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Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2010 έως 31ης ∆εκεµβρίου 2010
(δηµοσιευµένα βάσει του Κ.Ν. 2190/20 άρθρο 135 για τις επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ) 

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις,  στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της SPACE HELLAS AE και του Οµίλου. 
Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους  επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις 

καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόµιµου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αρµόδια Νοµαρχία (ή Πρωτοδικείο) : Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραµµατεία Εµπορίου Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: 
∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου Εταιρείας : http://www.space.gr Μανωλόπουλος ∆ηµήτριος Πρόεδρος και εκτελεστικό µέλος 
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των 28 Μαρτίου 2011 ∆ροσινός Παρασκευάς ∆ιευθύνων Σύµβουλος  και εκτελεστικό µέλος
οικονοµικών καταστάσεων Πρακτικό ∆ιοικητικού Συµβουλίου Νο 1.875 Μπέλλος Χρήστος Α΄Αντιπρόεδρος  και µη εκτελεστικό µέλος
Ελεγκτική Εταιρεία: PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Μανωλόπουλος Σπυρίδων Β΄Αντιπρόεδρος Μη εκτελεστικό µέλος
Νόµιµος Ελεγκτής : Ανδρέας Πούρνος (ΑΜ ΣΟΕΛ 35081) Λαγογιάννης Γεώργιος Εκτελεστικό µέλος
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύµφωνη γνώµη Χουχουλής ∆ηµήτριος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό µέλος

Καπόπουλος Λύσανδρος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό µέλος

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) ποσά εκφρασµένα σε χιλ. € 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009 (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) ποσά εκφρασµένα σε χιλ. €
01.01-

31.12.2010

01.01-

31.12.2009

01.01-

31.12.2010

01.01-

31.12.2009

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Λειτουργικές δραστηριότητες

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 11.293 11.131 11.293 11.131 414 318 88 34

Επενδύσεις σε ακίνητα 1.000 0 0 0

Αύλα περιουσιακά στοιχεία 403 476 403 476 927 866 927 866

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 975 1.675 1.112 1.188 0 -84 0 -84

Αποθέµατα 3.224 3.298 3.224 3.298 Προβλέψεις 29 116 29 116

Απαιτήσεις από πελάτες 31.981 26.416 31.799 26.282 180 235 163 235

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 8.586 12.314 8.694 12.790 -51 -458 -39 -427

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 57.462 55.310 56.525 55.165 1.771 1.695 1.745 1.693

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 74 -223 74 -223

Μετοχικό Κεφάλαιο 10.330 10.530 10.330 10.530 -3.953 -4.722 -4.303 -4.721

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 4.550 4.220 3.715 3.679 877 -2.270 858 -2.304

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 14.880 14.750 14.045 14.209

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) 4 0 - - -1.771 -1.694 -1.745 -1.693

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 14.884 14.750 14.045 14.209 976 -17 1.005 21

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 1.608 1.366 1.067 1.366 -527 -6.238 -1.198 -6.487

Προβλέψεις / Λοιπές Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 802 1.046 1.426 1.532 Επενδυτικές δραστηριότητες

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 22.765 23.114 22.700 23.114 0 -409 0 -13

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 17.403 15.034 17.287 14.944 -2.105 -1.620 -1.105 -1.620

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 42.578 40.560 42.480 40.956 16 27 16 27

57.462 55.310 56.525 55.165 340 404 339 403

-1.749 -1.598 -750 -1.203

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

4.428 13.893 3.778 13.893

(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) ποσά εκφρασµένα σε χιλ. € 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009 -4.534 -4.416 -4.491 -4.416

14.750 14.307 14.209 14.022 -106 9.477 -713 9.477

-279 385 -573 129

Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου -200 2.106 -200 2.106 -2.382 1.641 -2.661 1.787

Ακύρωση Ιδίων Μετοχών 811 0 811 0 4.341 2.700 4.206 2.419

Αποθεµατικό ∆ικαιωµάτων Προαίρεσης  µετοχών -202 58 -202 58 1.959 4.341 1.545 4.206

0 -2.106 0 -2.106

4 0 0 0

14.884 14.750 14.045 14.209

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (συνεχιζόµενες και διακοπείσες 

δραστηριότητες)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες 

(β)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Τόκοι εισπραχθέντες

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων

Εξοφλήσεις δανείων

Αποσβέσεις

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες 

(α)

Πλέον/ µείον προσαρµογές για:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 

δραστηριότητες (γ)

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας

1.1  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 1.4  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες)

Συναλλαγµατικές διαφορές

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

Κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο µε συµψηφισµό 

ζηµιών για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου 

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής 

δραστηριότητας

Έξοδα κεφαλαιοποίησης διαφοράς από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)

1.3  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(Μείον):

Καταβεβληµένοι φόροι

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 

κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2010 και 31.12.2009 

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2010 και 01.01.2009 αντίστοιχα)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

χρήσης (α)+(β)+(γ)

14.884 14.750 14.045 14.209

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

31.12.2010

01.01-

31.12.2009

01.01-

31.12.2010

01.01-

31.12.2009

50.105 49.687 49.192 49.167

12.825 13.623 12.417 13.359

2.073 1.554 1.722 1.270

414 318 88 34

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) 127 469 -164 213

- Ιδιοκτήτες µητρικής 127 469 -164 213
- ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 0 0 - -

127 469 -164 213

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) -406 -84 -409 -84

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) -279 385 -573 129

- Ιδιοκτήτες µητρικής -279 385 -573 129
- ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 0 0 - -

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά (σε €) 0,0197 0,0726 -0,0173 0,0330

