
SPACE HELLAS A.E.
EMΠΟΡΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Αριθμός Μ.Α.Ε.: 13966/06/Β/86/95 - Εδρα: Λ. Μεσογείων 312 - Τ.Κ. 153 41 Αγ. Παρασκευή
Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 31 Δεκεμβρίου 2006

(δημοσιευμένα βάσει του ν. 2190, άρθρο 135 για τις επιχειρήσεις που συντάσουν ετήσιες οικονομικές κατστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά ΔΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της SPACE HELLAS A.E. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της, πρέπει
να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στην διεύθυνση Διαδικτύου της όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1.1  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟY

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διεύθυνση έδρας Εταιρείας: Λ. Μεσογείων 312 Τ.Κ. 153 41 Αγ.Παρασκευή
Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών: 13966/06/Β/86/95
Αρμόδια Νομαρχία (ή Πρωτοδικείο) : Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:
Μανωλόπουλος Δημήτριος Πρόεδρος και εκτελεστικό μέλος 
Δροσινός Παρασκευάς Διευθύνων Σύμβουλος  και εκτελεστικό μέλος
Μπέλλος Χρήστος Αντιπρόεδρος  και μη εκτελεστικό μέλος
Λαγογιάνης Γεώργιος Εκτελεστικό μέλος
Γκιόκας Αναστάσιος Εκτελεστικό μέλος
Χουχούλης Δημήτριος Μη Εκτελεστικό μέλος
Καπόπουλος Λύσανδρος Μη Εκτελεστικό μέλος

Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας: http://www.space.gr
Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων
οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες
αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία): 23.03.2007 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου Νο 1083
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Γεώργιος Π. Κασιμάτης (ΑΜ ΣΟΕΛ 10841)
Ελεγκτική Εταιρεία: PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη - θέμα έμφασης

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. ευρώ) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού 9.533 8.821 10.370 8.659
Αποθέματα 611 311 342 311
Απαιτήσεις από πελάτες 10.740 11.738 9.921 11.892
Λοιπά στοχεία ενεργητικού ~~7.970 ~~4.476 ~~3.854 ~~4.404
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ~~2288..885544 ~~2255..334466 ~~2244..448877 ~~2255..226666

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.206 1.451 1.212 1.445
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 7.282 7.544 6.539 7.425
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ~~7.615 ~~6.829 ~~6.384 ~~6.840
Σύνολο υποχρεώσεων (α) ~18.103 ~15.824 ~14.135 ~15.710
Μετοχικό (ή Εταιρικό) Κεφάλαιο 8.424 8.424 8.424 8.424
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης ~~2.327 ~~1.098 ~~1.928 ~~1.132
Καθαρή Θέση μετόχων της εταιρίας (β) ~10.751 ~~9.522 ~10.352 ~~9.556
Δικαιώματα μειοψηφίας (γ) 0 0 0 0
Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ)=(β)+(γ) ~10.751 ~~9.522 ~10.352 ~~9.556
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ε) = (α) + (δ) ~~2288..885544 ~~2255..334466 ~~2244..448877 ~~2255..226666

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. ευρώ) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005

Σύνολο κύκλου εργασιών 30.716 24.822 29.141 24.676
Μικτά κέρδη 8.362 8.599 8.698 8.649
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 2.395 1.672 1.641 1.970
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων ~~1.649 ~1.046 ~~1.010 ~~1.346
Κέρδη προ φόρων σύνολο 1.450 1.108 802 1.170
Μείον Φόροι ~~~~239 ~~~~~~0 ~~~~~~0 ~~~~~~0
Κέρδη μετά από φόρους σύνολο ~~~~11..221111 ~~~~11..110088 ~~~~~~`̀880022 ~~~~11..117700
Κατανέμονται σε: 
Μετόχους της εταιρίας 1.211 1.108 802 1.170
Δικαιώματα μειοψηφίας 0 0 0 0
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – 
βασικά (σε ευρώ) 0,0460 0,0421 0,0305 0,0444
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή – (σε ευρώ) 0 0 0 0

