθρ. 101 έως & 107, παρ. 1 &2) 
5.1 Άρθρο 100 παρ. 5. Παρεκκλίσεις από τα όσα προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 101 έως και 
107, παρ. 1 & 2. 
∆εν έγινε καµία παρέκκλιση. 
 
5.2 Άρθρο 104 παρ. 3. Απάλειψη απαιτήσεων - υποχρεώσεων καθώς και εσόδων - εξόδων που προέκυψαν 
από συναλλαγές µεταξύ των εταιρειών που ενοποιήθηκαν. 
 
Απαιτήσεις – Υποχρεώσεις 
ΠΟΣΟ 
Πελάτες                                €   1.067.558,74 
Προµηθευτέ                          €  1.067.558,74 
Εσόδων - Εξόδων – Αποθεµάτων 
Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως   €     80.050,86 
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)   €    299.143,69 
Κόστος πωλήσεων    €    295.040,66 
Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας    €   - 14.068,39 
Έξοδα ∆ιάθεσης               €      59.794,38 
Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα          €      62.844,11 
Πάγια & Αποσβέσεις Παγίων   €      37.474,02 
 
5.3 Άρθρο 107 παρ. 1δ: Άλλες πληροφορίες ειδικών διατάξεων της ισχύουσας νοµοθεσίας οι οποίες 
κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των ενδιαφεροµένων ως προς τις εταιρείες που 
ενοποιήθηκαν µε την µέθοδο της “ολικής ενσωµάτωσης”, καθώς και για αυτές που απεικονίστηκαν µε τη 
µέθοδο της “καθαρής θέσης”. 
Η µητρική εταιρεία συµµετέχει κατά 50% στο Μετοχικό Κεφάλαιο και στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
Ανώνυµης Εταιρείας SPACEPHONE A.E. που έχει έδρα τη Ν. Σµύρνη και κατά 30,22% στο Μετοχικό 
Κεφάλαιο της Ανώνυµης Εταιρείας DELTA SINGULAR ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. που έχει έδρα στην Αθήνα και 
στην Garnet A.E. κατά 50% που έχει την έδρα της στην Αθήνα. Οι συµµετοχές αυτές απεικονίσθηκαν στον 
Ενοποιηµένο Ισολογισµό µε τη µέθοδο της «καθαρής θέσης». Οι διαφορές αποτίµησης (κέρδη) κατά € 
3.879,89 από DELTA SINGULAR ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. και € 180.552,65 από SPACEPHONE) καταχωρήθηκαν 
εις όφελος των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων της χρήσεως. 
Στο κονδύλι του Ισολογισµού «Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως» καταχωρήθηκαν οι ζηµίες ποσού € 459.695,32 
που προέκυψαν από την αποτίµηση της συµµετοχής στην εταιρεία DELTA SINGULAR ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ A.E. 
και ποσού € 373.211,05 που προέκυψε από την αποτίµηση της συµµετοχής στην εταιρεία Garnett A.E. Οι 
διαφορές που προέκυψαν κατά την αποτίµηση αποσβένονται ισόποσα σε πέντε χρήσεις µε δεύτερη την 
παρούσα χρήση για την Garnett A.E. και τρίτη την παρούσα χρήση για την DELTA SINGULAR 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.. Τα Αποτελέσµατα Χρήσης επιβαρύνθηκαν συνολικά µε το ποσό των € 336.987,32 από 
την αναλογία των παραπάνω ζηµιών συµµετοχής για την χρήση 2002 ήτοι € 74.642,21 αποσβεσθείσα ζηµιά 
συµµετοχής Garnett A.E. και € 91.828,42 αποσβεθείσα ζηµιά συµµετοχής DELTA SINGULAR ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ 
A.E. καθώς επίσης και ποσού € 170.516,69 που αποτελεί την αναλογία της ζηµιάς της Garnett A.E. κατά τις 
31/12/2002. 
 
