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Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1ης Ιανουαρίου 2012 έως 31ης ∆εκεµβρίου 2012
(δηµοσιευµένα βάσει του Κ.Ν. 2190/20 άρθρο 135 για τις επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ) 

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις,  στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της SPACE ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ Α.Ε. 
Ο αναγνώστης, που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της, µπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου http://www.space.gr  η οποία του εξασφαλίσει πρόσβαση 

στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που προβλέπουν τα  ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και στην έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: 

Περιφέρεια Αττικής Γενική ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Μανωλόπουλος ∆ηµήτριος Πρόεδρος ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆/νων Σύµβουλος
 Π.Ε. Βορείου τοµέα Αθηνών ∆ροσινός Παρασκευάς Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου Εταιρείας : http://www.space.gr Τσιλιβάκου Άννα Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των 11 Φεβρουαρίου 2013 Μπέλλος Παναγιώτης Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
οικονοµικών καταστάσεων Πρακτικό ∆ιοικητικού Συµβουλίου Νο 214 ∆ροσινού Σοφία Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Ελεγκτική Εταιρεία: PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Μανωλόπουλος Ιωάννης Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Νόµιµος Ελεγκτής : Ανδρέας Πούρνος (ΑΜ ΣΟΕΛ 35081)
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύµφωνη γνώµη 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) ποσά εκφρασµένα σε χιλ. € 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011 (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) ποσά εκφρασµένα σε χιλ. €
01.01-

31.12.2012

01.01-

31.12.2011

01.01-

31.12.2012

01.01-

31.12.2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Λειτουργικές δραστηριότητες

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 7.762 7.821 7.747 7.806 -228 -5.981 630 -6.240

Αύλα περιουσιακά στοιχεία 0 0 0 0

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 5 6 28 29 58 66 58 58

Αποθέµατα 0 0 0 0 -203 0 -203 0

Απαιτήσεις από πελάτες 10 26 10 26 0 0 0 0

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 45 161 34 87 -64 29 1 8

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7.822 8.014 7.819 7.948 1 2.049 -925 2.322

634 616 634 616

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο 6.079 6.079 6.079 6.079 777 4.305 1.000 4.354

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων -6.910 -6.418 -6.988 -7.414 -203 510 -425 973

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) -831 -339 -909 -1.335

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) 0 0 - - -634 -616 -634 -616

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) -831 -339 -909 -1.335 -15 -17 -15 -17

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 6.303 5.362 6.303 5.362 123 961 121 1.458

Προβλέψεις / Λοιπές Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 922 721 921 721 Επενδυτικές δραστηριότητες

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 519 1.575 520 1.575 0 -1.070 0 -1.070

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 909 695 984 1.625 0 0 0 0

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 8.653 8.353 8.728 9.283 0 500 0 0

7.822 8.014 7.819 7.948 0 2 0 2

0 0 0 0

0 -568 0 -1.068

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) ποσά εκφρασµένα σε χιλ. € 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011 Πληρωµές για µείωση µετοχικού κεφαλαίου 0 -461 0 -461

-339 6.111 -1.335 5.322 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 42 91 42 91

-492 -5.989 426 -6.196 -157 -456 -157 -456

0 -461 0 -461 -115 -826 -115 -826

0 0 0 0 8 -433 6 -436

Αρµόδια Νοµαρχία (ή Πρωτοδικείο) :

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσης 

(α)+(β)+(γ)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2012 και 01.01.2011 

αντίστοιχα)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (συνεχιζόµενες και 

διακοπείσες δραστηριότητες)

Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας

1.1  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 1.4  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

Αποµειώσεις ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων 

Πλέον/ µείον προσαρµογές για:

Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες)

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + 

(δ)

1.3  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας

Προβλέψεις

Συναλλαγµατικές διαφορές

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Καταβεβληµένοι φόροι

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων

Τόκοι εισπραχθέντες

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

Εξοφλήσεις δανείων

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

Εισπράξεις από πωλήσεις / εκκαθαρίσεις συµµετοχών

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων

SPACE ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΕ

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή 

(Μείον):

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)

Αποσβέσεις

0 0 0 0 8 -433 6 -436

-831 -339 -909 -1.335 18 451 10 446

26 18 16 10

(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) ποσά εκφρασµένα σε χιλ. €
01.01-

31.12.2012

01.01-

31.12.2011

01.01-

31.12.2012

01.01-

31.12.2011

0 0 0 0
0 0 0 0

380 -3.101 338 -3.303
-228 -5.981 630 -6.240

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) -242 -5.999 630 -6.196

- Ιδιοκτήτες µητρικής -242 -5.999 630 -6.196
- ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 0 0 - -

-242 -5.999 630 -6.196

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) -250 10 -204 0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) -492 -5.989 426 -6.196