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. ευρώ) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων 1.450 1.108 802 1.170
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 746 626 631 623
Προβλέψεις 2.608 0 228 0
Συναλλαγματικές διαφορές –54 121 –54 121
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές)
επενδυτικής δραστηριότητας –406 –328 –345 –80
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 685 538 613 528
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται
με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 64 –269 –31 –269
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 1.992 –2.845 3.107 –3.094
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) –1.524 965 –508 966
(Μείον):
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα –685 –538 –613 –528
Καταβεβλημένοι φόροι ~~~–83 ~~–384 ~~~242 ~~–354
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α) ~~~~44..779933 ~~––11..000066 ~~44..007722 ~~~~––991177  
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών
και λοιπών επενδύσεων –1.395 –50 –1.846 –85
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων –536 –818 –527 –818
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων 5 682 54 682
Τόκοι εισπραχθέντες 244 303 241 303
Μερίσματα εισπραχθέντα ~~~~~0 ~~~~~0 ~~~~~0 ~~~~~0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) ~~––11..668822 ~~~~~~111177 ~~––22..007788 ~~~~~~~~8822
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 0 0 0 0
Εξοφλήσεις δανείων –2.001 749 –886 781
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές
μισθώσεις (χρεολύσια) –299 49 –299 49
Μερίσματα πληρωθέντα 0 0 0 0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) ––22..330000 ~~~~~~779988 ––11..118855 ~~~~~~883300
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά
διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) ~~~~~~881111 ~~~~~~––9911 ~~~~~~880099 ~~~~~~`̀––55
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 1.091 529 404 409
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου ~~11..990022 ~~~~~~443388 ~~11..221133 ~~~~~~440044

1. Οι εταιρίες που ενοποιούνται στις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις είναι οι εξής: 
Εταιρία Εδρα Μέθοδος ενοποίησης Ποσοστό συμμετοχής Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
SPACE HELLAS Α.Ε ΑΘΗΝΑ ΜΗΤΡΙΚΗ ΜΗΤΡΙΚΗ 2005-2006
SPACE ROMANIA SRL * ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ Ολική ενοποίηση 100.00% 2003-2006
SPACE ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΑΘΗΝΑ Ολική ενοποίηση 100.00% 2004-2006
SPACE HELLAS (CYPRUS) LTD ΛΕΜΕΣΟΣ ΚΥΠΡΟΣ Ολική ενοποίηση 100.00% 2005-2006
SPACEPHONE A.E.Ε. ΑΘΗΝΑ Ολική ενοποίηση 100.00% 2004-2006
GARNETΤ A.E. * ΑΘΗΝΑ Καθαρή θέση 50.00% 2003-2006
Κ/ΞΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝ. ΕΜΥ ΑΘΗΝΑ Καθαρή θέση 51.00% 2003-2006
Κ/ΞΙΑ  ΑΛΚΥΟΝΑ ΑΘΗΝΑ Καθαρή θέση 99.00% 2005-2006
*Υπό Εκκαθάριση
2. Οι μετοχές της εταιρείας έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών την 29-9-2000. Τα κέρδη ανα μετοχή υπολογίσθηκαν με βάση το μέσο σταθμισμένο αριθμό μετοχών.        
3. Δεν υπάρχουν βάρη επί των ακινήτων της εταιρείας.        
4. Από τις 11 Απριλίου 2006 η εταιρία μας κατέχει το 100% των μετοχών της εταιρίας SPACEPHONE A.E., με αποτέλεσμα να αλλάξει η μέθοδος ενοποίησης από τη μέθοδο της καθαρής θέσης σε ολική ενοποίηση. Κατά συνέπεια τα

οικονομικά μεγέθη της εταιρίας για τη χρήση  01.01.2006 έως 31.12.2006  σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη χρήση δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα.  Η παραπάνω μεταβολή του τρόπου ενοποίησης επέφερε μεταβολή στα με-
γέθη του Ομίλου σε ποσοστό μικρότερο του 25%.        

5. Με τις από  15-12-2006 συνεδριάσεως των Δ.Σ. των δύο εταιριών  "SPACE HELLAS AE" και "SPACEPHONE AEE" (πρακτικά Νο 1.036 και Νο 231 αντίστοιχα) αποφασίστηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της θυγατρικής "
SPACEPHONE AEE " σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2190/20 και του Ν.2166/93 με ισολογισμό μετασχηματισμού την 31-12-2006.           

6. Εκτός από επίδικες διεκδικήσεις τρίτων κατά της εταιρείας ποσού € 787.580,28 και τρίτων κατά του Ομίλου ποσού €1.053.102,53 εκ των οποίων για ποσό €3 0.938,49 έχει υπολογιστεί πρόβλεψη και βάρυνε τα  αποτελέσματα χρή-
σης της 31ης Δεκεμβρίου 2005 της εταιρείας και του Ομίλου, οι υπόλοιπες κρίνονται αβάσιμες και δεν υπάρχουν άλλες επίδικες διαφορές της εταιρίας και του Ομίλου  ή δικαστικές αποφάσεις που ενδέχεται να έχουν σημαντική επί-
πτωση στην οικονομική κατάσταση  της εταιρίας και του Ομίλου.

