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13.4 Οικονοµικές Καταστάσεις SPACEPHONE A.E. Χρήσης 2002 

13.4.1 Ισολογισµός Χρήσης 2002 
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13.4.2 Προσάρτηµα Χρήσης 2002 
 

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

της SPACEPHONE Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΑ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ & 
ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Α.Φ.Μ.   : 094501119 ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 39797/01ΝΤ/Β/98/109 

 
 Για να καταστούν οι Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2002 σαφείς και να εµφανίζουν την πραγµατική 
εικόνα  της περιουσιακής διαρθρώσεως και χρηµατοοικονοµικής θέσεως και των αποτελεσµάτων χρήσεως 
της εταιρείας, παρατίθενται οι κατωτέρω πληροφορίες και επεξηγήσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κωδ. 
Ν. 2190/1920. 
 
1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν 
χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας. 
1.1 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 παρ. 2 του άρθρου αυτού 
(Αρθρο 42α παρ. 3) 
 ∆εν έγινε. 
 
1.2 Παρέκκλιση από την αρχή του αµετάβλητου της δοµής και µορφής εµφανίσεως του ισολογισµού και 
του λογαριασµού "αποτελέσµατα χρήσεως" 
 (Αρθρο 42β παρ. 1) 
 ∆εν έγινε. 
 
1.3 Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασµό στοιχείου σχετιζόµενου µε περισσότερους 
υποχρεωτικούς λογαριασµούς. Προσθήκη λογαριασµών. 
 (Αρθρο 42β παρ. 2) 
 ∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση 
 
1.4 Προσαρµογή στη δοµή και στους τίτλους των λογαριασµών µε αραβική αρίθµηση, όταν η ειδική 
φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί 
 (Αρθρο 42β παρ. 3) 
 ∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 
 
1.5 Συµπτύξεις λογαριασµών του ισολογισµού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθµούς, για τις οποίες 
(συµπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής 
 (Αρθρο 42β παρ. 4) 
 ∆εν έγιναν. 
    
1.6 Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσεως για να καταστούν οµοειδή και συγκρίσιµα µε τα 
αντίστοιχα κονδύλια της κλειόµενης χρήσεως  
 (Αρθρο 42β παρ.5) 
 ∆εν έγιναν. 
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2. Αποτίµηση περιουσιακών στοιχείων (Αρθρο 43α παρ. 1α) 
2.1 Μέθοδοι αποτιµήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισµού των αποσβέσεων καθώς και των 
προβλέψεων για υποτιµήσεις τους. 
 (Αρθρο 43α παρ.1α) 
 
(1) Πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας αποτιµήθηκαν στην αξία κτήσεώς τους. ∆εν διενεργήθηκαν 
αποσβέσεις στην παρούσα χρήση βάση της παρ.1 του αρθ.29 του Ν.2556/1997 για τις νέες επιχειρήσεις. 
 
(2) Περίπτωση υποτιµήσεως 
 ∆εν συνέτρεξε περίπτωση σχηµατισµού προβλέψεων υποτιµήσεως. 
 
(3) Συµµετοχές - Χρεόγραφα 
 ∆εν υπάρχουν. 
 
(4) Αποθέµατα 
Τα αποθέµατα αποτιµήθηκαν στην κατ’ είδος χαµηλότερη τιµή µεταξύ της τιµής κτήσεως και της κατά την 
31/12/2002 τιµής αγοράς τους. Για τον προσδιορισµό της τιµής κτήσεως εφαρµόστηκε η µέθοδος της µέσης 
µηνιαίας κυλιόµενης τιµής, όπως και την προηγούµενη χρήση.  
 
(5) Μέθοδοι υπολογισµού αποσβέσεων και προβλέψεων 
 ∆εν διενεργήθηκαν αποσβέσεις επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων. Οι αποσβέσεις επί των εξόδων 
εγκαταστάσεως διενεργήθηκαν βάση των διατάξεων του Ν.2190/1920.  
 ∆εν σχηµατίστηκε πρόβλεψη αποζηµείωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Πρόβλεψη 
επισφαλών απαιτήσεων  του Ν. 2065/92 είναι της τάξης των  117.436,70  ευρώ για την χρήση 2002.  
 