Ανάλυση των έκτακτων αποτελεσµάτων: 
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα           €    230.930,77 
Έκτακτα κέρδη           €    259.785,79 
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα           €    194.428,63 
Έκτακτες ζηµιές           €      14.333,54 
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13.2.3 Ενοποιηµένη Έκθεση ∆.Σ. Χρήσης 2002 
 

ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31-12-2002 

THΣ SPACE HELLAS A.E. 
Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Υποβάλλουµε τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31-12-2002 τις οποίες η 
εταιρεία µας υποχρεούται σύµφωνα µε το άρθρο 90 του Κ.Ν. 2190/1920 να συντάξει αφού συµµετείχε κατά 
99,9% στο µετοχικό κεφάλαιο της SPACE NET A.E. Οι οικονοµικές αυτές καταστάσεις περιλαµβάνουν: 
 
Α) Ενοποιηµένο ισολογισµό και ενοποιηµένα αποτελέσµατα χρήσεως 2002 και 
Β) Ενοποιηµένο προσάρτηµα. 
 
Η ενοποίηση των οικονοµικών αυτών καταστάσεων έγινε µε βάση τις αντίστοιχες οικονοµικές καταστάσεις 
της 31-12-2002 των εταιρειών SPACE HELLAS A.E. και SPACE NET A.E.  
Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις συµπεριλήφθηκε µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης η συµµετοχή 
της SPACE HELLAS A.E. στις συγγενείς εταιρείες SPACEPHONE A.E., DELTA SINGULAR ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 
και GARNET A.E. 
 
Προκειµένου να διαµορφώσετε εικόνα των µεγεθών που περιλαµβάνουµε στις οικονοµικές αυτές 
καταστάσεις παραθέτουµε τα κατωτέρω στοιχεία: 
Το ενοποιηµένο σύνολο ενεργητικού ανέρχεται σε € 27.328.383,59. Στο σύνολο αυτό το ποσοστό της 
SPACE NET A.E. ανέρχεται στο 19,94% περίπου 
Το αντίστοιχο ενοποιηµένο σύνολο ενεργητικού της προηγούµενης χρήσεως ανερχόταν σε € 32.347.776,23 
ήτοι έχουµε µείωση της τάξεως των € 5.019.392,64. 
 
Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών της χρήσεως ανήλθε σε € 21.315.797,14 έναντι € 26.343.127,18 της 
προηγούµενης χρήσης. Ήτοι παρουσίασε µείωση €. 5.027.330,04 που αντιστοιχεί σε ποσοστό 19,08% 
περίπου. 
Οι ενοποιηµένες ζηµιές ανέρχονται σε € 4.271.826,92 έναντι κερδών € 177.107,86 της προηγούµενης 
χρήσεως. 
 
Αναλυτικότερα τα αποτελέσµατα της χρήσεως έχουν κατά εταιρεία ως ακολούθως: 
 
Zηµίες  SPACE HELLAS A.E.      € -4.386.609,21 
Καθαρά κέρδη SPACE NET A.E.     €    371.609,09 
Πλέον: κέρδη από αποτίµηση συµµετοχής σε συγγενείς  
Εταιρείες µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης   €   184.432,54 
Μείον: ζηµιές από συµµ. σε συγγενείς εταιρείες   €  -336.987,32 
            Αναµόρφωση ενοποιηµένων αποτελεσµάτων 
            από πωλήσεις πάγιου εξοπλισµού   €  -104.272,02 
Σύνολο ενοποιηµένων ζηµιών     € -4.271.826,92 
         =========== 
 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ 
Τα ∆ιοικητικά Συµβούλια της µητρικής εταιρείας, της θυγατρικής καθώς και των συγγενών εταιρειών θα 
καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών. Οι τοµείς στους οποίους 
δραστηριοποιούνται όλες οι εταιρείες προβλέπεται να έχουν ανοδική πορεία. Οι εταιρείες που 
περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκµεταλλευόµενες την αποκτηθείσα εµπειρία, την καλή τους φήµη, 
στηριζόµενες στην καλή τους οργάνωση και την αφοσίωση του εξειδικευµένου προσωπικού, καθώς και τις 
νέες παραγωγικές επενδύσεις οι οποίες από τη νέα χρήση θα αρχίσουν να αποδίδουν, πιστεύουµε ότι θα 
αυξήσουν σηµαντικά τον κύκλο εργασιών τους και θα πετύχουν καλύτερη απόδοση των ιδίων κεφαλαίων. 



  ΕΤΗΣΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 

102 

 
Κύριοι µέτοχοι, 
 
 
Κατόπιν των ανωτέρω έχετε όλα τα στοιχεία των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσεως 
2002 για πλήρη ενηµέρωσή σας. 
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13.2.4 Ενοποιηµένος Πίνακας Ταµειακών Ροών 2002 
 



  ΕΤΗΣΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 

104 

 



  ΕΤΗΣΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 

105 

 



  ΕΤΗΣΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 

106 

13.2.5 Ενοποιηµένες  Περιοδικές Καταστάσεις Α΄Τριµήνου 2002 
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13.2.6 Ενοποιηµένες Περιοδικές Καταστάσεις Εξαµήνου 2002 
 

                                           ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
    Προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης Εταιρείας "SPACE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΟ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ A.E."

∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.∆. 360/1985, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 90 του Ν. 2533/1997, εφαρµόζοντας στα πλαίσια των 
αρχών και κανόνων ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες, για να διαπιστώσουµε ότι οι ανωτέρω 
ενοποιηµένες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις της Ανώνυµης Εταιρείας "SPACE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΟ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ A.E." που καλύπτουν την 
περίοδο 1η Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου 2002, δεν περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις που να επηρεάζουν ουσιωδώς την ενοποιηµένη περιουσιακή διάρθρωση και οικονοµική θέση, καθώς 
και τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της ανωτέρω µητρικής εταιρείας και της θυγατρικής της που περιλαµβάνεται στην ενοποίηση:
Από τον παραπάνω έλεγχό µας προέκυψαν τα εξής:
1. Τα αποτελέσµατα της περιόδου επιβαρύνθηκαν µε ποσό ευρώ 8.870,69  που αντιστοιχεί στο ήµισυ του 1/3 των συναλλαγµατικών διαφορών ποσού ευρώ 53.224,11 που προέκυψαν 
από την αποτίµηση υποχρεώσεων σε Γιέν Ιαπωνίας κατά την 31-12-2000 οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στο κονδύλι της Λογιστικής Κατάστασης "∆απάνες πολυετούς απόσβεσης" και 
αποσβένονται ισόποσα σε τρείς συνεχόµενες χρήσεις (2000-2002) σύµφωνα µε την εγκύκλιο του Υπουργ. Οικον. ΠΟΛ 1294/8-12-2000 ενώ έπρεπε µε ολόκληρο το ποσό να είχαν 
επιβαρυνθεί τα αποτελέσµατα της χρήσης 2000. 2. Στο κονδύλι του ισολογισµού "Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις" περιλαµβάνεται και η αξία κτήσεως µετοχών 
Ανώνυµης Εταιρείας  που δεν είναι εισηγµένη στο ΧΑΑ και δεν έχει συµπεριληφθεί στην ενοποίηση µε την µέθοδο της καθαρής θέσης 
 (ποσοστό µητρικής 19% και θυγατρικής 11%). Από την συνοπτική λογιστική κατάσταση της 30/06/2002 η οποία δεν έχει ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή, προκύπτει ότι η εσωτερική 
λογιστική αξία της είναι κατά ευρώ 3.329.702,06 µικρότερη της αξίας κτήσεως. Για το ποσό αυτό δεν έγινε πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων χρήσεως. 3. Η εταιρεία βασιζόµενη 
στη γνωµοδότηση αριθµ. 205/1988 της Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων της ∆ιοικήσεως δεν σχηµάτισε την προβλεπόµενη από το άρθρο 42ε παράγρ. 14 του Κ.Ν. 2190/1920 
πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού της λόγω εξόδου του από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση υπολογιζόµενη σε ευρώ 787.844,86 περίπου µε την οποία, αν σχηµάτιζε, θα 
επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της περιόδου κατά ευρώ 84.570,73 και κατά το υπόλοιπο τις προηγούµενες χρήσεις.
Με βάση τον έλεγχο που διενεργήσαµε , διαπιστώσαµε ότι οι  ανωτέρω ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του κωδ. 2190/1920 και αφού 
ληφθούν υπόψη οι προαναφερόµενες παρατηρήσεις µας, καθώς και οι παρατιθέµενες από την εταιρεία σηµειώσεις , δεν περιέχουν ανακρίβειες ή παραλήψεις που να επηρεάζουν 
ουσιωδώς την  ενοποιηµένη περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση της εταιρείας κατά την 30η Ιουνίου 2002 , καθώς και τα ενοποιηµένα  αποτελέσµατα της περιόδου που 
έληξε αυτή την ηµεροµηνία βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών και µεθόδων που εφαρµόζει η εταιρεία οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν 
διαφέρουν από εκείνες που εφαρµόσθηκαν στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσης.

