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Λ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 312 Τ.Κ. 153 41 ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2008 έως 31ης ∆εκεµβρίου 2008
(δηµοσιευµένα βάσει του κν. 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 HELLAS AE. 

Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους  επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την Εταιρία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις 

καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αρµόδια Νοµαρχία (ή Πρωτοδικείο) : Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραµµατεία Εµπορίου Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: 

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου Εταιρείας : http://www.space.gr Μανωλόπουλος ∆ηµήτριος Πρόεδρος και εκτελεστικό µέλος 

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των 24 Μαρτίου 2009 ∆ροσινός Παρασκευάς ∆ιευθύνων Σύµβουλος  και εκτελεστικό µέλος

ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων Πρακτικό ∆ιοικητικού Συµβουλίου Νο 1.449 Μπέλλος Χρήστος Α΄Αντιπρόεδρος  και µη εκτελεστικό µέλος

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: ∆ήµος Ν. Πιτέλης  (ΑΜ ΣΟΕΛ 14481) Γκιόκας Αναστάσιος Β΄Αντιπρόεδρος και Εκτελεστικό µέλος

Ελεγκτική Εταιρεία: PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Λαγογιάνης Γεώργιος Εκτελεστικό µέλος

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύµφωνη γνώµη Χουχουλής ∆ηµήτριος Μη Εκτελεστικό µέλος

Καπόπουλος Λύσανδρος Μη Εκτελεστικό µέλος

1.1  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟY 1.4  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (ετήσια ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) ποσά εκφρασµένα σε χιλ. €
1.1-

31.12.2008

1.1-

31.12.2007

1.1-

31.12.2008
1.1-31.12.2007

31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007 Λειτουργικές δραστηριότητες

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κέρδη προ φόρων 1.848 1.829 1.334 1.716

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 10.376 8.681 10.376 8.685 Πλέον/ µείον προσαρµογές για:

Αύλα περιουσιακά στοιχεία 495 584 495 584 Αποσβέσεις 798 780 798 779

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.301 1.012 1.222 1.576 Προβλέψεις 76 184 76 184

Αποθέµατα 3.075 1.817 3.075 1.817 Συναλλαγµατικές διαφορές 112 58 110 55

Απαιτήσεις από πελάτες 24.363 23.308 24.231 23.214 -308 -375 34 -369

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 8.284 6.431 8.531 6.525 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.852 961 1.851 961

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 47.894 41.833 47.930 42.401

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων -1.258 -1.207 -1.258 -1.218

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -1.828 -11.460 -1.791 -11.602

Μετοχικό Κεφάλαιο 8.424 8.424 8.424 8.424 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 3.852 4.743 3.867 5.001

Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης 5.883 2.940 5.598 3.154 (Μείον):

Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων της εταιρίας (α) 14.307 11.364 14.022 11.578 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -1.852 -961 -1.851 -961

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) 0 0 - - Καταβεβληµένοι φόροι -301 508 -301 508

Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ)=(α)+(β) 14.307 11.364 14.022 11.578 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 2.991 -4.940 2.869 -4.946

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 676 0 676 0 Επενδυτικές δραστηριότητες
Προβλέψεις / Λοιπές Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.855 1.693 2.240 2.034 Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων -104 -876 -104 -876

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 14.326 15.507 14.326 15.507 Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων -1.133 -1.720 -1.133 -1.720

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 16.730 13.269 16.666 13.282 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων 9 46 9 30

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 33.587 30.469 33.908 30.823 Εισπράξεις από πωλήσεις / εκκαθαρίσεις συµµετοχών 9 0 11 0

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 47.894 41.833 47.930 42.401 Τόκοι εισπραχθέντες 234 314 233 314

Μερίσµατα εισπραχθέντα 0 0 1 0

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -985 -2.236 -983 -2.252

1.3  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Πληρωµές για µείωση µετοχικού κεφαλαίου

31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 6.416 8.768 6.416 8.768

11.364 10.751 11.578 10.352 Εξοφλήσεις δανείων -6.920 -543 -6.920 -543

1.687 1.839 1.192 1.744 0 -1.753 0 -1.753

Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0 Μερίσµατα πληρωθέντα 0 0 0 0

∆ιανεµηθέντα  µερίσµατα 0 0 0 0 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -504 6.472 -504 6.472

1.256 -415 1.252 293 1.502 -704 1.382 -726

Αγορές (πωλήσεις) ιδίων µετοχών 0 -811 0 -811 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 1.198 1.902 1.037 1.763