(6) Λοιπές πληροφορίες 
 Οι αποσβέσεις της χρήσης το ύψος των οποίων ανήλθε στο ποσό των ευρώ 90.076,16  κατανεµήθηκαν ως 
ακολούθως : 
 

Στα έξοδα διοικητικής  Λειτουργίας 
 

"    27.076,93 

Στα έξοδα λειτουργίας διάθεσης "   62.999,23 

 ΣΥΝΟΛΟ Ευρώ   90.076,16 
 
  
2.2 Βάσεις µετατροπής σε δραχµές περιουσιακών στοιχείων εκφρασµένων σε ξένο νόµισµα (Ξ.Ν.) και 
λογιστικός χειρισµός των συναλλαγµατικών διαφορών 
 (Αρθρο 43α παρ. 1α) 
 
 Οι υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα ήταν σε Ευρώ και αποτιµήθηκαν µε βάση την κλειδωµένη ισοτιµία του 
Ευρώ της 31.12.2002 ( 1 Ευρώ = 340,75 δρχ ). ∆εν προέκυψαν συναλλαγµατικές διαφορές κατά την 
αποτίµηση. Απαιτήσεις σε Ξ.Ν. δεν υπήρχαν.  
 
2.3 Παρέκκλιση από τις µεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιµήσεως.  Εφαρµογή ειδικών µεθόδων 
αποτιµήσεως 
 (Αρθρο 43 παρ. 2) 
 ∆εν έγινε, εκτός από την περίπτωση της µη διενέργειας αποσβέσεων επί των παγίων στοιχείων. 
 
2.4 Αλλαγή µεθόδου υπολογισµού της τιµής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεµάτων ή των 
κινητών αξιών 
 (Αρθρο 43 παρ. 7β) 
 ∆εν έγινε. 
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2.5 Παράθεση της διαφοράς, µεταξύ της αξίας αποτιµήσεως των αποθεµάτων και κινητών αξιών και της 
τρέχουσας τιµής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη 
 (Αρθρο 43 παρ. 7γ) 
 ∆εν είναι αξιόλογη η διαφορά. 
 
2.6 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" 
 (Αρθρο 43 παρ. 9) 
 ∆εν έγινε αναπροσαρµογή της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων µέσα στη χρήση. 
 
3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως 
3.1 Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) 
 (Αρθρο 42ε παρ. 8) 
 Οι µεταβολές που έγιναν µέσα στην χρήση στα στοιχεία του παγίου ενεργητικού και στις αποσβέσεις τους, 
παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα : 

 
 
MΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΞΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ  
 
 Αξία Κτήσης 

∆εκ 2001 
ΠΛΕΟΝ 
Αγορές 

MEION 
Πωλήσεις 

ΜΕΙΟΝ 
Αναµορφώσεις 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ 
31.12.2002 

ΚΤΙΡΙΑ  & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ   
 

112.092,90 
 

17.436,01 5.587,59 7.416,66 
 

116.524,66 
 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  & ΛΟΙΠΟΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛ.  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 

 
10.986,36 

 
0 

 
0 

 
0 

 
10.986,36 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 
             

2.330,51 0 0 0 2.330,51 

ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ    
 

617.700,45 74.554,70 
 

630 1.485,26 690.139,89 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο              743.110,22 91.990,71 6.217,59 
 

8901,92 819.981,42 

 
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ  ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 
 
 Αξία Κτήσης ∆εκ 

2001 
ΜΕΙΟΝ 

Απ.Πωλήσεων 
ΜΕΙΟΝ 

Αναµορφώσεις 
ΥΠΟΛΟΙΠΑ 
31.12.2002 

ΚΤΙΡΙΑ  & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ   
 

11.612,76 3.446,55 0,19 8.166,02 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  & ΛΟΙΠΟΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛ.  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 

 
82,90 

0  
0 

 
82,90 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 
             

420,94 0 0 420,94 

ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ   
 

128.706,01 1223,97 3,78 127.478,26 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο              140.822,61 4670,52 3,97 136.148,12 
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3.2 Ανάλυση προσθέτων αποσβέσεων 
 (Αρθρο 43 παρ. 5δ) 
 ∆εν πραγµατοποιήθηκαν. 
 
