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SPACE HELLAS(CYPRUS) LTD
Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου
για τo έτος που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2007

Οικονοµικές καταστάσεις
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρουσιάζει την έκθεση του µαζί µε τις
Εταιρείας για τo έτος που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2007.

ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της

∆ραστηριότητες
Η κυριότερη δραστηριότητα της Εταιρείας είναι Παροχή Τηλεπικοινωνιακών Εξοπλισµών.
Αποτελέσµατα
Τα αποτελέσµατα για το έτος εµφανίζονται στην σελίδα 5.
Σύµβουλοι
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εµφανίζονται στη σελίδα 1.
Ελεγκτές
Οι ελεγκτές της Εταιρείας κ.κ CLERIDES CHARALAMBIDES & ASSOCIATES LTD εξέφρασαν την προθυµία τους
να συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Ψήφισµα που να εξουσιοδοτεί τους Συµβούλους να καθορίσουν την
αµοιβή τους θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση
Μέρισµα
Οι Σύµβουλοι εισηγούνται όπως µη πληρωθεί µέρισµα για το έτος που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2007.
Μετοχικό κεφάλαιο
∆εν υπήρχαν οποιεσδήποτε αλλαγές στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την διάρκεια του έτους.

Με εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΝΤΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)
25 Ιανουαρίου, 2008
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SPACE HELLAS (CYPRUS) LTD
Λογαριασµός αποτελεσµάτων
για τo έτος που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2007

Σηµ.
Πωλήσεις
Κόστος πωλήσεων
Μεικτό Κέρδος

Λειτουργικά και άλλα διοικητικά έξοδα
Κέρδος από εργασίες
Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης
Κέρδος πριν τη φορολογία
Φορολογία
Κέρδος µετά τη φορολογία
Υπόλοιπο από µεταφορά
Υπόλοιπο σε µεταφορά

4
5

2007
EUR

2006
EUR

285.041
(113.708)
------------------171.333
-------------------

205.179
(180.893)
------------------24.286
-------------------

(5.864)
------------------165.469
(2.660)
------------------162.809
(18.099)
------------------144.710

(5.024)
------------------19.262
(363)
------------------18.899
(1.974)
------------------16.925

12.629
------------------157.339
===========

(4.296)
------------------12.629
===========

Οι σηµειώσεις που ακολουθούν την κατάσταση ταµειακής ροής αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.
'Εκθεση ελεγκτών σελίδα 3 - 4.
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SPACE HELLAS (CYPRUS) LTD
Ισολογισµός
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2007

Σηµ.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Εµπορικοί χρεώστες και άλλα ποσά εισπρακτέα
Μετρητά στην τράπεζα

2007
EUR

2006
EUR

93.618
158.962
------------------252.580
==========

45.930
130.330
------------------176.260
===========

34.924
157.339
------------------192.263
-------------------

34.924
12.629
------------------47.553
-------------------

42.218
18.099
------------------60.317
------------------252.580
===========

126.733
1.974
------------------128.707
------------------176.260
===========

Σύνολο ενεργητικού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Κεφάλαιο και αποθεµατικά
Μετοχικό Κεφάλαιο
Αποθεµατικά

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Εµπορικοί πιστωτές και οφειλόµενα έξοδα
Φόρος εισοδήµατος πληρωτέος

Σύνολο υποχρεώσεων και κεφάλαια µετόχων
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Οι λογαριασµοί έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
στις 25 Ιανουαρίου , 2008 και έχουν υπογραφεί από τους:

ΑΝΤΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

Οι σηµειώσεις που ακολουθούν την κατάσταση ταµειακής ροής αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.
'Εκθεση ελεγκτών σελίδα 3 - 4.
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SPACE HELLAS (CYPRUS) LTD
Κατάσταση ταµειακής ροής
για τo έτος που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2007

.
Ταµειακή ροή από λειτουργικές δραστηριότητες
Καθαρό Κέρδος πριν τη φορολογία
Αναπροσαρµογές για:
Τόκοι πληρωτέοι
Λειτουργικό Κέρδος πριν τη µεταβολή του κεφαλαίου
κίνησης
Εµπορικοί χρεώστες και άλλα ποσά εισπρακτέα
Εµπορικοί πιστωτές και οφειλόµενα έξοδα
Μετρητά από λειτουργικές δραστηριότητες
Φορολογία που πληρώθηκε
Καθαρά µετρητά από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταµειακή ροή για χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Τόκοι που πληρώθηκαν
Καθαρή ταµειακή ροή για χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή Αύξηση στα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή της έτους
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος της έτους