- Ιδιοκτήτες µητρικής -492 -5.989 426 -6.196
- ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 0 0 - -

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά (σε €) -1,0880 -26,9696 2,8323 -27,8552

438 -3.035 396 -3.245

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες

1. Οι µετοχές της εταιρίας είναι κοινές ονοµαστικές. Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίσθηκαν µε βάση το µέσο σταθµισµένο αριθµό µετοχών  που ανέρχεται σε 222.436

2. Οι εταιρίες του Οµίλου µε τα αντίστοιχα ποσοστά συµµετοχής καθώς και η µέθοδος ενσωµάτωσής τους στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις τις 31-12-2012 παρατίθενται αναλυτικά στη σηµείωση 

3.7.3 της Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης  της χρήσης 2012.

3. Οι οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου SPACE HELLAS µε έδρα την Ελλάδα,ποσοστό συµµετοχής 100% και µέδοθο ολικής ενοποίησης. 

4. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις του Οµίλου και της Εταιρίας παρατίθενται αναλυτικά στην σηµείωση 3.7.19  της Ετήσιας Έκθεσης της χρήσης 2012. 

5. Η  εταιρία  δεν έχει σχηµατίσει  πρόβλεψη µε σκοπό να καλυφθεί το ενδεχόµενο  επιβολής πρόσθετων φόρων σε περίπτωση ελέγχου από τις φορολογικές αρχές της µητρικής εταιρίας  για τις  χρήσεις 2010 - 2011.

καθώς εκτιµάται ότι η επιβάρυνση από την επιβολή πρόσθετων φόρων θα είναι επουσιώδης.

∆εν υπάρχουν λοιπές προβλέψεις. (σηµείωση 3.7.20).

6. ∆εν υπάρχουν επίδικες διαφορές της εταιρίας και του Οµίλου ή δικαστικές αποφάσεις που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση  της εταιρίας και του Οµίλου.

7. Στα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας δεν υπάρχουν άλλα ενέχυρα ή εµπράγµατα βάρη, πέραν  των  προσηµειώσεων  υποθήκης ύψους ποσού 7.540 χιλ. € επί του ακινήτου  στην οδό Λ. Μεσογείων 312 στην Αγία Παρασκευή και 

1.100 χιλ. € επί του ακινήτου  στην οδό Γιαννιτσών – Ι. Καρυοφύλλη & Πατριάρχου Κυρίλλου στην Θεσσαλονίκη.

8. Την 31η ∆εκεµβίου 2012  ο Όµιλος δεν απασχολεί προσωπικό  και  την 31η ∆εκεµβίου 2011 το απασχολούµενο προσωπικό τόσο του οµίλου όσο και της εταιρίας ανέρχονταν σε 1 άτοµα.

9. Οι λογιστικές αρχές και µέθοδοι που εφαρµόσθηκαν για τις ανωτέρω συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις είναι σύµφωνες µε αυτές που εφαρµόσθηκαν για την σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε 31.12.2011. (σηµείωση 3.7.25)

10. Για τα λοιπά συνολικά έσοδα / έξοδα  µετά από φόρους του Οµίλου και της εταιρίας γίνεται αναφορά στη σηµείωση 3.3 της Ετήσιας έκθεσης της χρήσης 2012.

11. Συναλλαγές εταιρίας µε τα προς αυτήν συνδεδεµένα µέρη (∆ΛΠ 24) από 1ης Ιανουαρίου έως 31ης  ∆εκεµβρίου 2012.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
α Εισροές 533 1.457
β Εκροές 2 28
γ Απαιτήσεις 7 7
δ Υποχρεώσεις 767 849
ε Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 0 0

στ Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 0 0
ζ Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 0 0

12. Λήψη απόφασης των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των εταιριών στις 24.12.2012 για την συγχώνευση µε απορρόφηση της «SPACE TEXNIKH ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΕ»  από την «SPACE HELLAS ΑΕ»,
 της οποίας κατέχει το σύνολο (100%) των µετοχών της, µε ηµεροµηνία µετασχηµατισµού την 31.12.2012, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόµη.

Αγία Παρασκευή,  11  Φεβρουαρίου 2013

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ∆ΡΟΣΙΝΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Α.∆.Τ. ΑΖ 549717

(α)+(β)+(γ)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης  χρήσης

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας

1.2  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Κύκλος εργασιών

Κέρδη / (ζηµιές)  προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων

Α.Μ.Α. 0004438 Α΄ΤΑΞΗΣ

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ

Α.∆.Τ. Α Β 275447 Α.∆.Τ.  ΑΕ 063423 Α.∆.Τ. ΑΖ 547617

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2012 και 

31.12.2011 αντίστοιχα)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

Μικτά κέρδη / (ζηµιές)