3.3 Προβλέψεις για υποτίµηση ενσώµατων πάγιων περιουσιακών στοιχείων 
 (Αρθρο 43 παρ. 5ε) 
 ∆εν σχηµατίσθηκαν. 
 
3.4 Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που 
αφορούν τη χρήση 
 (Αρθρο 43 παρ. 3ε) 
 
 
 Οι µεταβολές που έγιναν µέσα στη χρήση παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. 
 

 
MΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΞΙΑΣ ΕΞΟ∆ΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ   
 

 Αξία Κτήσης 
∆εκ 2001 

ΠΛΕΟΝ  Εξοδα 
Χρήσ. 

ΜΕΙΟΝ 
Αναµορφώσεις 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ 
31.12.2002 

ΕΞΟ∆Α Ι∆ΡΥΣΕΩΣ & ΠΡΩΤΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 
 

 
4.915,63 

 

 
0 

 
0 

 
4.915,63 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Η/Υ 
 

103.116,24 33.410,35 0 136.526,59 

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ∆Α ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ 
ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 
 

 
239.010,79 

 
206.454,34 

 
 

 
0 
 

 
445.465,13 

ΣΥΝΟΛΟ 347.042,66 239.864,69 0 586.907,35 

 
 
 
MΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΑΞΙΑΣ ΕΞΟ∆ΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ  
 

 Αξία Κτήσης 
∆εκ 2001 

ΠΛΕΟΝ  Εξοδα 
Χρήσ. 

ΜΕΙΟΝ 
Αναµορφώσεις 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ 
31.12.2002 

ΕΞΟ∆Α Ι∆ΡΥΣΕΩΣ & ΠΡΩΤΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ   
 

 
2.719,89 

 

 
983,12 

 
0 

 
3.703.,01 

 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Η/Υ 
             

        7.198,58 0 0 7.198,58 

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ∆Α ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ 
ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ     
 

  
     82.446,42  

 
89.093,04 

 

 
0 

 
171.539,02 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο                  92.364,89 90.076,16 0 
 

182.440,61 

 
3.5 Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισµός των συναλλαγµατικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα 
χρήση, κατά την πληρωµή (δόσεων) και/ή την αποτίµηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, 
χρησιµοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων 
 (Αρθρο 43 παρ. 3γ) 
 ∆εν υφίστανται. 



 

 126  

 
3.6 Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων "Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως", "Παραχωρήσεις και 
δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας" και "Υπεραξία επιχειρήσεως (GOOD WILL)" 
 (Αρθρο 43 παρ. 4 εδαφ. α' και β') 
 ∆εν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 
 
 
4. Συµµετοχές 
4.1 Συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων µε ποσοστό µεγαλύτερο από 10% 
 (Αρθρο 43α παρ. 1β) 
 Η Εταιρεία δεν έχει συµµετοχές σε άλλες εταιρείες. 
 
4.2 Όταν η ΑΕ συµµετέχει στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων στις οποίες η ΑΕ είναι απεριόριστα 
ευθυνόµενος εταίρος. 
 ∆εν συντρέχει η περίπτωση αυτή. 
 
4.3 Σύνταξη ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων στις οποίες περιλαµβάνονται και οι οικονοµικές 
καταστάσεις της εταιρείας 
 (Αρθρο 43α παρ. 1ιε) 
 Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της 
εταιρείας ¨ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ∆ΕΣ¨ και της εταιρείας ¨SPACE HELLAS Α.Ε¨. 
 
5. Αποθέµατα 
5.1 Αποτίµηση αποθεµάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιµήσεως του άρθρου 43, για λόγους 
φορολογικών ελαφρύνσεων 
 (Αρθρο 43α παρ. 1ια) 
 ∆εν έγινε καµία παρέκκλιση από τις αρχές αποτιµήσεως. 
 
