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    Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το 

Διοικητικό Συμβούλιο της «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» την  10η Απριλίου 2013 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο 

διαδίκτυο, στη διεύθυνση http://www.intracomdefense.com. Επισημαίνεται ότι τα δημοσιοποιηθέντα 

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, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης, επισημαίνεται 

ότι, χάριν απλοποίησης, στα δημοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία έχουν γίνει 

ορισμένες συμπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων καθώς επίσης και στρογγυλοποιήσεις ποσών σε 

ακέραιες μονάδες. 

 

Κορωπί, 10 Απριλίου 2013 
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 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της εταιρίας 

«ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «INTRACOM DEFENSE ELECTRONICS» 

επί των εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων  

της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012 

 

Προς την ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Σας υποβάλλουμε για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας, της οικονομικής χρήσης από 1η 

Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012. 

Οι οικονομικές καταστάσεις της τρέχουσας χρήσης, όπως και εκείνες της προηγούμενης έχουν συνταχθεί 

σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συντάχθηκε σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του 

άρθρου 43α παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920. 

Το κύριο αντικείμενο δραστηριότητας της Εταιρίας αφορά στη Βιομηχανία παραγωγής Αμυντικών 

συστημάτων, στην εμπορία, σχεδίαση, ανάπτυξη, κατασκευή, εγκατάσταση Αμυντικών Ηλεκτρονικών 

συστημάτων καθώς και στην παροχή συναφών υπηρεσιών.  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Οι πωλήσεις της Εταιρίας στην χρήση 2012 ανήλθαν σε € 49.659 χιλ. έναντι  € 46.567  χιλ. της χρήσης 2011 

παρουσιάζοντας αύξηση 6,64% .  

Τα λειτουργικά αποτελέσματα της Εταιρίας (EBITDA), διαμορφώθηκαν σε κέρδη ύψους € 1.251 χιλ. έναντι 

ζημιών ύψους € (584) χιλ. το 2011. Σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων (ΕΒΤ) η Εταιρία κατέγραψε ζημίες 

ύψους € (875) χιλ. έναντι ζημιών ύψους € (2.756) χιλ. κατά την χρήση 2011, ενώ οι ζημιές μετά φόρων 

διαμορφώθηκαν σε  € (712)  χιλ. έναντι ζημιών ύψους € (2.581) χιλ. κατά την προηγούμενη χρήση. 

Το ύψος των αποθεμάτων παρουσιάζεται αυξημένο κατά 34,69% σε σχέση με την προηγούμενη, ανερχόμενο 

στο ύψος των  € 35.233 χιλ. Η αύξηση αυτή οφείλεται στις αγορές υλικών για έργα που πρόκειται να 

τιμολογηθούν σε επόμενα έτη δεδομένου ότι ο χρόνος κατασκευής τους ξεπερνά το ένα έτος.  

Οι απαιτήσεις από πελάτες και οι λοιπές απαιτήσεις μειώθηκαν και ανήλθαν σε € 22.971 χιλ. Οι τρέχουσες 

φορολογικές απαιτήσεις αφορούν φόρους που προκαταβλήθηκαν ή παρακρατήθηκαν και ανήλθαν σε € 782 χιλ. 

Οι συνολικές υποχρεώσεις ανήλθαν σε € 36.724 χιλ. εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος αφορά προκαταβολές 

πελατών στα πλαίσια υλοποίησης των έργων της εταιρίας. 

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν σε € 3.210 χιλ. παρουσιάζοντας μείωση 13,54% σε σχέση με την 

προηγούμενη χρήση. 

Το καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα στην χρήση διαμορφώθηκε θετικά, ανερχόμενο σε € 211 χιλ. 
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Τα διαθέσιμα στο τέλος της χρήσης ανήλθαν σε € 9.155 χιλ. έναντι € 7.059 χιλ. στο τέλος της προηγούμενης 

χρήσης. 

Τα ίδια κεφάλαια για την Εταιρία στο τέλος του 2012 ανήλθαν σε € 80.140 χιλ. έναντι € 80.852 το 2011.  

Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες που εμφανίζουν την οικονομική θέση της Εταιρίας σε στατική μορφή είναι οι 

παρακάτω: 

α. Αριθμοδείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης  

2012 2011

Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία / Σύνολο Ενεργητικού 58,3% 53,8%

Ίδια κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων 218,2% 286,9%

Ίδια κεφάλαια / Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία 164,5% 160,6%

Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 194,1% 224,7%  

  

β. Αριθμοδείκτες Απόδοσης και Αποδοτικότητας 

2012 2011

Κέρδη / Ζημίες μετά φόρων / Πωλήσεις -1,4% -5,5%

Μικτό κέρδος / Πωλήσεις 18,4% 20,2%

Πωλήσεις / Ίδια κεφάλαια 62,0% 57,6%  

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

Κατά το έτος 2012  η Εταιρία βραβεύτηκε από τη εταιρία RAYTHEON ως Διακεκριμένος Συνεργάτης της 

(Supplier Excellence Award). Η απονομή σηματοδοτεί τη διεθνή αναγνώριση της Εταιρίας με κριτήρια την 

ολική ποιότητα, τον χρόνο παραδόσεων και την ανταγωνιστικότητα. 

Σημαντική επιτυχία αποτελεί η επιλογή από το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Γραφείο Αμυντικής Τεχνολογίας & 

Προμηθειών (BWB), του προϊόντος WISPR της εταιρίας για τον εξοπλισμό οχημάτων PzH2000 του 

Γερμανικού στρατού. 

Το 2012 η Εταιρία ανέλαβε νέα έργα συνολικού προϋπολογισμού  € 30,1εκ. τα κυριότερα εκ των οποίων 

αφορούν τα παρακάτω: 

 Με την εταιρία NORTHROP GRUMMAN (ΗΠΑ), συμβάσεις ύψους 3,4 εκατ. δολαρίων για την 

παραγωγή ηλεκτρονικών Συστημάτων του Δέκτη Προειδοποίησης Αυτοπροστασίας για αεροσκάφη F-

16 τρίτων χωρών.  