                                                                                                        Αθήνα , 30 Ιουλίου 2002
                                                                                            Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

                                                                                                        ∆ΗΜΟΣ Ν. ΠΙΤΕΛΗΣ
                                                                                                          Α.Μ. ΣΟΕΛ 14481
                                                                                                             ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε.
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13.2.7 Ενοποιηµένες Περιοδικές Καταστάσεις Εννεαµήνου 2002 
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13.3 Οικονοµικές Καταστάσεις SPACE NET A.E. Χρήσης 2002 

13.3.1 Ισολογισµός Χρήσης 2002 
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13.3.2 Προσάρτηµα Χρήσης 2002 
 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ SPACE NET ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ A.E. 

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 
(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) 

 
∆ιάταξη και περίληψή της   Απάντηση 
 

+ 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων 
       Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας. 

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

 

  
(β)  'Άρθρο 42β +1: ∆εν έγινε. 
Παρέκκλιση από την αρχήν του αµετάβλητου της 
δοµής και µορφής εµφανίσεως του ισολογισµού 
και του λογαριασµού "Αποτελέσµατα Χρήσεως" 

 

  
(γ) ' Άρθρο 42β + 2: ∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 
Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασµό 
στοιχείου σχετιζόµενου µε περισσότερους 
υποχρεωτικούς λογαριασµούς. 

 

  
(δ) 'Άρθρο 42β +3: ∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 
Προσαρµογή στη δοµή και στους τίτλους των 
λογαριασµών µε αραβική αρίθµηση όταν η ειδική 
φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί. 

 

  
(ε) ' Άρθρο 42β +4: ∆εν έγινε. 
Συµπτύξεις λογαριασµών του ισολογισµού που 
αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθµούς για τις οποίες 
(συµπτύξεις) συντρέχουν οι προυποθέσεις της 
διατάξεως αυτής. 

 

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

Έγινε µετατροπή των κονδυλίων της 
προηγούµενης χρήσης από δραχµές σε 
ευρώ. Η ισοτιµία µετατροπής είναι 1€  = 
340,75 δρχ. 

  
+2. Αποτίµηση περιουσιακών στοιχείων.  
(α) 'Άρθρο 43α +1-α: 
Μέθοδοι αποτιµήσεως των περιουσιακών στοιχείων 
και υπολογισµού των αποσβέσεων καθώς και των 
προβλέψεων για υποτιµήσεις τους. 