5.2 ∆ιαφορές από υποτίµηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους 
οφείλονται 
 (Αρθρο 43α παρ. 1ι) 
 ∆εν υπάρχουν. 
 
6. Μετοχικό Κεφάλαιο 
6.1 Κατηγορίες µετοχών, στις οποίες διαιρείται το Μετοχικό Κεφάλαιο 
 (Αρθρο 43α παρ. 1δ) 
 

ΕΙ∆ΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜ. ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
 
Ονοµαστικές Μετοχές 

 
10.000 

 
29,35 

 
293.500 

 
6.2 Εκδοθείσες µέσα στη χρήση µετοχές για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου 
 (Αρθρο 43α παρ. 1γ) 
 ∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 
 
6.3 Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωµατωµένα σ'αυτούς δικαιώµατα 
 (Αρθρο 43α παρ. 1ε και 42ε παρ. 10) 
 ∆εν υφίστανται άλλοι τίτλοι πέραν των ονοµατικών µετοχών.  
 
6.4 Απόκτηση ίδιων µετοχών µέσα στην παρούσα χρήση 
 (Αρθρο 43α παρ. 1στ) 
 ∆εν αποκτήθηκαν από την εταιρεία ίδιες µετοχές. 
 
7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις 
7.1 Ανάλυση του λογαριασµού "Λοιπές προβλέψεις" αν το ποσό του είναι σηµαντικό 
 (Αρθρο 42ε παρ. 14 εδαφ. δ) 
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∆εν υπάρχουν. 
 
7.2 Οι οικονοµικές δεσµεύσεις από συµβάσεις κ.λ.π. που δεν εµφανίζονται στους λογαριασµούς τάξεως.  
Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών µηνιαίων παροχών και οικονοµικές δεσµεύσεις για συνδεδεµένες 
επιχειρήσεις 
 (Αρθρο 43α παρ. 1ζ) 
 ∆εν υπάρχουν εταιρικές  εγγυήσεις  κατα την 31 ∆εκεµβρίου 2002 πέραν αυτών που εµφανίζονται στούς 
λογ/σµούς τάξεως. 
 
7.3 Πιθανές οφειλές σηµαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχοµένως να προκύψουν σε 
βάρος της κλειόµενης και των προηγούµενων χρήσεων, εφόσον δεν εµφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις 
προβλέψεις 
 (Αρθρο 43α παρ. 1ιβ) 
 ∆εν υπάρχουν. 
 
7.4 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη 
 (Αρθρο 43α παρ. 1στ) 
 ∆εν υπάρχουν 
 
7.5 Υποχρεώσεις καλυπτόµενες µε εµπράγµατες ασφάλειες 
 (Αρθρο 43α παρ. 1στ) 
 ∆εν υπάρχουν πέραν των εγγυήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 10.1  
 
8. Μεταβατικοί Λογαριασµοί 
8.1 Ανάλυση των κονδυλίων των µεταβατικών λογαριασµών "ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ" και "ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ" 
 (Αρθρο 42ε παρ. 12) 
 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   
 ΕΣΟ∆Α ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ   
           Συµµετοχή εταιρειών στη διαφήµηση 9.406,26  
           Προµήθειες επί εξοφλ.λογ/µών (airtime) 884.952,00  
            Εκτακτη προµήθεια ( airtime) 132.742,80  
           Προµήθεια από airtime Cosmoκάρτας 76.226,92  
           Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα ( Πρόγρ.  
Μεγάλων Χρηστών Cosmote ) 

383.297,28  

           Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα ( Στόχος Πρόγρ. 
Μεγάλων Χρηστών Cosmote )          

45.477,13  

Έσοδα από Non Delivery 234,36  

 
           ΣΥΝΟΛΟ  ΕΣΟ∆ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΠΡ. 
 

