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Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2009 έως 31ης ∆εκεµβρίου 2009
(δηµοσιευµένα βάσει του κν. 2190/20 άρθρο 135 για τις επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ) 

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

καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αρµόδια Νοµαρχία (ή Πρωτοδικείο) : Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραµµατεία Εµπορίου Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: 
∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου Εταιρείας : http://www.space.gr Μανωλόπουλος ∆ηµήτριος Πρόεδρος και εκτελεστικό µέλος 
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των 26 Μαρτίου 2010 ∆ροσινός Παρασκευάς ∆ιευθύνων Σύµβουλος  και εκτελεστικό µέλος
οικονοµικών καταστάσεων Πρακτικό ∆ιοικητικού Συµβουλίου Νο 1.673 Μπέλλος Χρήστος Α΄Αντιπρόεδρος  και µη εκτελεστικό µέλος
Νόµιµος Ελεγκτής: ∆ήµος Ν. Πιτέλης  (ΑΜ ΣΟΕΛ 14481) Μανωλόπουλος Σπυρίδων Β΄Αντιπρόεδρος  και µη εκτελεστικό µέλος
Ελεγκτική Εταιρεία: PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. 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. € 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008 (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) ποσά εκφρασµένα σε χιλ. €
1.1-

31.12.2009

1.1-

31.12.2008

1.1-

31.12.2009

1.1-

31.12.2008

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Λειτουργικές δραστηριότητες
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 11.131 10.376 11.131 10.376 318 1.848 34 1.334
Αύλα περιουσιακά στοιχεία 476 495 476 495
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.675 1.301 1.188 1.222 866 798 866 798
Αποθέµατα 3.298 3.075 3.298 3.075 -84 0 -84 0

Απαιτήσεις από πελάτες 26.416 24.363 26.282 24.231 116 76 116 76
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 12.314 8.284 12.790 8.531 235 112 235 110
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 55.310 47.894 55.165 47.930 -458 -308 -427 34

1.695 1.852 1.693 1.851

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο 10.530 8.424 10.530 8.424 Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων -223 -1.258 -223 -1.258
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 4.220 5.883 3.679 5.598 -4.722 -1.828 -4.721 -1.791
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 14.750 14.307 14.209 14.022 -2.270 3.852 -2.304 3.867
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) 0 0 0 0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 14.750 14.307 14.209 14.022 -1.694 -1.852 -1.693 -1.851
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 1.366 676 1.366 676 -17 -301 21 -301
Προβλέψεις / Λοιπές Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.046 1.855 1.532 2.240 -6.238 2.991 -6.487 2.869

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 23.114 14.326 23.114 14.326

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 15.034 16.730 14.944 16.666 Επενδυτικές δραστηριότητες
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 40.560 33.587 40.956 33.908 -409 -104 -13 -104

55.310 47.894 55.165 47.930 -1.620 -1.133 -1.620 -1.133
27 9 27 9
0 9 0 11

404 234 403 233
0 0 0 1

-1.598 -985 -1.203 -983

(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) ποσά εκφρασµένα σε χιλ. € 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

14.307 11.364 14.022 11.578 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 13.893 6.416 13.893 6.416

385 2.799 129 2.300 Εξοφλήσεις δανείων -4.416 -6.920 -4.416 -6.920

Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου 2.106 0 2.106 0 9.477 -504 9.477 -504

Αποθεµατικό ∆ικαιωµάτων Προαίρεσης  µετοχών 58 144 58 144 1.641 1.502 1.787 1.382

-2.106 0 -2.106 0 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 2.700 1.198 2.419 1.037

14.750 14.307 14.209 14.022 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 4.341 2.700 4.206 2.419

1.1  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 1.4  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες)
Πλέον/ µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Έξοδα κεφαλαιοποίησης διαφοράς από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο  

Προβλέψεις
Συναλλαγµατικές διαφορές
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που 

σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
(Μείον):
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις / εκκαθαρίσεις συµµετοχών
Τόκοι εισπραχθέντες

1.3  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Μερίσµατα εισπραχθέντα 

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

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2009 και 01.01.2008 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (συνεχιζόµενες και διακοπείσες 

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

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσης (α)+(β)+(γ)
Κεφαλαιοποίηση διαφοράς από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο µε συµψηφισµό 

ζηµιών για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2009 και 31.12.2008 αντίστοιχα) 14.750 14.307 14.209 14.022 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 4.341 2.700 4.206 2.419

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

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

31.12.2009

1.1-

31.12.2008

1.1-

31.12.2009

1.1-

31.12.2008

Κύκλος εργασιών 49.687 49.916 49.167 49.565
Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 13.623 15.386 13.359 15.202

1.554 3.373 1.270 2.830
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 318 1.848 34 1.334

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) 469 1.687 213 1.192

- Ιδιοκτήτες µητρικής 469 1.687 213 1.192
- ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 0 0 - -

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) -84 1.112 -84 1.108
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) 385 2.799 129 2.300
- Ιδιοκτήτες µητρικής 385 2.799 129 2.300
- ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 0 0 - -

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά (σε €) 0,0182 0,0653 0,0109 0,0491
2.420 4.171 2.136 3.628

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, ο οποίος διαµορφώθηκε µετά την αγορά ιδίων µετοχών σε 25.826.120.
Ο αριθµός των ιδίων κοινών ονοµαστικών µετοχών που κατέχονται από την εταιρία ανέρχεται σε 500.000 αξίας κτήσης ποσού σε χιλ.€ 811.

2. Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση διαφοράς από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο για συµψηφισµό ζηµιών  (σηµείωση 5.7.16)

3. Οι εταιρίες του Οµίλου µε τα αντίστοιχα ποσοστά συµµετοχής καθώς και η µέθοδος ενσωµάτωσής τους στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 31-12-2009 παρατίθενται αναλυτικά στη σηµείωση 5.7.10 της Ετήσιας Έκθεσης χρήσης 2009. 

4. Με το από 17.11.2009 πρακτικό Γενικής Συνέλευσης της συγγενούς εταιρίας " ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" έγινε  εκκαθάριση και λύση της εταιρίας.
 Το ποσό µε το οποίο επιβαρύνθηκαν τα αποτελέσµατα χρήσης της µητρικής ανέρχεται σε χιλ. € 154 ενώ του Οµίλου ανέρχεται σε χιλ.€ 127. Η µη ενσωµάτωση αυτή επέφερε µεταβολή στα µεγέθη του Οµίλου και της εταιρίας σε ποσοστό µικρότερο του 25%. 

5. Η εταιρία στις 03.08.2009 συνέστησε Κοινοπραξία µε την επωνυµία  «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ SPACE HELLAS ΑΕ  - KB IMPULS HELLAS AE» µε την εταιρία ΚΒΙ Hellas µε ποσοστό συµµετοχής 50%.  Σκοπό έχει την εκτέλεση του δηµοπρατηθέντος έργου  
«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».

6. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις του Οµίλου και της Εταιρίας παρατίθενται αναλυτικά στην σηµείωση 5.7.24 της Ετήσιας Έκθεση χρήσης 2009.

7. Ολοκληρώθηκε µέσα στη χρήση ο τακτικός φορολογικός έλεγχος για τις διαχειριστικές χρήσεις 2007 και 2008 της SPACE HELLAS. Όπως έγινε γνωστό, τα τηρηθέντα βιβλία κρίθηκαν επαρκή και δεν προέκυψαν παρατυπίες ή παραλείψεις 
που να επηρεάζουν το κύρος τους.  Από τον έλεγχο προέκυψαν καταβλητέοι φόροι ύψους 18 χιλ. € και 5 χιλ. € αντίστοιχα.  Η εταιρία είχε σχηµατίσει πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες φορολογικά  χρήσεις 2007 -2008, 
ύψους 75 χιλ. €,  το εναποµένων υπόλοιπο 52 χιλ. € της σχηµατισθείσας πρόβλεψης ωφέλησε τα αποτελέσµατα της χρήσης.  

8. Η  εταιρία  έχει σχηµατίσει , πρόβλεψη ποσού σε χιλ. € 70 µε σκοπό να καλυφθεί το ενδεχόµενο  επιβολής πρόσθετων φόρων σε περίπτωση ελέγχου από τις φορολογικές αρχές για το τρέχον έτος η οποία και βαρύνει τα αποτελέσµατά της. 
Για τις υπόλοιπες εταιρίες του Οµίλου δεν έχει σχηµατιστεί  πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις καθώς εκτιµάται ότι η επιβάρυνση από την επιβολή πρόσθετων φόρων θα είναι επουσιώδης.  (σηµείωση 5.7.24). 
∆εν υπάρχουν λοιπές προβλέψεις. (σηµείωση 5.7.22)

9. ∆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.

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

11. Το απασχολούµενο την 31η ∆εκεµβρίου 2009 καθώς και την 31η ∆εκεµβρίου 2008, προσωπικό τόσο της εταιρίας όσο και του οµίλου ανέρχεται σε 247 άτοµα.

12. 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 31.12.2008. 

13. Για τα λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους γίνεται αναφορά στο κεφάλαιο 5.3 της Ετήσιας Έκθεσης χρήσης 2009.

14. Συναλλαγές εταιρίας µε τα προς αυτήν συνδεδεµένα µέρη (∆ΛΠ 24) από 1ης Ιανουαρίου έως 31ης  ∆εκεµβρίου 2009.
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

α Εισροές 633 633
β Εκροές 752 752
γ Απαιτήσεις 4.653 4.654
δ Υποχρεώσεις 486 486
ε Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 1.446 1.446

στ Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 1 1
ζ Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 130 130
Η εταιρία έχει εγγυηθεί έναντι τραπεζών για την Κοινοπραξία ΑΛΚΥΟΝΑ ποσό συνολικού ύψους σε χιλ. € 176 για την Κοινοπραξία SPACE HELLAS - ΚΩΝ.ΣΥΜΠΟΝΗΣ  ποσό συνολικού ύψους σε χιλ. € 6, για την Κοινοπραξία ΑΛΚΥΟΝΑ ποσό 
συνολικού ύψους σε χιλ. € 538 και για την Κοινοπραξία ∆ΟΡΥ ποσό συνολικού ύψους σε   χιλ. € 1.796  για την έκδοση εγγυητικών επιστολών.

Αγία Παρασκευή,  26 Μαρτίου 2010

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ∆ΡΟΣΙΝΟΣ

Α.∆.Τ. ΑΖ 549717

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2009 και 31.12.2008 αντίστοιχα)

1.2  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

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

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

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ O ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Α.Μ.Α. 0004438 Α΄ΤΑΞΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΟΥΛΑΒΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ

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