1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
αποτιµήθηκαν στην αξία της τιµής κτήσεως 
η οποία είναι προσαυξηµένη µε την αξία 
των προσθηκών και βελτιώσεων και 
µειωµένη µε τις προβλεπόµενες από το 
νόµο αποσβέσεις. ∆εν διενεργήθηκαν 
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αποσβέσεις κατά τις τρεις χρήσεις 1998, 
1999, 2000 βάση της δυνατότητας αρ. 29 
παρ. 1 Ν. 2556/97, για νέες επιχειρήσεις. 
2) ∆εν συνέτρεξε περίπτωση σχηµατισµού 
προβλέψεων υποτιµήσεως. 
3) Συµµετοχές και χρεόγραφα. 
   Αποτιµήθηκαν στην τιµή κτήσεως. 
4) Οι τίτλοι µε χαρακτήρα προθεσµιακής  
καταθέσεως. 
    ∆εν υπάρχουν. 
∆εν υπάρχουν αποθέµατα. 
6) Από ιδιοπαραγωγή προερχόµενα 
αποθέµατα. 
    ∆εν υπάρχουν. 
7) Υπολείµµατα και υποπρο¨ιόντα. 
     ∆εν υπάρχουν. 

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

1) Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις σε 
Ξ.Ν., εκτός των υποχρεώσεων που 
χρησιµοποιήθηκαν για κτήσεις πάγιων 
στοιχείων, αποτιµήθηκαν µε βάση την 
επίσηµη τιµή του Ξ.Ν. της 31/12/2002 και 
προέκυψαν: 
α) Συναλλαγµατικές διαφορές € 10.358,03 
πιστωτικές οι οποίες καταχωρήθηκαν στον 
λογαριασµό 44.14. 
2) ∆εν υπάρχουν υποχρεώσεις σε Ξ.Ν. για 
κτήσεις παγίων στοιχείων. 
3) ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα σε Ξ.Ν. 
4) ∆εν υπάρχει υποκατάστηµα στο 
εξωτερικό. 

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

Οι συµµετοχές αποτιµήθηκαν στην αξία 
κτήσεως. Η αξία κτήσης της συµµετοχής 
στην εταιρεία INTERNET HELLAS Α.Ε. είναι 
µεγαλύτερη κατά € 1.427.410,63 από την 
λογιστική της αξία κατά την 31/12/2002. 

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

∆εν υπάρχουν. 

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

∆εν είναι αξιόλογη η διαφορά. 

  
στ) 'Άρθρο 43 +9: 
Ανάλυση και επεξήγηση της γενοµένης µέσα στη 
χρήση, µε βάση ειδικό νόµο, αναπροσαρµογής της 
αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και 
παράθεση της κινήσεως του λογαριασµού 
"∆ιαφορές Αναπροσαρµογής" 

∆εν έγινε. 
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+3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως 

α) 'Άρθρο 42ε +8: 
Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων  
εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) 
 
β) 'Άρθρο 43 +5-δ: 
Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων. 

∆εν έγιναν. 

  
γ) 'Άρθρο 43 + 5-ε: 
Προβλέψεις για υποτίµηση ενσώµατων 
πάγιων περιουσιακών στοιχείων. 

∆εν σχηµατίστηκαν διότι δεν συνέτρεξε 
λόγος. 

  
δ) 'Άρθρο 43 +3-ε: 
Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των 
εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς 
αποσβέσεως) που αφορούν την χρήση. 

Α) Έξοδα αγοράς λογισµικών προγραµµάτων 
€ 3.560,19. 
 

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

∆εν υπάρχουν. 

  
στ) 'Άρθρο 43 + 4 εδάφ. 'α και β: 
Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων 
"'Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως", 
"Παραχωρήσεις και δικαιώµατα βιοµηχανικής 
ιδιοκτησίας" και "Υπεραξία επιχειρήσεως 
(GOODWILL)". 

∆εν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 

  
+ 4. Συµµετοχές  

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

Α) INTERNET HELLAS A.E 
- Οδ.Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 92,15125 
Μαρούσι - Ποσοστό συµµετοχής: 11% 
-Ίδια Κεφάλ: € 2.689.122,36 
-Αποτέλ.χρήσης: € -3.898.619,75 

  
β) ' Άρθρο 43α +1-ιε: 
Σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων στις οποίες περιλαµβάνονται 
και οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας. 

Συντάσσoνται από την SPACE HELLAS A.E. 
Λ. Μεσογείων 312, 15341 Αγ. Παρασκευή, η 
οποία συµµετέχει µε ποσοστό 99,9% στο 
κεφάλαιο της εταιρείας. 