 Με την Γερμανική εταιρία Diehl BGT Defense (DBD), σύμβαση ύψους 2,3 εκατ. EUR για την 

κατασκευή ηλεκτρονικών συστημάτων του πυραύλου IRIS-T με προορισμό πώλησης διεθνείς 

πελάτες. 

 Με την εταιρία RAYTHEON (ΗΠΑ), συμβάσεις ύψους 22,5 εκατ. δολαρίων. Οι συμβάσεις αυτές 

αφορούν στην παραγωγή συγκροτημάτων των αντιαεροπορικών συστημάτων PATRIOT για κάλυψη 



Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 

31 Δεκεμβρίου 2012 

(ποσά σε Ευρώ) 

  

 (6) από (48) 

αναγκών τρίτης χώρας με ορίζοντα ολοκλήρωσης το πρώτο τρίμηνο του 2015, καθώς και στην 

παραγωγή ηλεκτρονικών συστημάτων για τα αντιπυραυλικά συστήματα επιφανείας-αέρος RAM και 

ESSM. 

 

ΣΤΟΧΟΙ –ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

Η INTRACOM DEFENSE ELECTRONICS παραμένει προσηλωμένη στην πολιτική ενίσχυσης της 

εξωστρέφειάς της,  με την εφαρμογή της οποίας έχει κατορθώσει την πλήρη αντιστάθμιση των συνεπειών από 

τη συνεχιζόμενη συρρίκνωση της εσωτερικής αγοράς. Η ομαλή και αποτελεσματική μεταστροφή που 

πραγματοποιήθηκε με την υιοθέτηση των νέων στόχων, οφείλεται στην έγκαιρη και ορθή διάγνωση της 

Εταιρίας για τις δημοσιονομικές επιπτώσεις της εντεινόμενης κρίσης στις αμυντικές δαπάνες της χώρας. 

Στις επιδιώξεις της Εταιρίας παραμένει η ενδυνάμωση της συνεργασίας με μεγάλες εταιρίες παραγωγής 

αμυντικού εξοπλισμού για την συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα πώλησης προϊόντων σε τρίτες χώρες καθώς 

και η διατήρηση του επιτυχημένου αναπροσανατολισμού της και σε άλλους τομείς κατασκευής αμυντικού 

εξοπλισμού πέραν των τηλεπικοινωνιών άμυνας. 

H Εταιρία, στα πλαίσια της πολιτικής της, λαμβάνοντας υπόψη την αρνητική εγχώρια συγκυρία αλλά και τις 

δυσκολίες του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος, θέτει ως κύριους στόχους: 

 Την θεμελίωση συνεργιών και συμφωνιών με εταιρίες ηγέτιδες στον αμυντικό τομέα με σκοπό την 

ενσωμάτωση των προϊόντων της INTRACOM DEFENSE στις προσφερόμενες από αυτές 

ολοκληρωμένες λύσεις και την κοινή προώθησή τους σε τρίτες χώρες.  

 Την ενδυνάμωση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Εταιρίας, μέσω των διεθνών προγραμμάτων των 

ΗΠΑ, για την πώληση υποσυστημάτων Patriot καθώς και άλλων πυραυλικών συστημάτων. 

 Την ενίσχυση της παρουσίας της σε νέες αγορές μέσω της προώθησης καινοτόμων προϊόντων ιδίας 

ανάπτυξης σε περιοχές της Αφρικής, της Μέσης Ανατολής και της Ασίας.  

 την επέκταση δραστηριοτήτων σε υπηρεσίες συντήρησης που προσφέρονται στην NAMSA (NATO 

Maintenance and Supply Agency) και την προσφορά αντίστοιχων υπηρεσιών συντήρησης και σε 

άλλους πελάτες όπως το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. 

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των συμβάσεων της Εταιρίας την 31.12.2012 ανήλθε σε  €113,7 εκ. 

 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ 

Κίνδυνοι που σχετίζονται με τη δραστηριότητα της εταιρίας 

Πορεία του Αμυντικού κλάδου 

Οι περιοριστικές πολιτικές που συνεχίζονται στην Ευρώπη έχουν προκαλέσει περαιτέρω μειώσεις των 

αμυντικών δαπανών στα περισσότερα μέλη της. Είναι χαρακτηριστικό ότι 18 από τις 31 χώρες της Ευρώπης, 

από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης το 2008 και μέχρι το 2012, είχαν  παρουσιάσει μείωση των 

αμυντικών τους δαπανών κατά 10%.   

Σύμφωνα με το Σουηδικό Διεθνές Ινστιτούτο Έρευνας για την Ειρήνη (Stockholm International Peace Research 

Institute - SIPRI), η παγκόσμια αγορά αμυντικού υλικού το 2012 ήταν πτωτική  κατά 0,5% σε σχέση με το 

2011 (είναι η πρώτη πτώση μετά το 1998). Οι δε ενδείξεις παγκοσμίως για τα επόμενα 2-3 χρόνια βαίνουν 

αρνητικές. 



Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 

31 Δεκεμβρίου 2012 

(ποσά σε Ευρώ) 

  

 (7) από (48) 

Η παγκόσμια συνολική δαπάνη αμυντικού υλικού για το 2012 ήταν 1,75 τρις δολάρια εκ των οποίων το 1 τρις 

αφορά δαπάνη των μελών του ΝΑΤΟ. 

Αναλυτικότερα καταγράφηκε μείωση κυρίως στις ΗΠΑ (κατά 6 %), στην Δυτική και Κεντρική Ευρώπη καθώς 

και στην Αυστραλία, τον Καναδά, την Ινδία, την Υποσαχάρια Αφρική και την Ιαπωνία.  