  
1.532.336,75 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ   
 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΕΩΣ ∆ΟΥΛΕΥΜΕΝΑ   
Α) Προµήθειες συνδέσεων   756.020,79  
Β) Τόκοι χρήσεως 14.600,00  
Γ)        ∆ιαφηµιστικά 22.721,07  
∆)        Λογ/µοί ΟΤΕ 6.312,27  
Ε) Λογ/µοί Cosmote 1.310,32  
ΣΤ)      ∆ΕΗ 867,29  
Ζ)        Ενοίκια 9.778,47  
                   
                  ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ  

  
811.610,21 
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9. Λογαριασµοί τάξεως 
9.1 Ανάλυση των λογαριασµών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις 
πληροφορίες της επόµενης παραγράφου 10. 
 (Αρθρο 42ε παρ. 11) 
∆εν υπάρχουν. 
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10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες 
10.1 Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία 
 (Αρθρο 42ε παρ. 9) 
 
 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ & ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ  
 Εγγυητ.  Επιστολές καλής εκτελέσεως συµβάσεων µε προµηθευτές 220.102,71 
 ΣΥΝΟΛΟ 220.102,71 
 
11. Αµοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως 
11.1 Αµοιβές µελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας 
 (Αρθρο 43α παρ. 1ιγ) 
 ∆εν υπάρχουν. 
 
11.2 Υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήµατα σε αποχωρήσαντα την παρούσα 
χρήση µέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας 
 (Αρθρο 43α παρ. 1ιγ) 
 ∆εν υπάρχουν. 
 
11.3 ∆οθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (µέλη διοικητικών συµβουλίων και 
διαχειριστές) 
 (Αρθρο 43α παρ. 1ιδ) 
 ∆εν υπάρχουν. 
 
12. Αποτελέσµατα χρήσεως 
12.1 Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές.  (Ο κύκλος εργασιών 
λαµβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε παρ. 15 εδαφ. α') 
 (Αρθρο 43α παρ. 1η) 
 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ    
-      Εµπορεύµατα   9.745.405,73 
-      Λοιπά αποθέµατα               14.240,99 
-      Παροχή Υπηρεσίας   11.770.355,72 
 
      ΣΥΝΟΛΟ 

  21.530.002,44 

    



 

 130  

 
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 αµειβόµενο προσωπικό και στο "εργατοτεχνικό προσωπικό" οι αµειβόµενοι µε ηµεροµίσθιο 
           (Αρθρο 43α παρ. 1Θ) 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ 
ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ 

ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΕΣ 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ 

Μισθωτοί 50 944.211,65 205.782,16 1.149.993,81 

     
Σ Υ Ν Ο Λ Ο 50 944.211,65 205.782,16 1.149.993,81 

 
12.3 Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασµών "έκτακτα και 
ανόργανα έξοδα" και "έκτακτα και ανόργανα έσοδα" 
 (Αρθρο 42ε παρ. 15β)   
 

              Μεταφορά από Λογ/σµό Εξοδα Χρήσεως 
πληρωτέα προς τακτοποίηση λογ/σµών 

35.991,99  

      Κέρδη από εκποίηση Παγίων & Λ.Εξοπλισµού 1.499,33  

      Λοπά έκτακτα & ανόργανα έσοδα  4,76  

      Μεταφορά από Λογ/σµό Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα 
προς τακτοποίηση λογ/σµών. 

 593.075,96 

      Ζηµιές από εκποίηση Παγίων & Λ.εξοπλισµού  5.726,82 
      Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έξοδα  1676,66 

 
12.4 Ανάλυση των λογαριασµών "έσοδα προηγούµενων χρήσεων", "Έσοδα από προβλέψεις 
προηγούµενων χρήσεων" και "Έξοδα προηγούµενων χρήσεων" καθώς και “προβλέψεων  για έκτακτους 
κινδύνους“. 
 (Αρθρο 42ε παρ. 15β) 
 

      Εσοδα προηγούµενων χρήσεων  514,65  
      Εξοδα  προηγούµενων χρήσεων  336,26 
      Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους  117.436,70 

 
 
12.5  Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται απο ειδικές διατάξεις της νοµοθεσίας που ισχύει 
κάθε φορά. 
 (Αρθρο 43α παρ. 1ιζ) 
 ∆εν υπάρχουν.  
 