  
+ 5. Αποθέµατα.  

α) 'Άρθρο 43α +1-ια: 
Αποτίµηση αποθεµάτων κατά παρέκκλιση 
από τους κανόνες αποτιµήσεως του άρθρου 
43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων. 

∆εν υπάρχουν αποθέµατα. 

  
β) 'Αρθρο 43α + 1-ι: 
∆ιαφορές από υποτίµηση κυκλοφορούντων 
στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους 
οποίους οφείλονται. 

∆εν υπάρχουν. 
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+ 6. Μετοχικό κεφάλαιο.  

α) 'Άρθρο 43α +1-δ: 
Κατηγορίες µετοχών, στις οποίες διαιρείται 
το µετοχικό κεφάλαιο. 

- Κοινές µετοχές ονοµαστικές 
                     Ονοµ.                 Συνολική 
Αριθµός         Αξία                      Αξία 
======       ======  
====== 
74.000         € 29,40              € 
2.175.600,00 
                    

β) Άρθρο 43α +1-γ: 
Εκδοθείσες µετοχές µέσα στη χρήση για 
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου. 

∆εν εκδόθηκαν. 
 

  
γ) 'Άρθρο 43α +1-ε και 42ε +10: 
Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωµατωµένα σ' 
αυτούς δικαιώµατα. 

∆εν εκδόθηκαν τίτλοι. 

  
δ) 'Άρθρο 43α +1-ιστ: 
Απόκτηση ίδιων µετοχών µέσα στην 
παρούσα χρήση. 

∆εν αποκτήθηκαν. 

  
+ 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις  

α) 'Άρθρο 42ε +14 εδάφ.δ: 
Ανάλυση του λογαριασµού "Λοιπές 
Προβλέψεις", αν το ποσό του είναι 
σηµαντικό. 

Α) Προβλέψεις για συναλλαγµατικές 
διαφορές από αποτίµηση απαιτήσεων και 
λοιπών υποχρεώσεων € 10.358,03. 

  
β) 'Άρθρο 43α +1-ζ: 
Οι οικονοµικές δεσµεύσεις από συµβάσεις 
κλπ. που δεν εµφανίζονται στους 
λογαριασµούς τάξεως. Υποχρεώσεις 
καταβολής ειδικών µηνιαίων παροχών και 
οικονοµικές δεσµεύσεις για συνδεδεµένες 
επιχειρήσεις. 

∆εν υπάρχουν. 

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

∆εν υπάρχουν. 

  
δ) 'Άρθρο 43α +1-στ: 
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πάνω από 5 
έτη. 

∆εν υπάρχουν. 

  
ε) 'Άρθρο 43α +1-στ: 
Υποχρεώσεις καλυπτόµενες µε εµπράγµατες 
ασφάλειες. 

∆εν υπάρχουν. 

+8. Μεταβατικοί Λογαριασµοί  
- 'Άρθρο 42ε +12: 
Ανάλυση των κονδυλίων των µεταβατικών 
λογαριασµών "Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα" 
και "Έξοδα χρήσεως δουλευµένα". 

Έξοδα χρήσεως δουλευµένα: € 9.073,10 
(Αφορούν έξοδα τηλεπικοινωνιών, φωτισµού 
και κοινόχρηστων δαπανών). 
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα: € 444,79 
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+ 9. Λογαριασµοί Τάξεως  

- 'Άρθρο 42ε +11: 
Ανάλυση των λογαριασµών τάξεως, στην 
έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση 
αυτή από τις πληροφορίες της επόµενης 
+10. 

 Λοιποί Λογ/σµοί Τάξεως 
    Λογ/σµοί πληροφοριών          :  € 5,12 

 
+ 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες 

- 'Άρθρο 42ε +9: 
Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες που 
χορηγήθηκαν από την εταιρία. 

∆εν υπάρχουν. 

 
+11. Αµοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως 
α) 'Άρθρο 43α +1-ιγ: 
Αµοιβές µελών οργάνων διοικήσεως και 
διευθύνσεως της εταιρίας. 

