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1 ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟYΛΙΟΥ (Σύµφωνα µε το άρθρο 5 § 2 του 
Ν.3556/2007) 

 
 
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της SPACE HELLAS :  
 

� Μανωλόπουλος ∆ηµήτριος του Σπυρίδωνα, Πρόεδρος ∆ιοικητικού Συµβουλίου και εκτελεστικό µέλος, 
� ∆ροσινός Παρασκευάς του ∆ηµητρίου, ∆/νων Σύµβουλος και εκτελεστικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 
� Λαγογιάννης Γεώργιος του Παναγιώτη Γενικός ∆ιευθυντής και εκτελεστικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 
 
υπό την ως άνω ιδιότητά µας, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας SPACE 
HELLAS, δηλώνουµε και βεβαιώνουµε µε την παρούσα ότι εξ’ όσων γνωρίζουµε:  
   
1. Οι εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις της SPACE HELLAS,  Οµίλου και Εταιρίας, για τη περίοδο  1ης 

Ιανουαρίου έως 30ης Ιουνίου 2011, οι οποίες καταρτίστηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του Ενεργητικού και του 
Παθητικού, την Καθαρή Θέση και τα Αποτελέσµατα χρήσης της Εταιρίας καθώς και των επιχειρήσεων που 
περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους  
3 έως 5 του άρθρου 5 του Ν.3556/2007. 
 

2. Η εξαµηνιαία Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις, τη 
θέση της Εταιρίας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις ως σύνολο, µαζί µε τη περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που 
αντιµετωπίζουν. 

 
 

 
 
 

 
Αγ. Παρασκευή, 29  Αυγούστου 2011 

 
 

Οι δηλούντες  
 
 
 
 
                     Το ορισθέν από το ∆.Σ. 
    
Ο πρόεδρος του ∆.Σ.                       Ο ∆/νων Σύµβουλος        Μέλος & Γενικός ∆/ντης 
 
 
 
 
 
∆. Μανωλόπουλος                                    Π. ∆ροσινός                                        Γ. Λαγογιάννης 
Α.∆.Τ.  ΑΖ 549717                               Α.∆.Τ. ΑΒ 275447                                    Α.∆.Τ. ΑΒ 291787 
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2 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΠΟ 1ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 
30ΗΣ  ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 

 
Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Η παρούσα Εξαµηνιαία Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας Space Hellas, αφορά τη περίοδο από 1ης 
Ιανουαρίου έως 30ης  Ιουνίου 2011, συντάχθηκε σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 
136 και του άρθρου 5  §  6 του Ν.3556/2007 και µε τις επ΄ αυτού  εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
 
Στην παρούσα έκθεση όλες οι επιµέρους θεµατικές ενότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες, µε βάση το ως άνω 
νοµοθετικό πλαίσιο, απεικονίζουν µε τρόπο αληθή και  ευσύνοπτο  πλην όµως ουσιαστικό, όλες τις σχετικές και 
αναγκαίες κατά το νόµο πληροφορίες,  προκειµένου να εξαχθεί µια ουσιαστική και εµπεριστατωµένη ενηµέρωση 
για τη δραστηριότητα της Εταιρίας και του Οµίλου κατά την εν λόγω χρονική περίοδο.  
 
Σκοπός των θεµατικών ενοτήτων της έκθεσης είναι η ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού:  

o Για την χρηµατοοικονοµική θέση και λοιπά πληροφοριακά στοιχεία του Οµίλου και της Εταιρίας κατά 
την εξεταζόµενη περίοδο, 

o Για τα σηµαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου και την 
επίδρασή τους στις εξαµηνιαίες Οικονοµικές καταστάσεις, 

o Για τους κινδύνους και τις προοπτικές που ενδέχεται να προκύψουν για τον Όµιλο και την Εταιρία  
κατά το δεύτερο εξάµηνο της υπό εξέτασης περιόδου,  

o Για τις συναλλαγές που έγιναν µεταξύ της Εταιρίας και των συνδεδεµένων µε αυτήν µερών, 
 
Εν όψει δε, του ότι από την Εταιρία συντάσσονται και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, η παρούσα Έκθεση 
είναι ενιαία, µε κύριο σηµείο αναφοράς τα ενοποιηµένα οικονοµικά δεδοµένα της Εταιρίας και των συνδεδεµένων 
προς αυτήν επιχειρήσεων, και µε αναφορά στα επιµέρους (µη ενοποιηµένα) οικονοµικά δεδοµένα της Εταιρίας, 
µόνο στα σηµεία όπου έχει κριθεί σκόπιµο ή αναγκαίο για την καλύτερη κατανόηση του περιεχοµένου της. 
 
Η Έκθεση περιλαµβάνεται αυτούσια µαζί µε τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας και τα λοιπά απαιτούµενα 
από τον νόµο στοιχεία και δηλώσεις στην εξαµηνιαία οικονοµική έκθεση που αφορά την κλειόµενη περίοδο 2011. 
 
Το επενδυτικό κοινό µπορεί να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας http://www.space.gr όπου 
αναρτάται  η Εξαµηνιαία Έκθεση, συµπεριλαµβανοµένων των οικονοµικών καταστάσεων καθώς και η έκθεση 
ελέγχου του Ορκωτού Λογιστή Ελεγκτή.  
 

2.1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ – ΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

22..11..11  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΑΑ  

Στο πρώτο εξάµηνο η υποβόσκουσα χρηµατοοικονοµική κρίση εκδηλώθηκε σε πλήρη έκταση,  µε κλιµακούµενες 
αρνητικές επιπτώσεις τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στην παγκόσµια, µε αύξηση του κόστους χρήµατος, µε 
έλλειψη κεφαλαίων κίνησης και µε τον κίνδυνο των επισφαλειών να καιροφυλακτεί. 
 
Παρόλο τις ανωτέρω αντίξοες συνθήκες η διοίκηση του Οµίλου προσαρµόστηκε ανάλογα, ισχυροποίησε τους 
αµυντικούς της µηχανισµούς µε στρατηγικό  περιορισµό των λειτουργικών της δαπανών χωρίς να επηρεάσουν   
την παραγωγικότητά της,  µε αρτιότερη οργάνωση των εσωτερικών της λειτουργιών, µε αυστηρό έλεγχο των 
πιστώσεών της για αποφυγή επισφαλειών και µε διατήρηση επιθυµητού ύψους αποθεµάτων για την άµεση 
εξυπηρέτηση των πελατών της.   
   
Οι δραστηριότητες της εταιρίας υπήρξαν σύµφωνες µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τους σκοπούς της όπως αυτοί 
ορίζονται στο καταστατικό της. 
 
Σας παραθέτουµε αναλυτικότερα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων σε σχέση µε τα αντίστοιχα της 
προηγούµενης χρήσης. 
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2.1.1.1 Συνολικά έσοδα περιόδου 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 

 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

ποσά εκφρασµένα σε χιλ. € 

01.01-
30.06.2011 

01.01-
30.06.2010 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ  
% 

01.01-
30.06.2011 

01.01-
30.06.2010 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ  

% 

Κύκλος εργασιών 20.438 22.128 -7,64 20.041 21.823 -8,17 

Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 6.138 6.109 0,47 5.926 6.026 -1,66 

Περιθώριο Μικτού κέρδους 30% 28%  29% 28%  

Αποτελέσµατα Προ φόρων Χρηµατοδοτικών & 
επενδυτικών αποτελεσµάτων  & αποσβέσεων 
(EBITDA) 

2.103 1.592 32,10 1.900 1.507 26,08 

Αποτελέσµατα Προ φόρων Χρηµατοδοτικών & 
επενδυτικών αποτελεσµάτων (EBIT) 

1.672 1.130 47,96 1.469 1.045 40,57 

Κέρδη προ φόρων  300 270 11,11 116 221 -47,51 

Κέρδη µετά από φόρους 189 95 98,95 26 56 -53,57 

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους -7 -393 -98,22 0 -409 -100,00 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από 
φόρους 

182 -298 - 26 -353 - 

 
Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου ανήλθε στο ποσό των  χιλ. €  20.438 χιλ. έναντι του ποσού  € 22.128 χιλ. της 
προηγούµενης περιόδου, µεταβολή που οφείλεται κυρίως στη µετατόπιση υλοποίησης έργων στο δεύτερο εξάµηνο 
και σε µικρότερη έκταση στις δυσµενείς οικονοµικές συνθήκες.   
 
Τα µικτά κέρδη του Οµίλου, ανήλθαν στο ποσό των € 6.138 χιλ. έναντι του ποσού των € 6.109 χιλ. της 
προηγούµενης χρήσης παραµένοντας στα ίδια επίπεδα αλλά εµφανώς βελτιωµένα στη σχέση τζίρου µικτού.  
 
 Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του 
Οµίλου, ανήλθαν στο ποσό των € 2.103 χιλ. έναντι του ποσού των € 1.592 χιλ. της προηγούµενης χρήσης, 
εµφανίζοντας αύξηση κατά ποσοστό 32,10%, απόρροια της στρατηγικής  του εξορθολογισµού των εξόδων και της 
συνεχούς προσπάθειας για συγκράτηση του λειτουργικού κόστους και αύξησης της παραγωγικότητας, χωρίς 
αρνητικά αποτελέσµατα στην ανάπτυξη της εταιρίας. 
 
Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων (EBIT) του Οµίλου, ανήλθαν 
στο ποσό των € 1.672 χιλ. έναντι του ποσού των  € 1.130 χιλ της προηγούµενης χρήσης, εµφανίζοντας αύξηση 
κατά ποσοστό 47,96%.   
 
Τα κέρδη προ φόρων του Οµίλου ανήλθαν στο ποσό των € 300 χιλ.  έναντι ποσού σε € 271 χιλ. της 
προηγούµενης χρήσης.  Η αύξηση του EBITDA δεν αποτυπώνεται πλήρως στα κέρδη προ φόρων, λόγω του 
αυξανόµενου κόστους χρήµατος που προέκυψε εντός του 2011.  
 
Τα κέρδη µετά από φόρους του Οµίλου ανήλθαν στο ποσό των  € 189 χιλ. έναντι του ποσού € 95 χιλ. της 
προηγούµενης  χρήσης.   
 
Τα Λοιπά Συνολικά Έσοδα µετά από φόρους ανέρχονται στο ποσό των € -7 χιλ. έναντι ποσού € -393 χιλ. και 
προέρχονται από συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής αξιών υποθυγατρικής  µας στο εξωτερικό σε ευρώ. 

2.1.1.2 Ενεργητικό 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ενεργητικό) 

 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

ποσά εκφρασµένα σε χιλ. € 

01.01-
30.06.2011 

01.01-
31.12.2010 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ  
% 

01.01-
30.06.2011 

01.01-
31.12.2010 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ  

% 

Σύνολο Ενεργητικού 54.298 57.462 -51,51 53.638 56.525 -5,11 

Σύνολο µη κυκλοφορούντων 
περιουσιακών στοιχείων  

13.381 13.671 -2,12 12.592 12.808 -1,69 

Αποθέµατα 3.250 3.224 0,81 3.250 3.224 0,81 

Απαιτήσεις από Πελάτες 29.314 31.981 -8,34 29.062 31.799 -8,61 

Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού  8.353 8.586 -2,71 8.734 8.694 0,46 
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To γενικό σύνολο ενεργητικού του Οµίλου  ανέρχεται στο ποσό των € 54.298 χιλ. έναντι ποσού € 57.462 χιλ.   
της προηγούµενης χρήσης. 
 
Τα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου µετά τις αποσβέσεις ανήλθαν στο  ποσό των € 
13.381 χιλ. έναντι ποσού € 13.671 χιλ. της προηγούµενης χρήσης. 
 
Στα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας δεν υπάρχουν ενέχυρα ή εµπράγµατα βάρη, εκτός της από 24 Σεπτεµβρίου 
2008, προσηµείωση υποθήκης ύψους ποσού €  800 χιλ. και της από 10 ∆εκεµβρίου 2010 προσηµείωση υποθήκης 
ύψους ποσού € 400 χιλ. επί του ακινήτου στην οδό Λοχαγού ∆εδούση 6 στο Χολαργό και σε επίπεδο Οµίλου η από 
27 Απριλίου 2010 προσηµείωση υποθήκης ύψους ποσού € 650 χιλ.  επί του ακινήτου στην Ρουµανία της 
υποθυγατρικής µας Space Hellas System Integrator Srl. 
  
Τα αποθέµατα   εµπορευµάτων, πρώτων και βοηθητικών υλών καθώς και  αναλωσίµων υλικών του Οµίλου 
ανέρχονται στο ποσό των  € 3.250 χιλ. έναντι ποσού € 3.224 χιλ. της προηγούµενης χρήσης,  τα οποία 
κυµαίνονται στο ίδιο επίπεδο µε τα περσινά.  
 
Οι απαιτήσεις από πελάτες του Οµίλου διαµορφώθηκαν στο ποσό των € 29.314 χιλ. έναντι ποσού € 31.981 χιλ.  
της προηγούµενης χρήσης.   
 
 Τα λοιπά στοιχεία ενεργητικού του Οµίλου ανήλθαν στο ποσό των € 8.353 χιλ. έναντι του ποσού των € 8.586 
χιλ.  της προηγούµενης χρήσης.  

2.1.1.3 Παθητικό 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Παθητικό) 

 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

ποσά εκφρασµένα σε χιλ. € 

01.01-
30.06.2011 

01.01-
31.12.2010 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ  
% 

01.01-
30.06.2011 

01.01-
31.12.2010 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ  

% 

Σύνολο Παθητικού 54.298 57.462 -5,51 53.638 56.525 -5,11 

Καθαρή Θέση  15.066 14.884 1,22 14.071 14.045 0,19 
Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές 
Υποχρεώσεις 

1.575 1.608 -2,05 1.067 1.067 0,00 

Λοιπές Μακροπρόθεσµες 
Υποχρεώσεις 

818 802 2,00 1.434 1.426 0,56 

Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές 
Υποχρεώσεις 

23.558 22.765 3,48 23.558 22.700 3,78 

Λοιπές Βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις 

13.281 17.403 -23,69 13.508 17.287 -21,86 

 
Η καθαρή θέση του Οµίλου ανέρχεται στο ποσό €  15.066 χιλ. έναντι ποσού  € 14.884 χιλ. της προηγούµενης 
χρήσης.  
 
Οι Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις του Οµίλου ανήλθαν στο ποσό των € 1.575 χιλ.  έναντι του 
ποσού των € 1.608 χιλ.  της προηγούµενης χρήσης και προέρχονται από α) ∆άνειο λήξης 2013 που 
χρησιµοποιήθηκε για την ανέγερση τετραώροφου κτιρίου προς εξυπηρέτηση των επαγγελµατικών  αναγκών της 
εταιρίας, το ύψος του οποίου κατά την εξεταζόµενη περίοδο ανέρχεται στο ποσό  των € 217 χιλ. µετά τους τόκους 
και την τοκοχρεολυτική απόσβεση του, β) Στις 21 Ιουλίου 2009 η εταιρία µας σύναψε σύµβαση µακροπρόθεσµου 
δανείου ύψους 850 χιλ. € µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Το δάνειο έχει λήξη τρία έτη µετά την 
εκταµίευση και αφορά την κάλυψη αναγκών µας σε κεφάλαιο κίνησης µε σκοπό την ανάπτυξη της εταιρίας µας και 
γ) ∆άνειο λήξης 2020 ποσού  € 650 χιλ. το οποίο έλαβε η εταιρία SPACE HELLAS SYSTEM INTEGRATOR S.R.L. την 
27η  Απριλίου 2010 για την απόκτηση  κτιρίου το οποίο χρησιµοποιείται ως επενδυτικό ακίνητο. Το ύψος του 
δανείου κατά την εξεταζόµενη περίοδο ανέρχεται στο ποσό των € 508 χιλ. µετά τους τόκους και την 
τοκοχρεολυτική απόσβεση του. 
 
Οι Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις του Οµίλου εµφανίζονται αυξηµένες και ανέρχονται στο συνολικό 
ποσό των €  818 χιλ. έναντι ποσού €  802 χιλ. της προηγούµενης χρήσης, αύξηση  που προέρχεται κυρίως από την 
µεταβολή  των αναβαλλόµενων φόρων. 
 
Οι βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις του Οµίλου εµφανίζονται αυξηµένες και ανέρχονται  στο ποσό 
των € 23.558 χιλ. έναντι ποσού € 22.765 χιλ. της προηγούµενης χρήσης. 
 
Οι Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις του Οµίλου ανέρχονται στο ποσό των € 13.281 χιλ. έναντι ποσού € 
17.403 χιλ.  της προηγούµενης χρήσης.  
Τόσο ο Όµιλος όσο και η εταιρία, παρακολουθούν τις υποχρεώσεις και φροντίζουν  ώστε να είναι απόλυτα συνεπείς 
διατηρώντας την καλή φήµη και στον τοµέα αυτό. 



SPACE HELLAS A.E  
Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 

(περιόδου 1ης Ιανουαρίου έως 30ης Ιουνίου 2011)

 
 

 
8 

2.1.1.4 Ταµειακές ροές 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

ποσά εκφρασµένα σε χιλ. € 

01.01-
30.06.2011 

01.01-
30.06.2010 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ  
% 

01.01-
30.06.2011 

01.01-
30.06.2010 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ  

% 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
λειτουργικές δραστηριότητες  

-2.169 1.290 -268,14 -1.905 1.199 -258,72 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
επενδυτικές δραστηριότητες 

-120 -1.632 -92,65 -120 -645 -81,40 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
χρηµατοδοτικές  δραστηριότητες 

761 -1.439 -152,88 858 -2.478 -134,62 

 
Οι ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες, παρουσιάζονται αρνητικές κατά € 2.169 χιλ., κυρίως 
λόγω της  σηµαντικής µείωσης των Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων που προέκυψε από τη στρατηγική επιλογή της 
Εταιρίας να διατηρήσει τις άριστες σχέσεις που έχει µε τους προµηθευτές της, απορροφώντας ένα σηµαντικό µέρος 
του ελλείµµατος ρευστότητας που προκύπτει από τη  συνεχιζόµενη κρίση της αγοράς, χωρίς να αυξηθεί σηµαντικά 
ο τραπεζικός δανεισµός.  
 
Οι ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες, παρουσιάζονται αρνητικές κατά € 120 χιλ..   
 
Οι ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες, εµφανίζονται θετικές  κατά € 761 χιλ.. 

2.1.1.5 Επιδόσεις της εταιρείας 

Παρατίθεται πίνακας µε τους οικονοµικούς δείκτες του Οµίλου και της εταιρίας τόσο για την τρέχουσα όσο και για 
την προηγούµενη περίοδο:   
 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ 

Στοιχεία Οµίλου Στοιχεία Εταιρίας 

30/06 30/06 

2011 2010 2011 2010 

Α. ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΟΣ (LIQUIDITY RATIOS) 

Α1. Αριθµοδείκτης Γενικής Ρευστότητας ή Κεφαλαίου Κίνησης CURRENT RATIO 111,07% 111,13% 110,74% 109,95% 

Α2. Άµεσης Ρευστότητας QUICK RATIO  102,25% 102,83% 101,97 101,70% 
Α3. Ειδικής  Ρευστότητας ACID TEST RATIO  1,17% 6,39% 1,02% 7,13% 

Α4. 
Κεφάλαιο Κίνησης προς Κυκλοφορούν  Ενεργητικό WORKING CAPITAL TO 
CURRENT ASSETS 

0,10 0,10 0,10 0,09 

Β. ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (CAPITAL STRUCTURE RATIOS) 

Β1. Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια DEPT TO EQUITY 260,42% 269,81% 281,20% 259,69% 

Β2. 
Βραχυπρόθεσµες . υποχρεώσεις προς Ίδια Κεφάλαια  CURRENT LIABILITIES 
TO NET WORTH 

244,54% 250,29% 263,43% 241,52% 

Β3. 
Ιδίων Κεφαλαίων προς σύνολο υποχρεώσεων(πλέον προβλέψεων)OWNER'S 
EQUITY TO TOTAL LIABILITIES 

38,40% 37,06% 35,56% 38,51% 

Γ. ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΟΣ (PROFITABILITY RATIOS) 

Γ1. Μικτού Κέρδους Εκµεταλλεύσεως GROSS PROFIT MARGIN 30,03% 27,61% 29,57% 27,61% 
Γ2. Καθαρού Κέρδους Εκµεταλλεύσεως  NET PROFIT MARGIN 1,47% 1,01% 0,58% 1,22% 

∆. ∆ΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (OPERATING EXPENSES RATIOS) 

∆1. Λειτουργικών εξόδων OPERATING RATIO 93,88% 95,93% 94,63% 95,70% 
∆2. ∆ανειακής επιβάρυνσης LOANS TO TOTAL ASSETS 46,29% 42,95% 47,06% 42,35% 

2.1.1.6 Μετοχικό Κεφάλαιο 

Οι µετοχές της εταιρίας έχουν εισαχθεί στην παράλληλη αγορά του  Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών την 29-9-2000 
και διαπραγµατεύονται στο σύνολό τους  στην κατηγορία Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης.  Οι µετοχές της 
εταιρίας είναι κοινές ονοµαστικές:  
 
 
 
 
 
 

Αριθµός µετοχών και ονοµαστική αξία 30.06.2011 

 

Αριθµός µετοχών 6.456.530 

Ονοµαστική Αξία 1,60 € 
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2.1.1.7 Ίδιες Μετοχές  

Η εταιρία δεν κατέχει ίδιες µετοχές κατά την 30-6-2011. 

2.1.1.8 Μερισµατική Πολιτική 

Με βάση την ισχύουσα νοµοθεσία η Εταιρία υποχρεούται να διανείµει µέρισµα στους µετόχους της τουλάχιστον το 
35% των κερδών µετά από φόρους και τον σχηµατισµό του τακτικού αποθεµατικού, τα οποία σύµφωνα µε τα 
∆ΠΧΠ  δύναται να διανεµηθούν, εκτός εάν αποφασίσει διαφορετικά η Γενική Συνέλευση.   
 
Από τις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2010 δεν προέκυψαν διανεµόµενα κέρδη. 

2.1.1.9 Συµµετοχές 

Στον Όµιλο, περιλαµβάνονται πλην της SPACE HELLAS και οι ακόλουθες εταιρίες:  
 

Επωνυµία Εταιρίας Αξία Κτήσης Σχέση Συµµετοχής 
Μέθοδος 

ενοποίησης 
‘Έδρα 

Ποσά εκφρασµένα σε χιλ. € 30.06.2011 31.12.2010    

Θυγατρικές Εταιρίες    Άµεση Έµµεση   

SPACE HELLAS (CYPRUS) LTD 34 34 100%  Ολική Κύπρος 

SPACE HELLAS   SYSTEM INTEGRATOR S.R.L. 396 396  99% Ολική Ρουµανία 

Σύνολο Θυγατρικών  430 430     
       

Συγγενείς εταιρίες& κοινοπραξίες       

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Μ.Υ. 389 389 67,5% - Καθαρή θέση Ελλάδα 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΛΚΥΟΝΑ 49 49 99% - Καθαρή θέση Ελλάδα 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Unisystems Συστήµατα Πληροφορικής Α.E.E 
(πρώην INFO QUEST)– SPACE HELLAS 

3 3 35% - Καθαρή θέση Ελλάδα 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ SPACE HELLAS ΑΕ  – ΚΩΝ/ ΝΟΣ 
ΣΥΜΠΟΝΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ* 

- 3 50% - Καθαρή θέση Ελλάδα 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ SPACE HELLAS ΑΕ  - KB IMPULS HELLAS AE 
«Ανάπτυξη Υποδοµών για την αρχική εξυπηρέτηση αναγκών των 
φορέων του ∆ηµόσιου Τοµέα αποµακρυσµένων περιοχών για 
προηγµένες τεχνολογίες επικοινωνιών µε την χρήση του ∆ηµόσιου 
∆ορυφορικού Συστήµατος Hellas Sat – ∆όρυ»   

13 13 50% - Καθαρή θέση Ελλάδα 

Σύνολο συγγενών & κοινοπραξιών 454 457     
       

Λοιπές Εταιρίες       

MOBICS Τηλεπικοινωνίες & Συµβουλευτικές Υπηρεσίες 
Ε.Π.Ε 

150 150 19,32% - - Ελλάδα 

Σύνολο Λοιπών εταιρίες 150 150     
       

Σύνολο Συµµετοχών 1.034 1.037     

Σηµείωση 
*Έγινε λύση της κοινοπραξίας στις 16/5/2011.  

2.1.1.10 ∆εσµεύσεις - Εγγυήσεις  

Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις, για εγγυητικές επιστολές εξασφάλισης καλής εκτέλεσης και λειτουργίας, της εταιρίας 
και του Οµίλου στα πλαίσια των συνήθων δραστηριοτήτων τους είναι:   
 

Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις Στοιχεία Οµίλου Στοιχεία Εταιρίας 

ποσά εκφρασµένα σε χιλ € 30.06.2011 31.12.2010 30.06.2011 31.12.2010 

Εγγυητικές επιστολές Τραπεζών για εξασφάλιση καλής 
εκτέλεσης και λειτουργίας συµβάσεων µε πελάτες 4.903 5.873 4.903 5.873 

Σύνολο Ενδεχοµένων Υποχρεώσεων 4.903 5.873 4.903 5.873 

* Κατά την 30.06.2011 συµπεριλαµβάνονται εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης κοινοπραξιών ποσό ύψους € 571 χιλ. και κατά την 31.12.2010 ποσό ύψους  € 946  χιλ.   

2.1.1.11 Ποινικές ρήτρες και δικαστικές υποθέσεις  

∆εν υπάρχουν επίδικες διεκδικήσεις τρίτων κατά της εταιρίας και του Οµίλου ή δικαστικές αποφάσεις που ενδέχεται 
να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση  της εταιρίας και του Οµίλου. 
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2.1.1.12 Λοιπές ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

Η εταιρία έχει σχηµατίσει σωρευτική πρόβλεψη ποσό σε χιλ. € 131  µε σκοπό να καλυφθεί το ενδεχόµενο  
επιβολής πρόσθετων φόρων σε περίπτωση ελέγχου από τις φορολογικές αρχές για την τρέχουσα  ανέλεγκτη χρήση 
δεδοµένου ότι,  η εταιρία έχει ελεγχθεί έως και τη χρήση 2008.  Οι υπόλοιπες εγχώριες εταιρίες του Οµίλου 
(σηµείωση 4.6.31) έχουν υπαχθεί στην διαδικασία περαίωσης βάσει του Ν. 3888/2010 µέχρι και τη χρήση 2009.  
Πέραν των όσων αναφέρονται παραπάνω δεν υπάρχουν άλλες σηµαντικές ενδεχόµενες υποχρεώσεις. 
    

2.2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΧΩΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο 1ΗΣ
 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30ΗΣ

 

ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΚΑΙ Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Σηµαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα κατά την  περίοδο από 1ης Ιανουαρίου έως 30ης Ιουνίου 2011 καθώς 
και η επίδρασή τους στις οικονοµικές καταστάσεις είναι τα ακόλουθα: 

 
� Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων στις 30-06-2011, σηµαντικότερο θέµα της οποίας ήταν:  

 
o Τροποποίηση των άρθρων 7 παρ. 2, 10 παρ. 2, 14 παρ. 1, 15, 17  παρ. 2 & 3, 19 παρ. 