12.6 Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που κρίνονται αναγκαίες για την επίτευξη των σκοπών της 
αρτιότερης πληροφόρησης των µετόχων και των τρίτων και της παρουσίασης µιας πιστής εικόνας της 
περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής θέσης, και των αποτελεσµάτων χρήσεως της εταιρείας. 
 (Αρθρο 43α παρ. 1ιζ) 
           Η εταιρεία απεφάσισε να προβεί κατά την τρέχουσα χρήση στην απαξίωση αγαθών - συσκευών   
ύψους  49.385,09 , αποτιµώντας τα σε  τιµές κάτω του κόστους η οποία ανταποκρίνεται στην 
ρευστοποιήσιµη αξία και  εµπορευσιµότητά  τους. 
  
            



 

 131  

Η εταιρεία δεν έχει ελεχθεί φορολογικά από της ιδρύσεώς της. 
  
 
 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΟΥ  ∆.Σ.     Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ     
 
 
 
           
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ  ∆.  ∆ΡΟΣΙΝΟΣ      ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΣΤΑΥΡΟΥ 
        Α.∆.Τ.  Π 585303            Α.∆.Τ. Ρ 059750 
 
 
 
 
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΑΘ.  ΧΑΤΖΗΣ 
Α.∆.Τ.Π 653137 
 
 
Βεβαιώνεται ότι το ανωτέρω προσάρτηµα αποτελείται από δώδεκα (12) σελίδες και είναι αυτό που 
αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Ελέγχου που χορηγήθηκε µε ηµεροµηνία 21 Φεβρουαρίου 2003. 
 
 
 
 
                                ΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 
 
 
 
 
 
 
               
                 ∆ΗΜΟΣ Μ. ΠΙΤΕΛΗΣ              ΚΩΝ/ΝΟΣ  Β. ∆ΕΜΕΤΗΣ 
        Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 14481                 Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 10471 
                   Σ.Ο.Λ. α.ε.                                          Σ.Ο.Λ. α.ε. 
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13.4.3 Έκθεση ∆.Σ. Χρήσης 2002 
 

ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ SPACEPHONE A.E. 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΑ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 
 
Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Έχουµε την τιµή να θέσουµε υπ’ όψιν σας προς έγκριση τον ισολογισµό της εταιρείας µας της διαχειριστικής 
περιόδου 01/01/2002-31/12/2002 και να σας παράσχουµε τις παρακάτω εξηγήσεις. 
 
Ο ισολογισµός τον οποίο καλείσθε να εγκρίνετε, αντίγραφα του οποίου σας έχουν διανεµηθεί, συντάχθηκε 
µε προσοχή και επιµέλεια, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920 και του ΚΒΣ καθώς και του 
καταστατικού της εταιρείας. 
 
Απεικονίζει ακριβώς την οικονοµική κατάσταση της εταιρείας στις 31/12/02, όπως και τα πραγµατοποιηθέντα 
αποτελέσµατα κατά την χρήση 01/01-31/12/2002. 
 
1 Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας 
Το συνολικό ύψος του κάθε σκέλους του Ισολογισµού είναι ευρώ 10.277.943,51. Από το ποσό αυτό ευρώ 
1.088.300,04 αντιπροσωπεύουν την αναπόσβεστη αξία του Πάγιου Ενεργητικού και των Εξόδων πολυετούς 
απόσβεσης. 
 
Το κυκλοφορούν Ενεργητικό ανέρχεται σε ευρώ 7.646.985,93 και αναλύεται ως εξής: 
 
Αποθέµατα     € 857.806,10 
Απαιτήσεις     € 6.699.509,83 
∆ιαθέσιµα     € 89.670,00 
 
Οι µεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού ανέρχονται σε ευρώ 1.532.336,75 και αφορούν έσοδα χρήσεως 
εισπρακτέα. 
 
Όσον αφορά το σκέλος του Παθητικού, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ανέρχεται σε ευρώ 2.190.522,58 
και αναλύεται ως εξής: 
 
Μετοχικό κεφάλαιο    € 293.500,00 
Αποθεµατικά κεφάλαια    € 140.924,98 
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο  € 1.756.097,60 
 
Οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονται σε ευρώ 7.275.810,72 . 
 