Αντιθέτως αύξηση παρουσιάστηκε στην Ασία (3,3%), στη Μ. Ανατολή (8,4%), στην Β. Αφρική (7,8%), στην 

Λατινική Αμερική (4,2%) και στην Ανατολική Ευρώπη (15,3%). Ειδικότερα μεγάλη αύξηση αμυντικών 

δαπανών παρουσίασαν η Κίνα κατά 7,8% (δεύτερη παγκοσμίως σε δαπάνη αμυντικού υλικού), η Ρωσία κατά 

16% (τρίτη παγκοσμίως), το Βιετνάμ και η Ινδονησία. 

Ο συνδυασμός της βαθειάς ύφεσης της Ελλάδας για τέταρτο συνεχόμενο έτος, της μείωσης των 

δημοσιονομικών μεγεθών της και της χειροτέρευσης των μακροοικονομικών στοιχείων της, αποθαρρύνει μέσο-

βραχυπρόθεσμα αλλαγή της τρέχουσας πολιτικής μείωσης των αμυντικών δαπανών με συνέπεια την 

συνεχιζόμενη αναβολή του εξοπλιστικού προγράμματος της χώρας με ενδεχόμενες επιπτώσεις στο 

απαιτούμενο επίπεδο αμυντικών δυνατοτήτων. 

Η ελληνική αμυντική βιομηχανία, έχοντας ήδη αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις από την έντονη εγχώρια ύφεση 

οφείλει να ανοιχτεί στο διεθνοποιημένο περιβάλλον  παρόλο που η κρίση ρευστότητας του τραπεζικού τομέα 

και το μικρομεσαίο μέγεθος της μειώνουν τις επενδυτικές δυνατότητες και δυσχεραίνουν την προσπάθεια 

δραστηριοποίησης στο διεθνή ανταγωνιστικό χώρο. 

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι  

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η Εταιρία επιδιώκει να διακρατεί συναλλαγματικά διαθέσιμα ισόποσα των αντίστοιχων βραχυπρόθεσμων 

συναλλαγματικών υποχρεώσεών της. Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου διακράτησης, υπάρχει για το 

υπερβάλλον συναλλαγματικό ποσό, η δυνατότητα χρήσης μηχανισμών αντιστάθμισης του συναλλαγματικού 

κινδύνου μέσω κατάλληλων τραπεζικών προϊόντων  ή με τη χρήση ισόποσου συναλλαγματικού δανεισμού. 

Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων 

Η εταιρία δεν υφίσταται  έκθεση σε κίνδυνο μεταβολής επιτοκίων λόγω του μηδενικού τραπεζικού της 

δανεισμού και του βραχυχρόνιου ορίζοντα τοποθέτησης των διαθεσίμων της. 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Λόγω της φύσεως των δραστηριοτήτων της εταιρίας ο πιστωτικός κίνδυνος εξόφλησης απαιτήσεων από 

πελάτες είναι ελαχιστοποιημένος (Ειδικά πιστοποιημένοι πελάτες ή Δημόσιοι φορείς). 

Κίνδυνος Ρευστότητας 

Η Εταιρία διαθέτει επαρκή ρευστότητα με τη μορφή ταμειακών διαθεσίμων, έχει δε τη δυνατότητα άμεσης 

άντλησης αχρησιμοποίητων εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων.  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Το προσωπικό της Εταιρίας την 31.12.2012 ανερχόταν σε 403 άτομα έναντι 428 ατόμων την 31.12.2011.  

Οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης ανήλθαν κατά την χρήση 2011 σε € 838.695 

έναντι 783.963  της προηγούμενης χρήσης. Δεν υπήρχαν απαιτήσεις ούτε υποχρεώσεις στο τέλος της χρήσης 

προς τα μέλη της Διοίκησης. 
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ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε 

να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της Εταιρίας. 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί τα εκτεθέντα ως απολογισμό επί των πεπραγμένων του, και προσδοκά ότι η 

Γενική Συνέλευση θα εγκρίνει τους χειρισμούς του σχετικά με τα συμφέροντα της εταιρίας, καθώς και τις 

οικονομικές καταστάσεις, για τη χρήση που έληξε την 31/12/2012. 

Επίσης ευελπιστεί ότι η Συνέλευση με ιδιαίτερη απόφασή της, θα απαλλάξει τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση από 1η Ιανουαρίου 2012 μέχρι 

31ης Δεκεμβρίου 2012. 

Για την επαρκή πληροφόρηση των μετόχων αναφέρεται ότι η Εταιρία δεν έχει προβεί σε απόκτηση ιδίων 

μετοχών. 

 

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών 

του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Κορωπί, 10 Απριλίου 2013 

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ 
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     ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

Προς τους Μετόχους της εταιρίας 

“ ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ” 

 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας “ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ”, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31
ης

 

Δεκεμβρίου 2012, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών 

της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και την περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και 

μεθόδων και τις λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, 

ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, 

που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό 

μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να 

συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό 

την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη 

ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, 

σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες 

βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας 

των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των 

εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και 

εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών 

διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της 

αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρίας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση 

της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των 

εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών 

καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα 

για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 

 

Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, 

την οικονομική θέση της Εταιρίας, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις 

ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Αναφορά επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου 

με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 

2190/1920. 
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Αθήνα, 12 Απριλίου 2013 

 

OI ΟΡΚΩΤΟI ΕΛΕΓΚΤEΣ ΛΟΓΙΣΤEΣ 

 

 

Μιχαήλ Ε. Χατζησταυράκης Ζωή Δ. Σοφού

ΑΜ ΣΟΕΛ 26581 Α.Μ. ΣΟΕΛ 14701

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.