5, 20 παρ. 3, 23 και 24 παρ. 2, 3 & 4 και διαγραφή της παρ. 5 του άρθρου 24 του 
καταστατικού της εταιρίας, λόγω προσαρµογής στις τροποποιήσεις του Κ.Ν. 
2190/1920 (ν. 3884/2010 & ν. 3604/2007) και συγκεκριµένα: 
 
o Άρθρο 7 παρ. 2: Για την έκδοση των µετοχικών τίτλων σε απλούς ή πολλαπλούς, χωρίς να πρέπει να 

αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο. 
o Άρθρο 10 παρ. 2: Για την παράταση της θητείας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, κατ’ εξαίρεση, µέχρι τη 

λήξη της προθεσµίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αµέσως επόµενη τακτική Γενική 
Συνέλευση. 

o Άρθρο 14 παρ. 1: Στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καθήκοντα Γραµµατέα τελεί κατά 
περίπτωση ένα µέλος του ή ο νοµικός σύµβουλος της εταιρείας, εφόσον αυτό ζητηθεί.  Ο Γραµµατέας 
επιµελείται των πρακτικών των συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου φροντίζοντας να 
καταγράφονται όλες οι απόψεις των µελών του που διατυπώνονται. 

o Άρθρο 15: Για τις αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  Μεταφορά των διατάξεων στη 
δηµοτική. 

o Άρθρο 17 παρ. 2 και 3: ∆ιαγραφή διάταξης περί εγκυκλίων της εταιρίας που δεν εκδίδονται σύµφωνα 
µε τη νοµοθεσία (παρ. 2) και διαγραφή φράσης για επαγωγή όρκων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

o Άρθρο 19 παρ. 5: Αντικατάσταση της λέξης «πελάτες» µε τη λέξη «τρίτους» σε σχέση µε τις 
συµβάσεις της εταιρίας κατά τις τρέχουσες συναλλαγές, όπως ορίζεται στο άρθρο 23α περ. 2 του ν. 
2190/1920. 

o Άρθρο 20 παρ. 3: Για τα απαιτούµενα στοιχεία της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και τη 
δυνατότητα δηµοσίευσής της σε περίληψη. 

o Άρθρο 23: Τοιχοκόλληση του καταλόγου των µετόχων που έχουν δικαίωµα ψήφου στη Γενική 
Συνέλευση εντός προθεσµίας 24 ωρών αντί για 48 ώρες. 

o Άρθρο 24 παρ. 2, 3 και 4: Προσαρµογή στις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 2 του ν. 2190/1920 για τη 
δηµοσίευση πρόσκλησης για την επαναληπτική γενική συνέλευση (παρ. 2), συντακτική διόρθωση 
(παρ. 3) και αναδιατύπωση των διατάξεων 4 και 5, µε τη νέα διάταξη 4 για την νέα επαναληπτική 
γενική συνέλευση, σύµφωνα µε το άρθρο 29 παρ. 4 του ν. 2190/1920. 

 

2.3 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ   

Ο Όµιλος και η Εταιρία στο πλαίσιο των συνήθων επιχειρηµατικών τους δραστηριοτήτων, είναι εκτεθειµένοι σε µια 
σειρά χρηµατοοικονοµικών και επιχειρηµατικών κινδύνων και αβεβαιοτήτων που συνδέονται τόσο µε τη 
γενικότερη οικονοµική συγκυρία, όσο και µε τις ειδικότερες συνθήκες που διαµορφώνονται στον κλάδο. 
  
Η εξειδικευµένη τεχνογνωσία της εταιρίας και του οµίλου, η συνεχής επένδυση  σε άρτια εξειδικευµένο  
ανθρώπινο δυναµικό και οι ισχυρές υποδοµές σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη νέων προϊόντων,  βοηθούν και 
υποστηρίζουν τον Όµιλο ώστε να είναι διαρκώς ανταγωνιστικός και να διεισδύει σε νέες αγορές, περιορίζοντας  
τους κινδύνους.  

 
Επιπρόσθετα, οι συνεχώς προσαρµοζόµενες στο νέο επιχειρηµατικό περιβάλλον δοµές µας,  σε συνδυασµό µε το 
σηµαντικό ύψος των ανεκτέλεστων έργων µας δίνουν το δικαίωµα να πιστεύουµε ότι θα ανταποκριθούµε στις 
ανάγκες της κρίσιµης χρονιάς που έρχεται και  θα συµβάλλουν στην ελαχιστοποίηση αστάθµητων παραγόντων. 
 
Συνήθεις κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται ο Όµιλος είναι οι ακόλουθοι:     
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� Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
Ο Όµιλος εκτίθεται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους συµπεριλαµβανοµένων των απρόβλεπτων 
διακυµάνσεων συναλλαγµατικών ισοτιµιών και επιτοκίων, κινδύνων αγοράς, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων 
ρευστότητας. Το συνολικό πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνου του Οµίλου έχει στόχο να ελαχιστοποιήσει τις πιθανές 
δυσµενείς επιπτώσεις αυτών των διακυµάνσεων στη χρηµατοοικονοµική απόδοση του Οµίλου. 
 
Η πολιτική της διαχείρισης του κινδύνου εφαρµόζεται από την διοίκηση του Οµίλου η οποία αξιολογεί τους 
κινδύνους που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες του και προβαίνει σε σχεδιασµό της 
µεθοδολογίας µε επιλογή των κατάλληλων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων για την µείωση του κινδύνου. 
  
Τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα που  χρησιµοποιεί ο Όµιλος αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, 
συναλλαγές σε ξένο νόµισµα σε τρέχουσες τιµές ή προθεσµιακά συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης, τραπεζικούς 
λογαριασµούς υπερανάληψης, λογαριασµούς εισπρακτέους και πληρωτέους. 
 

� Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
Η έκθεση του Οµίλου σε συναλλαγµατικούς κινδύνους προέρχεται κυρίως από υπάρχουσες ή προσδοκώµενες 
ταµιακές ροές σε ξένο νόµισµα (εισαγωγές – εξαγωγές).     Η διοίκηση του Οµίλου παρακολουθεί διαρκώς τις 
διακυµάνσεις και την τάση των ξένων νοµισµάτων και αξιολογεί την κάθε περίπτωση χωριστά,  λαµβάνοντας τα 
απαραίτητα µέτρα όπου απαιτείται µέσω συµφωνιών κάλυψης επιτοκιακών κινδύνων.   Ο συναλλαγµατικός 
κίνδυνος προκύπτει από µελλοντικές εµπορικές συναλλαγές και αναγνωρισµένα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού 
όταν παρατίθενται σε νόµισµα που διαφέρει από το λειτουργικό νόµισµα της οντότητας.   Σε περίπτωση 
συναλλαγµατικού κινδύνου που απορρέει από µελλοντικές εµπορικές συναλλαγές και αναγνωρισµένα στοιχεία 
ενεργητικού και παθητικού, η εταιρία  χρησιµοποιεί συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης εφόσον απαιτείται.  
 
Τα  κυριότερα νοµίσµατα συναλλαγών στον Όµιλο είναι το Ευρώ και το δολάριο Η.Π.Α.. 
Παρακάτω ακολουθεί πίνακας ανάλυσης ευαισθησίας στα κέρδη προ φόρων σε µεταβολές συναλλάγµατος:  
 

Ανάλυση ευαισθησίας σε µεταβολές συναλλάγµατος  Νόµισµα 
Μεταβλητότητα 

Συναλλαγµατικών 
ισοτιµιών  

Επίδραση στα 
κέρδη προ 

φόρων 

Ποσά Α εξαµήνου 2011 Εκφρασµένα σε χιλ. € USD 
1,5% -130 

-1,5% 130 
    

Ποσά χρήσης 2010 Εκφρασµένα σε χιλ. € USD 
1,5% -120 

-1,5% 120 
    

 
� Κίνδυνος τιµών  

Ο Όµιλος δεν έχει στην κατοχή του διαπραγµατεύσιµα χρεόγραφα και συνεπώς δεν εκτίθεται σε κίνδυνο 
µεταβολής των χρηµατιστηριακών τιµών χρεογράφων.   
 
Ο Όµιλος  εκτίθεται κυρίως σε µεταβολές της αξίας των εµπορευµάτων που προµηθεύεται και ως εκ τούτου 
προσαρµόζεται ανάλογα η πολιτική αποθεµάτων και η εµπορική του πολιτική.  Για την αντιµετώπιση του κινδύνου 
της απαξίωσης των αποθεµάτων του ο Όµιλος εφαρµόζει µια ορθολογική διαχείριση και διοίκηση αυτών,  που 
προσβλέπει στην αποφυγή διακράτησης αποθεµάτων µεγάλου ύψους.  Σε σχέση µε τον τζίρο της εταιρίας το ύψος 
των αποθεµάτων είναι ιδιαίτερα χαµηλό.  Στόχος µας είναι η ελαχιστοποίηση  του χρόνου παραµονής στην 
αποθήκη των αποθεµάτων µας ώστε να αποµακρύνεται ο κίνδυνος της απαξίωσης των.  

  
� Κίνδυνος επιτοκίου  

Τα λειτουργικά κέρδη και ταµειακές ροές του Οµίλου επηρεάζονται µερικώς  από µεταβολές στις τιµές των 
επιτοκίων.    
Πολιτική του Οµίλου είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τη διάρκεια των 
χρηµατοδοτικών αναγκών.  Εποµένως, οι αποφάσεις για τη διάρκεια καθώς και τη σχέση µεταξύ σταθερού και 
κυµαινόµενου κόστους ενός νέου δανείου, λαµβάνονται ξεχωριστά για κάθε περίπτωση και σε κάθε χρονική στιγµή.  
Ως εκ τούτου, η πλειονότητα των βραχυπρόθεσµων δανείων έχουν συναφθεί µε κυµαινόµενα επιτόκια.   
Συνεπώς ανάλογα µε τα εκάστοτε επίπεδα καθαρού δανεισµού, η µεταβολή των επιτοκίων βάσης δανεισµού 
(EURIBOR) έχει αναλογική επίπτωση στα αποτελέσµατα του Οµίλου.  Ο κίνδυνος µεταβολής των επιτοκίων από 
µακροπρόθεσµα δάνεια δεν είναι ιδιαίτερα σηµαντικός για την εταιρία λόγω του ελεγχόµενου ύψους των δανείων.   
 
 Όµως σε περίπτωση που οι πιστωτικές αγορές και οι αγορές κεφαλαίου συνεχίσουν να είναι ασταθείς και η 
διαθεσιµότητα των κεφαλαίων παραµένει περιορισµένη, αυξάνεται η πιθανότητα ο Όµιλος να κινηθεί µε υψηλότερα 
επιτόκια και άλλες δαπάνες που αφορούν τη χρηµατοδότηση του δανεισµού του ή ακόµα και να περιοριστεί η 
πρόσβασή του στις αγορές χρήµατος, µε επιπτώσεις στην ικανότητα προσαρµογής του Οµίλου στις 
µεταβαλλόµενες οικονοµικές και επιχειρησιακές συνθήκες, στην ικανότητα του να χρηµατοδοτεί τις δραστηριότητες 
του και τις κεφαλαιουχικές του ανάγκες στο µέλλον, στο ρυθµό ανάπτυξης του, αλλά και στην απόδοση για τους 
µετόχους.  



SPACE HELLAS A.E  
Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 

(περιόδου 1ης Ιανουαρίου έως 30ης Ιουνίου 2011)

 
 

 
12 

 Η προσεκτική όµως παρακολούθηση και διαχείριση του κινδύνου επιτοκίου καθώς και η σχέση κερδών προ φόρων 
προς τόκους µειώνει τον κίνδυνο  σηµαντικού επηρεασµού των κερδών στις βραχυπρόθεσµες πιθανές διακυµάνσεις 
των επιτοκίων. 
 
Ανάλυση Ευαισθησίας των ∆ανείων του Οµίλου σε Μεταβολές Επιτοκίου :  

 
Ανάλυση Ευαισθησίας των ∆ανείων του Οµίλου σε 
Μεταβολές Επιτοκίου 

Νόµισµα 
Μεταβλητότητα 

Επιτοκίων 
Επίδραση στα κέρδη 

προ φόρων 

Ποσά Α εξαµήνου 2011 Εκφρασµένα σε χιλ. € EURO 
1% -180 

-1% 180 
    

Ποσά χρήσης 2010  Εκφρασµένα σε χιλ. € EURO 
1% -180 

-1% 180 

 
� Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο Όµιλος  δεν αντιµετωπίζει σηµαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. 
 
Οι απαιτήσεις από πελάτες προέρχονται κυρίως από µεγάλους οργανισµούς του ιδιωτικού τοµέα.  Σηµαντικό 
ποσοστό των απαιτήσεων προέρχεται από τον τραπεζικό τοµέα. Επιπρόσθετα, η χρηµατοοικονοµική κατάσταση 
των πελατών παρακολουθείται διαρκώς και επαναπροσδιορίζεται ανάλογα µε τις νέες συνθήκες. 
 
Ο Όµιλος, αξιολογεί την  πιστοληπτική ικανότητα του  κάθε πελάτη,  είτε µέσα από ανεξάρτητη αρχή είτε 
λαµβάνοντας υπ΄ όψη την οικονοµική του κατάσταση, προηγούµενες συναλλαγές και άλλες παραµέτρους και 
ελέγχει το µέγεθος της παροχής πιστώσεων καθώς και τα πιστωτικά όρια των λογαριασµών.  Τα πιστωτικά όρια 
των πελατών καθορίζονται βάσει εσωτερικών ή εξωτερικών αξιολογήσεων σύµφωνα πάντα µε τα όρια που έχει 
καθορίσει η ∆ιοίκηση. ∆εδοµένου ότι η δυσµενής οικονοµική κατάσταση της εγχώριας αγοράς µετά την επέλευση 
της οικονοµικής κρίσης εγκυµονεί κινδύνους για τυχόν επισφάλειες, η διοίκηση εκτιµά ότι έχει θέσει ικανούς 
µηχανισµούς αντιµετώπισης αυτών.  Για ειδικούς πιστωτικούς κινδύνους γίνονται προβλέψεις για ζηµιές από 
απαξίωση.   
 
Λαµβάνοντας υπ΄ όψη  τη διάρθρωση του πελατολογίου του Οµίλου και την έκθεση του σε κινδύνους 
ρευστότητας εκτιµούµε ότι δεν θα αντιµετωπίσουµε σηµαντικούς πιστωτικούς κινδύνους.  Η µεταχρονολόγηση των 
εισπράξεων αποτελεί ένα θέµα προς διαχείριση το οποίο όµως δεν συνδέεται µε την πιστοληπτική ικανότητα των 
οφειλετών µας. 
  
Για την ελαχιστοποίηση του πιστωτικού κινδύνου στα ∆ιαθέσιµα και Ταµειακά ισοδύναµα ο Όµιλος στο πλαίσιο 
εγκεκριµένων πολιτικών από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, θέτει όρια στο ποσό που θα εκτίθεται.   Επίσης όσον αφορά 
τα προϊόντα καταθέσεων, ο Όµιλος, συναλλάσσεται µόνο µε αναγνωρισµένα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 
πιστοληπτικής διαβάθµισης. 
 

� Κίνδυνος ρευστότητας 
Η ρευστότητα του Οµίλου  επιτυγχάνεται τόσο  µέσω των ρευστών διαθεσίµων του, όσο και µέσω των 
υπαρχόντων πιστωτικών ορίων µε τις συνεργαζόµενες τράπεζες µε παράλληλη διεύρυνση των ορίων αυτών όταν 
απαιτείται περεταίρω χρηµατοδότηση για έργα ειδικού τύπου (χρηµατοδότηση on a project basis).   Η συνεχής 
συνεργασία και η άριστη σχέση που διατηρούµε µε τα µεγαλύτερα πιστωτικά ιδρύµατα της χώρας, µας εξασφαλίζει 
ικανές πιστωτικές γραµµές για την χρηµατοδότηση των επιχειρηµατικών µας πλάνων. 
Ο στρατηγικός σχεδιασµός µας ορίζει τη µορφή της χρηµατοδότησης (βραχυπρόθεσµης – µακροπρόθεσµης) καθώς 
και τα εργαλεία τα οποία χρησιµοποιούµε.  Ο δανεισµός περιλαµβάνει τα υπόλοιπα των δανείων (ανεξόφλητο 
κεφάλαιο) µε σταθερό και κυµαινόµενο επιτόκιο στο τέλος της περιόδου συν τους δεδουλευµένους τόκους µέχρι 
την λήξη.   

 
Οι  χρηµατοοικονοµικές  υποχρεώσεις την 30η Ιουνίου 2011 και την  31η  ∆εκεµβρίου 2010 αναλύονται ως εξής:  

 

Στοιχεία Οµίλου 

 Σύνολα Έως 1 έτος 
Από  1 έως 5 

έτη 
Πάνω από   5 έτη 

ποσά εκφρασµένα σε χιλ. € 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 

         

Συνολικός ∆ανεισµός (βραχυπρόθεσµα & 
µακροπρόθεσµα Τραπεζικά ∆άνεια) 

25.133  24.373 23.558 22.765 1.293 1.261 282 347 

Εµπορικές και Λοιπές υποχρεώσεις  13.292 17.414 13.281 17.403 - - 11 11 
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Στοιχεία Εταιρίας 

 Σύνολα Έως 1 έτος 
Από  1 έως 5 

έτη 
Πάνω από   5 έτη 

ποσά εκφρασµένα σε χιλ. € 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 

         

Συνολικός ∆ανεισµός (βραχυπρόθεσµα & 
µακροπρόθεσµα Τραπεζικά ∆άνεια) 

24.625 23.767 23.558 22.700 1.067 1.067 - - 

Εµπορικές και Λοιπές υποχρεώσεις  14.135 17.922 13.508 17.287 616 624 11 11 

 
� ∆ιαχείριση κεφαλαίου 

Ο πρωταρχικός στόχος της διαχείρισης κεφαλαίου του Οµίλου είναι να εξασφαλιστεί η διατήρηση της υψηλής 
πιστοληπτικής του διαβάθµισης και των υγιών δεικτών κεφαλαίου, ώστε να µπορούν να υποστηρίζονται και να 
επεκτείνονται οι δραστηριότητες του Οµίλου. 
 
Η πολιτική του Οµίλου είναι να διατηρήσει τους στόχους µόχλευσης σύµφωνα µε ένα προφίλ υψηλού επιπέδου 
φερεγγυότητας. 
 

Συντελεστής µόχλευσης Στοιχεία Οµίλου Στοιχεία Εταιρίας 

ποσά εκφρασµένα σε χιλ. € 30.06.2011 31.12.2010 30.06.2011 31.12.2010 
     

Συνολικός ∆ανεισµός (βραχυπρόθεσµα 
Τραπεζικά ∆άνεια) 

23.558 22.765 23.558 22.700 

Συνολικός ∆ανεισµός (µακροπρόθεσµα 
Τραπεζικά ∆άνεια) 

1.575 1.608 1.067 1.067 

Μείον: Ταµιακά διαθέσιµα & ισοδύναµα  -431 -1.959 -378 -1.545 
Καθαρό χρέος  24.702 22.414 24.247 22.222 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 15.066 14.884 14.071 14.045 
Σύνολο Κεφαλαίου 39.768 37.298 38.318 36.267 

Συντελεστής µόχλευσης 62,12% 60,09% 63,28% 61,27% 

 
Η αύξηση του συντελεστή µόχλευσης κατά την εξεταζόµενη περίοδο οφείλεται στην µείωση των Ταµειακών 
∆ιαθεσίµων της εταιρίας, η οποία δεν καλύφθηκε από τη µείωση του συνολικού δανεισµού.   
 

2.4 ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

22..44..11  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΙΙΚΚΗΗ  ∆∆ΙΙΑΑΚΚΥΥΒΒΕΕΡΡΝΝΗΗΣΣΗΗ  

Η Space Hellas  αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία και βαρύτητα στην εξασφάλιση της διαφάνειας των διαδικασιών που 
αφορούν τις εν γένει ενέργειες και συναλλαγές της, στοχεύοντας στην εδραίωση της αξιοπιστίας της έναντι των 
µετόχων της και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού.   Πολιτική της εταιρίας αποτελεί η εφαρµογή των αρχών της 
Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης.  Η πολιτική αυτή µε βάση τον νόµο σε συνδυασµό µε πρακτικές που ακολουθούνται 
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, αποτελεί θεµελιώδη παράγοντα για επίτευξη του εταιρικού στόχου που είναι η 
µεγιστοποίηση της αξίας των µετόχων. Ο Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης που εφαρµόζει η εταιρία βρίσκεται 
αναρτηµένος στην ιστοσελίδα της http://www.space.gr. 

22..44..22  ΠΠΙΙΣΣΤΤΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  

Με σκοπό την ικανοποίηση των πελατών της από κάθε άποψη, η Space Hellas ακολουθεί σταθερά µία Πολιτική 
Ποιότητας που κύριοι στόχοι της είναι:  

o Η εξασφάλιση υψηλής Ποιότητας παρεχοµένων προϊόντων και υπηρεσιών, µε τα τεχνικά και ποιοτικά 
χαρακτηριστικά που προκύπτουν από τις διατυπωµένες ανάγκες της αγοράς.  

o Η συνεχής βελτίωση της Ποιότητας και των χαρακτηριστικών των παρεχοµένων υπηρεσιών, αλλά και 
γενικότερα της Ποιότητας σε όλες τις διεργασίες και διαδικασίες της εταιρίας . 
 

Στην επίτευξη των στόχων αυτών συµβάλει αποτελεσµατικά το Σύστηµα Ποιότητας που η Space Hellas εφαρµόζει 
από το 1996 (από τις πρώτες του χώρου της στην Ελλάδα), χρησιµοποιώντας αποτελεσµατικές µεθόδους 
σχεδίασης και παρακολούθησης της επιτυγχανόµενης ποιότητας και προδιαγραφών, σε όλα τα στάδια προµήθειας 
προϊόντων και παροχής υπηρεσιών.  
 
Η Εταιρία έχει πιστοποιηθεί για την εφαρµογή Συστήµατος Ποιότητας διαδοχικά σύµφωνα µε τα Πρότυπα: 
� ∆ιασφάλισης Ποιότητας EN ISO 9002:1994 1996 - 1999  
� ∆ιασφάλισης Ποιότητας EN ISO 9001:1994 1999 - 2003  
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� ∆ιαχείρισης Ποιότητας   EN ISO 9001:2000 2004 - 2009  
� ∆ιαχείρισης Ποιότητας   EN ISO 9001:2008 2010 - 2013  
Επίσης η Space Hellas έλαβε τον Φεβρουάριο του 2009, την πιστοποίηση ISO/IEC 27001:2005 για το Σύστηµα 
∆ιαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών σε επίπεδο Οργανισµού και για όλες τις εµπορικές της δραστηριότητες.  
 
Η επίτευξη του σηµαντικού αυτού στόχου δίνει στη Space Hellas µια ιδιαίτερη διάκριση απέναντι στο σύνολο των 
Ελληνικών εταιριών και του ανταγωνισµού. Το Τµήµα Ασφάλειας Πληροφοριών της εταιρίας, προσφέρει µία 
ευρεία γκάµα προϊόντων και υπηρεσιών σε θέµατα συµµόρφωσης (Compliance) και πιστοποίησης µέσα στα οποία 
συγκαταλέγεται το ISO/IEC 27001:2005, Α∆ΑΕ, Business Continuity Management µε το πρότυπο BS 25999, PCI 
DSS Standard, Οδηγίες Τράπεζας της Ελλάδος και SOX, σύµφωνα µε τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες. 

22..44..33  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΗΗ  

Ο Όµιλος δραστηριοποιείται σε ένα διαρκώς µεταβαλλόµενο παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον και έρχεται 
αντιµέτωπος καθηµερινά µε προκλήσεις που αφορούν τόσο στην αποδοτικότητά του όσο και στην υπόστασή του 
ως αναπόσπαστο κοµµάτι του κοινωνικού και οικονοµικού γίγνεσθαι.  Ο Όµιλος ευαισθητοποιηµένος  και στο 
πνεύµα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αναλαµβάνει οικειοθελώς δεσµεύσεις που υπερβαίνουν τα όρια των 
κοινών ρυθµιστικών και συµβατικών απαιτήσεων, οι οποίες τηρούνται έτσι και αλλιώς.  Στενά συνδεδεµένη µε την 
φιλοσοφία της εταιρίας είναι η ενεργός µέριµνα για τον άνθρωπο τόσο σε επιχειρηµατικό όσο και σε κοινωνικό 
επίπεδο.  Ο Όµιλος έχει στηρίξει την ανάπτυξή του κυρίως στο ανθρώπινο δυναµικό, αναγνωρίζοντας ότι η φήµη 
και τα επιτυχηµένα έργα του οφείλονται στους ανθρώπους του, τους οποίους στηρίζει και προωθεί. 
 
 Η ∆ιοίκηση δίνει έµφαση στις εργασιακές σχέσεις µε κύριο µέληµα το θαυµάσιο εργασιακό περιβάλλον, την καλά 
σχεδιασµένη οργάνωσή του. Το υψηλό επίπεδο τεχνολογικής υποδοµής που προσφέρει στους συνεργάτες της,  
συντελεί στο να αξιοποιεί ο κάθε εργαζόµενος στο έπακρο τις δυνατότητες και τα ταλέντα του, παρέχοντας 
συγχρόνως στον Όµιλο σηµαντικό έργο.  
Οι άνθρωποί µας βρίσκονται πάντα στην πρώτη γραµµή των εξελίξεων της τεχνολογίας. ∆οκιµάζουν, 
προσαρµόζουν και κατόπιν παραδίδουν στην αγορά καινοτόµα προϊόντα και υπηρεσίες, µε στόχο την αναβάθµιση 
της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων.  
Έτσι η συνεχής βελτίωση των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας καθώς και η εκπαίδευση του προσωπικού 
αποτελούν προτεραιότητες του Οµίλου αλλά και µέσο ενίσχυσης και εµπλουτισµού της κοινωνικής προσφοράς 
του.  

 
Σε κοινωνικό επίπεδο  ο Όµιλος  ανταποκρίνεται µε ευαισθησία στις εκάστοτε ανάγκες µέσω δωρεών σε 
κοινωφελείς οργανισµούς προάγοντας τον πολιτισµό αλλά και την αξία του  ανθρώπου. 
 
Επίσης ο Όµιλος πάντα πρωτοπόρος και µε ιδιαίτερη ευαισθησία χειρίζεται τα θέµατα προστασίας περιβάλλοντος  
έχοντας ενταχθεί στο σύστηµα της ανακύκλωσης το οποίο  αποτελεί ουσιαστικό δείκτη πολιτισµού για µία χώρα.  
Με τη συλλογή εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού και το σύστηµα 
ανακύκλωσης και εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών επιτυγχάνεται η πρόληψη δηµιουργίας των αποβλήτων 
ηλεκτρονικών µηχανηµάτων και η επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση αυτών και η ουσιαστική αξιοποίηση των 
αποβλήτων συσκευασίας. 
Η προµήθεια ηλεκτρονικών προϊόντων γίνεται µόνο από κατασκευαστές πιστοποιηµένους κατά Κοινοτική οδηγία 
RoHS (Registration of Hazardous Substances), ώστε οι συσκευασίες τους να είναι απαλλαγµένες από επικίνδυνες 
ουσίες και βαρέα µέταλλα.    
 