14.307 11.364 14.022 11.578 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 2.700 1.198 2.419 1.037

1.2  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

(ετήσια ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) ποσά εκφρασµένα σε χιλ. €
1.1-

31.12.2008
1.1-31.12.2007

1.1-

31.12.2008

1.1-

31.12.2007

Κύκλος εργασιών 49.916 44.756 49.565 44.455

Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 15.386 13.530 15.202 13.351

3.373 2.755 2.830 2.642

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 1.848 1.829 1.334 1.716

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους 1.687 1.839 1.192 1.744

Κατανέµονται σε: 

Μετόχους Εταιρίας 1.687 1.839 1.192 1.744

Μετόχους Μειοψηφίας 0 0 - -

Καθαρά κέρδη περιόδου 1.687 1.839 1.192 1.744

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά (σε €) 0,0653 0,0705 0,0491 0,0669

4.171 3.535 3.628 3.421

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες

1. Οι µετοχές της εταιρίας έχουν εισαχθεί στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών την 29-9-2000. Τα κέρδη ανα µετοχή υπολογίσθηκαν µε βάση το µέσο σταθµισµένο αριθµό µετοχών, ο οποίος διαµορφώθηκε µετά την αγορά ιδίων µετοχών σε 25.825.120.

2. Οι εταιρίες του Οµίλου µε τα αντίστοιχα ποσοστά συµµετοχής καθώς και η µέθοδος ενσωµάτωσής τους στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις τις 31-12-2008 παρατίθενται αναλυτικά στη σηµείωση 5.8.9 των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. Σε αυτές περιλαµβάνεται 

 και η συγγενής Εταιρία µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε ποσοστό συµµετοχής 50% η οποία ιδρύθηκε τον Μάιο 2008 και δεν έχει ξεκινήσει εµπορική δραστηριότητα κατά 

την εξεταζόµενη χρήση. 

3. Αύξηση του ποσοστού συµµετοχής µας, κατά 16,5% στην «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Μ.Υ.», µε αγορά του µεριδίου της  IFS HELLAS A.E. Η αρχική συµµετοχή µας στην κοινοπραξία ανερχόταν σε ποσοστό 51% και µετά την αγορά  ανέρχεται σε ποσοστό 67,50%. 

4. Με την από 18-12-2008 και αριθµό 19976 καταχώρηση του Πρωτοδικείου Αθηνών έγινε λύση της θυγατρικής SPACE ∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ. Η ζηµιά ποσού σε χιλ. € 459, που προέκυψε από την λύση της θυγατρικής βάρυνε τα αποτελέσµατα της 

εταιρίας. Τα αποτελέσµατα του Οµίλου επιβαρύνθηκαν κατά ποσό σε χιλ. € 92.

Με την από 31-12-2008 και αριθµό ΕΜ 28331/08 απόφαση της Νοµαρχίας Αθηνών έγινε λύση εκκαθάρισης της συγγενής GARNETT AE. Είχε γίνει πρόβλεψη αποµείωσης της αξίας της συµµετοχής µας ποσού σε χιλ. € 484 η οποία είχε βαρύνει τα αποτελέσµατα τόσο της εταιρίας

όσο και του οµίλου. Η διαφορά που προέκυψε από την αποµείωση της συµµετοχής µας και την τελική εκκαθάριση  ωφέλησε τα αποτελέσµατα της τρέχουσας χρήσης της εταιρίας  και του οµίλου κατά 3 χιλ. €. Η εταιρία παύει να ενσωµατώνει στις ενοποιηµένες οικονοµικές της,

 καταστάσεις τις εταιρίες, SPACE ∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ (θυγατρική) και GARNETT AE (συγγενής). Τα αποτελέσµατα χρήσης της θυγατρικής έως και την ηµεροµηνία λύσης της, έχουν ενσωµατωθεί στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης του Οµίλου. 

Η µη ενσωµάτωση των εταιριών αυτών επέφερε µεταβολή στα µεγέθη του Οµίλου σε ποσοστό µικρότερο του 25%. Κατά συνέπεια τα οικονοµικά µεγέθη της εταιρίας για τη χρήση  01.01.2008 έως 31.12.2008  σχέση µε την προηγούµενη αντίστοιχη χρήση 

δεν είναι απολύτως συγκρίσιµα. 

5. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις του Οµίλου και της Εταιρίας παρατίθενται αναλυτικά στην σηµείωση 5.8.21 της ετήσιας Έκθεσης 2008.