μέλος της Crowe Horwath International

Φωκ.  Νέγρη 3, 11257 Αθήνα

Αρ Μ ΣΟΕΛ 125  
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Ισολογισμός 

Σημείωση 31/12/2012 31/12/2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

Ενσώματα πάγια 6 44.196.365 44.446.645

Λοιπά Άυλα περιουσιακά στοιχεία 7 744.614 1.067.335

Επενδύσεις σε ακίνητα 8 3.741.142 4.781.545

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 9 41.400 41.030

48.723.521 50.336.554

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Αποθέματα 10 35.232.939 26.158.989

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 9 22.970.708 24.704.164

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 781.685 770.629

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 11 9.155.149 7.058.982

68.140.480 58.692.763

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 116.864.001 109.029.317

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους 

Μετοχικό κεφάλαιο 12 67.923.717 67.923.717

Λοιπά αποθεματικά 13 10.190.820 10.190.820

Κέρδη/ (ζημιές) εις νέον 2.025.621 2.737.662

80.140.158 80.852.199

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 15 60.193 222.760

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους μετά την έξοδο από την υπηρεσία 16 1.109.506 1.073.750

Μακροχρόνιες προβλέψεις για λοιπές υποχρεώσεις και έξοδα 17 445.717 758.265

1.615.416 2.054.775

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 18 34.531.427 24.695.343

Δάνεια 14 -                      1.000.000

Βραχυχρόνιες προβλέψεις για λοιπές υποχρεώσεις και έξοδα 17 577.000 427.000

35.108.427 26.122.343

Σύνολο υποχρεώσεων 36.723.843 28.177.118

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 116.864.001 109.029.317  

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 15 έως 48 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 

Σημείωση 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011

Πωλήσεις 19 49.659.292            46.567.389            

Κόστος Πωληθέντων 20 (40.539.177)           (37.141.999)           

Μικτό Κέρδος 9.120.115            9.425.391            

Έξοδα διάθεσης και έξοδα ερευνών 20 (6.392.554)            (8.722.356)            

Έξοδα διοίκησης 20 (3.210.092)            (3.712.858)            

Λοιπά έσοδα 22 213.548                363.658                

Λοιπά κέρδη/ (ζημιές)/ καθαρά 23 (394.924)               58.727                  

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης (663.907)              (2.587.439)           

Χρηματοοικονομικά έσοδα 24 90.314                  51.437                  

Χρηματοοικονομικά έξοδα 24 (301.015)               (219.915)               

Χρηματοοικονομικό κόστος - καθαρό (210.701)              (168.477)              

Καθαρά κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων (874.608)              (2.755.917)           

 Φόρος εισοδήματος 25 162.567                175.328                

Καθαρά κέρδη / (ζημίες) περιόδου μετά φόρων (712.041)              (2.580.589)           

Λοιπά συνολικά εισοδήματα:

Λοιπά συνολικά εισοδήματα, μετά φόρων -                       -                       

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης (712.041)              (2.580.589)           

Κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή 

Βασικά 26 (0,031)                  (0,112)                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 15 έως 48  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

Σημείωση
Μετοχικό 

Κεφάλαιο

Λοιπά 

Αποθεματικά
Κέρδη εις νέον

Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2011 67.923.717 10.169.987 5.339.084 83.432.788

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσεως -                    -                    (2.580.589) (2.580.589)

Μεταφορά από λοιπά σε εις νέον 13 -                    20.833 (20.833) -                    

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2011 67.923.717 10.190.820 2.737.662 80.852.199

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2012 67.923.717 10.190.820 2.737.662 80.852.199

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσεως -                    -                    (712.041) (712.041)

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2012 67.923.717 10.190.820 2.025.621 80.140.158  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 15 έως 478  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση ταμειακών ροών 

Σημείωση 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011

Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 27 3.546.004                3.701.134                  

Καταβληθέντες τόκοι 27 (301.015)                 (219.915)                    

Καταβληθείς φόρος εισοδήματος (11.057)                   (577.256)                    

Καθαρές ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 3.233.932              2.903.963                

Ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές ενσώματων παγίων 6 (217.789)                 (577.818)                    

Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων 7 (10.289)                   (48.252)                     

Πωλήσεις ενσώματων παγίων 0                            14.332                       

Τόκοι που εισπράχθηκαν 27 90.314                    51.437                       

Καθαρές ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (137.765)                (560.302)                  

Ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους -                         -                            

Αποπληρωμή δανεισμού (1.000.000)               (1.000.000)                 

Καθαρές ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (1.000.000)             (1.000.000)               

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 2.096.167              1.343.661                

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 7.058.982                5.715.320                  

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος  της περιόδου 11 9.155.149              7.058.982                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 15 έως 48 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Σημειώσεις επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31
ης

 Δεκεμβρίου 2012, σύμφωνα με 

τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

1. Γενικές πληροφορίες  

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της ΙΝΤΡΑΚΟΜ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, για την χρήση που έληξε την 

31 Δεκεμβρίου 2012 και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. 

H Ιντρακόμ Ανώνυμη Εταιρία Αμυντικών Ηλεκτρονικών Συστημάτων (εφεξής «Intracom Defense», 

«Εταιρία») ιδρύθηκε στην Ελλάδα και δραστηριοποιείται κυρίως στην εμπορία, σχεδίαση, ανάπτυξη, 

κατασκευή και παροχή υπηρεσιών συντήρησης - τεχνικής υποστήριξης υλικών και εξοπλισμού αμυντικών 

ηλεκτρονικών συστημάτων.   

Η Εταιρία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

Η Εταιρία εδρεύει στην Ελλάδα, Νομό Αττικής, στο Δήμο Κορωπίου, στο 21 χλμ Λεωφόρο Μαρκοπούλου 

Παιανίας. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρίας είναι www.intracomdefense.com. 

Η Εταιρία είναι 100% θυγατρική της Intracom Holdings. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 

Intracom Holdings για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2012 έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ομίλου 

με  ηλεκτρονική διεύθυνση www.intracom.com. 

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας έχουν εγκριθεί προς δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Εταιρίας την 10
η
 Απριλίου 2013 και τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. 

2. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών 

Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, την αρχή συνέχισης 

της δραστηριότητας (going concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς («Δ.Π.Χ.Α.») όπως  αυτά  έχουν  εκδοθεί  από  το Συμβούλιο  Διεθνών  Λογιστικών  Προτύπων  

(IASB)  καθώς  και  τις  Διερμηνείες  τους,  που  έχουν  εκδοθεί  από  την Επιτροπή Διερμηνειών (IFRIC) και 

έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών 

λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών 

αρχών. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά 

την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδημάτων και εξόδων κατά τη 

διάρκεια του υπό αναφορά έτους. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή 

γνώση της Διοίκησης σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσµατα μπορεί 

τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς.  Οι περιοχές που αφορούν περίπλοκες συναλλαγές και 

εμπεριέχουν μεγάλο βαθμό υποκειμενικότητας, ή οι υποθέσεις και εκτιμήσεις που είναι σημαντικές για τις 

οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στη Σημείωση 4. 

Οι λογιστικές αρχές που έχουν εφαρμοστεί στην προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων είναι συνεπείς 

με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης 

χρήσης . 

Επίσης έχουν ληφθεί υπόψη στην έκταση που αυτά είναι εφαρμόσιμα όλα τα αναθεωρημένα πρότυπα και οι 

διερμηνείες με ισχύ από 1 Ιανουαρίου 2012. 

http://www.intracomdefense.com/
http://www.intracomdefense.com/
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Νέα πρότυπα,  τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες 

Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι 

υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή μεταγενέστερα. 

Η εκτίμηση της Εταιρίας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, 

τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

(α) Πρότυπα / διερμηνείες  υποχρεωτικά για τη χρήση 2012 

ΔΛΠ 12  (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήματος»  (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 1
η
 Ιανουαρίου 2012)  

Η τροποποίηση του ΔΛΠ 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 ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». 

Σύμφωνα με το ΔΛΠ 12, η επιμέτρηση της αναβαλλόμενης φορολογίας εξαρτάται από τον τρόπο που η 

οικονομική οντότητα αναμένει να ανακτήσει το περιουσιακό στοιχείο: μέσω της χρήσης του η μέσω της 

πώλησης. Λόγω της δυσκολίας και υποκειμενικότητας στον καθορισμό του τρόπου ανάκτησης της αξίας όταν 

το επενδυτικό ακίνητο επιμετράται σε εύλογη αξία σύμφωνα με το ΔΛΠ 40, η τροποποίηση αυτή εισαγάγει την 

υπόθεση ότι το επενδυτικό ακίνητο θα ανακτηθεί εξ΄ολοκλήρου μέσω της πώλησης. Αυτή η υπόθεση 

καταρρίπτεται εάν το επενδυτικό ακίνητο αποσβένεται και αποτελεί μέρος ενός επιχειρηματικού μοντέλου 

όπου ο σκοπός είναι να ανακτηθούν τα οικονομικά οφέλη που εμπερικλείονται στο επενδυτικό ακίνητο μέσω 

της χρήσης του και όχι μέσω της πώλησης. Η υπόθεση αυτή δεν καταρρίπτεται για γήπεδα που είναι 

επενδυτικά ακίνητα, επειδή η αξία των γηπέδων μπορεί να ανακτηθεί μόνο μέσω πώλησης. Η τροποποίηση 

αυτή δεν έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας. 

ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»-μεταβιβάσεις 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων   

Η παρούσα τροποποίηση παρέχει τις γνωστοποιήσεις για μεταβιβασμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία που δεν έχουν αποαναγνωριστεί εξ΄ολοκλήρου αλλά και μεταβιβασμένα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποαναγνωριστεί εξ΄ολοκλήρου αλλά για τα οποία  η εταιρία έχει 

συνεχιζόμενη ανάμειξη. Παρέχει επίσης καθοδήγηση για την εφαρμογή των απαιτούμενων γνωστοποιήσεων .Η 

τροποποίηση αυτή δεν έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας. 

 (β) Πρότυπα/ διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν εφαρμοστεί νωρίτερα 

από την Εταιρία 

ΔΛΠ 1  (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
η
 Ιη 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 εταιρία θα εφαρμόσει αυτή την τροποποίηση από την ημερομηνία που θα 

τεθεί σε εφαρμογή και δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.  

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζόμενους (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1
η
 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 τις γνωστοποιήσεις όλων των παροχών σε εργαζόμενους. 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 Εταιρία θα εφαρμόσει κανονικά το 
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τροποποιημένο πρότυπο από την επόμενη χρήση. Η εφαρμογή της τροποποίησης θα έχει επίπτωση στις 

μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, στην καθαρή θέση και στα συνολικά εισοδήματα της Εταιρίας καθώς την 31 

Δεκεμβρίου 2012 υπάρχουν μη αναγνωρισμένες αναλογιστικές ζημιές ποσού  € 248.949. 

ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
η
 Φεβρουαρίου 2014) 

Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρμογής του ΔΛΠ 32 παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με κάποιες απαιτήσεις 

για τον συμψηφισμό χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην κατάσταση 

οικονομικής θέσης. Η τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της 

εταιρίας. 

ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα :Γνωστοποιήσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
η
 Ιανουαρίου 2013) 

Το ΣΔΛΠ δημοσίευσε αυτή την τροποποίηση προκειμένου να συμπεριλάβει επιπλέον πληροφόρηση η οποία θα 

βοηθήσει τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων μιας οικονομικής οντότητας να αξιολογήσουν την 

επίδραση ή την πιθανή επίδραση που θα έχουν οι συμφωνίες για διακανονισμό χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος για συμψηφισμό που 

σχετίζεται με αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, στην οικονομική 

θέση της οικονομικής οντότητας. Η τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις οικονομικές 

καταστάσεις της εταιρίας.  

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1η Ιανουαρίου 2015) 

Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) για 

την αντικατάσταση του ΔΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών 

υποχρεώσεων. Το ΣΔΛΠ στις επόμενες φάσεις του έργου θα επεκτείνει το ΔΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν 

νέες απαιτήσεις για την απομείωση της αξίας, και τη λογιστική αντιστάθμισης. Η Εταιρία βρίσκεται στη 

διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές της καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 δεν μπορεί 

να εφαρμοστεί νωρίτερα από την Εταιρία διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν 

υιοθετηθεί, η Εταιρία θα αποφασίσει εάν θα εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2015.  