2.5 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2011 

Η συνεχιζόµενη αβεβαιότητα τόσο την Ελλάδα όσο και στον παγκόσµιο επιχειρηµατικό χάρτη µας υποχρεώνει να 
συνεχίσουµε τον στρατηγικό µας σχεδιασµό βασιζόµενοι στην αρχή της ανάληψης διαχειρίσιµου ρίσκου σε νέες 
αγορές και project, µε ταυτόχρονη διατήρηση του συγκριτικού µας πλεονεκτήµατος στους υπάρχοντες πελάτες.  
Το πλεονέκτηµα αυτό θα µας δώσει τη δυνατότητα να διατηρήσουµε τη ανοδική πορεία των Λειτουργικών Κερδών 
(EBITDA) και την ίδια στιγµή να καλύψουµε την όποια αύξηση του χρηµατοοικονοµικού κόστους έτσι ώστε τα 
Κέρδη µετά φόρων να παραµένουν θετικά.      
Καθοριστικός παράγοντας  για την επίτευξη των ανωτέρω είναι η προσεκτική συµµετοχή της Εταιρίας σε έργα που 
έχουν εξασφαλισµένη χρηµατοδότηση, λαµβάνοντας υπόψη την κρίση ρευστότητας που ταλανίζει την αγορά.  
Όσο αφορά στην επέκταση της Εταιρίας στο εξωτερικό, αυτή θα είναι σταδιακή και σχεδιάζεται να γίνει µε 
προσεκτικά βήµατα. Οι πωλήσεις εκτός Ελλάδας θα περιορίζονται µόνο σε προϊόντα προστιθέµενης αξίας, που µας 
δίνουν συγκριτικό πλεονέκτηµα στις αγορές εξωτερικού (π.χ. προϊόντα ασφάλειας και διαχείρισης κινδύνου, 
συστήµατα τηλεδιαχείρισης κ.λ.π.) και θα γίνονται σε συνεργασία µε αξιόπιστους τοπικούς συνεργάτες.    
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2.6 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Οι  εµπορικές συναλλαγές του Οµίλου και της Εταιρίας µε τα συνδεδεµένα µε αυτή πρόσωπα στην διάρκεια της 
υπό εξέταση περιόδου έχουν πραγµατοποιηθεί µε τους συνήθεις όρους της αγοράς. 
 
Ο Όµιλος και η Εταιρία δεν συµµετέχουν σε καµία συναλλαγή ασυνήθους φύσης ή περιεχοµένου η οποία να είναι 
ουσιώδης για τον Όµιλο ή τις Εταιρίες και τα άτοµα που συνδέονται στενά µε αυτόν και δεν αποσκοπεί να 
συµµετάσχει σε τέτοιου είδους συναλλαγές στο µέλλον.  Καµία από τις συναλλαγές δεν εµπεριέχει ειδικούς όρους 
και συνθήκες. 
   
Στους κατωτέρω πίνακες παρουσιάζονται οι κυριότερες  διεταιρικές συναλλαγές µεταξύ της Εταιρίας των 
θυγατρικών της και των µελών της ∆ιοίκησης τόσο  κατά την εξεταζόµενη περίοδο όσο και κατά την 
προηγούµενη.  
 
 

Εταιρία 
Έσοδα Έξοδα Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

30/6 30/6 30/6 30/6 

Ποσά εκφρασµένα σε χιλ € 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 
 

SPACE HELLAS (CYPRUS - - - - - 1 470 - 

θυγατρικές - - - - - 1 470 - 
 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Μ.Υ. 40 1 80 40 3.019 3.073 - - 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΛΚΥΟΝΑ - - 2 123 771 164 615 - 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Unisystems Συστήµατα Πληροφορικής Α.E.E – SPACE 
HELLAS 

1 - 2 8 17 17 - - 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ SPACE HELLAS ΑΕ - KB IMPULS HELLAS AE 
«Ανάπτυξη Υποδοµών για την αρχική εξυπηρέτηση αναγκών των 
φορέων του ∆ηµόσιου Τοµέα αποµακρυσµένων περιοχών για 
προηγµένες τεχνολογίες επικοινωνιών µε την χρήση του ∆ηµόσιου 
∆ορυφορικού Συστήµατος Hellas Sat – ∆όρυ» 

- - 1 - -1.470 -1.470 - - 

Κοινοπραξίες 41 1 85 171 2.337 1.789 615 - 
MOBICS Τηλεπικοινωνίες & Συµβουλευτικές Υπηρεσίες Ε.Π.Ε - - 12 19 - 11 15 - 

SPACE CONSULTING A.E. 161 3 - - 836 793 - - 

SPACE ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ Α.Ε. - - 245 256 142 717 - - 

SPACE VISION A.E. - 37 1 118 271 47 - - 

Λοιπά συνδεόµενα µέρη 161 40 258 393 1.249 1.568 15 - 
 

Σύνολο Εταιρίας 202 41 343 564 3.586 3.358 1.100 - 

 
 
 
 
 

Όµιλος 

Έσοδα Έξοδα Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

30/6 30/6 30/6 30/6 

Ποσά εκφρασµένα σε χιλ € 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 
 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Μ.Υ. 40 1 80 40 3.019 3.073 - - 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΛΚΥΟΝΑ - - 2 123 771 164 615 - 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Unisystems Συστήµατα Πληροφορικής Α.E.E – SPACE 
HELLAS 

1 - 2 8 17 17 - - 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ SPACE HELLAS ΑΕ - KB IMPULS HELLAS AE 
«Ανάπτυξη Υποδοµών για την αρχική εξυπηρέτηση αναγκών των 
φορέων του ∆ηµόσιου Τοµέα αποµακρυσµένων περιοχών για 
προηγµένες τεχνολογίες επικοινωνιών µε την χρήση του ∆ηµόσιου 
∆ορυφορικού Συστήµατος Hellas Sat – ∆όρυ» 

- - 1 - -1.470 -1.470 - - 

Κοινοπραξίες 41 1 85 171 2.337 1.789 615 - 
MOBICS Τηλεπικοινωνίες & Συµβουλευτικές Υπηρεσίες Ε.Π.Ε - - 12 19 - 11 15 - 

SPACE CONSULTING A.E. 161 3 - - 836 793 - - 

SPACE ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ Α.Ε. - - 245 256 142 717 - - 

SPACE VISION A.E. - 37 1 118 271 47 - - 

Λοιπά συνδεόµενα µέρη 161 40 258 393 1.249 1.568 15 - 
 

Σύνολο  Οµίλου 202 41 343 564 3.586 3.357 630 - 
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Από τον  ανωτέρω πίνακα  οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα µε τις Θυγατρικές έχουν απαλειφθεί από τα ενοποιηµένα 
στοιχεία του Οµίλου. Το µεγαλύτερο µέρος των απαιτήσεων προέρχεται από την ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 
Ε.Μ.Υ.  για την οποία έχει  εκδοθεί πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου στις 16 Φεβρουαρίου 2011  και 
συνέπεια αυτού προβλέπονται σηµαντικές εισπράξεις.  Έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις  
ποσού σε € 100 χιλ. η οποία αφορά την ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΛΚΥΟΝΑ.    
 
Οι υπηρεσίες από και προς συνδεδεµένα µέρη, όπως και οι πωλήσεις και οι αγορές αγαθών, γίνονται σύµφωνα µε 
τους τιµοκαταλόγους που ισχύουν και για µη συνδεδεµένα µέρη. 
 
Πίνακας  Συναλλαγών ∆ιευθυντικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης : 
 

Ποσά εκφρασµένα σε χιλ € 
Όµιλος Εταιρία 

30.06.2011 30.06.2010 30.06.2011 30.06.2010 

Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών 
στελεχών και µελών της διοίκησης  

675 507 675 507 

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη 
της διοίκησης (Λογαριασµοί επί αποδόσει) 

18 12 18 12 

Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και 
µέλη της διοίκησης 

82 191 82 24 

 
Το ποσό που αναφέρεται στις Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης αφορά ανεξόφλητες 
οφειλές προς τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
Πίνακας Εγγυήσεων για όρια Χρηµατοδότησης :  
 

Ποσά εκφρασµένα σε χιλ € 
Όµιλος Εταιρία 

30.06.2011 30.06.2010 30.06.2011 30.06.2010 

Εγγυηµένα όρια χρηµατοδότησης έναντι 
Τραπεζών για τις θυγατρικές και συγγενείς 
εταιρίες & κοινοπραξίες 

2.042 3.218 2.042 3.218 

Χρησιµοποιηµένα εκ των εγκριθέντων 
εγγυηµένων ορίων χρηµατοδότησης έναντι 
Τραπεζών για τις θυγατρικές και συγγενείς 
εταιρίες & κοινοπραξίες 

0 0 0 0 

Εγγυητικές επιστολές προκαταβολών και  καλής 
εκτέλεσης 

2.042 3.218 2.042 3.218 

 
 
 

2.7 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο:  

∆εν υπάρχουν άλλα µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων γεγονότα τα οποία να αφορούν είτε τον Όµιλο 
είτε την εταιρία στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.  
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Όσα αναφέρθηκαν παραπάνω σχετικά µε την οικονοµική κατάσταση  της Εταιρίας, και του Οµίλου µπορούν να 
διαπιστωθούν από τις Οικονοµικές Καταστάσεις της 30ης  Ιουνίου 2011. 
 
 

 
 

Αγία Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2011 
 
 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
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3 ΕΚΘΕΣΗ  ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ 
ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ  

 

 

Accountants &
business advisers

PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.

 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

 
Προς τους µετόχους της «SPACE HELLAS A.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ-Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» 
 
 
Εισαγωγή 
Επισκοπήσαµε τη συνηµµένη συνοπτική εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της 
«SPACE HELLAS AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 
ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ-Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»  (η Εταιρεία) και των θυγατρικών της 
30ης Ιουνίου 2011 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, 
µεταβολών καθαρής θέσης και ταµειακών ροών της εξάµηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ηµεροµηνία, καθώς 
και τις επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση, η 
οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν.3556/2007.  Η 
∆ιοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής 
πληροφόρησης, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται στην Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά (∆ιεθνές Λογιστικό 
Πρότυπο «∆ΛΠ» 34). ∆ική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε συµπέρασµα επί αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής 
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης µε βάση την επισκόπησή µας. 
 
Εύρος Επισκόπησης 
∆ιενεργήσαµε την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση ενδιάµεσης 
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας». Η επισκόπηση 
της ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτηµάτων κυρίως προς 
πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηµατοοικονοµικά και λογιστικά θέµατα και στην εφαρµογή αναλυτικών και 
άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς µικρότερο από αυτό του ελέγχου που 
διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν µας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουµε 
τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά θέµατα τα οποία θα µπορούσαν να 
εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, µε την παρούσα δεν διατυπώνουµε γνώµη ελέγχου. 

Συµπέρασµα 

Με βάση την επισκόπησή µας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε θα µας οδηγούσε στο συµπέρασµα 
ότι η συνηµµένη ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, 
σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34. 
 
Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων 
Η επισκόπησή µας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της προβλεπόµενης 
από το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης, µε τη συνηµµένη χρηµατοοικονοµική 
πληροφόρηση. 
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Accountants &
business advisers

PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Αθήνα, 30 Αυγούστου  2011 

PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές  

PANNELL KERR FORSTER  
International Limited  

Λ. Κηφισίας 124, 115 26 Αθήνα ΑΝ∆ΡΕΑΣ Γ. ΠΟΥΡΝΟΣ 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 132 Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 35081 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

The PKF International Association is an association of legally independent firms.

Τηλ  210 7480600

Λ. Κηφισίας 124    115 26 Αθήνα

Κορίνθου 4-8    262 23 Πάτρα    Τηλ 2610 453669 - 454981     2610 453448

Fax 210 7483600    Email pkfathen@otenet.gr    www.pkf.com
PKF    
PKF    Fax 
PKF    Fax
PKF    Fax 
PKF    Fax 26410 39312

Αλ. Παπαναστασίου 33    546 39 Θεσσαλονίκη    Τηλ/ 2310 944991

∆. Μποφώρ 7    712 02 Ηράκλειο Κρήτης    Τηλ/ 2810 229383
Ι. Στάικου 7    301 00 Αγρίνιο    Τηλ 26410 59599    
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4 ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΠΟ 1ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 

4.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 

ποσά εκφρασµένα σε χιλ. € 

Σ
Η

Μ
Ε

ΙΏ
Σ

Ε
Ι
Σ

 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

01.01-
30.06.2011 

01.01-
30.06.2010 

01.04-
30.06.2011 

01.04-
30.06.2010 

01.01-
30.06.2011 

01.01-
30.06.2010 

01.04-
30.06.2011 

01.04-
30.06.2010 

Κύκλος εργασιών 4.6.7 20.438 22.128 11.182 13.429 20.041 21.823 10.980 13.269 
Κόστος Πωληθέντων   -14.300 -16.019 -7.757 -10.124 -14.115 -15.797 -7.667 -9.971 
Μικτά κέρδη / (ζηµιές)  6.138 6.109 3.425 3.305 5.926 6.026 3.313 3.298 
Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης   4.6.8 423 177 271 82 392 157 241 62 
Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας 4.6.9 -2.439 -2.385 -1.335 -1.341 -2.423 -2.367 -1.324 -1.326 

Έξοδα λειτουργίας ερευνών & ανάπτυξης 4.6.9 -174 -187 -105 -112 -174 -187 -105 -112 

Έξοδα λειτουργίας ∆ιαθέσεως 4.6.9 -2.126 -2.337 -1.127 -1.235 -2.126 -2.337 -1.127 -1.235 

Άλλα έξοδα  εκµετάλλευσης 4.6.10 -150 -247 -120 -119 -126 -247 -97 -119 
Αποτελέσµατα Προ φόρων Χρηµατοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσµάτων    1.672 1.130 1.009 580 1.469 1.045 901 568 
Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα   1 108 -23 56 1 94 0 54 
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα  -1.281 -796 -799 -465 -1.262 -747 -786 -419 
Κέρδη / ζηµιές από συγγενείς Επιχειρήσεις  -92 -171 -50 -24 -92 -171 -50 -24 
Αποτελέσµατα Προ φόρων  300 270 137 147 116 221 65 179 

Μείον/  Φόροι 4.6.11 -111 -175 -57 -161 -90 -165 -50 -161 
Κέρδη µετά από φόρους (Α)  189 95 80 -14 26 56 15 18 

- Ιδιοκτήτες µητρικής  187 95 78 -14 26 56 15 18 
- ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας  2 0 2 0 - - - - 

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους           
Επίδραση ισοτιµιών από την µετατροπή της οικονοµικής κατάστασης υποθυγατρικής σε ξένο 
νόµισµα 

 -7 15 15 25 0 0 0 0 

Επίδραση από την κατάργηση του προγράµµατος δικαιωµάτων προαίρεσης του προσωπικού  0 -409 0 -409 0 -409 0 -409 
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)  -7 -393 15 -384 0 -409 0 -409 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β)  182 -298 95 -398 26 -353 15 -391 

- Ιδιοκτήτες µητρικής  180 -298 93 -398 26 -353 15 -391 
- ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας  2 0 2 0 - - - - 

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά (σε €)  0,0290 0,0147 0.0121 -0,0022 0,0040 0,087 0,0022 0,0028 
 

 ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Αποτελέσµατα Προ φόρων Χρηµατοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσµάτων  & 
αποσβέσεων (EBITDA) 

 2.103 1.592 1.222 813 1.900 1.507 1.114 800 

Μείον Αποσβέσεις  431 462 213 233 431 462 213 232 
Αποτελέσµατα Προ φόρων Χρηµατ/κών & επενδυτικών αποτελεσµάτων  (EBIT)  1.672 1.130 1.009 580 1.469 1.045 901 568 
Κέρδη προ φόρων   300 270 137 147 116 221 65 179 
Κέρδη µετά από φόρους  189 95 80 -14 26 56 15 18 
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους  -7 -393 15 -384 0 -409 0 -409 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους  182 -298 95 -398 26 -353 15 323 
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4.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

ποσά εκφρασµένα σε χιλ € 

Σ
Η

Μ
Ε

ΙΏ
Σ

Ε
ΙΣ

 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

30.06.2011 31.12.2010 30.06.2011 31.12.2010 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ      

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  
    

Ιδιοχρησιµοποιούµενα  Ενσώµατα πάγια   4.6.12 11.028 11.293 11.028 11.293 

Επενδύσεις σε Ακίνητα 4.6.14 1.000 1.000 0 0 

Υπεραξία επιχείρησης 4.6.15 428 428 428 428 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 4.6.13 355 403 355 403 
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 4.6.17 0 0 34 34 
Επενδύσεις σε συνδεδεµένες & λοιπές επιχειρήσεις  4.6.17 428 475 605 578 
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις    142 72 142 72 

Σύνολο µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων   13.381 13.671 12.592 12.808 

      

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       

Αποθέµατα 4.6.18 3.250 3.224 3.250 3.224 

Απαιτήσεις από πελάτες 4.6.19 29.314 31.981 29.062 31.799 
Λοιπές Απαιτήσεις  4.6.20 5.763 5.060 6.198 5.582 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία   13 12 13 12 
Προκαταβολές  4.6.21 2.146 1.555 2.145 1.555 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 4.6.22 431 1.959 378 1.545 

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων  40.917 43.791 41.046 43.717 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  54.298 57.462 53.638 56.525 

      

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       

Κεφάλαιο και Αποθεµατικά      

Εκδοθέν κεφάλαιο 4.6.23 10.330 10.330 10.330 10.330 
Υπέρ το άρτιο έκδοση   53 53 53 53 
∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας κτιρίων & οικοπέδων βάσει 
∆.Λ.Π. 

 3.435 3.435 3.435 3.435 

Λοιπά αποθεµατικά  667 674 671 671 
Σωρευµένα κέρδη / ζηµιές  575 388 -418 -444 

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους της 
Μητρικής 

 15.060 14.880 14.071 14.045 

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας  6 4 - - 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  15.066 14.884 14.071 14.045 

      

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις      

Λοιπές Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 4.6.25 11 11 627 635 
Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές υποχρεώσεις 4.6.24 1.575 1.608 1.067 1.067 
Προβλέψεις 4.6.29 131 122 131 122 
Υποχρεώσεις παροχών αποχωρήσεως 4.6.26 51 126 51 126 
Αναβαλλόµενοι Φόροι  4.6.27 625 543 625 543 

Σύνολο Μακροπροθέσµων υποχρεώσεων  2.393 2.410 2.501 2.493 

      

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις      

Προµηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις  4.6.28 11.210 15.241 11.493 15.193 
Υποχρεώσεις από φόρους τέλη  2.071 2.162 2.015 2.094 
Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια(τράπεζες)  23.558 22.765 23.558 22.700 

Σύνολο Βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων  36.839 40.168 37.066 39.987 

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων και Υποχρεώσεων   54.298 57.462 53.638 56.525 
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4.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ  

 
Πίνακας κατάστασης µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων  Εταιρίας: 
 

ποσά εκφρασµένα σε χιλ. € 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Υπέρ 
το 

άρτιο 

∆ιαφορές 
από αν/γή 

αξίας 
κτιρίων & 
οικοπέδων 

βάσει 
∆.Λ.Π. 

∆ικαιώ- 
µατα 

προαιρέ-
σεως 

αγοράς 
µετοχών 

Ίδιες 
Μετοχές 

Λοιπά 
αποθε-
µατικά 

Σωρευµένα 
κέρδη 
(ζηµιές 

Σύνολο 

  

Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων για την χρήση 01.01-30.06.2010 

Υπόλοιπα κατά την 1η 
Ιανουαρίου 2010 σύµφωνα 
µε τα ∆ΠΧΠ 

10.530 53 3.435 202 -811 671 129 14.209 

Καθαρά Αποτελέσµατα περιόδου 
από συνεχιζόµενες & διακοπείσες 
δραστηριότητες 

0 0 0 0 0 0 56 56 

Αύξηση / (µείωση) µετοχικού 
κεφαλαίου 

-200 0 0 0 0 0 0 -200 

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα  0 0 0 0 0 0 0 0 
Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο 
απ’ ευθείας στην καθαρή θέση 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Αγορές (πωλήσεις) ιδίων µετοχών 0 0 0 0 0 0 0 0 
Πρόβλεψη για δικαιώµατα 
προαίρεσης µετοχών (∆ΠΧΠ 2) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Κατάργηση του προγράµµατος 
δικαιωµάτων προαίρεσης 
µετοχών και ακύρωση των Ιδίων 
µετοχών. 

0 0 0 -202 811 0 -409 200 

Υπόλοιπα κατά την 30η 
Ιουνίου 2010 σύµφωνα µε τα 
∆ΠΧΠ 

10.330 53 3.435 0 0 671 -224 14.264 

         

Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων για την χρήση 01.01-30.06.2011 

Υπόλοιπα κατά την 1η 
Ιανουαρίου 2011 σύµφωνα 
µε τα ∆ΠΧΠ 

10.330 53 3.435 0 0 671 -444 14.045 

Καθαρά Αποτελέσµατα περιόδου 
από συνεχιζόµενες & διακοπείσες 
δραστηριότητες 

0 0 0 0 0 0 26 26 

Αύξηση / (µείωση) µετοχικού 
κεφαλαίου 

0 0 0 0 0 0 0 0 

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα  0 0 0 0 0 0 0 0 
Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο 
απ’ ευθείας στην καθαρή θέση 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Αγορές (πωλήσεις) ιδίων µετοχών 0 0 0 0 0 0 0 0 
Πρόβλεψη για δικαιώµατα 
προαίρεσης µετοχών (∆ΠΧΠ 2) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Υπόλοιπα κατά την 30η 
Ιουνίου 2011 σύµφωνα µε τα 
∆ΠΧΠ 

10.330 53 3.435 0 0 671 -418 14.071 

Σηµείωση: 
Προηγουµένης περιόδου 
� Σύµφωνα µε την από  30η  του µηνός Ιουνίου 2010, απόφαση της  Εικοστής Τέταρτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης  ακυρώνονται οι ίδιες 

µετοχές που κατέχει η εταιρία µε την από 29-6-2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων περί αγοράς ιδίων µετοχών και 
διανοµής τους στο προσωπικό της εταιρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις της § 2 του άρθρου 16 του Ν. 2190/20, λόγω µη υλοποίησης του 
προγράµµατος ως προς το σκέλος της διανοµής στο προσωπικό των ιδίων µετοχών. 



SPACE HELLAS A.E  
Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 

(περιόδου 1ης Ιανουαρίου έως 30ης Ιουνίου 2011)

 
 

 
23 

Πίνακας κατάστασης µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων  Οµίλου: 
 

ποσά εκφρασµένα σε 
χιλ. € 

Μετοχι
-κό 

Κεφά-
λαιο 

Υπέρ 
το 

άρτιο 

∆ιαφορές 
από αν/γή 

αξίας 
κτιρίων & 
οικοπέδων 
βάσει ∆.Λ.Π 

∆ικαιώ- 
µατα 

προαιρέ-σεως 
αγοράς 

µετοχών 

Ίδιες 
Μετοχές 

Λοιπά 
αποθε-
µατικά 

∆ικ/τα 
Μ/φίας 

Σωρευ-
µένα 

κέρδη 
(ζηµιές) 

Σύνολο 

Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων για την χρήση 01.01-30.06.2010 

Υπόλοιπα κατά την 1η 
Ιανουαρίου 2010 
σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 

10.530 53 3.435 202 -811 671 0 670 14.750 

Καθαρά Αποτελέσµατα 
περιόδου από 
συνεχιζόµενες & 
διακοπείσες 
δραστηριότητες 

0 0 0 0 0 0 0 95 95 

Αύξηση / (µείωση) 
µετοχικού κεφαλαίου 

-200 0 0 0 0 0 0 0 -200 

∆ιανεµηθέντα  µερίσµατα  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Καθαρό εισόδηµα 
καταχωρηµένο απ’ ευθείας 
στην καθαρή θέση 

0 0 0 0 0 0 4 0 4 

Αγορές (πωλήσεις) ιδίων 
µετοχών 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Πρόβλεψη για δικαιώµατα 
προαίρεσης µετοχών (∆ΠΧΠ 
2) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Κατάργηση του 
προγράµµατος 
δικαιωµάτων προαίρεσης 
µετοχών και ακύρωση 
των Ιδίων µετοχών 

0 0 0 -202 811 0 0 -409 200 

Συναλλαγµατική διαφορά 
µετατροπής αξιών σε € 

0 0 0 0 0 15 0 0 15 

Υπόλοιπα κατά την 30η 

Ιουνίου 2010 σύµφωνα 
µε τα ∆ΠΧΠ 

10.330 53 3.435 0 0 686 4 356 14.864 

          

Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων για την χρήση 01.01-30.06.2011 

Υπόλοιπα κατά την 1η 
Ιανουαρίου 2011 
σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 

10.330 53 3.435 0 0 674 4 388 14.884 

Καθαρά Αποτελέσµατα 
περιόδου από 
συνεχιζόµενες & 
διακοπείσες 
δραστηριότητες 

0 0 0 0 0 0 2 187 189 

Αύξηση / (µείωση) 
µετοχικού κεφαλαίου 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

∆ιανεµηθέντα  µερίσµατα  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Καθαρό εισόδηµα 
καταχωρηµένο απ’ ευθείας 
στην καθαρή θέση 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Αγορές (πωλήσεις) ιδίων 
µετοχών 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Συναλλαγµατική διαφορά 
µετατροπής αξιών σε € 

0 0 0 0 0 -7 0 0 -7 

Υπόλοιπα κατά την 30η 
Ιουνίου 2011 σύµφωνα 
µε τα ∆ΠΧΠ 

10.330 53 3.435 0 0 667 6 575 15.066 

Σηµείωση: 
� Το κονδύλι ποσού €  - 7χιλ.   το οποίο καταχωρήθηκε απ’ ευθείας στην καθαρή θέση αφορά , συναλλαγµατική διαφορά µετατροπής αξιών σε € 

της υποθυγατρικής µας SPACE SYSTEM INTEGRATOR S.R.L. κατά την τρέχουσα περίοδο και κατά € 15 χιλ. την προηγούµενη. 
� Σύµφωνα µε την από  30η  του µηνός Ιουνίου 2010, απόφαση της  Εικοστής Τέταρτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης  ακυρώθηκαν οι ίδιες 

µετοχές που κατείχε η εταιρία µε την από 29-6-2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων περί αγοράς ιδίων µετοχών και 
διανοµής τους στο προσωπικό της εταιρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις της § 2 του άρθρου 16 του Ν. 2190/20, λόγω µη υλοποίησης του 
προγράµµατος ως προς το σκέλος της διανοµής στο προσωπικό των ιδίων µετοχών. 
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4.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  

ποσά εκφρασµένα σε χιλ. € 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

01.01-
30.06.2011 

01.01-
30.06.2010 

01.01-
30.06.2011 

01.01-
30.06.2010 

Λειτουργικές δραστηριότητες 
  

  

Κέρδη προ φόρων  300 270 116 221 
Πλέον / µείον προσαρµογές για:     
Αποσβέσεις 431 462 431 462 

Προβλέψεις -1.423 -1.025 -1.423 -1.025 

Συναλλαγµατικές διαφορές -130 201 -123 185 

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

66 56 66 72 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.282 796 1.262 747 
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές 
δραστηριότητες: 

    

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων -25 335 -25 335 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 2.484 952 2.559 946 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -3.776 285 -3.415 252 
(Μείον):     
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -1.294 -831 -1.274 -782 
Καταβεβληµένοι φόροι -84 -211 -79 -214 

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

-2.169 1.290 -1.905 1.199 

Επενδυτικές δραστηριότητες     

Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -124 -1.754 -124 -754 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων 3 14 3 14 
Τόκοι εισπραχθέντες 1 108 1 95 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) 

-120 -1.632 -120 -645 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες     

Εισπράξεις µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής 0 400 0 0 

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 1.138 1.596 1.137 946 
Εξοφλήσεις ∆ανείων -377 -3.435 -279 -3.424 

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

761 -1.439 858 -2.478 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) 

-1.528 -1.781 -1.167 -1.924 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 1.959 4.341 1.545 4.206 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 431 2.560 378 2.282 
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4.5 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ SPACE HELLAS  

44..55..11  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ    ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  

Η «SPACE HELLAS Ανώνυµη Εταιρία Συστήµατα και Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής, Ασφάλειας – 
Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας» µε διακριτικό τίτλο «SPACE HELLAS», συνεστήθη µε το 
υπ’αρ. 86369/15.7.85 συµβόλαιο του συµβολαιογράφου Κων/νου Χριστοδούλου, το οποίο εγκρίθηκε µε την 
Απόφαση υπ’ αρ. ΕΜ 4728/1.8.85 του Νοµάρχη Αττικής, που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2929/8.8.85 ΤΑΕ & ΕΠΕ 
όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την από 8-7-2007 Απόφαση µε αρ.πρωτ. Κ2-10518 του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η 
διάρκεια της Εταιρίας ορίσθηκε αρχικά 100 ετής και έδρα της ο ∆ήµος Αγίας Παρασκευής, Νοµού  Αττικής.      Με 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρίας της 30-6-2008  που εγκρίθηκε µε την υπ’ αρ. Κ2 
9624/1-9-2008 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, που καταχωρήθηκε στο ΜΑΕ στις 1.9.2008 και 
δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 10148/3.9.2008 ΤΑΕ & ΕΠΕ, η διάρκεια της Εταιρίας ορίσθηκε έως τις 23.7.2049.  Η 
Εταιρία έχει αριθµό ΜΑΕ 13966/06/Β/86/95 και Αριθµό Φορολογικού Μητρώου 094149709. 