2007
EUR

2006
EUR

162.809

18.899

--------------------162.873

51
------------------18.950

(47.688)
(84.515)
------------------30.606

(45.416)
126.355
------------------99.889

(1.974)
------------------28.632
-------------------

--------------------99.889
-------------------

----------------------------------------28.632
130.330
------------------158.962
===========

(51)
------------------(51)
------------------99.838
30.492
------------------130.330
===========

Οι σηµειώσεις που ακολουθούν την κατάσταση ταµειακής ροής αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.
'Εκθεση ελεγκτών σελίδα 3 - 4.
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SPACE HELLAS (CYPRUS) LTD
Σηµειώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις
για τo έτος που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2007
Σύσταση και κύρια δραστηριότητα
Η Εταιρεία συστάθηκε στην Κύπρο ως ιδιωτική εταιρεία περιορισµένης ευθύνης σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί
Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113.
Οι κυριότερες δραστηριότητες της Εταιρείας είναι Παροχή Τηλεπικοινωνιακών Εξοπλισµών.
Το εγγεγραµµένο γραφείο της Eταιρείας βρίσκεται στην Πικιώνη 4, 3075, Λεµεσός, Κύπρος.
Βάση ετοιµασίας
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους και σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς όπως υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή ‘Ένωση και τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς όπως εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων. Επιπρόσθετα
οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί µε βάση τις πρόνοιες του Περί Εταιρειών Νόµου Κεφ.113. Οι ακόλουθες
είναι περίληψη των πιο σηµαντικών λογιστικών αρχών που χρησιµοποιεί η Εταιρεία.
Φορολογία
Γίνεται πρόβλεψη για εταιρικό φόρο και αµυντική εισφορά πάνω στο φορολογητέο κέρδος του έτους µε βάση τη
νοµοθεσία και συντελεστές που ισχύουν στην Κύπρο.
Γίνεται πλήρης πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο υποχρέωσης, πάνω σε όλες
τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν µεταξύ της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων και των αντίστοιχων ποσών στις οικονοµικές καταστάσεις. Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται
χρησιµοποιώντας φορολογικούς συντελεστές και νοµοθεσίες που έχουν θεσπιστεί ή ουσιαστικά θεσπιστεί µέχρι την
ηµεροµηνία του ισολογισµού και αναµένεται ότι θα ισχύουν όταν οι σχετικές αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
πραγµατοποιηθούν ή όταν οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις διακανονιστούν.
Η επίδραση στην αναβαλλόµενη φορολογία οποιονδήποτε αλλαγών στους φορολογικούς συντελεστές χρεώνεται
στο λογαριασµό αποτελεσµάτων στο βαθµό στον οποίο δεν σχετίζεται µε ποσά που είχαν προηγουµένως χρεωθεί η
πιστωθεί απευθείας στα κεφάλαια µετόχων.
Χρεωστικά υπόλοιπα αναβαλλόµενης φορολογίας που προκύπτουν από αφαιρετέες προσωρινές διαφορές
αναγνωρίζονται µόνο στις περιπτώσεις που θεωρείται πιθανόν ότι υπάρχουν στο µέλλον επαρκή φορολογικά κέρδη.
Χρεωστικά υπόλοιπα αναβαλλόµενης φορολογίας αναγνωρίζονται µόνο στο βαθµό που δεν είναι πλέον πιθανόν ότι
το σχετικό όφελος θα πραγµατοποιηθεί.
Ξένα Νοµίσµατα
Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα µεταφράζονται σε EUR στη τιµή συναλλάγµατος που ισχύει κατά την ηµεροµηνία της
συναλλαγής. Στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που είναι σε ξένο νόµισµα µεταφράζονται EUR στις τιµές ισοτιµίας
που ισχύουν στο τέλος του οικονοµικού έτους. Συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν µεταφέρονται στον
Λογαριασµό αποτελεσµάτων. Η Eταιρεία χρησιµοποιεί EUR για κύριο νόµισµα, λόγω του ότι οι κυριότερες
συναλλαγές της είναι σε EUR.
Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης
Τα έξοδα χρηµατοδότησης περιλαµβάνουν τόκους πληρωτέους και τραπεζικά έξοδα πάνω σε τραπεζικά
παρατραβήγµατα, καθώς και συναλλαγµατικές διαφορές.
Οι τόκοι και τα τραπεζικά έξοδα αναγνωρίζονται ως έξοδο στο λογαριασµό αποτελεσµάτων την ηµεροµηνία που είναι
οφειλόµενα.
Τα έσοδα χρηµατοδότησης περιλαµβάνουν τόκους εισπρακτέους καθώς και συναλλαγµατικές διαφορές.
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SPACE HELLAS (CYPRUS) LTD
Σηµειώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις
για τo έτος που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2007
3.∆ιαχείρηση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
Χρηµατοοικονοµικά µέσα
Τα κύρια χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία της Eταιρείας είναι τα µετρητά, στις τράπεζες καθώς επίσης και οι
εµπορικοί χρεώστες. Οι κύριες χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της Eταιρείας είναι οι πιστωτές εµπορίου,
υποχρεώσεις σε τραπεζικά ιδρύµατα και άλλους χρηµατοδοτικούς οργανισµούς.
Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι περιορισµένος γιατί οι χρεώστες παρουσιάζονται µετά την αφαίρεση προβλέψεων για
επισφαλείς χρεώστες και δεν υφίσταται συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου για τον λόγο ότι οι χρεώστες της
Εταιρείας προέρχονται από διάφορους τοµείς της αγοράς και γίνεται λεπτοµερής εξέταση της πιστωτικής αξίας των
χρεωστών.
Κίνδυνος επιτοκίου
Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων να διακυµαίνεται εξαιτίας αλλαγών
στα επιτόκια της αγοράς. Η Εταιρεία εκτίθεται σε κινδύνους που σχετίζονται µε την επίδραση στα έσοδα, ροή
µετρητών και οικονοµική θέση από µεταβολές στα επιτόκια της αγοράς. Η διεύθυνση της Εταιρείας παρακολουθεί τις
διακυµάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.
Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Η Εταιρεία προβλέπει την πιθανότητα συναλλαγµατικού κινδύνου και σε περιπτώσεις όπου η πρόβλεψη είναι
αρνητική προαγοράζει ξένο συνάλλαγµα. Κατά την διάρκεια του έτους η Εταιρεία δεν προέβη σε προαγορά ξένου
συναλλάγµατος.
Εκτίµηση δίκαιων αξιών
Οι δίκαιες αξίες των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας είναι οι ίδιες όπως
και τα ποσά που εµφανίζονται στα βιβλία κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.
Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων δεν συµπίπτουν.
Όταν οι λήξεις δεν συµπίπτουν, η αποδοτικότητα µπορεί να αυξηθεί αλλά
ταυτόχρονα µπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος ζηµιών. Η Εταιρεία εφαρµόζει διαδικασίες µε σκοπό την ελαχιστοποίηση
τέτοιων ζηµιών όπως η διατήρηση ικανοποιητικών ποσών µετρητών και άλλων περιουσιακών στοιχείων µε υψηλή
ρευστότητα.