ΔΠΧΑ 13  «Επιμέτρηση εύλογης αξίας» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1η Ιανουαρίου 2013.  

Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει 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 ΔΠΧΑ 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 επιμετρώνται στην εύλογη αξία και όχι μόνο 

τα χρηματοοικονομικά. Η εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 13 στις 

οικονομικές της καταστάσεις. 

ΕΕΔΠΧΑ  20 «Δαπάνες απογύμνωσης υπαίθριων ορυχείων κατά το στάδιο της παραγωγής» (εφαρμόζεται 

στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013. 

Αυτή η διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση για τη λογιστικοποίηση των δαπανών της απομάκρυνσης των στείρων 

υπερκείμενων («απογύμνωση») κατά το στάδιο της παραγωγής ενός ορυχείου. Βάσει αυτής της διερμηνείας, οι 

μεταλλευτικές οικονομικές οντότητες πιθανώς να χρειαστεί να διαγράψουν στα αποτελέσματα εις νέον της 

έναρξης της περιόδου τις ήδη κεφαλαιοποιημένες δαπάνες απογύμνωσης των ορυχείων οι οποίες δεν μπορούν 

να αποδοθούν σε ένα αναγνωρίσιμο συστατικό ενός αποθέματος μεταλλεύματος («ore body»). Η διερμηνεία 

έχει εφαρμογή μόνο σε δαπάνες υπαίθριων ορυχείων και όχι σε υπόγεια ορυχεία ή σε δραστηριότητες εξόρυξης 
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πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η τροποποίηση δεν έχει καμία επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της 

εταιρίας. 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων του ΣΔΛΠ 

(Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ΔΠΧΑ ως 

επακόλουθο των αποτελεσμάτων του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ που δημοσιεύτηκε τον 

Μάιο 2012. Οι τροποποιήσεις αυτές ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

1η Ιανουαρίου 2013 και δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  Εφόσον δεν αναφέρεται 

διαφορετικά οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές 

καταστάσεις της εταιρίας. 

ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων» 

 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τη συγκριτική 

πληροφόρηση όταν μια οικονομική οντότητα συντάσσει έναν επιπλέον ισολογισμό είτε (α) όπως απαιτείται από 

το ΔΛΠ 8 «Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και λάθη» είτε (β) εθελοντικά. 

 

ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια» 

 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως τα ανταλλακτικά και ο λοιπός εξοπλισμός συντήρησης ταξινομούνται ως 

ενσώματα πάγια και όχι ως αποθέματα όταν πληρούν τον ορισμό των ενσώματων παγίων, δηλαδή όταν 

χρησιμοποιούνται για περισσότερες από μία περιόδους. 

. ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα : Παρουσίαση» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει  πως ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με τη διανομή αναγνωρίζεται στα 

αποτελέσματα και ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με τα έξοδα συναλλαγών απευθείας στην καθαρή θέση 

αναγνωρίζεται στην καθαρή θέση , σύμφωνα με το ΔΛΠ 12. 

ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει  τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις των 

τομέων στην ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά , σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς».  

Ομάδα προτύπων σχετικά με ενοποίηση και από κοινού συμφωνίες  (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
η
 Ιανουαρίου 2013 

Το ΣΔΛΠ δημοσίευσε πέντε νέα πρότυπα σχετικά με ενοποίηση και τις από κοινού συμφωνίες : ΔΠΧΑ 10 

«Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού Συμφωνίες», ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση 

συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες» , ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις»,  

ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες». Αυτά τα πρότυπα 

εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
η
 Ιανουαρίου 2013. Τα νέα 

πρότυπα και οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας γιατί δε 

συμμετέχει στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων και δεν καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 

Πληροφόρηση κατά τομέα 

Οι τομείς καθορίζονται με βάση την εσωτερική πληροφόρηση που λαμβάνει η Διοίκηση της Εταιρίας και 

παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις με βάση αυτή την εσωτερική κατηγοριοποίηση.  

Η Εταιρία δραστηριοποιείται στον τομέα των Αμυντικών Ηλεκτρονικών Συστημάτων. Γεωγραφικά η Εταιρία 

δραστηριοποιείται στην Ελληνική Επικράτεια, σε χώρες Ε.Ε., σε Ευρωπαϊκές χώρες εκτός Ε.Ε, Μέση Ανατολή 

και Βόρεια Αφρική. 
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Συναλλαγματικές μετατροπές 

(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης 

Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας υπολογίζονται χρησιμοποιώντας το νόμισμα του 

πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο η Εταιρία λειτουργεί («λειτουργικό νόμισμα»). Οι 

οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα 

παρουσίασης της Εταιρίας. 

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με ισοτιμίες που ισχύουν κατά την 

ημερομηνία των συναλλαγών.  Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την 

τακτοποίηση τέτοιων συναλλαγών κατά τη διάρκεια της χρήσης και από τη μετατροπή των νομισματικών 

στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία ισολογισμού, 

καταχωρούνται στα αποτελέσματα. Οι συναλλαγματικές διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία που 

αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται 

όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας. 

Επενδύσεις σε ακίνητα 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα, που περιλαμβάνουν κυρίως γη και γραφεία, κατέχονται από την Εταιρία για 

μακροπρόθεσμες αποδόσεις ενοικίου και δεν ιδιοχρησιμοποιούνται. Οι επενδύσεις σε ακίνητα παρουσιάζονται 

σε κόστος μείον αποσβέσεις. Τα οικόπεδα που συμπεριλαμβάνονται στις επενδύσεις σε ακίνητα δεν 

αποσβένονται.  Οι αποσβέσεις των κτιρίων υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο στη διάρκεια της ωφέλιμης 

ζωής τους, που υπολογίζεται σε 33-34 έτη.  

 Όταν οι λογιστικές αξίες των επενδύσεων σε ακίνητα υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά 

(απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα. 