44..55..22  ΠΠΕΕΡΡΙΙΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗ  ΑΑΝΝΤΤΙΙΚΚΕΕΙΙΜΜΕΕΝΝΟΟΥΥ  

Η Space Hellas είναι ένας κορυφαίος System Integrator και Value Added Solutions Provider  στο χώρο των 
Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής και ασφάλειας.  Προσφέρει ολοκληρωµένες λύσεις πιστοποιηµένες σύµφωνα µε 
το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001: 2008 καθώς και το πρότυπο ISO/IEC 27001:2005 µε το οποίο 
εξασφαλίζει ότι στις διαδικασίες της εµπεριέχονται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι σε θέµατα εµπιστευτικότητας, 
ακεραιότητας και διαθεσιµότητας της πληροφορίας έτσι ώστε να προστατεύονται δεδοµένα και εµπλεκόµενοι 
πόροι σε κάθε εµπορική  δραστηριότητα. Στο πελατολόγιο της συγκαταλέγονται οι µεγαλύτερες τράπεζες και 
ιδιωτικές εταιρίες, βιοµηχανίες, αλυσίδες καταστηµάτων, παροχείς τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, υπουργεία και 
οργανισµοί του ∆ηµοσίου, καθώς και οι Ένοπλες ∆υνάµεις.  

 
Ειδικότερα η εταιρία δραστηριοποιείται µε προϊόντα και υπηρεσίες στους εξής τοµείς: 
 
� Ολοκληρωµένα δίκτυα δεδοµένων κάθε µορφής (ενσύρµατα, ασύρµατα, δορυφορικά). 

� Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και γραµµών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

� Λύσεις, εφαρµογές και υπηρεσίες πληροφορικής για µεγάλες επιχειρήσεις. 

� Τηλεφωνικά κέντρα, εταιρικά τηλεφωνικά δίκτυα και υπηρεσίες. 

� Συστήµατα ασφάλειας πληροφοριακών συστηµάτων και δικτύων. Μελέτες, εφαρµογές και πιστοποιήσεις. 

� Ηλεκτροµηχανολογικές και δικτυακές υποδοµές. Computer rooms. 

� ∆οµηµένη καλωδίωση κτιρίων µε χαλκό και οπτικές ίνες. 

� Συστήµατα φυσικής ασφάλειας και εποπτείας εγκαταστάσεων. 

� Υποδοµές δικτύων και πληροφορικής τηλεπικοινωνιακών φορέων. 

� Ολοκλήρωση συστηµάτων υψηλής τεχνολογίας (System Integration). 

� Εµπορικό ∆ίκτυο διάθεσης προϊόντων κινητής τηλεφωνίας. 

� Ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράµµατα, σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

44..55..33  ΣΣΥΥΝΝΘΘΕΕΣΣΗΗ  ∆∆ΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΟΟΥΥΛΛΙΙΟΟΥΥ  

Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου όπως καταχωρίθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών του Υπουργείου 
Ανάπτυξης µε αρ. Πρωτ.: K2-6435 την 07-07-2010 και σύµφωνα µε το Πρακτικό από 01-07-2010 της Εταιρίας µας 
διαµορφώθηκε ως εξής: 

  
� Μανωλόπουλος ∆ηµήτριος του Σπυρίδωνος, Πρόεδρος ∆ιοικητικού Συµβουλίου και εκτελεστικό µέλος. 
� ∆ροσινός Παρασκευάς του ∆ηµητρίου, ∆/νων Σύµβουλος και εκτελεστικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
� Μπέλλος Χρήστος του Παναγιώτη, Α’ Αντιπρόεδρος, και µη εκτελεστικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
� Μανωλόπουλος Σπυρίδων του ∆ηµητρίου, Β’ Αντιπρόεδρος και µη εκτελεστικό µέλος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου. 
� Λαγογιάννης Γεώργιος του Παναγιώτη, εκτελεστικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
� Χουχουλής ∆ηµήτριος του  Ευαγγέλου, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
� Καπόπουλος Λύσανδρος του Κωνσταντίνου, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
Η θητεία του ανωτέρω ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι µέχρι 30-6-2015. 
 
Επίσης µε την από 30-6-2009 Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 10 
του καταστατικού της, ώστε να δίδεται η δυνατότητα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της, να είναι µέχρι 
εννέα (9). 
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44..55..44  ∆∆ΟΟΜΜΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΟΟΜΜΙΙΛΛΟΟΥΥ  

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις (Όµιλος) περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής 
Εταιρίας, της θυγατρικής της των συγγενών εταιριών καθώς και των κοινοπραξιών.  Παρατίθεται πίνακας µε τις 
συµµετοχές του Οµίλου και την µέθοδο ενοποίησης τους στις 30.06.2011:  
 

Επωνυµία Εταιρίας Σχέση Συµµετοχής 
Μέθοδος 

ενοποίησης 
‘Έδρα 

Ποσά εκφρασµένα σε χιλ. € Άµεση Έµµεση   
 

    

Θυγατρικές Εταιρίες      

SPACE HELLAS (CYPRUS) LTD 100%  Ολική Κύπρος 

SPACE HELLAS   SYSTEM INTEGRATOR S.R.L.  99% Ολική ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

Συγγενείς εταιρίες& κοινοπραξίες     

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Μ.Υ. 67,5%  Καθαρή θέση Ελλάδα 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΛΚΥΟΝΑ 99%  Καθαρή θέση Ελλάδα 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Unisystems Συστήµατα Πληροφορικής Α.E.E (πρώην INFO 
QUEST)– SPACE HELLAS 

35%  Καθαρή θέση Ελλάδα 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ SPACE HELLAS ΑΕ - KB IMPULS HELLAS AE «Ανάπτυξη Υποδοµών 
για την αρχική εξυπηρέτηση αναγκών των φορέων του ∆ηµόσιου Τοµέα αποµακρυσµένων 
περιοχών για προηγµένες τεχνολογίες επικοινωνιών µε την χρήση του ∆ηµόσιου 
∆ορυφορικού Συστήµατος Hellas Sat – ∆όρυ»  

50%  Καθαρή θέση Ελλάδα 

Λοιπές Εταιρίες     

MOBICS Τηλεπικοινωνίες & Συµβουλευτικές Υπηρεσίες Ε.Π.Ε 19,32%  - Ελλάδα 
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4.6 ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

44..66..11  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  

Οι συνηµµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1ης Ιανουαρίου έως 30ης Ιουνίου 2011 
περιλαµβάνουν τις εταιρικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της «SPACE HELLAS» και τις ενοποιηµένες 
ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις αυτής.  Η «SPACE HELLAS» αποτελεί την µητρική εταιρία του Οµίλου. Οι 
µετοχές της εταιρίας είναι κοινές ονοµαστικές και έχουν εισαχθεί στην παράλληλη αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών 
Αθηνών την 29-9-2000.   H «SPACE HELLAS» από το 1985 δραστηριοποιείται στην αγορά Τηλεπικοινωνιών, 
Πληροφορικής και ασφάλειας, προσφέροντας ολοκληρωµένες λύσεις και Υπηρεσίες σε ∆ηµόσιους Οργανισµούς, σε 
Ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις.   Έχει την έδρα της στον ∆ήµο Αγίας Παρασκευής, Ν. Αττικής, Λεωφ. Μεσογείων 
312.   Η ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρίας είναι http://www.space.gr.   Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις 
της Εταιρίας και του Οµίλου για τη περίοδο 1ης  Ιανουαρίου έως 30ης  Ιουνίου 2011, έχουν εγκριθεί προς 
δηµοσίευση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας µε το πρακτικό Νο 1.956 την 29η Αυγούστου 2011.   Τα 
δηµοσιοποιηµένα στον τύπο Συνοπτικά Οικονοµικά Στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη 
ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των 
αποτελεσµάτων της Εταιρίας και του Οµίλου, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 
(«∆ΠΧΠ»).  Επίσης, επισηµαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά 
στοιχεία έχουν γίνει ορισµένες συµπτύξεις.  

44..66..22  ΑΑΡΡΧΧΕΕΣΣ  ΣΣΥΥΝΝΤΤΑΑΞΞΗΗΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΕΕΩΩΝΝ  

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Οµίλου της 30ης  Ιουνίου 2011, που εγκρίθηκαν  την   29.08.2011 

Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής και ασφάλειας από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας µας, έχουν συνταχθεί µε 
βάση την αρχή της συνεχούς επιχειρηµατικής δραστηριότητας (going concern) και την αρχή του ιστορικού 
κόστους (historical cost convention), όπως αυτή τροποποιείται µε την αναπροσαρµογή συγκεκριµένων στοιχείων 
ενεργητικού σε εύλογες αξίες (εµπορικό χαρτοφυλάκιο χρεογράφων και ακίνητα) και είναι  σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή  
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, και ειδικότερα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο (∆.Λ.Π.) 34 
«Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις», τα οποία έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών 
Προτύπων (IASB), καθώς και τις ερµηνείες τους όπως αυτές εκδόθηκαν από την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων 
(I.F.R.I.C.) της IASB και  έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε τον κανονισµό 1606/2002 µέχρι την 
31.12.2010.    
Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις παρέχουν περιορισµένη πληροφόρηση σε σχέση µε αυτές των ετήσιων 
οικονοµικών καταστάσεων και ως εκ τούτου θα πρέπει να διαβάζονται σε συνδυασµό µε τις τελευταίες 
δηµοσιευθείσες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2010.    
Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ (ή IFRS) απαιτεί τη χρήση ορισµένων 
σηµαντικών  λογιστικών εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσης από την ∆ιοίκηση  στην διαδικασία εφαρµογής των 
λογιστικών αρχών της Εταιρίας. Οι σηµαντικές παραδοχές που έγιναν αναφέρονται στις σηµειώσεις των 
Οικονοµικών Καταστάσεων, όπου εκρίθη σκόπιµο.   Σηµειώνεται ότι παρά το γεγονός ότι οι εκτιµήσεις αυτές  
βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της ∆ιοίκησης της Εταιρίας και του Οµίλου σε σχέση µε τις τρέχουσες 
συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτές. 
 

44..66..33  ΝΝΕΕΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΤΤΥΥΠΠΑΑ,,  ΑΑΝΝΑΑΘΘΕΕΩΩΡΡΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΤΤΥΥΠΠΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΡΡΜΜΗΗΝΝΕΕΙΙΕΕΣΣ  

Νέα πρότυπα, αναθεωρήσεις προτύπων και ερµηνείες που έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικά για τις λογιστικές 
περιόδους  που ξεκινούν κατά την διάρκεια της παρούσας χρήσης ή µεταγενέστερα καθώς και η  εκτίµηση της 
διοίκησης της εταιρίας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή τους στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου 
και της Εταιρίας, παρατίθεται παρακάτω: 

4.6.3.1 Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονοµική χρήση 

∆ΛΠ 24 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2011).  Η παρούσα τροποποίηση επιχειρεί να µειώσει τις γνωστοποιήσεις των 
συναλλαγών ανάµεσα σε συνδεδεµένα µέρη δηµοσίου (government-related entities) και να αποσαφηνίσει την 
έννοια του συνδεδεµένου µέρους. Συγκεκριµένα, καταργείται η υποχρέωση των συνδεδεµένων µερών δηµοσίου να 
γνωστοποιήσουν τις λεπτοµέρειες όλων των συναλλαγών µε το δηµόσιο και µε άλλα συνδεδεµένα µέρη δηµοσίου, 
αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισµό του συνδεδεµένου µέρους και επιβάλλει την γνωστοποίηση όχι µόνο των 
σχέσεων, των συναλλαγών και των υπολοίπων ανάµεσα στα συνδεδεµένα µέρη αλλά και των δεσµεύσεων τόσο 
στις ατοµικές όσο και στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Ο Όµιλος θα εφαρµόσει αυτές τις αλλαγές από 
την ηµέρα που τίθενται σε εφαρµογή. 
 
∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 1η Φεβρουαρίου 2010). Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επεξηγήσεις σχετικά µε τον τρόπο µε 
τον οποίο ορισµένα δικαιώµατα πρέπει να ταξινοµηθούν. Συγκεκριµένα, δικαιώµατα, δικαιώµατα προαίρεσης ή 
δικαιώµατα αγοράς µετοχής για την απόκτηση συγκεκριµένου αριθµού ιδίων συµµετοχικών τίτλων της οικονοµικής 
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οντότητας για ένα συγκεκριµένο ποσό οποιουδήποτε νοµίσµατος, αποτελούν συµµετοχικούς τίτλους εάν η 
οικονοµική οντότητα προσφέρει αυτά τα δικαιώµατα, δικαιώµατα προαίρεσης ή δικαιώµατα αγοράς µετοχής, 
αναλογικά σε όλους τους υφιστάµενους µετόχους της ίδιας κατηγορίας των ιδίων, µη παραγώγων, συµµετοχικών 
τίτλων. Η συγκεκριµένη τροποποίηση δεν αναµένεται να έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 
 
Ε∆∆ΠΧΑ 19 «∆ιαγραφή Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων µε συµµετοχικούς τίτλους» (εφαρµόζεται για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2010).  Η ∆ιερµηνεία 19 αναφέρεται στο λογιστικό χειρισµό 
από την οικονοµική οντότητα που εκδίδει συµµετοχικούς τίτλους σε έναν πιστωτή, προκειµένου να διακανονιστεί, 
ολόκληρη ή εν µέρει, µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Η διερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο. 
 
Ε∆∆ΠΧΑ 14 (Τροποποίηση) «Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισµένων Παροχών, Ελάχιστο Απαιτούµενο 
Σχηµατισµένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους» (εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

µετά την 1 Ιανουαρίου 2011).  Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται σε περιορισµένες περιπτώσεις: όταν η οικονοµική 
οντότητα υπόκειται σε ελάχιστο απαιτούµενο σχηµατισµένο κεφάλαιο και προβαίνει σε πρόωρη καταβολή των 
εισφορών για κάλυψη αυτών των απαιτήσεων. Οι τροποποιήσεις αυτές επιτρέπουν σε µία τέτοια οικονοµική 
οντότητα να αντιµετωπίσει το όφελος από µια τέτοια πρόωρη πληρωµή ως περιουσιακό στοιχείο. Η διερµηνεία δεν 
έχει εφαρµογή στον Όµιλο.  

4.6.3.1 Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων για το 
2010 του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται  στα ∆ΠΧΑ ως 
επακόλουθο των αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του  Σ∆ΛΠ που δηµοσιεύτηκε τον Μάιο 
2010. Οι παρακάτω τροποποιήσεις, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2011.  Επίσης, εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις 
αυτές δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου.   
 
∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά µε: (α) 
συµφωνίες ενδεχόµενου τιµήµατος που προκύπτουν από συνενώσεις επιχειρήσεων µε ηµεροµηνίες απόκτησης που 
προηγούνται της εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 3 (2008), (β) την επιµέτρηση της µη ελέγχουσας συµµετοχής, και (γ) 
λογιστική αντιµετώπιση των συναλλαγών πληρωµής που βασίζονται σε αξίες µετοχών και που αποτελούν µέρος 
µιας επιχειρηµατικής συνένωσης, συµπεριλαµβανοµένων των επιβραβεύσεων που βασίζονται σε αξίες µετοχών και 
που δεν αντικαταστάθηκαν ή εκούσια αντικαταστάθηκαν. 
 
∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις». Οι τροποποιήσεις περιλαµβάνουν πολλαπλές διευκρινίσεις 
σχετικά µε τις γνωστοποιήσεις των χρηµατοοικονοµικών µέσων. 
 
∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων». Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι οικονοµικές οντότητες 
µπορούν να παρουσιάζουν την ανάλυση των συστατικών στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων είτε στην 
κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων είτε στις σηµειώσεις. 
 
∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις».  Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι τροποποιήσεις 
των ∆ΛΠ 21, ∆ΛΠ 28 και ∆ΛΠ 31 που απορρέουν από την αναθεώρηση του ∆ΛΠ 27 (2008) πρέπει να 
εφαρµόζονται µελλοντικά. 
 
∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά». Η τροποποίηση δίνει µεγαλύτερη έµφαση στις αρχές 
γνωστοποίησης που πρέπει να εφαρµόζονται σε σχέση µε σηµαντικά γεγονότα και συναλλαγές, 
συµπεριλαµβανοµένων των µεταβολών αναφορικά µε επιµετρήσεις στην εύλογη αξία, καθώς και στην ανάγκη 
επικαιροποίησης των σχετικών πληροφοριών από την πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση. 
 
Ε∆∆ΠΧΑ 13 «Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών». Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του όρου «εύλογη 
αξία», στο πλαίσιο της επιµέτρησης της επιβράβευσης των προγραµµάτων πιστότητας πελατών. 

4.6.3.1 Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές από περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από 1 Ιανουαρίου 
2012 

∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» - µεταβιβάσεις χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 

στοιχείων (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2011) . Η παρούσα 
τροποποίηση παρέχει τις γνωστοποιήσεις για µεταβιβασµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που δεν 
έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ολοκλήρου καθώς και για µεταβιβασµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που 
έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ολοκλήρου αλλά για τα οποία ο Όµιλος έχει συνεχιζόµενη ανάµειξη. Παρέχει επίσης  
καθοδήγηση για την εφαρµογή των απαιτούµενων γνωστοποιήσεων. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 

Ιανουαρίου 2013).  Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί το πρώτο µέρος της πρώτης φάσης στο έργο του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο 
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∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) για την αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόµηση και 
επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Το Σ∆ΛΠ 
στις επόµενες φάσεις του έργου θα επεκτείνει το ∆ΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την 
αποµείωση της αξίας και τη λογιστική αντιστάθµισης. Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης 
του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του καταστάσεις. Το ∆ΠΧΑ 9 δεν µπορεί να εφαρµοστεί νωρίτερα από τον Όµιλο διότι 
δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  Μόνο όταν υιοθετηθεί, ο Όµιλος θα αποφασίσει εάν θα εφαρµόσει 
το ∆ΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2013. 
 
∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που  ξεκινούν την ή µετά την 1η 
Ιανουαρίου 2013).  Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις 
απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών αλλά 
παρέχουν διευκρινίσεις για την εφαρµογή τους σε περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από 
άλλα πρότυπα. Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισµό της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά µε την 
επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο µε βάση το οποίο 
γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και καλύπτουν όλα 
τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που επιµετρούνται στην εύλογη αξία και όχι µόνο τα 
χρηµατοοικονοµικά. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων» (εφαρµόζεται στις ετήσιες  λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2012).   Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από τις οικονοµικές οντότητες να διαχωρίσουν 
τα στοιχεία που παρουσιάζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα σε δύο οµάδες, µε βάση το αν αυτά στο µέλλον  
είναι πιθανό να µεταφερθούν στα αποτελέσµατα χρήσεως ή όχι. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη  από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήµατος»  (εφαρµόζεται για ετήσιες  λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 

1η Ιανουαρίου 2012). Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 12 παρέχει µια πρακτική µέθοδο για την επιµέτρηση των 
αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόµενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων όταν 
επενδυτικά ακίνητα επιµετρώνται µε τη µέθοδο εύλογης αξίας σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα».  
Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζοµένους» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές  περιόδους που ξεκινούν την ή 

µετά την 1η Ιανουαρίου 2013).    Αυτή η τροποποίηση επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στην αναγνώριση και επιµέτρηση 
του κόστους των προγραµµάτων καθορισµένων παροχών και των παροχών εξόδου από την υπηρεσία (κατάργηση 
της µεθόδου του περιθωρίου), καθώς και στις γνωστοποιήσεις όλων των παροχών σε εργαζοµένους. Οι βασικές 
αλλαγές αφορούν κυρίως στην αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών, στην αναγνώριση του κόστους 
προϋπηρεσίας/ περικοπών, στην επιµέτρηση του εξόδου συντάξεων, στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις, στο 
χειρισµό των εξόδων και των φόρων που σχετίζονται µε τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών, καθώς και στη 
διάκριση µεταξύ βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων παροχών. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

4.6.3.2 Οµάδα προτύπων σχετικά µε ενοποίηση και από κοινού συµφωνίες (εφαρµόζονται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

Το Σ∆ΛΠ δηµοσίευσε πέντε νέα πρότυπα σχετικά µε ενοποίηση και τις από κοινού συµφωνίες: ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11, 
∆ΠΧΑ 12, ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση), ∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση). Αυτά τα πρότυπα εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013.  Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρµογή τους µόνο εάν 
ταυτόχρονα εφαρµοστούν και τα πέντε αυτά πρότυπα. Τα πρότυπα δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης των νέων προτύπων στις 
ενοποιηµένες οικονοµικές του καταστάσεις. Οι κυριότεροι όροι των προτύπων είναι οι εξής: 
 
∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις». Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες 
αναφορικά µε τον έλεγχο και την ενοποίηση, που παρέχονται στο ∆ΛΠ 27 και στο SIC 12. Το νέο πρότυπο αλλάζει 
τον ορισµό του ελέγχου ως καθοριστικού παράγοντα προκειµένου να αποφασιστεί εάν µια οικονοµική οντότητα θα 
πρέπει να ενοποιείται.  Το πρότυπο παρέχει εκτεταµένες διευκρινίσεις που υπαγορεύουν τους διαφορετικούς 
τρόπους κατά τους οποίους µία οικονοµική οντότητα (επενδυτής) µπορεί να ελέγχει µία άλλη οικονοµική οντότητα 
(επένδυση).  Ο αναθεωρηµένος ορισµός του ελέγχου εστιάζει στην ανάγκη να υπάρχει ταυτόχρονα το δικαίωµα (η 
δυνατότητα να κατευθύνονται οι δραστηριότητες που επηρεάζουν σηµαντικά τις αποδόσεις) και οι µεταβλητές 
αποδόσεις (θετικές, αρνητικές ή και τα δύο) προκειµένου να υπάρχει έλεγχος.  Τα νέο πρότυπο παρέχει επίσης 
διευκρινίσεις αναφορικά µε συµµετοχικά δικαιώµατα και δικαιώµατα άσκησης βέτο (protective rights), καθώς 
επίσης και αναφορικά µε σχέσεις πρακτόρευσης / πρακτορευοµένου. 
 
∆ΠΧΑ 11 «Από κοινού Συµφωνίες».  Το ∆ΠΧΑ 11 παρέχει µια πιο ρεαλιστική αντιµετώπιση των από κοινού 
συµφωνιών εστιάζοντας στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις, παρά στη νοµική τους µορφή. Οι τύποι των 
συµφωνιών περιορίζονται σε δύο: από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η µέθοδος της 
αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συµµετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρµόζουν υποχρεωτικά την 
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ενοποίηση µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οικονοµικές οντότητες που συµµετέχουν σε από κοινού 
ελεγχόµενες δραστηριότητες εφαρµόζουν παρόµοιο λογιστικό χειρισµό µε αυτόν που εφαρµόζουν επί του 
παρόντος οι συµµετέχοντες σε από κοινού ελεγχόµενα περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόµενες 
δραστηριότητες.  Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά µε τους συµµετέχοντες σε από κοινού 
συµφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος. 
 
∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες».  Το ∆ΠΧΑ 12 αναφέρεται στις 
απαιτούµενες γνωστοποιήσεις µιας οικονοµικής οντότητας, συµπεριλαµβανοµένων σηµαντικών κρίσεων και 
υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες των οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, 
τους κινδύνους και τις οικονοµικές επιπτώσεις που σχετίζονται µε τη συµµετοχή της οικονοµικής οντότητας σε 
θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συµφωνίες και µη ενοποιούµενες οικονοµικές οντότητες (structured entities). 
Μία οικονοµική οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς 
να είναι υποχρεωµένη να εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ∆ΠΧΑ 10 ή 11 ή τα τροποποιηµένα ∆ΛΠ 27 
ή 28. 
 
∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις».  Το Πρότυπο αυτό δηµοσιεύθηκε ταυτόχρονα µε το 
∆ΠΧΑ 10 και σε συνδυασµό, τα δύο πρότυπα αντικαθιστούν το ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές 
Καταστάσεις». Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 ορίζει το λογιστικό χειρισµό και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις 
αναφορικά µε τις συµµετοχές σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς όταν µία οικονοµική οντότητα ετοιµάζει 
ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις.  Παράλληλα, το Συµβούλιο µετέφερε στο ∆ΛΠ 27 όρους του ∆ΛΠ 28 
«Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις» και του ∆ΛΠ 31 «Συµµετοχές σε Κοινοπραξίες» που αφορούν τις ατοµικές 
οικονοµικές καταστάσεις. 
 
∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες». Το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε 
Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις».  Ο 
σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισµό αναφορικά µε τις επενδύσεις σε συγγενείς 
επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρµογή της µεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη λογιστική 
των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη δηµοσίευση του ∆ΠΧΑ 11. 
 

44..66..44  ΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΜΜΕΕΘΘΟΟ∆∆ΟΟΙΙ  

∆εν υπάρχουν αλλαγές στις λογιστικές αρχές που τηρήθηκαν σε σχέση µε αυτές που χρησιµοποιήθηκαν για την 
προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2010.  