6. Εκτός από επίδικες διεκδικήσεις τρίτων κατά της εταιρίας και του Οµίλου ποσού σε χιλ. € 296  , οι οποίες κρίνονται αβάσιµες δεν υπάρχουν άλλες επίδικες διαφορές, της εταιρίας και του Οµίλου, ή δικαστικές αποφάσεις που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική 
κατάσταση  της εταιρίας και του Οµίλου. (σηµείωση 5.7.20)

7. Η  εταιρία  έχει σχηµατίσει σωρευτική πρόβλεψη ποσού σε χιλ. € 75  µε σκοπό να καλυφθεί το ενδεχόµενο  επιβολής πρόσθετων φόρων σε περίπτωση ελέγχου από τις φορολογικές αρχές. Για τις υπόλοιπες εταιρίες του Οµίλου δεν έχει σχηµατιστεί  πρόβλεψη για ανέλεγκτες 

φορολογικά χρήσεις καθώς εκτιµάται ότι η επιβάρυνση από την επιβολή πρόσθετων φόρων θα είναι επουσιώδης.  (σηµείωση 5.8.21). ∆εν υπάρχουν λοιπές προβλέψεις. (σηµείωση 5.8.25)

8. ∆εν υπάρχουν ενέχυρα ή εµπράγµατα βάρη επί των ακινήτων της εταιρίας, εκτός της από  24 Σεπτεµβρίου 2008, προσηµείωσης υποθήκης ύψους ποσού σε χιλ. € 800  επί του ακινήτου στην οδό Λοχαγού ∆εδούση 6 στο Χολαργό.

9. Το απασχολούµενο την 31η ∆εκεµβρίου 2008 προσωπικό τόσο της εταιρίας όσο και του οµίλου ανέρχεται σε 247 άτοµα, ενώ την 31η ∆εκεµβρίου 2007 προσωπικό της εταιρίας ανέρχονταν σε 231 άτοµα και του οµίλου σε 232 άτοµα.

10. Οι λογιστικές αρχές και µέθοδοι που εφαρµόσθηκαν για τις ανωτέρω συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις είναι ίδιες µε αυτές που εφαρµόσθηκαν για την σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε 31.12.2007. 

11. ∆εν υπάρχουν παρατηρήσεις στην ΄Εκθεση Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Λογιστή Ελεγκτή που να έχουν επίπτωση στην Καθαρή Θέση και τα Αποτελέσµατα της χρήσης. Ο τύπος της  Έκθεσης Ελέγχου είναι µε Σύµφωνη Γνώµη.

12. Συναλλαγές εταιρίας µε τα προς αυτήν συνδεόµενα µέρη (∆ΛΠ 24) από 1ης Ιανουαρίου έως 31ης ∆εκεµβρίου 2008.
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

α Έσοδα 4.942 4.948
β Έξοδα 682 686
γ Απαιτήσεις 7.528 7.529
δ Υποχρεώσεις 456 456
ε Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 1.513 1.513

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

Η εταιρία έχει εγγυηθεί έναντι τραπεζών για την Κοινοπραξία ΑΛΚΥΟΝΑ ποσό συνολικού ύψους σε χιλ. € 1.017 και για την Κοινοπραξία SPACE HELLAS - ΚΩΝ.ΣΥΜΠΟΝΗΣ  ποσό συνολικού ύψους σε χιλ. € 23, για έκδοση εγγυητικών επιστολών.

Αθήνα,  23  Μαρτίου 2009

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ O ∆/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

     ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ∆ΡΟΣΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΟΥΛΑΒΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ

                Α.∆.Τ. ΑΖ 549717       Α.∆.Τ. Α Β 275447       Α.∆.Τ. Α Β 291787       Α.∆.Τ. Α Η 073261         Α.∆.Τ. ΑΖ 547617

   Α.Μ.Α. 0004438 Α΄ΤΑΞΗΣ

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

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

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής 

δραστηριότητας

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης 

ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια)

Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου (01.01.2008 και 

01.01.2007 αντίστοιχα)

Κέρδη / (ζηµιές) της περιόδου, µετά από φόρους (συνεχιζόµενες και 

διακοπείσες δραστηριότητες)

Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ’ ευθείας στην καθαρή θέση

Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου (31.12.2008 και 31.12.2007 

αντίστοιχα)

(ετήσια ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) ποσά εκφρασµένα σε χιλ. €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

(ετήσια ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) ποσά εκφρασµένα σε χιλ. €

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

(α) + (β) + (γ)