Οι µεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού ανέρχονται σε ευρώ 811.610,21 και αφορούν έξοδα χρήσεως 
δεδουλευµένα. 
 
Όσον αφορά τα αποτελέσµατα της χρήσης 01/01-31/12/2002, ο κύκλος εργασιών ανέρχεται σε ευρώ 
21.530.002,44. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και λειτουργίας διαθέσεως της εταιρείας ανέρχονται σε 
ευρώ 2.592.115,75 στα οποία περιλαµβάνονται οι αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων 
συνολικού ποσού ευρώ 90.076,16.  Τα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα (έξοδα) είναι ευρώ 334.274,43.  
Τέλος, τα καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη) χρήσεως πρό φόρων ανέρχονται σε  ευρώ   559.676,88. 
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2  Προβλεπόµενη πορεία της εταιρείας 
Η Εταιρεία για τη νέα χρονιά προβλέπεται να έχει µία σταθερή πορεία παρά την διαφαινόµενη στασιµότητα 
της οικονοµίας γενικότερα και των τηλεπικοινωνιών ειδικότερα.  
 
Από τον καταρτισθέντα προϋπολογισµό του έτους 2003, η εµπορική δραστηριότητα της εταιρείας θα είναι 
ικανοποιητική και θα έχει ικανά κέρδη που για την προβλεπόµενη κάµψη της αγοράς και την ένταση του 
ανταγωνισµού, κρίνονται ικανοποιητικά. 
 
Η εταιρεία µε τη συνεχή αύξηση των υπηρεσιών που προσφέρει και την επέκτασή της σε νέες, παρεµφερείς 
υπηρεσίες και προϊόντα θα διευρύνει τον κύκλο της εµπορικής της δραστηριότητας που θα αποφέρουν τα 
προβλεπόµενα αποτελέσµατα. 
 
Η διατήρηση και επαύξηση της συνδροµητικής βάσης, η εντονότερη δραστηριοποίηση στη σταθερή 
τηλεφωνία και το Internet, η εµπορία συσκευών και accessories και άλλων gadgets θα αποτελέσουν την 
κύρια πηγή εσόδων για τη νέα χρονιά. 
 
Η προσπάθεια που άρχισε την περασµένη χρονιά για τη µείωση των λειτουργικών εξόδων, την αναβάθµιση 
των παρεχόµενων υπηρεσιών, την αύξηση των πωλήσεων στα ιδιόκτητα καταστήµατα, την αναδιάρθρωση 
της εταιρείας και του στελεχιακού δυναµικού της θα αποτελέσουν τα εχέγγυα του προσδοκώµενου θετικού 
αποτελέσµατος. 
 
Περί το τέλος της παρούσας χρονιάς αναµένεται η ανάκαµψη του χώρου των τηλεπικοινωνιών και της 
πληροφορικής γενικότερα. Η προετοιµασία των Operators για τη νέα γενιά 3G που θα λειτουργήσει µετά το 
2004 αποτελούν ακόµα ένα θετικό στοιχείο για τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα.  
 
3 Παρελθούσα Χρήση 
Η χρονιά που πέρασε ήταν πολύ δύσκολη για τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής. Ο 
υψηλός δείκτης διεισδυτικότητας της κινητής τηλεφωνίας στον ενεργό πληθυσµό, ο αυξηµένος 
ανταγωνισµός, η οικονοµική αβεβαιότητα, η συρρίκνωση του κλάδου, το κλείσιµο πολλών καταστηµάτων 
και εταιριών του χώρου δηµιούργησαν για τη χρονιά που πέρασε µία αρνητική για τον κλάδο εικόνα. Παρ’ 
όλα αυτά η SPACEPHONE κατάφερε να κρατηθεί µε σιγουριά στην αγορά και να  φέρει τα θετικά 
αποτελέσµατα που παρατηρούνται στον ισολογισµό. 
 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ: 
Με µεγάλη προσπάθεια πετύχαµε το µέγιστο ποσοστό των στόχων που µας ετέθησαν από την COSMOTE. 
 