4.6.4.1 Ενσώµατα Πάγια και Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεώς τους ή στην εύλογη 
αξία (fair value). Εύλογη αξία είναι το ποσό για το οποίο ένα πάγιο µπορεί να ανταλλαγεί µεταξύ µερών που έχουν 
γνώση του αντικειµένου και ενεργούν οικειοθελώς σε µια καθαρά εµπορική πράξη.  Η αρχική καταχώριση / 
αναγνώριση ενός παγίου γίνεται πάντοτε στο κόστος.  Το κόστος κτήσης των πάγιων στοιχείων περιλαµβάνει τα 
άµεσα κατανεµηθέντα κόστη (τιµή αγοράς, µεταφορικά, ασφάλιστρα, µη επιστρεπτέοι φόροι αγοράς, κλπ.) για να 
φθάσουν τα στοιχεία σε κατάσταση λειτουργίας µέχρι την ηµεροµηνία κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων. 

Τα οικόπεδα και τα κτίρια της Εταιρίας έχουν αποτιµηθεί στην εύλογη αξία τους την 31.12.2008, η οποία 
προσδιορίστηκε από µελέτη ανεξάρτητου οίκου εκτιµητών. Τα υπόλοιπα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία που 
αποκτήθηκαν από την εταιρία και τον Όµιλο εµφανίζονται στην τιµή κτήσεώς τους, µειωµένα κατά τις 
συσσωρευµένες αποσβέσεις.  Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν την Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων, µε βάση 
τη σταθερή µέθοδο απόσβεσης καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής των παγίων περιουσιακών 
στοιχείων. Οι εδαφικές εκτάσεις δεν αποσβένονται.  Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνονται τα λογισµικά 
προγράµµατα και η άδεια εκµετάλλευσης εµπορικού σήµατος.   Οι λοιπές ασώµατες ακινητοποιήσεις (αξία κτήσης 
εκµετάλλευσης εµπορικού σήµατος) δεν αποσβένονται λόγω της αδυναµίας να επιµετρηθεί µε αξιοπιστία η 
εµπορική τους βιωσιµότητα και η εισροή τους στο άµεσο µέλλον.  Η εκτιµώµενη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής, κατά 
κατηγορία παγίων, έχει ως εξής: 
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Η ωφέλιµη ζωή των παγίων περιουσιακών στοιχείων µπορεί να αναθεωρηθεί και να προσαρµοστεί εάν αυτό κριθεί 
αναγκαίο κατά την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων. 

4.6.4.2 Επενδυτικά Ακίνητα 

Τα επενδυτικά ακίνητα προορίζονται για τη δηµιουργία εσόδων από ενοίκια ή κέρδους από τη µεταπώλησή τους.  
Τα ακίνητα που αξιοποιούνται για τις λειτουργικές δραστηριότητες του Οµίλου, δεν θεωρούνται επενδυτικά αλλά 
λειτουργικά.  Αυτό αποτελεί και το κριτήριο διαχωρισµού µεταξύ των επενδυτικών και των λειτουργικών ακινήτων.  
Τα επενδυτικά ακίνητα ως µακροπρόθεσµα στοιχεία ενεργητικού εµφανίζονται στην εύλογη αξία η οποία θα 

επανεκτιµάται κάθε τέλος της χρήσης.  Οι τυχόν µεταβολές της εύλογης αξίας, που αντιπροσωπεύει την τιµή 
ελεύθερης αγοράς, καταχωρούνται στα λοιπά έσοδα / έξοδα της κατάστασης αποτελεσµάτων.  

4.6.4.3 Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων 

Τα στοιχεία του Ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε έλεγχο 
αποµείωσης ετησίως,  όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική τους αξία µπορεί να µην είναι 
ανακτήσιµη.    Η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας και του καθαρού αναπόσβεστου ποσού καταχωρείται στα 
αποτελέσµατα.  Τα στοιχεία του Ενεργητικού που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους 
όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική τους αξία δεν θα ανακτηθεί.  Η ανακτήσιµη αξία είναι το µεγαλύτερο ποσό 
µεταξύ της καθαρής πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης. Η ζηµιά λόγω µείωσης της αξίας των στοιχείων του 
Ενεργητικού αναγνωρίζεται από την εταιρία, όταν η λογιστική αξία των στοιχείων αυτών (ή της Μονάδας 
∆ηµιουργίας Ταµειακών Ροών) είναι µεγαλύτερη από το ανακτήσιµο ποσό τους.  Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται 
το ποσό από την πώληση ενός στοιχείου του Ενεργητικού στα πλαίσια µιας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην 
οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, µετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου 
κόστους διάθεσης του στοιχείου Ενεργητικού, ενώ αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιµώµενων 
µελλοντικών ταµειακών ροών που αναµένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση από τη χρήση ενός στοιχείου 
Ενεργητικού και από την διάθεση του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του.  

4.6.4.4 Υπεραξία Επιχείρησης 

Υπεραξία είναι η διαφορά µεταξύ του κόστους αγοράς και εύλογης αξίας του Ενεργητικού και του Παθητικού 
θυγατρικής / συγγενούς επιχείρησης κατά την ηµεροµηνία της εξαγοράς.  Η εταιρία κατά την ηµεροµηνία της 
αγοράς αναγνωρίζει την υπεραξία που προέκυψε από την απόκτηση, ως ένα στοιχείο του Ενεργητικού, και την 
εµφανίζει στο κόστος.  Το κόστος αυτό είναι ίσο µε το ποσό το οποίο το κόστος ενοποίησης υπερβαίνει το µερίδιο 
της επιχείρησης, στα στοιχεία του Ενεργητικού, στις υποχρεώσεις και στις ενδεχόµενες υποχρεώσεις της 
αποκτηθείσας εταιρίας.  Η υπεραξία υπόκειται σε έλεγχο αποµείωσης σε ετήσια βάση και αποτιµάται στο κόστος 
µείον τις τυχόν σωρευµένες ζηµιές αποµείωσης.  Κατά την εκάστοτε ηµεροµηνία ισολογισµού ο Όµιλος εκτιµά κατά 
πόσο υφίστανται ενδείξεις αποµείωσης.  Εάν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, πραγµατοποιείται ανάλυση µε στόχο να 
αξιολογηθεί κατά πόσον η λογιστική αξία είναι πλήρως ανακτήσιµη.  Για την ευχερέστερη διεκπεραίωση των 
ελέγχων αποµείωσης (impairment test), το ποσό της υπεραξίας κατανέµεται σε µονάδες δηµιουργίας ταµιακών 
ροών.  

4.6.4.5 Εταιρίες που ενοποιούνται και µέθοδος ενοποίησης τους 

� Θυγατρικές Εταιρίες  

Θυγατρικές είναι οι εταιρίες στις οποίες ο Όµιλος άµεσα ή έµµεσα, ελέγχει την οικονοµική και λειτουργική τους 
πολιτική.  Οι  θυγατρικές εταιρίες ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση ) από την ηµεροµηνία κατά την οποία 
αποκτάται ο έλεγχος επ΄ αυτών και παύουν να ενοποιούνται από την ηµεροµηνία που ο έλεγχος δεν υφίσταται.  Η 

Περιγραφή Έτη Ωφέλιµης Ζωής 

Κτίρια & Εγκαταστάσεις κτιρίων 50 
Κτίρια & Εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων 12 
Μηχανήµατα Τεχν. Εγκατ.-Λοιπός Μηχ. Εξοπλ. Ιδιόκτητα 16 
Μηχανήµατα Τεχν. Εγκατ.-Λοιπός Μηχ. Εξοπλ. Μισθωµένα 10 
Έπιπλα 16 
Σκεύη 10 
Μηχανές Γραφείων 10 
Εξοπλισµός Τηλεπικοινωνιών 10 
Λοιπός Εξοπλισµός 10 
Ηλεκτρονικός Εξοπλισµός 5 
Λοιπά Επιβατικά Αυτοκίνητα 5 
Αυτοκίνητα Φορτηγά 10 
Λοιπά Μέσα Μεταφοράς  5 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία  (Προγράµµατα Η/Υ ) 5 
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λογιστική µέθοδος της εξαγοράς χρησιµοποιείται για τον λογισµό εξαγοράς θυγατρικών.  Το κόστος εξαγοράς µιας 
θυγατρικής υπολογίζεται ως το άθροισµα των εύλογων αξιών, κατά την ηµεροµηνία ανταλλαγής, των περιουσιακών 
στοιχείων, υποχρεώσεων που υφίστανται ή τεκµαίρονται και των µετοχών που εκδόθηκαν από τον Όµιλο, µε 
αντάλλαγµα τον έλεγχο του εξαγοραζόµενου, πλέον οποιοδήποτε κόστος σχετίζεται άµεσα µε την εξαγορά.  Τα 
αποκτώµενα περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις που αποκτώνται σε µια 
επιχειρηµατική συνένωση, επιµερώνται αρχικά στην εύλογη τους αξία κατά την ηµεροµηνία εξαγοράς, ανεξάρτητα 
από το ποσοστό συµµετοχής της µειοψηφίας (δικαιώµατα µειοψηφίας).  Το ποσό κατά το οποίο το κόστος 
εξαγοράς υπερβαίνει την εύλογη αξία της καθαρής θέσης της θυγατρικής που εξαγοράστηκε, καταχωρείται ως 
υπεραξία.   Στις περιπτώσεις στις οποίες το συνολικό κόστος εξαγοράς είναι µικρότερο από την εύλογη αξία της 
καθαρής θέσης της θυγατρικής που αποκτήθηκε,  η διαφορά αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων 
χρήσης.  Συναλλαγές, υπόλοιπα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη που προκύπτουν µεταξύ των εταιριών του Οµίλου 
απαλείφονται κατά την ενοποίηση.  Οι µη πραγµατοποιηµένες ζηµιές, απαλείφονται εκτός από τις περιπτώσεις κατά 
τις οποίες το κόστος τους είναι µη ανακτήσιµο.  Οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών έχουν αναπροσαρµοστεί, 
όπου κρίθηκε απαραίτητο,  ώστε να είναι οµοιόµορφες µε αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όµιλο. 

� Συνδεδεµένες εταιρίες 

Συνδεδεµένες είναι οι εταιρίες στις οποίες ο Όµιλος έχει ουσιώδη επιρροή, αλλά όχι έλεγχο, το οποίο γενικά ισχύει 
όταν τα ποσοστά συµµετοχής κυµαίνονται µεταξύ του 20% και 50% των δικαιωµάτων ψήφου.  Οι επενδύσεις σε 
συνδεδεµένες εταιρίες λογιστικοποιούνται µε την µέθοδο της καθαρής θέσης και αρχικά αναγνωρίζονται στο 
κόστος κτήσεως. Ο λογαριασµός των επενδύσεων σε συνδεδεµένες  εταιρίες περιλαµβάνει την υπεραξία που 
προέκυψε κατά την εξαγορά (µειωµένη µε τυχόν ζηµιές αποµείωσης).  Στο τέλος κάθε χρήσης, το κόστος 
αυξάνεται µε την αναλογία της επενδύτριας εταιρίας στις µεταβολές της καθαρής θέσης της επενδυόµενης 
επιχείρησης και µειώνεται µε τα λαµβανόµενα από τη συγγενή µερίσµατα.   Η Εταιρία καταχωρεί, τις επενδύσεις 
της σε συνδεδεµένες εταιρίες, στις ιδιαίτερες οικονοµικές της καταστάσεις, στο κόστος µείον τυχόν ζηµιές 
αποµείωσης. 

� Κοινοπραξίες 

  Οι επενδύσεις της εταιρίας σε κοινοπραξίες λογιστικοποιούνται µε την µέθοδο καθαρής θέσης.   Η µέθοδος 
καθαρής θέσης είναι µία λογιστική αντιµετώπιση σύµφωνα µε την οποία η συµµετοχή σε µια από κοινού 
ελεγχόµενη οικονοµική οντότητα, καταχωρείται αρχικά στο κόστος και προσαρµόζεται µετέπειτα για τη µετά την 
απόκτηση µεταβολή του µεριδίου του µέλους της κοινοπραξίας στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία της από κοινού 
ελεγχόµενης οικονοµικής οντότητας. Τα αποτελέσµατα του µέλους της κοινοπραξίας περιλαµβάνουν το µερίδιο του 
στα κέρδη και τις ζηµίες της από κοινού ελεγχόµενης οικονοµικής οντότητας.  

� Λοιπές εταιρίες 

 Στις λοιπές εταιρίες περιλαµβάνεται η αξία µετοχών που δεν διαπραγµατεύονται σε χρηµατιστηριακές αγορές µε 
ποσοστό µικρότερο του 20%. Στις εταιρίες αυτές δεν ασκείται οποιοδήποτε έλεγχος από τον Όµιλο.  Σύµφωνα µε 
τις αρχές των ∆.Λ.Π. 32 και 39, οι εν λόγω επενδύσεις εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στο κόστος 
κτήσης τους µειωµένες µε τυχόν προβλέψεις αποµείωσης της αξίας τους.  

4.6.4.6  Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα απεικονίζονται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ του κόστους κτήσεώς τους και της καθαρής 
ρευστοποιήσιµης αξίας. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η υπολογιζόµενη τιµή πώλησης, µέσα στα πλαίσια της 
συνήθους εµπορικής δραστηριότητας της επιχείρησης, µείον το υπολογιζόµενο κόστος, που είναι αναγκαίο για να 
πραγµατοποιηθεί η πώληση.    Το κόστος των αποθεµάτων προσδιορίζεται µε τη µέθοδο του σταθµικού µέσου 
όρου και περιλαµβάνει τις δαπάνες απόκτησης των αποθεµάτων και τα ειδικά έξοδα αγοράς τους (µεταφορικά, 
ασφάλιστρα κλπ.).   Κατάλληλες προβλέψεις σχηµατίζονται για απαξιωµένα, άχρηστα και αποθέµατα µε πολύ 
χαµηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα.  Οι µειώσεις της αξίας των αποθεµάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία και οι 
λοιπές ζηµιές από αποθέµατα καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσµάτων κατά την περίοδο που 
εµφανίζονται. 

4.6.4.7 Εµπορικές και λοιπές Απαιτήσεις 

Οι λογαριασµοί πελατών καταχωρούνται και παρουσιάζονται στην λογιστική τους αξία (αξία τιµολογίου),  µετά από 
προβλέψεις για τυχόν µη εισπρακτέα ποσά.  Πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες (bad debt provision) σχηµατίζεται 
όταν υπάρχει κίνδυνος για την µη είσπραξη ολόκληρου ή µέρους του οφειλόµενου ποσού. 
Η εύλογη αξία των εµπορικών και λοιπών απαιτήσεων προσεγγίζει την λογιστική αξία. 
Οι εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις τόσο της εταιρίας όσο και του Οµίλου, εκτός αυτών για τις οποίες έχει 
σχηµατιστεί πρόβλεψη, θεωρούνται όλες εισπράξιµες. 

4.6.4.8 Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα Ταµειακών ∆ιαθεσίµων   

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων αποτελούνται από µετρητά και βραχυπρόθεσµες 
καταθέσεις µε αρχική διάρκεια µικρότερη των τριών (3) µηνών.  
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4.6.4.9  Αποθεµατικά Εταιρίας 

Η εταιρία είναι υποχρεωµένη σύµφωνα µε την Ελληνική Νοµοθεσία Περί Ανωνύµων Εταιριών Ν.2190/1920 άρθρα 
44 και 45 να µεταφέρει το 5% των ετήσιων καθαρών κερδών της σε Τακτικό Αποθεµατικό µέχρις ότου τα 
συσσωρευµένα αποθεµατικά να ισούνται µε το 1/3 του καταβληµένου (κοινού) µετοχικού κεφαλαίου.  Αυτό το 
αποθεµατικό δεν µπορεί να διανεµηθεί στους µετόχους της εταιρίας αλλά µπορεί να χρησιµοποιηθεί για κάλυψη 
ζηµιών µετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας.    Τα αφορολόγητα 
αποθεµατικά και τα ειδικώς φορολογηθέντα αποθεµατικά σχηµατίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της φορολογικής 
νοµοθεσίας από αφορολόγητα ή ειδικώς φορολογηθέντα έσοδα και κέρδη.  Τα εν λόγω αποθεµατικά µπορούν να 
κεφαλαιοποιηθούν ή να διανεµηθούν µε απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, αφού ληφθούν 
υπόψη οι περιορισµοί που µπορεί να ισχύουν κάθε φορά. 

4.6.4.10 Μετοχές 

Οι µετοχές της εταιρίας έχουν εισαχθεί στην παράλληλη αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών την 29-9-2000 
και είναι κοινές ονοµαστικές.   Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας σε ανέρχεται σε δέκα εκατοµµύρια τριακόσιες 
τριάντα χιλιάδες τετρακόσια σαράντα οκτώ Ευρώ (10.330.448,00€) και διαιρείται έξι εκατοµµύρια τετρακόσιες 
πενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα  (6.456.530) κοινές ονοµαστικές µετά ψήφου µετοχές ονοµαστικής αξίας 
1,60 Ευρώ η κάθε µία, ολοσχερώς καταβεβληµένο. 

4.6.4.11 Αναγνώριση Εσόδων και Εξόδων 

Έσοδα: Τα έσοδα περιλαµβάνουν τις πωλήσεις αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο Προστιθέµενης 
Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Τα έσοδα από τεχνικά έργα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα της περιόδου, 
ανάλογα µε το στάδιο ολοκλήρωσης της συµβατικής δραστηριότητας κατά την ηµεροµηνία κατάρτισης των 
οικονοµικών καταστάσεων. Εποµένως το κόστος των έργων που έχει µεν εκτελεστεί, αλλά δεν έχει τιµολογηθεί 
αντίστοιχα στον πελάτη, καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου µαζί µε το αναλογούν συµβατικό 
έσοδο. Τα διεταιρικά έσοδα µέσα στον Όµιλο απαλείφονται πλήρως.  Τόκοι εισπρακτέοι περιλαµβάνονται στο 
λογαριασµό αποτελεσµάτων µε βάση το ποσό τόκων που αντιστοιχεί στην υπό εξέταση περίοδο. 
 
Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση. Οι πληρωµές που 
πραγµατοποιούνται για λειτουργικές µισθώσεις µεταφέρονται στην Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων ως 
έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του µισθίου.  

4.6.4.12 Προβλέψεις 

Η αναγνώριση των προβλέψεων γίνεται, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ∆ΛΠ 37, όταν ο Όµιλος µπορεί να 
διαµορφώσει µια αξιόπιστη εκτίµηση για µια εύλογη νοµική ή συµβατική υποχρέωση, που εµφανίζεται ως 
αποτέλεσµα προηγούµενων γεγονότων και υπάρχει πιθανότητα να απαιτηθεί µια εκροή πόρων προκειµένου 
τακτοποιηθεί η υποχρέωση αυτή.  Ο Όµιλος δηµιουργεί πρόβλεψη για επαχθείς συµβάσεις όταν η αναµενόµενη 
ωφέλεια που θα προκύψει από τις συµβάσεις αυτές, είναι µικρότερη από τα αναπόφευκτα έξοδα συµµόρφωσης 
προς τις συµβατικές υποχρεώσεις.  Οι προβλέψεις αναδιάρθρωσης περιλαµβάνουν ποινές από πρόωρη λήξη 
µισθώσεων και πληρωµές αποζηµιώσεων εργαζοµένων λόγω εξόδου από την υπηρεσία και καταχωρούνται στην 
περίοδο εκείνη που δηµιουργείται για τον Όµιλο νοµική ή συµβατική δέσµευση της τακτοποίησης της πληρωµής.  
∆απάνες συνδεόµενες µε τις συνήθεις δραστηριότητες του Οµίλου δε εγγράφονται ως προβλέψεις.  Οι 
µακροπρόθεσµες προβλέψεις µιας συγκεκριµένης υποχρέωσης προσδιορίζονται µε την προεξόφληση των 
αναµενόµενων µελλοντικών ταµιακών ροών που αφορούν την υποχρέωση, έχοντας λάβει υπόψη τους σχετικούς 
κινδύνους. 

4.6.4.13 ∆άνεια 

Το κόστος δανεισµού αναγνωρίζεται ως έξοδο την περίοδο που πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 23 «Κόστος 
∆ανεισµού».  Τα δάνεια αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος που είναι η εύλογη αξία του δανείου που λαµβάνεται, 
µειωµένο µε τα έξοδα έκδοσης που σχετίζονται µε το δανεισµό.  Μετά την αρχική αναγνώριση, αποτιµώνται στο 
αναπόσβεστο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου.   

4.6.4.14 Παροχές στο προσωπικό 

Τρέχουσες παροχές :  Οι τρέχουσες παροχές προς τους εργαζοµένους (εκτός από παροχές λήξης της εργασιακής 
σχέσης) σε χρήµα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο στην χρήση που καταβάλλονται.  Σε περίπτωση 
ανεξόφλητου ποσού, κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, το ποσό αυτό καταχωρείται 
ως υποχρέωση, ενώ στην περίπτωση που το ποσό το οποίο καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των παροχών, ο 
Όµιλος αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του ενεργητικού (προπληρωθέν έξοδο) µόνο κατά έκταση 
που η προπληρωµή θα οδηγήσει σε µείωση µελλοντικών πληρωµών ή σε επιστροφή. 
 
Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία : Οι παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαµβάνουν, 
τόσο προγράµµατα καθορισµένων εισφορών όσο και προγράµµατα καθορισµένων παροχών (defined benefit plan). 
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 Πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών : Με βάση το πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών η υποχρέωση του 
Οµίλου (νοµική) περιορίζεται στο ποσό που έχει καθοριστεί να εισφέρει στον φορέα (ασφαλιστικό ταµείο) που 
διαχειρίζεται τις εισφορές και χορηγεί τις παροχές (συντάξεις, ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, κτλ).  Το 
δεδουλευµένο κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που 
αφορά. 
 
 Πρόγραµµα καθορισµένων παροχών (defined benefit plan) :  Το πρόγραµµα καθορισµένων παροχών του 
Οµίλου αφορά στη νοµική του υποχρέωση για καταβολή στο προσωπικό εφάπαξ αποζηµίωσης κατά την 
ηµεροµηνία εξόδου κάθε εργαζοµένου από την υπηρεσία. Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό 
υπολογίζεται µε βάση το αναµενόµενο προς καταβολή δεδουλευµένο δικαίωµα του κάθε εργαζόµενου, 
προεξοφληµένο στην παρούσα αξία του, σε σχέση µε τη χρονική στιγµή που αναµένεται να καταβληθεί η παροχή 
αυτή.  Η δέσµευση της καθορισµένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή µε την χρήση της 
µεθόδου της προβεβληµένης πιστωτικής µονάδας (projected unit credit method).  Για την προεξόφληση της 
χρησιµοποιείται το επιτόκιο των µακροπρόθεσµων οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου.  Ο Όµιλος αναγνώρισε το 
υπερβάλλον µεταξύ του 10% της παρούσας αξίας δέσµευσης καθορισµένων παροχών και του 10% της 
πραγµατικής αξίας οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου του προγράµµατος διαιρούµενο µε το αναµενόµενο µέσο 
όρο της υπολειπόµενης εργασιακής ζωής των απασχολούµενων που συµµετέχουν σε αυτό το πρόγραµµα κατά την 
ηµεροµηνία µετάβασης και σκοπεύει να ακολουθήσει την ίδια πολιτική αναγνώρισης αυτών (corridor approach).   

4.6.4.15 Μισθώσεις 

Μισθώσεις στις οποίες, ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τους 
εκµισθωτές ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι λοιπές µισθώσεις κατατάσσονται ως χρηµατοδοτικές 
µισθώσεις.  Πληρωµές µισθωµάτων βάσει λειτουργικών µισθώσεων καταχωρούνται στα έξοδα µε βάση την 
σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της µίσθωσης. Περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται βάσει χρηµατοδοτικών 
µισθώσεων καταχωρούνται ως περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας αποτιµώµενα, κατά την σύναψη της µίσθωσης, 
στην εύλογη αξία τους ή εφόσον είναι µικρότερη στην παρούσα αξία των ελάχιστων πληρωτέων µισθωµάτων. Η 
σχετική υποχρέωση στον εκµισθωτή καταχωρείται στον ισολογισµό ως υποχρέωση από χρηµατοδοτική µίσθωση. 
Οι µισθωτές πληρωµές µερίζονται σε χρηµατοοικονοµικό έξοδο και σε καταβολή υποχρέωσης µε τρόπο που να 
δίνει σταθερό επιτόκιο στο εκάστοτε υπόλοιπο της υποχρέωσης. Το χρηµατοοικονοµικό έξοδο καταχωρείται στα 
έξοδα εάν σχετίζεται άµεσα µε περιουσιακό στοιχείο. Εισπράξεις που προκύπτουν από λειτουργικές µισθώσεις 
καταχωρούνται ως έσοδα µε βάση την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της µίσθωσης. Τα ποσά που οφείλονται 
από µισθωτές βάσει χρηµατοδοτικών µισθώσεων καταχωρούνται ως απαιτήσεις µε ποσό ίσο µε την καθαρή 
επένδυση στην µίσθωση. Τα σχετικά έσοδα καταχωρούνται στα αποτελέσµατα µε τρόπο που να δίνει µια σταθερή, 
διαχρονικά, απόδοση επί της εκάστοτε ανεξόφλητης καθαρής επένδυσης της εταιρίας. 

4.6.4.16 Φόρος Εισοδήµατος & Αναβαλλόµενη φορολογία 

Ο φόρος εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους, τους αναβαλλόµενους φόρους, δηλαδή τις 
φορολογικές επιβαρύνσεις ή ελαφρύνσεις που σχετίζονται µε τα οικονοµικά οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο 
αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους, και τις 
προβλέψεις για πρόσθετους φόρους που ενδέχεται να προκύψουν σε έλεγχο από τις φορολογικές αρχές. Ο φόρος 
εισοδήµατος αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων της περιόδου, τόσο εκείνος που αφορά 
συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια όσο και εκείνος που αφορά στα αποτελέσµατα της 
περιόδου.   Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος αφορά τον φόρο  επί των φορολογητέων κερδών των εταιριών που 
περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, όπως αναµορφώθηκαν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των φορολογικών νόµων, και 
υπολογίστηκε µε βάση τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές των χωρών που δραστηριοποιούνται οι εταιρίες 
του οµίλου.  Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται χρησιµοποιώντας την µέθοδο της υποχρέωσης, σε 
όλες τις προσωρινές διαφορές, κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, µεταξύ της φορολογικής βάσης και της 
λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων.  Οι αναµενόµενες φορολογικές επιπτώσεις από τις 
προσωρινές φορολογικές διαφορές προσδιορίζονται και εµφανίζονται είτε ως αναβαλλόµενες φορολογικές 
υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόµενες απαιτήσεις.  Ο αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε βάση τους 
φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.  Οι αναβαλλόµενες φορολογικές 
απαιτήσεις καταχωρούνται για όλες τις φορολογικά εκπεστέες προσωρινές διαφορές και τις µεταφερόµενες 
φορολογικές ζηµιές κατά την έκταση που πιθανολογείται ότι θα υπάρχουν µελλοντικά φορολογητέα κέρδη έναντι 
των οποίων η εκπεστέα προσωρινή διαφορά ενδέχεται να αξιοποιηθεί.  Η λογιστική αξία των αναβαλλόµενων 
φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού και µειώνεται στο βαθµό που δεν 
πιθανολογείται ότι θα υπάρξουν φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων να χρησιµοποιηθεί µέρος ή το σύνολο των 
αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων. 

