
Αρμόδια Αρχή : Νομαρχία Ανατολικής Αττικής 31.12.2013 31.12.2012

Ημερομηνία έγκρισης από το Κύκλος εργασιών 49.855.647 49.659.292

Διοικητικό Συμβούλιο των Μικτά κέρδη 10.538.918 9.122.940

ετήσιων οικονομικών καταστάσεων  : 07/04/2014 Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (9.951.560)               (658.925)                  

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Δημήτριος Χ. Κλώνης, Προέδρος του Δ.Σ. Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων (10.215.523)             (869.626)                  

Κωνσταντίνος Σ. Κόκκαλης, Αντιπροέδρος του Δ.Σ. Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (Α) (7.496.111)               (708.055)                  

Γεώργιος Ι. Τρουλλινός, Διευθύνων Σύμβουλος Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 88.329 (13.296)                    

Ιωάννης Κ. Τσούμας, Μέλος Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α+Β) (7.407.782)              (721.351)                 

Ορκωτοί ελεγκτές λογιστές : Μιχαήλ Ε.Χατζησταυράκης  (Α.Μ. ΣΟΕΛ 26581) Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε ευρώ) (0,321)                      (0,031)                      

Ελεγκτική Εταιρία : Σ.Ο.Λ. Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε ευρώ) - -

Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών : Με σύμφωνη γνώμη Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 

Διεύθυνση διαδικτύου εταιρίας : www.intracomdefense.com επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 803.741 1.255.538

31.12.2013 31.12.2012 Έμμεση Μέθοδος 31.12.2013 31.12.2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Λειτουργικές δραστηριότητες

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 36.214.490 44.196.365 Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων (10.215.523)            (869.626)                 

Επενδύσεις σε ακίνητα 1.843.417 3.741.142 Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 707.203 744.614 Αποσβέσεις 1.705.659 1.914.463

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 41.030 41.400 Προβλέψεις 350.092 (131.774)                  

Αποθέματα 35.938.393 35.232.939 Απομειώσεις ενσώματων παγιών ,επενδυτικών ακινήτων και αποθεμάτων (11.806.301) -

Απαιτήσεις από πελάτες 8.592.942 9.042.784 Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας (119.283)                  (92.512)                    

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 21.681.782 23.864.758 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 382.585 301.015

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 105.019.258 116.864.001 Λοιπά έσοδα 919.241 -

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 

κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (3.892.653)               (9.073.949)               

Μετοχικό κεφάλαιο 67.923.717 67.923.717 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 7.500.844 1.736.015

Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης 4.609.500 12.017.282 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (5.729.935)               9.762.373

Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων εταιρίας (α) 72.533.217 79.940.999 Μείον:

Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.924.519 1.814.575 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (382.585)                  (301.015)                  

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 30.561.522 35.108.427 Καταβεβλημένοι φόροι 206.220 (11.057)                    

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 32.486.041 36.923.002 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 2.530.963 3.233.932

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) 105.019.258 116.864.001 Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώματων και άϋλων πάγιων στοιχείων (305.431)                  (228.078)                  

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων πάγιων στοιχείων 8                       -

31.12.2013 31.12.2012 Τόκοι εισπραχθέντες 107.052 90.314

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (198.371)                 (137.765)                 

(1/1/2013 και 1/1/2012 αντίστοιχα) 79.940.999 80.662.350 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (7.407.782)               (721.351)                  Εξοφλήσεις δανείων - (1.000.000)               

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 0 (1.000.000)              

(31/12/2013 και 31/12/2012 αντίστοιχα) 72.533.217 79.940.999 Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

περιόδου  (α) + (β) + (γ) 2.332.592 2.096.167 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 9.155.149 7.058.982 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 11.487.741 9.155.149 

1.

2. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των περουσιακών στοιχείων της Εταιρίας.

3.

4.

5. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού κατά την 31.12.2013 ήταν 393 άτομα (31.12.2012 : 403 άτομα).

6.
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7.

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της 

εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου  του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. 

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 48500/04/Β/01/232(05), Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 6657001000

21ο ΧΛΜ. Ν.Ο. ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, 194 00 ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013

(δημοσιευόμενα βάσει του κωδ. ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

γ) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών

Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για την χρήση 2010. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  (Ποσά σε ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  (Ποσά σε ευρώ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  (Ποσά σε ευρώ)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Η Εταιρία είναι θυγατρική της INTRACOM HOLDINGS (μητρική) η οποία έχει έδρα στην Ελλάδα και είναι εισηγμένη στο ΧΑ .Το ποσοστό συμμετοχής της INTRACOM HOLDINGS στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας είναι 100%. Η Εταιρία ενσωματώνεται 

στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της INTRACOM HOLDINGS πλήρως. 

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις  δικαστικών  ή  διαιτητικών  οργάνων  που έχουν ή ενδέχεται  να  έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας. Για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις έχει 

σχηματισθεί πρόβλεψη ποσού ευρώ 16.271. Για λοιπές προβλέψεις έχει σχηματισθεί πρόβλεψη ποσού ευρώ 1.218.494.

Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης που έχουν προκύψει από συναλλαγές της µε συνδεδεµένα 

µέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ∆ΛΠ 24 έχουν ως εξής:

α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών  

β) Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  (Ποσά σε ευρώ)

Κορωπί,  7 Απριλίου 2014

Λόγω της εφαρμογής του τροποποιημένου ΔΠΛ 19 έχουν προκύψει μικρές αναπροσαρμογές στα κονδύλια της χρήσης 2012. Η επίδραση από την υιοθέτηση του ΔΛΠ 19 και οι σχετικές αναπροσαρμογές παρουσιάζονται στην σημείωση 30 των οικονομικών 

καταστάσεων

δ) Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων

ε) Απαιτήσεις 

στ) Υποχρεώσεις 

ζ) Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης

η) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

θ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

Η Εταιρία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2002, ενώ οι λοιπές Ελληνικές εταιρίες που Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ε. Ι. ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ 

Α.Δ.Τ.  Κ  892341/16.07.1976 

ΑΡ.  ΑΔΕΙΑΣ 5271 Α΄ ΤΑΞΗΣ  

 

 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γ. Ι. ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ 
Α.Δ.Τ. Σ 681748/21.07.1999 

 
 

 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κ. Δ. ΠΑΛΜΟΣ 
Α.Δ.Τ. ΑΚ  829005/11.02.2014 

ΑΡ.  ΑΔΕΙΑΣ 16941 Α΄ ΤΑΞΗΣ  
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δ. Χ. ΚΛΩΝΗΣ  

Α.Δ.Τ. ΑΚ 121708/07.10.2011 
 
 

 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Κ. Σ. ΚΟΚΚΑΛΗΣ  

Α.Δ.Τ. / ΑΙ 091122/14.10.2009 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ.Σ. 