3.000 2.420 2.649 2.136

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες

1. Οι µετοχές της εταιρίας έχουν εισαχθεί στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών την 29-9-2000. Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίσθηκαν µε βάση το µέσο σταθµισµένο αριθµό µετοχών  που ανέρχεται σε 6.456.530, ο οποίος  διαµορφώθηκε 

µετά την απόφαση στις  30-6-2010 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας ως εξής : 
α. µειώθηκε  ο αριθµός µετοχών λόγω ακύρωσης και διαγραφής πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ιδίων µετοχών  που είχαν αγοραστεί από την εταιρία στα πλαίσια  του προγράµµατος δικαιωµάτων προαίρεσης το οποίο καταργήθηκε
 µε απόφαση της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
β. µειώθηκε ο συνολικός αριθµός των µετοχών από είκοσι πέντε εκατοµµύρια οκτακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες εκατόν είκοσι (25.826.120) κοινές ονοµαστικές µετά ψήφου µετοχές, σε έξι εκατοµµύρια τετρακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες 
τριάντα (6.456.530) κοινές ονοµαστικές µετά ψήφου µετοχές λόγω συνένωσης µετοχών (reverse split). Μετά τα ανωτέρω  το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε δέκα εκατοµµύρια τριακόσιες τριάντα χιλιάδες τετρακόσια σαράντα οκτώ Ευρώ 

(10.330.448,00€) και διαιρείται σε έξι εκατοµµύρια τετρακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα  (6.456.530) κοινές ονοµαστικές µετά ψήφου µετοχές ονοµαστικής αξίας 1,60 Ευρώ η κάθε µία.

Οι ανωτέρω ενέργειες δεν επέφεραν µεταβολή στον σταθµισµένο αριθµό µετοχών µε τον οποίο υπολογίζονται τα κέρδη ανά µετοχή. Έγινε προσαρµογή στα κέρδη ανά µετοχή της προηγούµενης περιόδου 

ώστε να καταστούν συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα της τρέχουσας.

2. Οι εταιρίες του Οµίλου µε τα αντίστοιχα ποσοστά συµµετοχής καθώς και η µέθοδος ενσωµάτωσής τους στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις τις 31-12-2010 παρατίθενται αναλυτικά στη σηµείωση 4.7.11. 

3. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις του Οµίλου και της Εταιρίας παρατίθενται αναλυτικά στην σηµείωση 4.7.25 των Οικονοµικών καταστάσεων τις 31-12-2010. 

4. Η  εταιρία  έχει σχηµατίσει  σωρευµένη,  πρόβλεψη ποσού σε χιλ. € 122 µε σκοπό να καλυφθεί το ενδεχόµενο  επιβολής πρόσθετων φόρων σε περίπτωση ελέγχου από τις φορολογικές αρχές της µητρικής εταιρίας  για τη χρήση 2009 

καθώς και για το τρέχον έτος.  Από το ποσό αυτό  52 χιλ. € βάρυναν τα αποτελέσµατά της περιόδου.

Για τις υπόλοιπες εταιρίες του Οµίλου δεν έχει σχηµατιστεί  πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις καθώς εκτιµάται ότι η επιβάρυνση από την επιβολή πρόσθετων φόρων θα είναι επουσιώδης.  (σηµείωση 4.7.23). 

∆εν υπάρχουν λοιπές προβλέψεις. (σηµείωση 4.7.23)

5. ∆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.

6. 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.  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.

7. Το απασχολούµενο την 31η ∆εκεµβρίου 2010 προσωπικό τόσο της εταιρίας όσο και του οµίλου ανέρχεται σε 215 άτοµα και την 31η ∆εκεµβρίου 2009 προσωπικό τόσο της εταιρίας όσο και του οµίλου ανέρχονταν σε 247 άτοµα.

8. Οι λογιστικές αρχές και µέθοδοι που εφαρµόσθηκαν για τις ανωτέρω συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις είναι ίδιες µε αυτές που εφαρµόσθηκαν για την σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε 31.12.2009. 

9. Για τα λοιπά συνολικά έσοδα / έξοδα  µετά από φόρους του Οµίλου και της εταιρίας γίνεται αναφορά στη σηµείωση 4.1 των Οικονοµικών Καταστάσεων τις 31-12-2010.

10. Συναλλαγές εταιρίας µε τα προς αυτήν συνδεδεµένα µέρη (∆ΛΠ 24) από 1ης Ιανουαρίου έως 31ης  ∆εκεµβρίου 2010.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

α Εισροές 195 197

β Εκροές 1.115 1.115

γ Απαιτήσεις 2.936 2.938
δ Υποχρεώσεις 665 665

ε Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 1.348 1.348

στ Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 13 13

ζ Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 98 98

Η εταιρία έχει εγγυηθεί έναντι τραπεζών για την Κοινοπραξία ΕΜΥ ποσό συνολικού ύψους σε χιλ. € 1.415 για την Κοινοπραξία SPACE HELLAS - ΚΩΝ.ΣΥΜΠΟΝΗΣ  ποσό συνολικού ύψους σε χιλ. € 6 και για την 

Κοινοπραξία ∆ΟΡΥ ποσό συνολικού ύψους σε   χιλ. € 1.797  για την έκδοση εγγυητικών επιστολών.

Αγία Παρασκευή,  28 Μαρτίου 2011

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ∆ΡΟΣΙΝΟΣ

Α.∆.Τ. ΑΖ 549717

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2010 και 31.12.2009 

αντίστοιχα)

Α.∆.Τ. Α Β 275447 Α.∆.Τ. Α Β 291787 Α.∆.Τ. Α Η 073261

1.2  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Κύκλος εργασιών

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

Μικτά κέρδη / (ζηµιές)

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΟΥΛΑΒΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ

Α.∆.Τ. ΑΖ 547617

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
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