4.6.4.17 Συναλλαγές σε Ξένα Νοµίσµατα 

Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων των εταιριών του Οµίλου επιµετρώνται βάσει του νοµίσµατος του 
πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί ο Όµιλος (λειτουργικό νόµισµα). Οι ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόµισµα και το νόµισµα παρουσίασης 
της µητρικής Εταιρίας και όλων των θυγατρικών της.  Κέρδη και συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν 
από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά την διάρκεια της περιόδου και από την µετατροπή των 
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νοµισµατικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα µε τις ισχύουσες ισοτιµίες κατά την ηµεροµηνία των 
οικονοµικών καταστάσεων, καταχωρούνται στην Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων. 
Οι συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από µετατροπή οικονοµικών καταστάσεων εκµεταλλεύσεων 
εξωτερικού αναγνωρίζονται σε αποθεµατικό της καθαρής θέσης µέσω της κατάστασης των λοιπών Συνολικών 
Εσόδων. 
 

44..66..55  ΧΧΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΑΑ  ΜΜΕΕΣΣΑΑ  

Χρηµατοοικονοµικά µέσα αποτιµώµενα στην εύλογη αξία 
Οι χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις και οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις στον ισολογισµό περιλαµβάνουν τα 
διαθέσιµα, τα χρεόγραφα, τις λοιπές απαιτήσεις, τις συµµετοχές, τις βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες 
υποχρεώσεις.   
Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα παρουσιάζονται ως απαιτήσεις, υποχρεώσεις ή στοιχεία της καθαρής θέσεως, βάσει 
της ουσίας και του περιεχοµένου των σχετικών συµβάσεων από τις οποίες απορρέουν. Τόκοι, µερίσµατα, κέρδη ή 
ζηµίες που προκύπτουν από τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα που χαρακτηρίζονται ως απαιτήσεις ή υποχρεώσεις, 
λογιστικοποιούνται ως έσοδα ή έξοδα αντίστοιχα.  
Ο Όµιλος θεωρεί ότι οι αξίες στις οποίες τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και χρηµατοοικονοµικές 
υποχρεώσεις έχουν αναγνωριστεί στις οικονοµικές καταστάσεις δεν διαφέρουν ουσιωδώς των εύλογων αξιών.  

44..66..66  ∆∆ΙΙΑΑΧΧΕΕΙΙΡΡΙΙΣΣΗΗ  ΧΧΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΚΚΙΙΝΝ∆∆ΥΥΝΝΩΩΝΝ  

� Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
Ο Όµιλος εκτίθεται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους συµπεριλαµβανοµένων των απρόβλεπτων 
διακυµάνσεων συναλλαγµατικών ισοτιµιών και επιτοκίων, κινδύνων αγοράς, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων 
ρευστότητας. Το συνολικό πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνου του Οµίλου έχει στόχο να ελαχιστοποιήσει τις πιθανές 
δυσµενείς επιπτώσεις αυτών των διακυµάνσεων στη χρηµατοοικονοµική απόδοση του Οµίλου. 
 
Η πολιτική της διαχείρισης του κινδύνου εφαρµόζεται από την διοίκηση του Οµίλου η οποία αξιολογεί τους 
κινδύνους που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες του και προβαίνει σε σχεδιασµό της 
µεθοδολογίας µε επιλογή των κατάλληλων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων για την µείωση του κινδύνου. 
  
Τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα που  χρησιµοποιεί ο Όµιλος αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, 
συναλλαγές σε ξένο νόµισµα σε τρέχουσες τιµές ή προθεσµιακά συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης, τραπεζικούς 
λογαριασµούς υπερανάληψης, λογαριασµούς εισπρακτέους και πληρωτέους. 
 

� Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
Η έκθεση του Οµίλου σε συναλλαγµατικούς κινδύνους προέρχεται κυρίως από υπάρχουσες ή προσδοκώµενες 
ταµιακές ροές σε ξένο νόµισµα (εισαγωγές – εξαγωγές).   Σε περίπτωση συναλλαγµατικού κινδύνου που απορρέει 
από µελλοντικές εµπορικές συναλλαγές και αναγνωρισµένα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, η εταιρία  
χρησιµοποιεί συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης εφόσον απαιτείται.  Τα  κυριότερα νοµίσµατα συναλλαγών στον 
Όµιλο είναι το Ευρώ και το δολάριο Η.Π.Α.. 

 
� Κίνδυνος τιµών  

Ο Όµιλος δεν έχει στην κατοχή του διαπραγµατεύσιµα χρεόγραφα και συνεπώς δεν εκτίθεται σε κίνδυνο 
µεταβολής των χρηµατιστηριακών τιµών χρεογράφων.   Ο Όµιλος  εκτίθεται κυρίως σε µεταβολές της αξίας των 
εµπορευµάτων που προµηθεύεται και ως εκ τούτου προσαρµόζεται ανάλογα η πολιτική αποθεµάτων και η 
εµπορική του πολιτική.  Για την αντιµετώπιση του κινδύνου της απαξίωσης των αποθεµάτων του ο Όµιλος 
εφαρµόζει µια ορθολογική διαχείριση και διοίκηση αυτών,  που προσβλέπει στην αποφυγή διακράτησης 
αποθεµάτων µεγάλου ύψους.  Σε σχέση µε τον τζίρο της εταιρίας το ύψος των αποθεµάτων είναι ιδιαίτερα χαµηλό.  
Στόχος µας είναι η ελαχιστοποίηση  του χρόνου παραµονής στην αποθήκη των αποθεµάτων µας ώστε να 
αποµακρύνεται ο κίνδυνος της απαξίωσης των.  

  
� Κίνδυνος επιτοκίου  

Τα λειτουργικά κέρδη και ταµειακές ροές του Οµίλου επηρεάζονται µερικώς  από µεταβολές στις τιµές των 
επιτοκίων.  Πολιτική του Οµίλου είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τη διάρκεια 
των χρηµατοδοτικών αναγκών.  Εποµένως, οι αποφάσεις για τη διάρκεια καθώς και τη σχέση µεταξύ σταθερού και 
κυµαινόµενου κόστους ενός νέου δανείου, λαµβάνονται ξεχωριστά για κάθε περίπτωση και σε κάθε χρονική στιγµή.  
Ως εκ τούτου, η πλειονότητα των βραχυπρόθεσµων δανείων έχουν συναφθεί µε κυµαινόµενα επιτόκια.  Συνεπώς 
ανάλογα µε τα εκάστοτε επίπεδα καθαρού δανεισµού, η µεταβολή των επιτοκίων βάσης δανεισµού (EURIBOR) έχει 
αναλογική επίπτωση στα αποτελέσµατα του Οµίλου.   Ο κίνδυνος µεταβολής των επιτοκίων από µακροπρόθεσµα 
δάνεια δεν είναι ιδιαίτερα σηµαντικός για την εταιρία λόγω του ελεγχόµενου ύψους των δανείων και της πτωτικής 
τάσης των επιτοκίων. Η προσεχτική παρακολούθηση και διαχείριση του κινδύνου επιτοκίου καθώς και η σχέση 
κερδών προ φόρων προς τόκους µειώνει τον κίνδυνο  σηµαντικού επηρεασµού των κερδών στις βραχυπρόθεσµες 
πιθανές διακυµάνσεις των επιτοκίων. 
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� Πιστωτικός κίνδυνος 
Ο Όµιλος  δεν αντιµετωπίζει σηµαντικούς πιστωτικούς κινδύνους.   Οι απαιτήσεις από πελάτες προέρχονται από 
ευρεία πελατειακή βάση.  Σηµαντικό ποσοστό των απαιτήσεων προέρχεται από τον τραπεζικό τοµέα. Επιπρόσθετα, 
η χρηµατοοικονοµική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς και επαναπροσδιορίζεται ανάλογα µε τις 
νέες συνθήκες. 
Ο Όµιλος, αξιολογεί την  πιστοληπτική ικανότητα του  κάθε πελάτη είτε µέσα από ανεξάρτητη αρχή είτε 
λαµβάνοντας υπ΄ όψη την οικονοµική του κατάσταση, προηγούµενες συναλλαγές και άλλες παραµέτρους και 
ελέγχει το µέγεθος της παροχής πιστώσεων καθώς και τα πιστωτικά όρια των λογαριασµών.  Τα πιστωτικά όρια 
των πελατών καθορίζονται βάσει εσωτερικών ή εξωτερικών αξιολογήσεων σύµφωνα πάντα µε τα όρια που έχει 
καθορίσει η ∆ιοίκηση.  ∆εδοµένου ότι η δυσµενής οικονοµική κατάσταση της εγχώριας αγοράς µετά την επέλευση 
της οικονοµικής κρίσης εγκυµονεί κινδύνους για τυχόν επισφάλειες, η διοίκηση εκτιµά ότι έχει θέσει ικανούς 
µηχανισµούς αντιµετώπισης αυτών.   
Για ειδικούς πιστωτικούς κινδύνους γίνονται προβλέψεις για ζηµιές από απαξίωση.   Λαµβάνοντας υπ΄ όψη  τη 
διάρθρωση του πελατολογίου του Οµίλου και την έκθεση του σε κινδύνους ρευστότητας εκτιµούµε ότι δεν θα 
αντιµετωπίσουµε σηµαντικούς πιστωτικούς κινδύνους.  Η µεταχρονολόγηση των εισπράξεων αποτελεί ένα θέµα 
προς διαχείριση το οποίο όµως δεν συνδέεται µε την πιστοληπτική ικανότητα των οφειλετών µας. Για την 
ελαχιστοποίηση του πιστωτικού κινδύνου στα ∆ιαθέσιµα και Ταµειακά ισοδύναµα ο Όµιλος στο πλαίσιο 
εγκεκριµένων πολιτικών από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, θέτει όρια στο ποσό που θα εκτίθεται.   Επίσης όσον αφορά 
τα προϊόντα καταθέσεων, ο Όµιλος, συναλλάσσεται µόνο µε αναγνωρισµένα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 
πιστοληπτικής διαβάθµισης. 
 

� Κίνδυνος ρευστότητας 
Η ρευστότητα του Οµίλου επιτυγχάνεται τόσο  µέσω των ρευστών διαθεσίµων του, όσο και µέσω των 
υπαρχόντων πιστωτικών ορίων µε τις συνεργαζόµενες τράπεζες µε παράλληλη  διεύρυνση των ορίων αυτών όταν 
απαιτείται περεταίρω χρηµατοδότηση για έργα ειδικού τύπου (χρηµατοδότηση on a project basis).   Η συνεχής 
συνεργασία και η άριστη σχέση που διατηρούµε µε τα µεγαλύτερα πιστωτικά ιδρύµατα της χώρας, µας εξασφαλίζει 
ικανές πιστωτικές γραµµές για την χρηµατοδότηση των επιχειρηµατικών µας πλάνων.  
Ο στρατηγικός σχεδιασµός µας ορίζει τη µορφή της χρηµατοδότησης (βραχυπρόθεσµης – µακροπρόθεσµης) καθώς 
και τα εργαλεία τα οποία χρησιµοποιούµε.  Ο δανεισµός περιλαµβάνει τα υπόλοιπα των δανείων (ανεξόφλητο 
κεφάλαιο) µε σταθερό και κυµαινόµενο επιτόκιο στο τέλος της περιόδου συν τους δεδουλευµένους τόκους µέχρι 
την λήξη.   
 

� ∆ιαχείριση κεφαλαίου 
Ο πρωταρχικός στόχος της διαχείρισης κεφαλαίου του Οµίλου είναι να εξασφαλιστεί η διατήρηση της υψηλής 
πιστοληπτικής του διαβάθµισης και των υγιών δεικτών κεφαλαίου, ώστε να µπορούν να υποστηρίζονται και να 
επεκτείνονται οι δραστηριότητες του Οµίλου. 
Η πολιτική του Οµίλου είναι να διατηρήσει τους στόχους µόχλευσης σύµφωνα µε ένα προφίλ υψηλού επιπέδου 
φερεγγυότητας. 
 

� Λοιποί Λειτουργικοί Κίνδυνοι 
Η ∆ιοίκηση της εταιρίας έχει εγκαταστήσει αξιόπιστο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου για τον εντοπισµό 
δυσλειτουργιών και εξαιρέσεων στα πλαίσια των εµπορικών της εργασιών.  Οι ασφαλιστικές καλύψεις περιουσίας 
και λοιπών κινδύνων κρίνονται επαρκείς.   Ο Όµιλος και η Εταιρία δεν θα αντιµετωπίσουν σηµαντικούς κινδύνους 
στο βραχυπρόθεσµο γενικότερα χρονικό ορίζοντα. Η εξειδικευµένη τεχνογνωσία της εταιρίας και του οµίλου, η 
συνεχής επένδυση  σε άρτια εξειδικευµένο  ανθρώπινο δυναµικό και οι ισχυρές υποδοµές σε συνδυασµό µε την 
ανάπτυξη νέων προϊόντων βοηθούν και υποστηρίζουν τον Όµιλο έτσι ώστε να είναι διαρκώς ανταγωνιστικός και να 
διεισδύει σε νέες αγορές, περιορίζοντας  τους κινδύνους του ανταγωνιστικού ορίζοντα.  
Επιπρόσθετα, οι συνεχώς προσαρµοζόµενες στο νέο επιχειρηµατικό περιβάλλον δοµές µας σε συνδυασµό µε το 
σηµαντικό ύψος των ανεκτέλεστων έργων  µας δίνουν το δικαίωµα να πιστεύουµε ότι θα ανταποκριθούµε στις 
ανάγκες της κρίσιµης χρονιάς που διανύουµε τόσο αποδοτικά όσο και ποιοτικά. 
 

44..66..77  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΤΤΑΑ  ΤΤΟΟΜΜΕΕΑΑ  

Ως επιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται κάθε διακεκριµένο τµήµα του Οµίλου και της Εταιρίας το οποίο διαθέτει αγαθά 
και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων τοµέων. 
Γεωγραφικός τοµέας είναι ένα διακεκριµένο τµήµα του Οµίλου και της Εταιρίας το οποίο διαθέτει αγαθά  και 
υπηρεσίες µέσα σε ένα συγκεκριµένο οικονοµικό περιβάλλον το οποίο υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και 
αποδόσεις από εκείνα τοµέων που λειτουργούν σε άλλα οικονοµικά περιβάλλοντα.  Ο Όµιλος και η Εταιρία 
παρακολουθούν και παρουσιάζουν τους τοµείς µε βάση τα πωλούµενα προϊόντα και τις παρεχόµενες υπηρεσίες. 

� Πρωτεύων τύπος πληροφόρησης – Επιχειρηµατικοί  Τοµείς 
Ο Όµιλος δραστηριοποιείται κυρίως στους κάτωθι τοµείς:  

o Τεχνολογικές λύσεις & υπηρεσίες (Value Added Solutions) 
o Σύνθετα Έργα (Integration), 
o ∆ίκτυο µεταπώλησης κινητής τηλεφωνίας. 
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Η κατανοµή των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων χρήσης  ανά τοµέα επιχειρηµατικής δραστηριότητας αναλύεται ως 
εξής:   
 

Όµιλος 

ποσά εκφρασµένα σε χιλ. € 

Τεχνολογικές λύσεις & 
υπηρεσίες 

Σύνθετα  έργα 
∆ίκτυο µεταπώλησης 
κινητής τηλεφωνίας 

Σύνολα 

30.06 30.06 30.06 30.06 

2011 2010 

Μ
Ε

Τ
Α

Β
Ο

Λ
Η

  
%

 

2011 2010 

Μ
Ε

Τ
Α

Β
Ο

Λ
Η

  
%

 

2011 2010 

Μ
Ε

Τ
Α

Β
Ο

Λ
Η

  
%

 

2011 2010 

Μ
Ε

Τ
Α

Β
Ο

Λ
Η

  
%

 

Πωλήσεις  15.597 19.528 -20,13 3.518 1.330 164,51 1.323 1.270 4,17 20.438 22.128 -7,64 

Μικτά αποτελέσµατα 4.539 5.209 -12,86 1.014 350 189,71 585 550 6,36 6.138 6.109 0,47 

Αποτελέσµατα Προ φόρων 
Χρηµατοδοτικών & επενδυτικών 
αποτελεσµάτων  & αποσβέσεων 

1.309 1.380 -5,14 693 140 395,00 101 72 40,28 2.103 1.592 32,10 

Αποτελέσµατα Προ φόρων - - - - - - - - - 300 270 11,11 

Κέρδη µετά από φόρους - - - - - - - - - 189 95 98,95 

 
� ∆ευτερεύων τύπος πληροφόρησης – Γεωγραφικοί  Τοµείς 

Ο Όµιλος δραστηριοποιείται στο µεγαλύτερο ποσοστό του στην Ελλάδα, χώρα λειτουργίας της µητρικής εταιρίας, 
εκτός από την θυγατρική εταιρία «SPACE HELLAS CYPRUS LTD», η οποία έχει έδρα στην Κύπρο και τη θυγατρική 
αυτής «SPACE HELLAS SYSTEM INTEGRATOR S.R.L.» η οποία έχει έδρα στην Ρουµανία, µε αναπτυσσόµενες 
δραστηριότητες αλλά όχι σηµαντικές σε σχέση µε την ολότητα του Οµίλου. 

44..66..88  ‘‘ΑΑΛΛΛΛΑΑ  ΈΈΣΣΟΟ∆∆ΑΑ  ΕΕΚΚΜΜΕΕΤΤΑΑΛΛΛΛΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ    

Πίνακας Άλλων Εσόδων Εκµετάλλευσης:   
 

ποσά εκφρασµένα σε χιλ. € 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

01.01-
30.06.2011 

01.01-
30.06.2010 

01.01-
30.06.2011 

01.01-
30.06.2010 

     

Έσοδα από Ενοίκια ακινήτων 65 84 65 64 

Έσοδα από Ενοίκια µηχ/κού εξοπλισµού 0 32 0 32 

Επιχορηγήσεις  159 14 159 14 

Λοιπά Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 5 31 5 31 

Συναλλαγµατικές διαφορές 194 10 163 10 

Έκτακτα κέρδη 0 6 0 6 

Σύνολο Άλλων Εσόδων Εκµετάλλευσης 423 177 392 157 

44..66..99  ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΚΚΑΑ  ΈΈΞΞΟΟ∆∆ΑΑ    

Τα  Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας, τα Έξοδα λειτουργίας Ερευνών & Ανάπτυξης και τα Έξοδα ∆ιάθεσης µειώθηκαν 
κατά 3,46% έναντι της προηγούµενης χρήσης αποτέλεσµα του εξορθολογισµού των εξόδων και της συνεχούς 
προσπάθειας για συγκράτηση του λειτουργικού κόστους χωρίς αρνητικές συνέπειες στην ανάπτυξη της εταιρίας. 
Πίνακας Λειτουργικών Εξόδων :   
 

ποσά εκφρασµένα σε χιλ. € 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Μ
ε
τ
α

β
ο

λ
ή

 
%

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

Μ
ε
τ
α

β
ο

λ
ή

 
%

 

01.01-
30.06.2011 

01.01-
30.06.2010 

01.01-
30.06.2011 

01.01-
30.06.2010 

       

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 2.867 3.146 -8,87% 2.867 3.146 -8,87% 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 455 206 120,87% 439 188 133,51% 

Παροχές τρίτων 687 820 -16,22% 687 820 -16,34% 

Φόροι - τέλη 90 71 26,76% 90 71 26,76% 

∆ιάφορα έξοδα 311 345 -9,86% 311 345 -9,86% 

Αποσβέσεις 256 270 -5,19% 256 270 -5,19% 

Προβλέψεις 73 51 43,14% 73 51 43,14% 

Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων 4.739 4.909 -3,46% 4.723 4.891 -3,46% 

44..66..1100  ΆΆΛΛΛΛΑΑ  ΈΈΞΞΟΟ∆∆ΑΑ  ΕΕΚΚΜΜΕΕΤΤΑΑΛΛΛΛΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ  

Πίνακας Άλλων Εξόδων Εκµετάλλευσης:   
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ποσά εκφρασµένα σε χιλ. € 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

01.01-
30.06.2011 

01.01-
30.06.2010 

01.01-
30.06.2011 

01.01-
30.06.2010 

     

Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 71 32 71 32 

Συναλλαγµατικές διαφορές 71 195 47 195 

Έξοδα εξωδικαστικών διευθετήσεων  0 12 0 12 

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 3 7 3 7 

Έκτακτες ζηµιές  5 1 5 1 

Σύνολο  Άλλων Εξόδων Εκµετάλλευσης 150 247 126 247 

44..66..1111  ΦΦΟΟΡΡΟΟΣΣ  ΕΕΙΙΣΣΟΟ∆∆ΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ    

Ο φόρος ο οποίος επιβάρυνε την κατάσταση συνολικών εσόδων αναλύεται ως εξής:   
 

Φόρος Εισοδήµατος 

Σ
Η

Μ
Ε

ΙΩ
Σ

Ε
ΙΣ

 

Στοιχεία Οµίλου Στοιχεία Εταιρίας 

ποσά εκφρασµένα σε χιλ € 30.06.2011 30.06.2010 30.06.2011 30.06.2010 

      

Τρέχων φόρος εισοδήµατος  -21 -9 - - 

Προβλέψεις για διαφορές φορολογικών ελέγχων   -8 -35 -8 -35 

Αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος στο αποτέλεσµα 5.7.20 -82 -131 -82 -131 

Σύνολο  -111 -175 -90 -165 

 
Ο φόρος εισοδήµατος προκύπτει µετά την αναµόρφωση του λογιστικού αποτελέσµατος των µη αναγνωρισµένων 
φορολογικά δαπανών βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας.   
Οι ισχύοντες φορολογικοί συντελεστές κατά την 30η Ιουνίου 2011 και  31η ∆εκεµβρίου 2010 είναι αντίστοιχα 20% 
και 24% όσον αφορά τη µητρική.   

44..66..1122  ΙΙ∆∆ΙΙΟΟΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΟΟΠΠΟΟΙΙΟΟΥΥΜΜΕΕΝΝΑΑ  ΕΕΝΝΣΣΩΩΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΠΠΑΑΓΓΙΙΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΑΑ  

 

Σας παραθέτουµε  πίνακες των ιδιοχρησιµοποιούµενων ενσώµατων παγίων στοιχείων του Οµίλου και της 
εταιρίας: 
Ιδιοχρησιµοποιούµενα Ενσώµατα πάγια στοιχεία Οµίλου:  

 
 
 

ποσά εκφρασµένα σε  χιλ. € 

Γήπεδα-
οικόπεδα 

Κτίρια-
τεχν. 
Έργα 

Μηχ/τα-τεχν. 
εγκ/σεις & 

λοιπός 
µηχ/κός 

εξοπλισµός 

Μεταφορικά 
µέσα 

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισµός 

Σύνολο 
Ενσώµατων 

παγίων 
στοιχείων 

Αξία κτήσης 01.01.2010 1.955 6.784 4.478 59 2.494 15.770 

Προσθήκες χρήσης / τακτοποιήσεις 0 80 617 0 34 731 

Μειώσεις χρήσης 0 0 9 0 5 14 

Αξία κτήσης 30.06.2010 1.955 6.864 5.086 59 2.523 16.487 
       

Αποσβέσεις  01.01.2010 0 846 2.071 26 1.696 4.639 

Αποσβέσεις  χρήσης  0 125 190 3 94 412 

Μειώσεις Αποσβέσεων χρήσης 0 0 1 0 3 4 

Σύνολο Αποσβέσεων  30.06.2010 0 971 2.260 29 1.787 5.047 

Αναπόσβεστη Αξία 30.06.2010 1.955 5.893 2.826 30 736 11.439 

       

Αξία κτήσης 01.01.2011 1.955 6.864 5.036 219 2.354 16.428 

Προσθήκες χρήσης / τακτοποιήσεις 0 1 107 0 15 123 

Μειώσεις χρήσης 0 0 12 0 13 25 

Αξία κτήσης 30.06.2011 1.955 6.865 5.131 219 2.356 16.526 
       

Αποσβέσεις  01.01.2011 0 1.096 2.352 34 1.653 5.135 

Αποσβέσεις  χρήσης  0 126 166 6 83 381 

Μειώσεις Αποσβέσεων χρήσης 0 0 8 0 10 18 

Σύνολο Αποσβέσεων  30.06.2011 0 1.222 2.510 40 1.726 5.498 

Αναπόσβεστη Αξία 30.06.2011 1.955 5.643 2.621 179 629 11.028 
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Ιδιοχρησιµοποιούµενα Ενσώµατα πάγια στοιχεία Εταιρίας: 

 

44..66..1133  ΑΑΥΥΛΛΑΑ  ΠΠΑΑΓΓΙΙΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΑΑ  

Τα άυλα στοιχεία Οµίλου και εταιρίας περιλαµβάνουν Λογισµικά Προγράµµατα και Λοιπές ασώµατες 
ακινητοποιήσεις.  Το κονδύλι  στις λοιπές ασώµατες ακινητοποιήσεις αφορά αξία κτήσης εκµετάλλευσης εµπορικού 
σήµατος αλλά λόγω της αδυναµίας να επιµετρηθεί µε αξιοπιστία η εµπορική τους βιωσιµότητα και η εισροή τους 
στο άµεσο µέλλον δεν διενεργούνται αποσβέσεις.  
 