4. Κέρδος από εργασίες
2007
EUR

2006
EUR

855
------------------855
===========

932
------------------932
===========

Το κέρδος από εργασίες παρουσιάζεται µετά την χρέωση για:
Αµοιβή ελεγκτών
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SPACE HELLAS (CYPRUS) LTD
Σηµειώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις
για τo έτος που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2007

5. Καθαρά χρηµατοδοτικά έξοδα

Χρηµατοδοτικά έξοδα
Μη πραγµατοποιηθήσα συναλλαγµατική διαφορά- ζηµιά
Πραγµατοποιηθήσα συναλλαγµατική διαφορά- ζηµιά
Τραπεζικά έξοδα
Τόκοι φόρου εισοδήµατος

2007
EUR

2006
EUR

1.710
--1.064
13
------------------2.787
-------------------

--677
186
--------------------863
-------------------

--13
114
------------------127
------------------2.660
===========

365
--135
------------------500
------------------363
===========

2007

2006

EUR
34.924
------------------34.924
===========

EUR
34.924
------------------34.924
===========

Χρηµατοδοτικά έσοδα
Μη πραγµατοποιηθήσα συναλλαγµατική διαφορά- κέρδος
Πραγµατοποιηθήσα συναλλαγµατική διαφορά- κέρδος
Τόκοι εισπρακτέοι

Καθαρά χρηµατοδοτικά έξοδα

6. Μετοχικό κεφάλαιο
Εκδοµένο και πλήρως εξοφληµένο

20.000 Συνήθεις µετοχές προς £ 1 η καθεµιά

7.Γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού
∆έν υπήρχαν οποιαδήποτε γεγονότα µαταγενέστερα του ισολογισµού.
Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 25 Ιανουαρίου, 2008

SPACE HELLAS (CYPRUS) LTD
Προσδιορισµός φορολογητέου εισοδήµατος
Για το έτος που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2007
Κατάσταση 2
2007