Με συνεχή προσπάθεια και ειδικά προγράµµατα διατηρήσαµε το υγιές τµήµα των εµπορικών µας 
συνεργατών και το βοηθήσαµε να έχει ικανοποιητικές επιδόσεις. 
 
Η είσοδός µας στην σταθερή τηλεφωνία µε την συνεργασία της LANNET, έδωσε νέα προϊόντα και υπηρεσίες 
στο δίκτυό µας και νέα έσοδα για την εταιρεία. 
 
Πετύχαµε την αύξηση των συνδέσεων Internet, µία προσπάθεια δύσκολη για το εµπορικό δίκτυο που δεν 
είχε τις γνώσεις εκείνες που είναι χρήσιµες για την τεχνολογία αυτή. 
 
Αυξήσαµε το ποσοστό µας σε πωλήσεις στην αναβάθµιση συσκευών, ανανέωση συµβάσεων, το ποσοστό 
ανήλθε στο 81-83% των δικαιούχων το οποίο είναι το µεγαλύτερο µεταξύ των κυρίων αντιπροσώπων της 
COSMOTE. 
 
Την ίδια επιτυχία είχαµε στην αναβάθµιση των εταιρικών συνδέσεων µε ποσοστό 93% (το υψηλότερο της 
COSMOTE). 
 
Για τις περισσότερες των προβληµατικών απαιτήσεων που εµφανίζονται στις οικονοµικές µας καταστάσεις 
έχουν γίνει νοµικές ενέργειες όπου για πολλές εξ αυτών έχει ορισθεί δικάσιµος. Σε αρκετές περιπτώσεις έγινε 
διακανονισµός εξόφλησης εκτός νοµικών ενεργειών. 
 



 

 134  

Τα SPACEPHONE SHOPS αναβαθµίσθηκαν µε ισχυρή παρουσία στις τοπικές αγορές όπου µε ειδικά 
διαφηµιστικά προγράµµατα παρουσίασαν αύξηση των πωλήσεών τους. 
 
Η SPACEPHONE ήταν η µοναδική εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που συµµετείχε στη ∆ΕΘ µε τρία περίπτερα 
µέσω συνεργατών της. 
 
Συνεχίστηκε η αναδιοργάνωση της εταιρείας. 
 
Η SPACEPHONE από τα µέσα του 2002 συµµετέχει σε αναπτυξιακό πρόγραµµα ∆ιαχείρισης Εµπορικού 
∆ικτύου της Ε.Ε. (SOAVE), πρόγραµµα που θα δύναται µετά την επιτυχή εφαρµογή του να πωληθεί σε 
παρεµφερείς εταιρείες. 
 
Ταυτόχρονα αναπτύχθηκε η µηχανογραφική υποδοµή της εταιρείας και έγινε ανάπτυξη προγραµµάτων 
απόδοσης προµηθειών.  
 
Ν. Σµύρνη, 18  Φεβρουαρίου 2003 
Εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 
 
 
 
Π. ∆. ∆ΡΟΣΙΝΟΣ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
 
 
 
Βεβαιώνεται   ότι   η   ανωτέρω   έκθεση   που  αποτελείται  από  τέσσερις (4) σελίδες και είναι αυτό που 
αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Ελέγχου που χορηγήθηκε µε ηµεροµηνία  21  Φεβρουαρίου 2003. 
 
 
ΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ∆ΗΜΟΣ Μ. ΠΙΤΕΛΗΣ    ΚΩΝ/ΝΟΣ  Β. ∆ΕΜΕΤΗΣ 
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 14481     Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 10471 
Σ.Ο.Λ. α.ε.     Σ.Ο.Λ. α.ε. 
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13.5 Οικονοµικές Καταστάσεις ∆ΕΛΤΑ SINGULAR ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ 
Α.Ε. Χρήσης 2002 

13.5.1 Ισολογισµός Χρήσης 2002 
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13.5.2 Προσάρτηµα Χρήσης 2002 
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