Σας παραθέτουµε πίνακες των  άυλων παγίων στοιχείων του Οµίλου και της εταιρίας : 
 
Άυλα  στοιχεία Οµίλου:  

 
 
 

ποσά εκφρασµένα σε  χιλ. € 

Γήπεδα-
οικόπεδα 

Κτίρια-τεχν. 
Έργα 

Μηχ/τα-τεχν. 
εγκ/σεις & 

λοιπός 
µηχ/κός 

εξοπλισµός 

Μεταφορικά 
µέσα 

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισµός 

Σύνολο 
Ενσώµατων 

παγίων 
στοιχείων 

Αξία κτήσης 01.01.2010 1.955 6.784 4.478 59 2.494 15.770 

Προσθήκες χρήσης / τακτοποιήσεις 0 80 617 0 34 731 

Μειώσεις χρήσης 0 0 9 0 5 14 

Αξία κτήσης 30.06.2010 1.955 6.864 5.086 59 2.523 16.487 
       

Αποσβέσεις  01.01.2010 0 846 2.071 26 1.696 4.639 

Αποσβέσεις  χρήσης  0 125 190 3 94 412 

Μειώσεις Αποσβέσεων χρήσης 0 0 1 0 3 4 

Σύνολο Αποσβέσεων  30.06.2010 0 971 2.260 29 1.787 5.047 

Αναπόσβεστη Αξία 30.06.2010 1.955 5.893 2.826 30 736 11.439 
       

Αξία κτήσης 01.01.2011 1.955 6.864 5.036 219 2.354 16.428 

Προσθήκες χρήσης / τακτοποιήσεις 0 1 107 0 15 123 

Μειώσεις χρήσης 0 0 12 0 13 25 

Αξία κτήσης 30.06.2011 1.955 6.865 5.131 219 2.356 16.526 
       

Αποσβέσεις  01.01.2011 0 1.096 2.352 34 1.653 5.135 

Αποσβέσεις  χρήσης  0 126 166 6 83 381 

Μειώσεις Αποσβέσεων χρήσης 0 0 8 0 10 18 

Σύνολο Αποσβέσεων  30.06.2011 0 1.222 2.510 40 1.726 5.498 

Αναπόσβεστη Αξία 30.06.2011 1.955 5.643 2.621 179 629 11.028 

ποσά εκφρασµένα σε χιλ.  € Λογισµικά Προγράµµατα 
Λοιπές ασώµατες 
ακινητοποιήσεις 

Σύνολο Άυλων περιουσιακών 
στοιχείων βάσει ∆ΛΠ 

Αξία κτήσης 01.01.2010 909 284 1.193 

Προσθήκες χρήσης  23 0 23 
Μειώσεις χρήσης 0 0 0 
Αξία κτήσης 30.06.2010 932 284 1.216 
    

Αποσβέσεις 01.01.2010 717 0 717 

Αποσβέσεις χρήσης  50 0 50 

Μειώσεις Αποσβέσεων χρήσης 0 0 0 

Σύνολο Αποσβέσεων  30.06.2010 767 0 767 

Αναπόσβεστη Αξία 30.06.2010 165 284 449 

    

Αξία κτήσης 01.01.2011 937 284 1.221 

Προσθήκες χρήσης  1 0 1 

Μειώσεις χρήσης 0 0 0 

Αξία κτήσης 30.06.2011 938 284 1.222 
    

Αποσβέσεις 01.01.2011 818 0 818 

Αποσβέσεις χρήσης  49 0 49 

Μειώσεις Αποσβέσεων χρήσης 0 0 0 

Σύνολο Αποσβέσεων  30.06.2011 867 0 867 

Αναπόσβεστη Αξία 30.06.2011 71 284 355 
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Άυλα στοιχεία Εταιρίας: 

44..66..1144  ΕΕΠΠΕΕΝΝ∆∆ΥΥΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΕΕ  ΑΑΚΚΙΙΝΝΗΗΤΤΑΑ  

Το ποσό  σε € 1.000 χιλ. Επενδύσεις σε Ακίνητα που εµφανίζεται στη κατάσταση οικονοµικής θέσης του Οµίλου 
αφορά κτίριο προς εκµετάλλευση, της θυγατρικής µας (έµµεση συµµετοχή) στην Ρουµανία µε την επωνυµία SPACE 
HELLAS   SYSTEM INTEGRATOR S.R.L., αποκτήθηκε κατά το Α΄ εξάµηνο 2010 και εµφανίζεται στην αξία κτήσης 
του. Το ακίνητο θα επανεκτιµάται κάθε τέλος της χρήσης στην εύλογη αξία. Η εκτίµηση της εύλογης αξίας των 
επενδυτικών ακινήτων που βρίσκονται εντός αστικών περιοχών, γίνεται σύµφωνα µε τις τρέχουσες αγοραίες τιµές 
οµοειδών ακινήτων. Το ακίνητο είναι µισθωµένο µε επαγγελµατικές µισθώσεις τριετούς διάρκειας. Για την 
τρέχουσα περίοδο τα µισθώµατα ανέρχονται στο ποσό των € 56 χιλ..  

44..66..1155  ΥΥΠΠΕΕΡΡΑΑΞΞΙΙΑΑ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ    

Η υπεραξία ύψους σε €  428 χιλ., που περιλαµβάνεται στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου 
αντιπροσωπεύει το ποσό που προέκυψε από την εξαγορά του υπολοίπου 50% της  από 29/6/2007  
απορροφηθείσας θυγατρική µας “SPACEPHONE A.E.Ε.”  Η ανωτέρω υπεραξία υποβλήθηκε σε έλεγχο αποµείωσης 
και παρέµεινε ως περιουσιακό στοιχείο της εταιρίας.  

44..66..1166  ΥΥΦΦΙΙΣΣΤΤΑΑΜΜΕΕΝΝΑΑ  ΕΕΜΜΠΠΡΡΑΑΓΓΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΒΒΑΑΡΡΗΗ  

Στα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας δεν υπάρχουν ενέχυρα ή εµπράγµατα βάρη, εκτός της από 24 Σεπτεµβρίου 
2008, προσηµείωση υποθήκης ύψους ποσού € 800 χιλ. και της από 10 ∆εκεµβρίου 2010 προσηµείωση υποθήκης 
ύψους ποσού € 400 χιλ . επί του ακινήτου στην οδό Λοχαγού ∆εδούση 6 στο Χολαργό, και σε επίπεδο Οµίλου η 
από 27 Απριλίου 2010 προσηµείωση υποθήκης ύψους ποσού € 650 χιλ. επί του ακινήτου στην Ρουµανία της 
υποθυγατρικής µας Space Hellas System Integrator Srl. 

44..66..1177  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΕΕΣΣ  

Οι συµµετοχές της εταιρίας µας στις 30.06.2011 σε θυγατρικές, συγγενείς, κοινοπραξίες και λοιπές επιχειρήσεις 
εµφανίζονται στην αξία κτήσεως µείον τις προβλέψεις αποµείωσης.  
 
 
Παρατίθεται πίνακας συµµετοχών του Οµίλου : 
 
 
 
 
 

ποσά εκφρασµένα σε  χιλ. € Λογισµικά Προγράµµατα 
Λοιπές ασώµατες 
ακινητοποιήσεις 

Σύνολο Άυλων περιουσιακών 
στοιχείων βάσει ∆ΛΠ 

Αξία κτήσης 01.01.2010 909 284 1.193 

Προσθήκες χρήσης  23 0 23 

Μειώσεις χρήσης 0 0 0 

Αξία κτήσης 30.06.2010 932 284 1.216 
    

Αποσβέσεις 01.01.2010 717 0 717 

Αποσβέσεις χρήσης  50 0 50 
Μειώσεις Αποσβέσεων χρήσης 0 0 0 

Σύνολο Αποσβέσεων  30.06.2010 767 0 767 

Αναπόσβεστη Αξία 30.06.2010 165 284 449 

    

Αξία κτήσης 01.01.2011 937 284 1.221 

Προσθήκες χρήσης  1 0 1 

Μειώσεις χρήσης 0 0 0 

Αξία κτήσης 30.06.2011 938 284 1.222 

    

Αποσβέσεις 01.01.2011 818 0 818 

Αποσβέσεις χρήσης  49 0 49 

Μειώσεις Αποσβέσεων χρήσης 0 0 0 

Σύνολο Αποσβέσεων  30.06.2011 867 0 867 

Αναπόσβεστη Αξία 30.06.2011 71 284 355 
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Επωνυµία Εταιρίας Αξία Κτήσης Σχέση Συµµετοχής 
Μέθοδος 

ενοποίησης 
‘Έδρα 

Ποσά εκφρασµένα σε χιλ. € 30.06.2011 31.12.2010    
 

      

Θυγατρικές Εταιρίες    Άµεση Έµµεση   

SPACE HELLAS (CYPRUS) LTD 34 34 100%  Ολική Κύπρος 

SPACE HELLAS   SYSTEM INTEGRATOR S.R.L. 396 396  99% Ολική Ρουµανία 

Σύνολο Θυγατρικών  430 430     
       

Κοινοπραξίες       

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Μ.Υ. 389 389 67,5% - Καθαρή θέση Ελλάδα 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΛΚΥΟΝΑ 49 49 99% - Καθαρή θέση Ελλάδα 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Unisystems Συστήµατα 
Πληροφορικής Α.E.E (πρώην INFO QUEST)– 
SPACE HELLAS 

3 3 35% - Καθαρή θέση Ελλάδα 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ SPACE HELLAS ΑΕ  – ΚΩΝ/ ΝΟΣ 
ΣΥΜΠΟΝΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ* 

- 3 50% - Καθαρή θέση Ελλάδα 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ SPACE HELLAS ΑΕ  - KB IMPULS 
HELLAS AE «Ανάπτυξη Υποδοµών για την αρχική 
εξυπηρέτηση αναγκών των φορέων του ∆ηµόσιου Τοµέα 
αποµακρυσµένων περιοχών για προηγµένες τεχνολογίες 
επικοινωνιών µε την χρήση του ∆ηµόσιου ∆ορυφορικού 
Συστήµατος Hellas Sat – ∆όρυ»  

13 13 50% - Καθαρή θέση Ελλάδα 

Σύνολο συγγενών & κοινοπραξιών 454 457     
       

Λοιπές Εταιρίες       

MOBICS Τηλεπικοινωνίες & Συµβουλευτικές 
Υπηρεσίες Ε.Π.Ε 

150 150 19,32% - - Ελλάδα 

Σύνολο Λοιπών εταιρίες 150 150     
       

Σύνολο Συµµετοχών 1.034 1.037     

Σηµείωση:  
*Η εταιρία παύει να ενσωµατώνει στις ενοποιηµένες οικονοµικές της καταστάσεις,  λόγω λύσης στις 16.05.2011 την ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ SPACE HELLAS 
ΑΕ  – ΚΩΝ/ ΝΟΣ ΣΥΜΠΟΝΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ. Η παραπάνω παύση ενσωµάτωσης επέφερε µεταβολή στα µεγέθη του Οµίλου σε ποσοστό µικρότερο 
του 25%. 

 
Παρατίθεται πίνακας λοιπών χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων κοινοπραξιών για τις οποίες έχει εγγυηθεί η SPACE 
HELLAS :  
 

Ποσά εκφρασµένα σε χιλ € 
Όµιλος Εταιρία 

30.06.2011 31.12.2010 30.06.2011 31.12.2010 
     

Εγγυηµένα όρια χρηµατοδότησης έναντι 
Τραπεζών για τις θυγατρικές και συγγενείς 
εταιρίες & κοινοπραξίες 

2.042 3.218 2.042 3.218 

Χρησιµοποιηµένα εκ των εγκριθέντων 
εγγυηµένων ορίων χρηµατοδότησης έναντι 
Τραπεζών για τις θυγατρικές και συγγενείς 
εταιρίες & κοινοπραξίες 

0 0 0 0 

Εγγυητικές επιστολές προκαταβολών και  καλής 
εκτέλεσης 

2.042 3.218 2.042 3.218 

 
Αντικείµενο Κοινοπραξιών 
 

� Η κοινοπραξία µε την επωνυµία  «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Unisystems Συστήµατα Πληροφορικής Α.E.E (πρώην INFO 
QUEST) – SPACE HELLAS» έχει σκοπό την εκτέλεση του δηµοπρατηθέντος έργου «Προµήθεια Εξοπλισµού 
και Λογισµικού Συστηµάτων για την ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήµατος Κτηµατογράφησης της 
Κτηµατολόγιο Α.Ε.» 

 

� Η κοινοπραξία µε την επωνυµία  «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΛΚΥΟΝΑ» σκοπό έχει την εκτέλεση του 
δηµοπρατηθέντος έργου «Ανάπτυξη ∆ικτύου Μετεωρολογικών Radar» . 

 
� Η κοινοπραξία µε την επωνυµία  «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Μ.Υ.» σκοπό έχει την εκτέλεση του 

δηµοπρατηθέντος έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Μ.Υ. στα πλαίσια των Ολυµπιακών Αγώνων 2004 
(∆899.1Ε)». 
 

� Η κοινοπραξία µε την επωνυµία  «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ SPACE HELLAS ΑΕ  - KB IMPULS HELLAS AE» σκοπό έχει 
την εκτέλεση του δηµοπρατηθέντος έργου  «Ανάπτυξη Υποδοµών για την αρχική εξυπηρέτηση αναγκών 
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των φορέων του ∆ηµόσιου Τοµέα αποµακρυσµένων περιοχών για προηγµένες τεχνολογίες επικοινωνιών µε 
την χρήση του ∆ηµόσιου ∆ορυφορικού Συστήµατος Hellas Sat – ∆όρυ»   

44..66..1188  ΑΑΠΠΟΟΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΑΑ  

Πίνακας Αποθεµάτων εταιρίας και Οµίλου:  
 

Αποθέµατα Στοιχεία Οµίλου Στοιχεία Εταιρίας 

ποσά εκφρασµένα σε χιλ € 30.06.2011 31.12.2010 30.06.2011 31.12.2010 
     

Εµπορεύµατα 2.883 2.770 2.883 2.770 
Α΄& βοηθητικές ύλες 335 430 335 430 
Αναλώσιµα 32 24 32 24 

Σύνολο Αποθεµάτων 3.250 3.224 3.250 3.224 

 
Ο Όµιλος λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα (ασφάλιση, φύλαξη) για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο και τις 
ενδεχόµενες ζηµιές λόγω απώλειας  αποθεµάτων από φυσικές καταστροφές κλοπές κλπ.  Επίσης η ∆ιοίκηση 
επανεξετάζει συνεχώς την καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία των αποθεµάτων και σχηµατίζει τις κατάλληλες προβλέψεις 
για απαξίωση αποθεµάτων βραδέως κινούµενων και τεχνολογικώς απαξιωµένων.   Η αξία των βραδέως κινούµενων 
και τεχνολογικώς απαξιωµένων αποθεµάτων που είχε βαρύνει τα αποτελέσµατα των προηγούµενων χρήσεων 
ανέρχεται  στο ποσό των  € 21 χιλ..  Το ύψος των αποθεµάτων αντανακλά τη στρατηγική της εταιρίας για την 
επίτευξη του στόχου της σωστής διαχείρισης της αποθήκης χωρίς να υποβαθµίζεται η αξιόπιστη εξυπηρέτηση του 
πελάτη.  

44..66..1199  ΑΑΠΠΑΑΙΙΤΤΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΑΑΠΠΟΟ  ΠΠΕΕΛΛΑΑΤΤΕΕΣΣ    

Οι λογαριασµοί πελατών καταχωρούνται και παρουσιάζονται στην λογιστική τους αξία (αξία τιµολογίου), µετά από 
προβλέψεις για τυχόν µη εισπρακτέα ποσά.  Πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες σχηµατίζεται όταν υπάρχει κίνδυνος 
για την µη είσπραξη ολόκληρου ή µέρους του οφειλόµενου ποσού. Οι επισφαλείς απαιτήσεις διαγράφονται έναντι 
της σχηµατισθείσας πρόβλεψης. 
 

Πελάτες Στοιχεία Οµίλου Στοιχεία Εταιρίας 

ποσά εκφρασµένα σε χιλ € 30.06.2011 31.12.2010 30.06.2011 31.12.2010 
 

Πελάτες  33.081 35.745 32.829 35.563 

Μείον: Προβλέψεις Επισφαλών Πελατών 3.767 3.764 3.767 3.764 

Σύνολο Πελατών  29.314 31.981 29.062 31.799 

 
Ανάλυση Προβλέψεων Επισφάλειας για πελάτες: 

 
 Στοιχεία Οµίλου / Εταιρίας 
ποσά εκφρασµένα σε χιλ € 30.06.2011 31.12.2010 
   

Σύνολο προβλέψεων κατά την έναρξη της χρήσης 3.764 3.610 
   

Προσθήκες κατά την διάρκεια της χρήσης  3 154 
Εξωδικαστική Επίλυση ∆ιαφοράς  0 0 
Αντιλογισµός αχρησιµοποίητων προβλέψεων 0 0 
Σύνολο χρεώσεων στα αποτελέσµατα χρήσης  3 154 
∆ιαγραφή πελατών βάση δικαστική Αποφάσεως 0 0 
∆ιαγραφή πελατών  0 0 

Σύνολο προβλέψεων κατά την λήξη της χρήσης  3.767 3.764 

 
Πίνακας ανάλυσης παλαιότητας υπολοίπων απαιτήσεων από πελάτες:  

 

Απαιτήσεις από Πελάτες Στοιχεία Οµίλου Στοιχεία Εταιρίας 

ποσά εκφρασµένα σε χιλ € 30.06.2011 31.12.2010 30.06.2011 31.12.2010 
     

     
1 – 90 ηµέρες   10.347 13.721 10.095 13.539 
91 – 180 ηµέρες 5.690 7.500 5.690 7.500 
181 – 360 ηµέρες 6.890 6.800 6.890 6.800 
> 360 ηµέρες* 6.387 3.960 6.387 3.960 

Σύνολο Απαιτήσεων από Πελατών  29.314 31.981 29.062 31.799 
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Πίνακας ανάλυσης παλαιότητας υπολοίπων απαιτήσεων από πελάτες - συνδεδεµένα µέρη: 
 

Απαιτήσεις από Πελάτες- συνδεδεµένα µέρη Στοιχεία Οµίλου Στοιχεία Εταιρίας 

ποσά εκφρασµένα σε χιλ € 30.06.2011 31.12.2010 30.06.2011 31.12.2010 
     

     
1 – 90 ηµέρες   228 30 228 30 
91 – 180 ηµέρες 19 171 19 171 
181 – 360 ηµέρες 306 40 306 40 
> 360 ηµέρες* 1.959 2.026 1.959 2.026 

Σύνολο Απαιτήσεων από Πελατών – 
συνδεδεµένων µερών 

2.512 2.267 2.512 2.267 

*Τα παραπάνω ποσά αφορούν ανείσπρακτα υπόλοιπα έργων δηµοσίου τα οποία και βρίσκονται στο στάδιο των οριστικών παραλαβών και 
προβλέπεται ότι θα εισπραχθούν σε εύλογο χρονικό διάστηµα.   

 

Η εύλογη αξία των απαιτήσεων από πελάτες προσεγγίζει την λογιστική αξία. Οι απαιτήσεις από πελάτες τόσο της 
εταιρίας όσο και του Οµίλου, εκτός αυτών για τις οποίες έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη, θεωρούνται όλες 
εισπράξιµες. 
 
Ο λογαριασµός απαιτήσεις από πελάτες δεν είναι τοκοφόρος και ο χρόνος είσπραξης των απαιτήσεων από 
εκτελούµενα έργα εξαρτάται από την εξέλιξη των εργασιών. 

44..66..2200  ΛΛΟΟΙΙΠΠΕΕΣΣ  ΕΕΜΜΠΠΟΟΡΡΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΑΑΠΠΑΑΙΙΤΤΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  

Οι λοιπές απαιτήσεις του Οµίλου και της εταιρίας µας αναλύονται ως κάτωθι:  
 

Λοιπές  Απαιτήσεις Στοιχεία Οµίλου Στοιχεία Εταιρίας 

ποσά εκφρασµένα σε χιλ € 30.06.2011 31.12.2010 30.06.2011 31.12.2010 
 

Επιταγές Εισπρακτέες 383 575 383 575 

Επιταγές Εκχωρηµένες σε Τράπεζες σε εγγύηση 134 156 134 156 

Επιταγές σε καθυστέρηση 1.676 1.676 1.676 1.676 

Παρακρατούµενοι φόροι & λοιπές απαιτήσεις  50 325 50 325 

Προκαταβολές Προσωπικού 23 18 23 18 

Λογαριασµοί  ∆ιαχ. Προκ/λών  & πιστώσεων 1.329 1.130 1.329 1.130 

Βραχυπρόθεσµες Απαιτήσεις κατά συνδεδεµένων 
επιχειρήσεων 

416 112 856 634 

Έξοδα εποµένων χρήσεων  1.783 2.093 1.778 2.093 

Έσοδα χρήσεως δεδουλευµένα 1.467 575 1.467 575 

Λοιπά  382 280 382 280 

Λοιπών  Απαιτήσεων 7.643 6.940 8.078 7.462 

Μείον: Πρόβλεψη Επισφαλών Λοιπών απαιτήσεων 1.880 1.880 1.880 1.880 

Σύνολο  Λοιπών  Απαιτήσεων 5.763 5.060 6.198 5.582 

 
Η εύλογη αξία των εµπορικών και λοιπών απαιτήσεων προσεγγίζει την λογιστική αξία.  Οι εµπορικές και λοιπές 
απαιτήσεις τόσο της εταιρίας όσο και του Οµίλου, εκτός αυτών για τις οποίες έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη,  
θεωρούνται όλες εισπράξιµες. 

44..66..2211  ΠΠΡΡΟΟΚΚΑΑΤΤΑΑΒΒΟΟΛΛΕΕΣΣ  

Παρατίθεται πίνακας Προκαταβολών Κυκλοφορούντος Ενεργητικού: 
  

Προκαταβολές Στοιχεία Οµίλου Στοιχεία Εταιρίας 

ποσά εκφρασµένα σε χιλ € 
30.06.2011 31.12.2010 30.06.2011 31.12.2010 

     

Παραγγελίες εξωτερικού υπό διακανονισµό 506 129 506 129 
Προκαταβολές σε λοιπούς προµηθευτές 1.640 1.426 1.639 1.426 

Σύνολο Προκαταβολών 2.146 1.555 2.145 1.555 

44..66..2222  ΤΤΑΑΜΜΕΕΙΙΑΑΚΚΑΑ  ∆∆ΙΙΑΑΘΘΕΕΣΣΙΙΜΜΑΑ  &&  ΙΙΣΣΟΟ∆∆ΥΥΝΝΑΑΜΜΑΑ  ΤΤΑΑΜΜΕΕΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ  ∆∆ΙΙΑΑΘΘΕΕΣΣΙΙΜΜΩΩΝΝ    

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων αποτελούνται από µετρητά και βραχυπρόθεσµες 
καταθέσεις µε αρχική διάρκεια µικρότερη των τριών (3) µηνών.  
Παρατίθεται πίνακας Ταµειακών ∆ιαθεσίµων και ισοδυνάµων : 
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44..66..2233  ΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΙΙΚΚΟΟ  ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  

Οι µετοχές της εταιρίας έχουν εισαχθεί στην παράλληλη αγορά του  Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών την 29-9-2000. 
Οι µετοχές της εταιρίας είναι κοινές ονοµαστικές:  
 
 
 
 
 
Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίσθηκαν µε βάση το σταθµισµένο αριθµό µετοχών, ήτοι 6.456.530.  

44..66..2244  ΜΜΑΑΚΚΡΡΟΟΠΠΡΡΟΟΘΘΕΕΣΣΜΜΕΕΣΣ  ∆∆ΑΑΝΝΕΕΙΙΑΑΚΚΕΕΣΣ  ΥΥΠΠΟΟΧΧΡΡΕΕΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  

Τα µακροπρόθεσµα δάνεια της εταιρίας και του Οµίλου αναλύονται ως κάτωθι:  
 

i. ∆άνειο λήξης 2013 που χρησιµοποιήθηκε για την ανέγερση τετραώροφου κτιρίου προς εξυπηρέτηση των 
επαγγελµατικών  αναγκών της εταιρίας, το ύψος του οποίου κατά την εξεταζόµενη περίοδο ανέρχεται στο 
ποσό  των € 217 χιλ. µετά τους τόκους και την τοκοχρεολυτική απόσβεση του.   
 

ii. Στις 21 Ιουλίου 2009 η εταιρία µας σύναψε σύµβαση µακροπρόθεσµου δανείου ύψους 850 χιλ. € µε την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Το δάνειο έχει λήξη τρία έτη µετά την εκταµίευση και αφορά την 
κάλυψη αναγκών µας σε κεφάλαιο κίνησης µε σκοπό την ανάπτυξη της εταιρίας µας.  
 

iii. ∆άνειο λήξης 2020 ποσού  € 650 χιλ. το οποίο έλαβε η εταιρία SPACE HELLAS SYSTEM INTEGRATOR 
S.R.L. την 27η  Απριλίου 2010 για την απόκτηση  κτιρίου το οποίο χρησιµοποιείται ως επενδυτικό ακίνητο. 
Το ύψος του δανείου κατά την εξεταζόµενη περίοδο ανέρχεται στο ποσό των € 508 χιλ. µετά τους τόκους 
και την τοκοχρεολυτική απόσβεση του. 

44..66..2255  ΛΛΟΟΙΙΠΠΕΕΣΣ  ΜΜΑΑΚΚΡΡΟΟΠΠΡΡΟΟΘΘΕΕΣΣΜΜΕΕΣΣ  ΥΥΠΠΟΟΧΧΡΡΕΕΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  

Οι υποχρεώσεις ταξινοµούνται ως µακροπρόθεσµες όταν η εταιρία ή  Όµιλος έχει την υποχρέωση να τις εξοφλήσει 
µετά δώδεκα (12) µηνών  από την ηµεροµηνία του ισολογισµού.  Στην αντίθετη περίπτωση οι υποχρεώσεις αυτές 
ταξινοµούνται ως βραχυπρόθεσµες. 
 
Παρατίθεται πίνακας Λοιπών Μακροπροθέσµων υποχρεώσεων της εταιρίας και του Οµίλου : 
 

Λοιπές Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Στοιχεία Οµίλου Στοιχεία Εταιρίας 

ποσά εκφρασµένα σε χιλ € 30.06.2011 31.12.2010 30.06.2011 31.12.2010 
 

Ζηµιές από κοινοπραξίες 0 0 616 624 

Ληφθείσες εγγυήσεις 11 11 11 11 

Σύνολο Λοιπών Μακροπροθέσµων υποχρεώσεων 11 11 627 635 

44..66..2266  ΑΑΠΠΑΑΣΣΧΧΟΟΛΛΟΟΥΥΜΜΕΕΝΝΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΙΙΚΚΟΟ  ––  ΠΠΑΑΡΡΟΟΧΧΕΕΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΙΙΚΚΟΟΥΥ  ––  ΠΠΡΡΟΟΒΒΛΛΕΕΨΨΗΗ  ΑΑΠΠΟΟΖΖΗΗΜΜΙΙΩΩΣΣΗΗΣΣ  

Το απασχολούµενο την 30η Ιουνίου 2011 προσωπικό τόσο της εταιρίας όσο και του οµίλου ανέρχεται  σε 206 
άτοµα και  την 30η Ιουνίου 2010 το απασχολούµενο προσωπικό της εταιρίας και του οµίλου ανέρχεται σε 247 
άτοµα. 

4.6.26.1 Πρόβλεψη για Αποζηµίωση Προσωπικού 

Η διοίκηση του Οµίλου ανέθεσε σε ανεξάρτητο αναλογιστή την εκπόνηση µελέτης προκειµένου να διερευνηθούν 
και υπολογιστούν τα αναλογιστικά µεγέθη, βάσει των προδιαγραφών που θέτουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 
(∆ΛΠ 19), που προβλέπουν την υποχρεωτική καταχώρησή τους στον ισολογισµό και την κατάσταση συνολικών 
εσόδων χρήσης. Κατά την αναλογιστική αποτίµηση (actuarial valuation) ελήφθησαν υπόψη όλες οι οικονοµικές και 
δηµογραφικές παράµετροι που σχετίζονται µε τους εργαζόµενους του Οµίλου.  Η κίνηση πρόβλεψης φαίνεται 
αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα:  

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα & ισοδύναµα Στοιχεία Οµίλου Στοιχεία Εταιρίας 

ποσά εκφρασµένα σε χιλ € 30.06.2011 31.12.2010 30.06.2011 31.12.2010 
     

Ταµείο 88 195 88 195 

Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 343 1.764 290 1.350 

Σύνολο Ταµειακών ∆ιαθεσίµων & ισοδυνάµων 431 1.959 378 1.545 

Αριθµός µετοχών και ονοµαστική αξία 30.06.2011 
 

Αριθµός µετοχών 6.456.530 

Ονοµαστική Αξία 1,60 € 
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Λογιστικές Απεικονίσεις σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 19  Στοιχεία Εταιρίας 

ποσά εκφρασµένα σε χιλ € 30.06.2011 31.12.2010 
   

Παρούσα Αξία ∆έσµευσης Καθορισµένων Παροχών 525 602 

Μη καταχωρηµένα Αναλογιστικά (κέρδη) / ζηµιές -474 -476 

Καθαρή Υποχρέωση Καταχωρηµένη στον Ισολογισµό 51 126 
   

∆απάνη που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσµατα  73 82 
   

Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισµένη στον Ισολογισµό   

Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη του έτους 126 624 

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη -148 -580 

∆απάνη που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσµατα 73 82 

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος της περιόδου 51 126 

  
 Οι αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν κατά την αναλογιστική αποτίµηση είναι οι ακόλουθες: 
 

Αναλογιστικές Παραδοχές 

1. Προεξοφλητικό Επιτόκιο: 5% κατά την 31/12/2010 

2. 
Μέσος ετήσιος ρυθµός µακροχρόνιας αύξησης 
πληθωρισµού: 

2% (σύµφωνα µε το πρόγραµµα σύγκλισης της Ευρωπαϊκής 
ένωσης – Στρατηγική της Λισσαβόνας). 