€
Κέρδος για το έτος σύµφωνα µε το Λογαριασµό Αποτελεσµάτων
Πλέον:Συναλλαγµατική διαφορά - µη πραγµατοποιηθείσα
Τόκοι φόρου εισοδήµατος
Φορολογητέο εισόδηµα έτους

Μεταφραζόµενο σε κυπριακές λίρες µε βάση τον συναλλαγµατικό
συντελεστή στις 31 ∆εκεµβρίου 2007(Λ.Κ.1=€1.71)

162.809

1.710
13
------------------164.532
===========
Λ.Κ
96.218

Εταιρικός φόρος:
Εταιρικός φόρος EUR 96.218 X 10%
Πλέον 10% πρόσθετος φόρος

9.621,80

Φόρος πληρωτέος για το έτος

962,18
------------------10.583,98
===========
€

Μεταφραζόµενο σε EUR µε βάση τον συναλλαγµατικό συντελεστή στις
31 ∆εκεµβρίου 2007(Λ.Κ.1=€1.71)

18.099
===========

SPACE HELLAS (CYPRUS) LTD
Αναλυτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων
Για το έτος που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2007
Κατάσταση 1

2007
EUR
Πωλήσεις
Κόστος πωλήσεων
Μεικτό κέρδος

285.041
(113.708)
171.333

2006
EUR
205.179
(180.893)
24.286

Λειτουργικά και άλλα διοικητικά έξοδα
Λογιστικά δικαιώµατα
Αµοιβή ελεγκτών
∆ιαχειριστικά έξοδα
Αµοιβή ελεγκτών προηγούµενου έτους
Επαγγελµατικές υπηρεσίες

2.901
855
1.180
70
858
5.864

2.132
932
1.085
--875
5.024

( 114)
1.064
13
1.710
( 13)
----2.660

( 135)
186
------677
(365)
363

Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης
Τόκοι τράπεζας
Τραπεζικά έξοδα
Τόκοι φόρου εισοδήµατος
Ζηµια από συναλλαγµατική διαφορά -µη πραγµατοποιηθείσα
Κέρδος από συναλλαγµατική διαφορά- πραγµατοποιηθείσα
Ζηµια από συναλλαγµατική διαφορά- πραγµατοποιηθείσα
Κέρδος από συναλλαγµατική διαφορά- µη πραγµατοποιηθέν

SPACE HELLAS (CYPRUS) LTD
Πιστοποιητικό
Για το έτος που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2007
Κατάσταση 3

Απ' ότι καλύτερα γνωρίζουµε και πιστεύουµε πιστοποιούµε ότι:
'Ολο το εισόδηµα του έτους καταχωρήθηκε ορθά στα λογιστικά βιβλία που παρουσιάστηκαν στους κ.κ. Clerides
Charalambides & Associates Ltd.
'Ολα τα έξοδα του έτους αφορούν δαπάνες που έγιναν αποκλειστικά για την εξασφάλιση των εισοδηµάτων που
αναφέρονται στην πιο πάνω παράγραφο και καταχωρήθηκαν ορθά στα λογιστικά βιβλία παρουσιάστηκαν στους κ.κ.
Clerides Charalambides & Associates Ltd.
'Ολες οι συναλλαγές που επηρεάζουν την κατάσταση της επιχείρησης για το έτος καταχωρήθηκαν ορθά στα
λογιστικά βιβλία και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά παρουσιάστηκαν στους κ.κ. Clerides Charalambides & Associates
Ltd.
'Ολα τα αποθεµατικά καταχωρήθηκαν µε ορθό τρόπο και έγιναν όλες οι αναγκαίες προβλέψεις στα λογιστικά βιβλία
που υποβλήθηκαν στους κ.κ. Clerides Charalambides & Associates Ltd.
'Ολο το ενεργητικό και παθητικό καταχωρήθηκε µε ορθό τρόπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 στα λογιστικά βιβλία που
υποβλήθηκαν στους κ.κ. Clerides Charalambides & Associates Ltd.
∆εν υπήρχαν άλλες κεφαλαιουχικές υποχρεώσεις στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 εκτός από αυτές που αναφέρονται στις
οικονοµικές καταστάσεις.
Η Εταιρεία δεν είχε αξιόλογες ενδεχόµενες υποχρεώσεις που πηγάζουν από αγωγές ή άλλα θέµατα.
∆εν συνέβηκαν οποιαδήποτε γεγονότα από τις 31 ∆εκεµβρίου 2007 που θα µπορούσαν να επηρεάσουν αισθητά την
αληθινή και δίκαιη εικόνα των οικονοµικών καταστάσεων στις 31 ∆εκεµβρίου 2007.

Άντρη Αθανασίου (∆ιευθυντής)

25 Ιανουαρίου , 2008