Αµοιβές ∆ιευθυντών:   € 122.455,34 
  (µέλη ∆.Σ.)                            

β) ‘Άρθρο 43α +1-ιγ: 
Υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν ή 
αναλήφθηκαν για βοηθήµατα σε 
αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση µέλη 
οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της 
εταιρίας. 

∆εν υπάρχουν. 

Γ) ‘Άρθρο 43α +1-ιδ: 
∆οθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε 
όργανα διοικήσεως (µέλη διοικητικών 
συµβουλίων και διαχειριστές). 

∆εν υπάρχουν. 

  
+ 12. Αποτελέσµατα χρήσεως  
α) ‘Άρθρο 43α +1-η: 
Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες 
δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές. (Ο 
κύκλος εργασιών λαµβάνεται όπως 
καθορίζεται στο άρθρο 42ε + 15 εδαφ. Α’). 

 Υπηρεσίες: 
-εσωτερικού:    € 385.020,56 
-εξωτερικού:  € 3.028.379,15  
ΣΥΝΟΛΟ    :  € 3.413.399,71 
                            
======================== 

  
β) ‘Άρθρο 43α +1-θ: 
Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη 
διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και 
κατηγορίες αυτού, µε το συνολικό κόστος 
τους. ∆ιευκρινίζεται ότι, στο «∆ιοικητικό 
(υπαλληλικό) προσωπικό» περιλαµβάνεται το 
µε µηνιαίο µισθό αµοιβόµενο προσωπικό και 
στο «εργατοτεχνικό προσωπικό» οι 
αµοιβόµενοι µε ηµεροµίσθιο. 

1. Μέσος όρος προσωπικού άτοµα    :      22 
2. Μέσος όρος προσωπικού κατά 
    κατηγορίες: 
- ∆ιοικητικό (υπαλληλικό προς.) άτοµα:     22 
              Σύνολο άτοµα                       :  
22 
3. Αµοιβές και έξοδα προσωπικού      : 
    ∆ιοικητικού (υπαλληλικού) προσωπ. : 
   Μισθοί:  € 477.284,45 
   Κοινωνικές επιβαρύνσεις και εργοδ.        
    Εισφορές: € 131.655,22 
 Σύνολο        € 608.939,67 

γ) ‘Άρθρο 42ε + 15-β: 
Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων 
εξόδων και εσόδων (δηλαδή των 
λογαριασµών «έκτακτα και ανόργανα έξοδα» 
και «έκτακτα και ανόργανα έσοδα»). Αν τα 
ποσά των λογαριασµών «έκτακτες ζηµιές» 
και «έκτακτα κέρδη» είναι σηµαντικά, κατ’  
εφαρµογή της διατάξεως του άρθρου 43α 

1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα  :  
-- Συναλ/κές διαφ.:   €  647,39 
-- Λοιπά διάφορα:  € 1.453,09 
     ΣΥΝΟΛΟ        : € 2.100,48 
                                      
=================== 
2. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα: 
- Συναλ/κές διαφ.:  € 27.528,94 
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+1-ιγ, παραθέτεται και αυτών ανάλυση (µε 
βάση τους λογαριασµούς 81.02 και 81.03 
του Γεν. Λογ. Σχεδίου). 

-Τιµολόγηση .ανοργάνων  
   Εσόδων          : € 128.738,50 
-Λοιπά διάφορα:      € 7.610,33 
  ΣΥΝΟΛΟ         : € 163.877,77 
                                
================== 

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

∆εν υπάρχουν. 
 

 
13. Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για 
αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρµογή της 
αρχής της πιστής εικόνας. 
 
∆) ‘ Άρθρο 43α παρ. 1-ιζ: 
Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που 
απαιτούνται από ειδικές διατάξεις νόµων ή  
που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη 
πληροφόρηση των µετόχων και των τρίτων 
και εφαρµογή της αρχής της πιστής εικόνας. 

 
 
 
 
 
∆εν υπάρχουν. 
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13.3.3 Έκθεση ∆.Σ. Χρήσης 2002 
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