3. Μέση ετήσια µακροχρόνια αύξηση µισθολογίου: 2,5% 

4. Ηµεροµηνίες  Αποτίµησης : 30.06.2011 

5. Ηλικία κανονικής συνταξιοδότησης : 
Σύµφωνα µε τις καταστατικές διατάξεις του Ταµείου 
Κύριας Ασφάλισης κάθε εργαζοµένου. 

6. Γενική αρχή υπολογισµού των αναλογιστικών µεγεθών: 
Ως γενική αρχή χρησιµοποιήθηκε η αρχή της συνεχιζόµενης 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας σύµφωνα µε το πλαίσιο των ∆ΛΠ 
(βλ. ∆ΛΠ 1. § 23) 

7. Αναλογιστική µέθοδος αποτίµησης : 
Χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της Προβεβληµένης 
Πιστούµενης Μονάδος (Projected Unit Credit Method) (βλ. ∆ΛΠ 19) 

44..66..2277  ΑΑΝΝΑΑΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΜΜΕΕΝΝΗΗ  ΦΦΟΟΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ  

Οι φόροι υπολογίζονται επί των προσωρινών διαφορών, σύµφωνα µε την µέθοδο της υποχρέωσης, µε τη 
χρησιµοποίηση των φορολογικών συντελεστών που ισχύουν στις χώρες που δραστηριοποιούνται οι εταιρίες του 
Οµίλου.   Ο υπολογισµός των αναβαλλόµενων φόρων του Οµίλου και της Εταιρίας επανεξετάζεται σε κάθε χρήση, 
προκειµένου το υπόλοιπο που εµφανίζεται στον ισολογισµό να απεικονίζει τους ισχύοντες φορολογικούς 
συντελεστές.   
Η κίνηση των αναβαλλόµενων φόρων µετά από συµψηφισµούς έχει ως εξής:  
 

Αναβαλλόµενος φόρος Εισοδήµατος 
Στοιχεία Εταιρίας & Οµίλου 

30.06.2011 

ποσά εκφρασµένα σε χιλ € 
Στοιχεία κατά 

την 31.12.2010 

Ποσά 
Καταχωρηµένα στα 

Αποτελέσµατα 

Ποσά 
Καταχωρηµένα 

στην καθαρή Θέση 
Σύνολο 

 

Αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος 
(υποχρεώσεις) 

   
 

∆ιαφορές λογιστικών και φορολογικών αποσβέσεων -245 -9 0 -254 
∆ιαφορά Αναπροσαρµογής της Εύλογης Αξίας Οικοπέδων 
& κτιρίων καταχωρηµένη στην καθαρή θέση 

-859 0 0 -859 

Σύνολο Αναβαλλόµενων φόρων εισοδήµατος 
(υποχρεώσεις) 

-1.104 -9 0 -1.113 

Αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος (απαιτήσεις)     
Προβλέψεις επισφαλειών  413 0 0 413 
Προβλέψεις Αποζηµίωσης προσωπικού 25 -15 0 10 

Προβλέψεις αποµείωσης αξίας Αποθεµάτων  4 0 0 4 
Εκτιµώµενες Απαιτήσεις από αναγνωρισµένες 
φορολογικές ζηµιές προηγούµενων χρήσεων 

91 -58 0 33 

Έξοδα κεφαλαιοποίησης, διαφοράς από έκδοση µετοχών 
υπέρ το άρτιο 

28 0 0 28 

Σύνολο Αναβαλλόµενων φόρων εισοδήµατος 
(απαιτήσεις) 

561 -73 0 488 

Σύνολο Αναβαλλόµενης φορολογίας  -543 -82 0 -625 



SPACE HELLAS A.E  
Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 

(περιόδου 1ης Ιανουαρίου έως 30ης Ιουνίου 2011)

 
 

 
46 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις συµψηφίζονται µε τις αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις όταν 
υπάρχει ένα νόµιµο δικαίωµα για συµψηφισµό και υπόκεινται και τα δύο στην ίδια φορολογική αρχή. 
 

44..66..2288  ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΥΥΤΤΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΛΛΟΟΙΙΠΠΕΕΣΣ  ΒΒΡΡΑΑΧΧΥΥΠΠΡΡΟΟΘΘΕΕΣΣΜΜΕΕΣΣ  ΥΥΠΠΟΟΧΧΡΡΕΕΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  

Οι υποχρεώσεις ταξινοµούνται ως βραχυπρόθεσµες όταν η εταιρία ή  Όµιλος έχει την υποχρέωση να τις εξοφλήσει 
µέσα σε δώδεκα (12) µήνες από την ηµεροµηνία του ισολογισµού.  Στην αντίθετη περίπτωση οι υποχρεώσεις αυτές 
ταξινοµούνται ως µακροπρόθεσµες.  
Παρατίθεται πίνακας προµηθευτών και λοιπών βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων της εταιρίας και του Οµίλου:  
 

Προµηθευτές & Λοιπές  Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Στοιχεία Οµίλου Στοιχεία Εταιρίας 

ποσά εκφρασµένα σε χιλ € 30.06.2011 31.12.2010 30.06.2011 31.12.2010 
 

Προµηθευτές 6.488 10.954 6.302 10.909 
Επιταγές πληρωτέες 2.287 1.426 2.287 1.426 
Προκαταβολές πελατών 1.632 1.923 1.632 1.923 
Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 475 412 475 412 
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 130 62 130 62 
Λοιποί Πιστωτές διάφοροι 37 37 37 37 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις κατά συνδεδεµένων επιχειρήσεων 0 0 470 0 
Έσοδα Εποµένων Χρήσεων 21 132 21 129 
Έξοδα χρήσεως δεδουλευµένα 68 285 67 285 
Αγορές υπό τακτοποίηση 72 10 72 10 

Σύνολο Προµηθευτών &  Λοιπών  Βραχυπροθέσµων 
υποχρεώσεων 

11.210 15.241 11.493 15.193 

44..66..2299  ΠΠΡΡΟΟΒΒΛΛΕΕΨΨΕΕΙΙΣΣ  

 
 

Πίνακας µεταβολών Προβλέψεων  Οµίλου- Εταιρίας 

ποσά εκφρασµένα σε χιλ € 
Υπόλοιπο 

την 
31.12.2010 

Προσθήκες 
Χρησιµοποιηθείσες 

προβλέψεις  
Μειώσεις 

Υπόλοιπο 
την 

30.06.2011 
 

Προβλέψεις Επίδικων διεκδικήσεων  0 0 0 0 0 

Προβλέψεις για Ανέλεγκτες Φορολογικές  χρήσεις 122 8 0 0 131 

Αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 

126 73 148 0 51 

Λοιπές Προβλέψεις  0 0 0 0 0 

Σύνολα 248 82 148 0 182 

 
Επίσης σηµειώνεται ότι ο Όµιλος έχει σχηµατίσει προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες ποσού σε χιλ. € 3.767,  
Επισφαλείς Χρεώστες ποσού σε χιλ. € 1.880, και απαξιωµένων αποθεµάτων ποσού σε χιλ. € 21, οι οποίες 
περιλαµβάνονται συµψηφιστικά στις εµπορικές, στις  λοιπές απαιτήσεις και τα αποθέµατα αντίστοιχα. 

44..66..3300  ΕΕΠΠΙΙ∆∆ΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΗΗ  ΥΥΠΠΟΟ  ∆∆ΙΙΑΑΤΤΗΗΣΣΙΙΑΑ  ∆∆ΙΙΑΑΦΦΟΟΡΡΕΕΣΣ  

∆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. 

44..66..3311  ΑΑΝΝΕΕΛΛΕΕΓΓΚΚΤΤΕΕΣΣ  ΦΦΟΟΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΑΑ  ΧΧΡΡΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  

Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις των εταιριών του Οµίλου έχουν ως εξής:  
 

Εταιρία 
Ανέλεγκτες φορολογικά 

χρήσεις 

SPACE HELLAS Α.Ε 2009 - 2010 

SPACE HELLAS (CYPRUS) LTD 2005 – 2010 

Κ/ΞΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝ. Ε.Μ.Υ 2010 

Κ/ΞΙΑ  ΑΛΚΥΟΝΑ 2010 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Unisystems Συστήµατα Πληροφορικής Α.E.E (πρώην INFO QUEST )– 
SPACE HELLAS 

2007 – 2010 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ SPACE HELLAS ΑΕ - KB IMPULS HELLAS AE «Ανάπτυξη Υποδοµών για την 
αρχική εξυπηρέτηση αναγκών των φορέων του ∆ηµόσιου Τοµέα αποµακρυσµένων περιοχών για 
προηγµένες τεχνολογίες επικοινωνιών µε την χρήση του ∆ηµόσιου ∆ορυφορικού Συστήµατος Hellas 
Sat – ∆όρυ» 

2009-2010 
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 Η  εταιρία χρησιµοποιώντας στατιστικά στοιχεία από φορολογικούς ελέγχους παρελθόντων ελεγµένων φορολογικά 
χρήσεων, σχηµατίζει πρόβλεψη ποσό σε χιλ. € 131 µε σκοπό να καλυφθεί το ενδεχόµενο  επιβολής πρόσθετων 
φόρων σε περίπτωση ελέγχου από τις φορολογικές αρχές για τα έτη 2009 - 2011  το οποίο και βαρύνει τα 
αποτελέσµατά της τρέχουσας περιόδου κατά ποσό € 8 χιλ.. Για τις υπόλοιπες εταιρίες του Οµίλου δεν έχει 
σχηµατιστεί πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις καθώς οι εγχώριες εταιρίες έχουν υπαχθεί στην 
διαδικασία περαίωσης βάσει του Ν. 3888/2010 έως και τη χρήση 2009 και εκτιµάται ότι η επιβάρυνση από την 
επιβολή πρόσθετων φόρων θα είναι επουσιώδης. 

44..66..3322  ΕΕΝΝ∆∆ΕΕΧΧΟΟΜΜΕΕΝΝΕΕΣΣ  ΥΥΠΠΟΟΧΧΡΡΕΕΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  --  ΑΑΠΠΑΑΙΙΤΤΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  

4.6.32.1 ∆εσµεύσεις - Εγγυήσεις  

Ο Όµιλος έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε σχέση µε τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέµατα που προκύπτουν 
στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας.  ∆εν αναµένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις 
ενδεχόµενες υποχρεώσεις.  ∆εν αναµένονται πρόσθετες πληρωµές µετά την ηµεροµηνία σύνταξης αυτών των 
οικονοµικών καταστάσεων.  
 
Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις, για εγγυητικές επιστολές εξασφάλισης καλής εκτέλεσης και λειτουργίας, της εταιρίας 
και του Οµίλου στα πλαίσια των συνήθων δραστηριοτήτων τους είναι:   
 
 

Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις Στοιχεία Οµίλου Στοιχεία Εταιρίας 

ποσά εκφρασµένα σε χιλ € 30.06.2011 31.12.2010 30.06.2011 31.12.2010 
 

Εγγυητικές επιστολές Τραπεζών για εξασφάλιση καλής 
εκτέλεσης και λειτουργίας συµβάσεων µε πελάτες 4.903 5.873 4.903 5.873 

Σύνολο Ενδεχοµένων Υποχρεώσεων 4.903 5.873 4.903 5.873 

* Κατά την 30.06.2011 συµπεριλαµβάνονται εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης κοινοπραξιών ποσό ύψους € 571 χιλ. και κατά την 31.12.2010 ποσό ύψους  € 946  χιλ.  

4.6.32.2 Ποινικές ρήτρες και δικαστικές υποθέσεις  

∆εν υπάρχουν άλλες επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων (σηµείωση 4.6.30), που 
ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της Εταιρίας και του Οµίλου. 

4.6.32.3 Λοιπές ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιριών του Οµίλου, όπως αναφέρονται στην σηµείωση 4.6.31, 
υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά τον χρόνο εξέτασης και 
οριστικοποίησης τους από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές.   Η εταιρία  έχει σχηµατίσει σωρευτική πρόβλεψη 
ποσού σε χιλ. € 131 µε σκοπό να καλυφθεί το ενδεχόµενου  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 επουσιώδη.   
 

44..66..3333  ∆∆ΕΕΣΣΜΜΕΕΥΥΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΑΑΠΠΟΟ  ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΜΜΙΙΣΣΘΘΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  

Την 30η Ιουνίου 2011 η Εταιρία είχε συµφωνίες λειτουργικής µίσθωσης που αφορούν την ενοικίαση µεταφορικών 
µέσων και ακινήτων.  Οι µελλοντικές υποχρεώσεις µε βάση τις ήδη υπογεγραµµένες συµβάσεις µίσθωσης στις  30η 
Ιουνίου 2011 έχουν ως ακολούθως:  
 

Πίνακας ελάχιστων µελλοντικών µισθώσεων 

Ποσά εκφρασµένα σε χιλ. € 
Εταιρία 

Έως 1 έτος Έως 5  έτη Πάνω από 5 έτη 
    

Μισθώσεις Μεταφορικών µέσων 287 420 - 
Μισθώσεις ακινήτων 508 2.486 2.571 
Σύνολο 795 2.906 2.571 

 
Πέραν των όσων αναφέρονται παραπάνω δεν υπάρχουν άλλες σηµαντικές ενδεχόµενες υποχρεώσεις. 

44..66..3344  ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟΥΥΧΧΙΙΚΚΕΕΣΣ  ∆∆ΕΕΣΣΜΜΕΕΥΥΣΣΕΕΙΙΣΣ  

Την 30η Ιουνίου 2011, ο Όµιλος και η Εταιρία δεν είχε δεσµεύσεις για κεφαλαιουχικές δαπάνες. 
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44..66..3355  ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΑΑΜΜΕΕΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ  ΡΡΟΟΩΩΝΝ    

Οι ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες, παρουσιάζονται αρνητικές κατά € 2.169 χιλ., κυρίως 
λόγω της  σηµαντικής µείωσης των Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων που προέκυψε από τη στρατηγική επιλογή της 
Εταιρίας να διατηρήσει τις άριστες σχέσεις που έχει µε τους προµηθευτές της, απορροφώντας ένα σηµαντικό µέρος 
του ελλείµµατος ρευστότητας που προκύπτει από τη  συνεχιζόµενη κρίση της αγοράς, χωρίς να αυξηθεί σηµαντικά 
ο τραπεζικός δανεισµός.  
 
Οι ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες, παρουσιάζονται αρνητικές κατά € 120 χιλ.   
 
Οι ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες, εµφανίζονται θετικές  κατά € 761 χιλ.. 
 

44..66..3366  ΕΕΝΝ∆∆ΕΕΧΧΟΟΜΜΕΕΝΝΕΕΣΣ  ΥΥΠΠΟΟΧΧΡΡΕΕΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  ––  ΑΑΠΠΑΑΙΙΤΤΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΥΥΝΝΑΑΛΛΛΛΑΑΓΓΕΕΣΣ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΙΙΑΑΣΣ  ΜΜΕΕ  ΤΤΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΣΣ  ΑΑΥΥΤΤΗΗΝΝ  ΣΣΥΥΝΝ∆∆ΕΕ∆∆ΕΕΜΜΕΕΝΝΑΑ  ΜΜΕΕΡΡΗΗ  

  ((∆∆ΛΛΠΠ  2244))  ΑΑΠΠΟΟ  0011--0011--22001111    ΕΕΩΩΣΣ  3300--0066--22001111  

Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ∆ΛΠ 24, 
σωρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής περιόδου µέχρι τη λήξη της, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων 
και υποχρεώσεων της εταιρίας και του οµίλου στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από τις 
συγκεκριµένες συναλλαγές των συνδεδεµένων µερών. 
 
Οι  εµπορικές συναλλαγές του Οµίλου και της Εταιρίας µε τα συνδεδεµένα µε αυτή πρόσωπα στην διάρκεια της 
περιόδου του Α΄Εξαµήνου του 2011 έχουν πραγµατοποιηθεί µε τους συνήθεις όρους της αγοράς. 
 
Ο Όµιλος και η Εταιρία δεν συµµετέχουν σε καµία συναλλαγή ασυνήθους φύσης ή περιεχοµένου η οποία να είναι 
ουσιώδης για τον Όµιλο, ή τις Εταιρίες και τα άτοµα που συνδέονται στενά µε αυτόν και δεν αποσκοπεί να 
συµµετάσχει σε τέτοιου είδους συναλλαγές στο µέλλον.  Καµία από τις συναλλαγές δεν εµπεριέχει ειδικούς όρους 
και συνθήκες. 
   
Στους κατωτέρω πίνακες παρουσιάζονται οι κυριότερες  διεταιρικές συναλλαγές µεταξύ της Εταιρίας των 
θυγατρικών της και των µελών της ∆ιοίκησης τόσο  κατά την εξεταζόµενη περίοδο όσο και κατά την 
προηγούµενη.  
 
 
 

Εταιρία 
Έσοδα Έξοδα Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

30/6 30/6 30/6 30/6 

Ποσά εκφρασµένα σε χιλ € 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 
 

SPACE HELLAS (CYPRUS - - - - - 1 470 - 

θυγατρικές - - - - - 1 470 - 
 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Μ.Υ. 40 1 80 40 3.019 3.073 - - 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΛΚΥΟΝΑ - - 2 123 771 164 615 - 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Unisystems Συστήµατα Πληροφορικής Α.E.E – SPACE 
HELLAS 

1 - 2 8 17 17 - - 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ SPACE HELLAS ΑΕ - KB IMPULS HELLAS AE 
«Ανάπτυξη Υποδοµών για την αρχική εξυπηρέτηση αναγκών των 
φορέων του ∆ηµόσιου Τοµέα αποµακρυσµένων περιοχών για 
προηγµένες τεχνολογίες επικοινωνιών µε την χρήση του ∆ηµόσιου 
∆ορυφορικού Συστήµατος Hellas Sat – ∆όρυ» 

- - 1 - -1.470 -1.470 - - 

Κοινοπραξίες 41 1 85 171 2.337 1.789 615 - 

MOBICS Τηλεπικοινωνίες & Συµβουλευτικές Υπηρεσίες Ε.Π.Ε - - 12 19 - 11 15 - 

SPACE CONSULTING A.E. 161 3 - - 836 793 - - 

SPACE ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ Α.Ε. - - 245 256 142 717 - - 

SPACE VISION A.E. - 37 1 118 271 47 - - 

Λοιπά συνδεόµενα µέρη 161 40 258 393 1.249 1.568 15 - 

 

Σύνολο Εταιρίας 202 41 343 564 3.586 3.358 1.100 - 
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Όµιλος 
Έσοδα Έξοδα Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

30/6 30/6 30/6 30/6 

Ποσά εκφρασµένα σε χιλ € 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 
 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Μ.Υ. 40 1 80 40 3.019 3.073 - - 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΛΚΥΟΝΑ - - 2 123 771 164 615 - 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Unisystems Συστήµατα Πληροφορικής Α.E.E – SPACE 
HELLAS 

1 - 2 8 17 17 - - 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ SPACE HELLAS ΑΕ - KB IMPULS HELLAS AE 
«Ανάπτυξη Υποδοµών για την αρχική εξυπηρέτηση αναγκών των 
φορέων του ∆ηµόσιου Τοµέα αποµακρυσµένων περιοχών για 
προηγµένες τεχνολογίες επικοινωνιών µε την χρήση του ∆ηµόσιου 
∆ορυφορικού Συστήµατος Hellas Sat – ∆όρυ» 

- - 1 - -1.470 -1.470 - - 

Κοινοπραξίες 41 1 85 171 2.337 1.789 615 - 

MOBICS Τηλεπικοινωνίες & Συµβουλευτικές Υπηρεσίες Ε.Π.Ε - - 12 19 - 11 15 - 

SPACE CONSULTING A.E. 161 3 - - 836 793 - - 

SPACE ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ Α.Ε. - - 245 256 142 717 - - 

SPACE VISION A.E. - 37 1 118 271 47 - - 

Λοιπά συνδεόµενα µέρη 161 40 258 393 1.249 1.568 15 - 

 

Σύνολο  Οµίλου 202 41 343 564 3.586 3.357 630 - 

 
Από τον  ανωτέρω πίνακα  οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα µε τις Θυγατρικές έχουν απαλειφθεί από τα ενοποιηµένα 
στοιχεία του Οµίλου. Το µεγαλύτερο µέρος των απαιτήσεων προέρχεται από την ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 
Ε.Μ.Υ.  για την οποία έχει  εκδοθεί πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου στις 16 Φεβρουαρίου 2011  και 
συνέπεια αυτού προβλέπονται σηµαντικές εισπράξεις.  Έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις  
ποσού σε χιλ. € 100 η οποία αφορά την ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΛΚΥΟΝΑ.  
 
Οι υπηρεσίες από και προς συνδεδεµένα µέρη, όπως και οι πωλήσεις και οι αγορές αγαθών, γίνονται σύµφωνα µε 
τους τιµοκαταλόγους που ισχύουν και για µη συνδεδεµένα µέρη. 
 
Πίνακας  Συναλλαγών ∆ιευθυντικών στελεχών και µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου: 
 

Ποσά εκφρασµένα σε χιλ € 
Όµιλος Εταιρία 

30.06.2011 30.06.2010 30.06.2011 30.06.2010 
 

Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών 
στελεχών και µελών της διοίκησης  

675 507 675 507 

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη 
της διοίκησης (Λογαριασµοί επί αποδόσει) 

18 12 18 12 

Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και 
µέλη της διοίκησης 

82 191 82 191 

 
Το ποσό που αναφέρεται στις Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης αφορά ανεξόφλητες 
οφειλές προς τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
Πίνακας Εγγυήσεων για όρια Χρηµατοδότησης :  
 

Ποσά εκφρασµένα σε χιλ € 
Όµιλος Εταιρία 

30.06.2011 30.06.2010 30.06.2011 30.06.2010 
 

Εγγυηµένα όρια χρηµατοδότησης έναντι 
Τραπεζών για τις θυγατρικές και συγγενείς 
εταιρίες & κοινοπραξίες 

2.042 3.218 2.042 3.218 

Χρησιµοποιηµένα εκ των εγκριθέντων 
εγγυηµένων ορίων χρηµατοδότησης έναντι 
Τραπεζών για τις θυγατρικές και συγγενείς 
εταιρίες & κοινοπραξίες 

0 0 0 0 

Εγγυητικές επιστολές προκαταβολών και  καλής 
εκτέλεσης 

2.042 3.218 2.042 3.218 
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4.7 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 
Σηµαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα κατά την  περίοδο από 1ης Ιανουαρίου έως 30ης Ιουνίου 2011:   

 
� Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων στις 30-06-2011, σηµαντικότερο θέµα της οποίας ήταν:  

 
o Τροποποίηση των άρθρων 7 παρ. 2, 10 παρ. 2, 14 παρ. 1, 15, 17  παρ. 2 & 3, 19 παρ. 

5, 20 παρ. 3, 23 και 24 παρ. 2, 3 & 4 και διαγραφή της παρ. 5 του άρθρου 24 του 
καταστατικού της εταιρίας, λόγω προσαρµογής στις τροποποιήσεις του Κ.Ν. 
2190/1920 (ν. 3884/2010 & ν. 3604/2007) και συγκεκριµένα: 
o Άρθρο 7 παρ. 2: Για την έκδοση των µετοχικών τίτλων σε απλούς ή πολλαπλούς, χωρίς να πρέπει να 

αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο. 
o Άρθρο 10 παρ. 2: Για την παράταση της θητείας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, κατ’ εξαίρεση, µέχρι τη 

λήξη της προθεσµίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αµέσως επόµενη τακτική Γενική 
Συνέλευση. 

o Άρθρο 14 παρ. 1: Στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καθήκοντα Γραµµατέα τελεί κατά 
περίπτωση ένα µέλος του ή ο νοµικός σύµβουλος της εταιρείας, εφόσον αυτό ζητηθεί.  Ο Γραµµατέας 
επιµελείται των πρακτικών των συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου φροντίζοντας να 
καταγράφονται όλες οι απόψεις των µελών του που διατυπώνονται. 

o Άρθρο 15: Για τις αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  Μεταφορά των διατάξεων στη 
δηµοτική. 

o Άρθρο 17 παρ. 2 και 3: ∆ιαγραφή διάταξης περί εγκυκλίων της εταιρίας που δεν εκδίδονται σύµφωνα 
µε τη νοµοθεσία (παρ. 2) και διαγραφή φράσης για επαγωγή όρκων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

o Άρθρο 19 παρ. 5: Αντικατάσταση της λέξης «πελάτες» µε τη λέξη «τρίτους» σε σχέση µε τις 
συµβάσεις της εταιρίας κατά τις τρέχουσες συναλλαγές, όπως ορίζεται στο άρθρο 23α περ. 2 του ν. 
2190/1920. 

o Άρθρο 20 παρ. 3: Για τα απαιτούµενα στοιχεία της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και τη 
δυνατότητα δηµοσίευσής της σε περίληψη. 

o Άρθρο 23: Τοιχοκόλληση του καταλόγου των µετόχων που έχουν δικαίωµα ψήφου στη Γενική 
Συνέλευση εντός προθεσµίας 24 ωρών αντί για 48 ώρες. 

o Άρθρο 24 παρ. 2, 3 και 4: Προσαρµογή στις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 2 του ν. 2190/1920 για τη 
δηµοσίευση πρόσκλησης για την επαναληπτική γενική συνέλευση (παρ. 2), συντακτική διόρθωση 
(παρ. 3) και αναδιατύπωση των διατάξεων 4 και 5, µε τη νέα διάταξη 4 για την νέα επαναληπτική 
γενική συνέλευση, σύµφωνα µε το άρθρο 29 παρ. 4 του ν. 2190/1920. 

 

4.8 ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΩΝ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΠΟ 1Η 
 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30Η

  ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 
 
∆εν υπάρχουν άλλα µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων γεγονότα τα οποία να αφορούν είτε τον Όµιλο 
είτε την εταιρία στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(περιόδου
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ

 

ΙΟΥΝΙΟΥ 2011  
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Βεβαιώνεται ότι η εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση της περιόδου από 1ης Ιανουαρίου 2011 έως 30ης Ιουνίου 2011  
που παρατίθεται στις σελίδες 1 – 51 και εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «SPACE HELLAS»  την 29η 
Αυγούστου 2011, έχει δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση 
http://www.space.gr, και υπογράφετε από τους κατωτέρω: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ 

 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 
∆ΡΟΣΙΝΟΣ 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 

O ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ 
∆ΟΥΛΑΒΕΡΗΣ 

 

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