7. Αύξηση του ποσοστού συμμετοχής μας, στην «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Μ.Υ.», με την από 2 Φεβρουαρίου 2006 σύμβαση  από 25 % σε  51%.       
8. Το απασχολούμενο την 31-12-2006 προσωπικό της εταιρίας ανέρχεται σε 168 άτομα και του ομίλου σε 207 άτομα και κατά την 31-12-2005 προσωπικό της εταιρίας ανέρχονταν σε 169 άτομα και του ομίλου σε 175 άτομα.       
9. 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

31/12/2005.        
10. Τα Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων της προηγούμενης χρήσης αναδιατάχθηκαν για να καταστούν συγκρίσιμα με αυτά της κλειόμενης χρήσης.  Η αναδιάταξη δεν είχε καμία επίδραση στα Κέρδη Προ Φόρων  και  στα Κέρδη

που κατανέμονται στους μετόχους ή την μειοψηφία καθώς και στο σύνολο του Ενεργητικού  ή στο σύνολο του Παθητικού.  Η αναδιάταξη έγινε για να απεικονιστούν τα έξοδα  με βάση την λειτουργία που εξυπηρετούν και για την
ορθή παρουσίαση προς τους μετόχους. Η πλήρης ανάλυση της αναδιάταξης παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 10 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.       

11. Συναλλαγές εταιρίας με τα προς αυτήν μέρη (ΔΛΠ 24) από 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Δεκεμβρίου 2006.       

 ΟΜΙΛΟΣ   ΕΤΑΙΡΙΑ  
α. Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών  4.689 5.637
β. Αγορές αγαθών και υπηρεσιών  710 881
γ. Απαιτήσεις   2.419 2.337
δ. Υποχρεώσεις  908 1.032
ε. Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μέλων της διοίκησης  1.713 1.108     
στ. Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης  0 0
ζ. Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης   0 0 

11. Η εταιρία έχει εγγυηθεί για όρια χρηματοδότησης έναντι τραπεζών για τις θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες & κοινοπραξίες ποσό συνολικού ύψους σε χιλ. € 5.006. Από το εγκριθέν ανωτέρω όριο οι θυγατρικές και συγγενείς εται-
ρίες έχουν χρησιμοποιήσει ποσό ύψους σε χιλ. € 4.734.  Η εταιρία έχει εκδώσει υπέρ της Κ/ΞΙΑΣ ΑΛΚΥΟΝΑ εγγυητικές επιστολές προκαταβολών και  καλής εκτέλεσης ύψους σε χιλ.€ 1.184.        

12. Δεν υπαρχουν παρατηρήσεις στην Έκθεση Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Λογιστή Ελεγκτή που να έχουν επίπτωση στην καθαρή θέση και τα αποτελέσματα της χρήσης.  Η έκθεση Ελέγχου είναι με Σύμφωνη γνώμη - Θέμα έμ-
φασης.  Ως θέμα έμφασης αφορά στις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις όπως αναφέρονται  στην σημείωση 1 και για τις οποίες δεν μπορεί να γίνει εκτίμηση. 

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Αθήνα, 22 Μαΐου 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΡΟΣΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΝΗ ΖΕΡΒΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ

ΑΔΤ Ι 019747 Α.Δ.Τ. ΑΒ 275447 ΑΔΤ ΑΒ 291787 Α.Δ.Τ. Ν 042605 Α.Δ.Τ. Λ 680293
Α.Μ.Α. 0000584 Α΄ΤΑΞΗΣ Α.Μ.Α. 0004438 Α΄ΤΑΞΗΣ

 

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. ευρώ) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005

Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως 
(1.01.2006 και 1.01.2005 αντίστοιχα) 9.522 7.938 9.556 9.728
Κέρδη της χρήσεως, μετά από φόρους ~~1.211 ~~1.108 ~~~802 ~1.170
Αύξηση-(μείωση) μετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0
Διανεμηθέντα μερίσματα (κέρδη) 0 0 0 0
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο 
απ’ ευθείας στην καθαρή θέση 18 476 –6 –1.342
Αγορές (πωλήσεις) ιδίων μετοχών ~~~~~0 ~~~~~0 ~~~~~0 ~~~~~0
Καθαρή θέση λήξης περιόδου
(31.12.2006 και 31.12.2005 αντίστοιχα) ~~1100..775511 ~~~~99..552222 ~~1100..335522 ~~~~99..555566
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