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Τα ενσώματα πάγια επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και απομείωση.  Το 

κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την απόκτηση των στοιχείων. 

Μεταγενέστερες δαπάνες προστίθενται στη λογιστική αξία των ενσωμάτων παγίων ή καταχωρούνται ως 

ξεχωριστό πάγιο μόνον εάν αναμένεται να επιφέρουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στην Εταιρία και το 

κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα.  Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα 

αποτελέσματα της χρήσεως που πραγματοποιούνται. 

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται.  Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με 

τη σταθερή μέθοδο στη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους ως εξής: 

- Κτίρια 33-34 έτη 

- Μηχανολογικός εξοπλισμός 10 έτη 

- Μεταφορικά μέσα 5-7 έτη 

- Λοιπός εξοπλισμός 5-10 έτη 

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων αναθεωρούνται και αναπροσαρμόζονται, 

εφόσον κριθεί σκόπιμο, σε κάθε τέλος χρήσεως. 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά 

(απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα. 
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Κατά την πώληση ενσωμάτων παγίων, η διαφορά μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής 

τους αξίας καταχωρείται ως κέρδος ή ζημία στα αποτελέσματα.   

Χρηματοοικονομικά έξοδα που αφορούν στην κατασκευή ενσώματων παγίων κεφαλαιοποιούνται για το 

χρονικό διάστημα που απαιτείται μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής. Όλα τα άλλα  χρηματοοικονομικά 

έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσεως με την πραγματοποίησή τους. 

Μισθώσεις 

(α) Χρηματοδοτικές μισθώσεις 

Οι μισθώσεις παγίων όπου η Εταιρία διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και οφέλη της ιδιοκτησίας 

ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις.  Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις κεφαλαιοποιούνται με την έναρξη 

της μίσθωσης στη χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των 

ελάχιστων μισθωμάτων. Κάθε μίσθωμα επιμερίζεται μεταξύ της υποχρέωσης και των χρηματοοικονομικών 

εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση. 

Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από μισθώματα, καθαρές από χρηματοοικονομικά έξοδα, απεικονίζονται στις 

υποχρεώσεις.  Το μέρος του χρηματοοικονομικού εξόδου που αφορά σε χρηματοδοτικές μισθώσεις 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Τα πάγια που αποκτήθηκαν με 

χρηματοδοτική μίσθωση αποσβένονται στη μεγαλύτερη περίοδο μεταξύ της ωφέλιμης ζωής των παγίων 

στοιχείων, και της διάρκειας μίσθωσης τους, εκτός όπου δεν υπάρχει λογική βεβαιότητα ότι η Εταιρία θα 

αποκτήσει κυριότητα των παγίων στη λήξη της μίσθωσης. 

(β) Λειτουργικές μισθώσεις 

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκμισθωτή 

ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις.  Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις (καθαρές 

από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκμισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης 

αναλογικά κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

Λογισμικό 

Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με 

τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυμαίνεται από 3 έως 8 

χρόνια. 

Δαπάνες που σχετίζονται με τη συντήρηση λογισμικών προγραμμάτων αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν 

πραγματοποιούνται. 

Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 

Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε έλεγχο 

απομείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι 

ανακτήσιμη.  Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται εξετάζονται για ενδείξεις απομείωσης σε κάθε 

ημερομηνία ισολογισμού και υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η 

λογιστική αξία τους δε θα ανακτηθεί.  Η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ εύλογης αξίας 

μειωμένη με το απαιτούμενο για την πώληση κόστος και αξίας χρήσεως. Για την εκτίμηση των ζημιών 

απομείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις μικρότερες δυνατές μονάδες δημιουργίας ταμειακών 

ροών. Οι ζημιές απομείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα όταν προκύπτουν.  
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Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία της Εταιρίας ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες.  Η ταξινόμηση 

εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκε η επένδυση.  Η Διοίκηση προσδιορίζει την ταξινόμηση 

κατά την αρχική αναγνώριση και επανεξετάζει την ταξινόμηση σε κάθε ημερομηνία δημοσίευσης. 

(α) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους με μεταβολές 

στα αποτελέσματα 

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποκτήθηκαν με σκοπό την πώληση σε 

σύντομο χρονικό διάστημα ή που έχουν ταξινομηθεί σε αυτή την κατηγορία από τη Διοίκηση.  Τα παράγωγα 

ταξινομούνται ως κατεχόμενα για εμπορία.  Στοιχεία ενεργητικού αυτής της κατηγορίας ταξινομούνται στο 

κυκλοφορούν ενεργητικό εάν κατέχονται για εμπορία ή αναμένεται να πουληθούν εντός 12 μηνών από την 

ημερομηνία ισολογισμού.  Κατά τη διάρκεια της χρήσης, η Εταιρία δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της 

κατηγορίας. 

(β) Δάνεια και απαιτήσεις 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες πληρωμές, 

τα οποία δε διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησης τους.  Περιλαμβάνονται 

στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με λήξεις μεγαλύτερες των 12 μηνών από την ημερομηνία 

ισολογισμού.  Τα τελευταία συμπεριλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.  

Τα δάνεια και απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού 

επιτοκίου. 

(γ) Επενδύσεις διακρατούμενες ως τη λήξη 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες η προσδιορισμένες πληρωμές 

και συγκεκριμένη λήξη και τα οποία η Εταιρία έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα να τα διακρατήσει ως τη 

λήξη τους.  Κατά τη διάρκεια του έτους, η Εταιρία δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας. 

(δ) Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε αυτήν 

την κατηγορία, είτε δε μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες. Περιλαμβάνονται στα μη 

κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εφόσον η Διοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει μέσα σε 

12 μήνες από την ημερομηνία Ισολογισμού.  Κατά τη διάρκεια της χρήσης, η Εταιρία δεν κατείχε επενδύσεις 

αυτής της κατηγορίας. 

Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία της συναλλαγής που είναι 

και η ημερομηνία που η Εταιρία δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο.  Οι επενδύσεις αρχικά 

αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των δαπανών συναλλαγής, με εξαίρεση τα χρηματοοικονομικά 

στοιχεία αποτιμώμενα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων.  Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωμα 

στις ταμειακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή μεταβιβάζεται και η Εταιρία έχει μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους 

τους κινδύνους και τα οφέλη που συνεπάγεται η ιδιοκτησία. 

Στη συνέχεια, τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στην εύλογη 

αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζημιές καταχωρούνται σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων μέχρι τα 

στοιχεία αυτά πωληθούν ή υποστούν απομείωση.  Κατά την πώληση ή απομείωση, τα κέρδη ή οι ζημιές 

μεταφέρονται στα αποτελέσματα.  Ζημιές απομείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσματα δεν 

αντιστρέφονται μέσω αποτελεσμάτων. 

Τα δάνεια και απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού 

επιτοκίου. 
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Τα πραγματοποιηθέντα και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τις μεταβολές της 

εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους με 

μεταβολές στα αποτελέσματα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της χρήσης που προκύπτουν. 

Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που διαπραγματεύονται σε 

χρηματιστηριακές αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές αγοράς.  Για τα στοιχεία τα οποία δε 

διαπραγματεύονται σε χρηματιστηριακή αγορά, οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται με τη χρήση τεχνικών 

αποτίμησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιμων στοιχείων που διαπραγματεύονται και 

προεξόφληση ταμειακών ροών. 

Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού η Εταιρία εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί απομείωση. 

Αποθέματα 

Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης 

αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου. Το κόστος των ετοίμων προϊόντων 

και των ημιτελών αποθεμάτων περιλαμβάνει τα έξοδα σχεδιασμού, το κόστος των υλικών, το άμεσο εργατικό 

κόστος και αναλογία των γενικών εξόδων παραγωγής.  Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση τις 

τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουμένων και των 

τυχόν εξόδων πώλησης και προκειμένου για ημιτελή των εκτιμώμενων εξόδων για την ολοκλήρωσή τους. 

Πρόβλεψη για βραδέως κινούμενα ή απαξιωμένα αποθέματα σχηματίζεται εφόσον κρίνεται απαραίτητο. 

Απομειώσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της χρήσεως κατά την οποία προκύπτουν. 

Εμπορικές απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο 

αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων και των ζημιών απομείωσης.  Οι 

ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η Εταιρία δεν είναι σε θέση να 

εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους.  Το ποσό της ζημιάς απομείωσης 

είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων 

μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλουμένων με το πραγματικό επιτόκιο. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης 

καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα. 

Ταμειακά διαθέσιμα  

Τα ταμειακά διαθέσιμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 

μήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού ρίσκου. Τα στοιχεία των διαθεσίμων και ταμειακών 

ισοδυνάμων έχουν αμελητέο κίνδυνο μεταβολής στην αξία. 

Μετοχικό κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις κοινές μετοχές της Εταιρίας. Οι κοινές μετοχές περιλαμβάνονται στα 

ίδια κεφάλαια. 

Άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών, εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε 

μείωση του προϊόντος της έκδοσης. 

Δανειακές υποχρεώσεις 

Οι δανειακές υποχρεώσεις καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, μειωμένα με τα τυχόν άμεσα έξοδα 

για την πραγματοποίηση της συναλλαγής.  Στη συνέχεια αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της 

μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.  Τυχόν διαφορά μεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά 

έξοδα) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια του δανεισμού βάσει της 

μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. 
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Κόστη δανεισμού 

Χρηματοοικονομικά έξοδα που αφορούν στην κατασκευή ενσωμάτων παγίων κεφαλαιοποιούνται για το 

χρονικό διάστημα που απαιτείται μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής. Όλα τα υπόλοιπα κόστη δανεισμού 

καταχωρούνται στα αποτελέσματα με την πραγματοποίησή τους. 

Τρέχων φόρος εισοδήματος 

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος υπολογίζεται βάσει του φορολογικού ισολογισμού σύμφωνα με τους 

φορολογικούς νόμους που ισχύουν στη Ελλάδα. Η δαπάνη για τρέχοντα φόρο εισοδήματος περιλαμβάνει τον 

φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει των κερδών της Εταιρίας όπως αναμορφώνονται στην φορολογική της  

δήλωση και προβλέψεις για πρόσθετους φόρους για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις και υπολογίζεται σύμφωνα 

με τους θεσμοθετημένους ή ουσιαστικά θεσμοθετημένους φορολογικούς συντελεστές 

Εμπορικές υποχρεώσεις 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία και αποτιμώνται μεταγενέστερα σύμφωνα 

με τη μέθοδο του αναπόσβεστου κόστους με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου. 

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος  

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με τη μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις 

προσωρινές διαφορές μεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και 

των υποχρεώσεων. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δε λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική 

αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία 

όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία.   

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει 

μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την 

αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 

Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και 

φορολογικούς νόμους) που ισχύουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού και αναμένεται να είναι σε ισχύ 

όταν η αναβαλλόμενη απαίτηση θα πραγματοποιηθεί ή η αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση θα 

τακτοποιηθεί. 

Παροχές στο προσωπικό 

(α) 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.   

Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο 

που αφορά. 

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι η 

παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή μείον την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων 

του προγράμματος και τις μεταβολές που προκύπτουν από τα μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη και 

ζημίες και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από 

ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit 

credit method).  

Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από τις προσαρμογές με βάση τα ιστορικά δεδομένα και 

είναι πάνω ή κάτω από το περιθώριο του 10% της σωρευμένης υποχρέωσης, καταχωρούνται στα αποτελέσματα 

μέσα στον αναμενόμενο μέσο ασφαλιστικό χρόνο των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Το κόστος 
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προϋπηρεσίας καταχωρείται άμεσα στα αποτελέσματα με εξαίρεση την περίπτωση που οι μεταβολές του 

προγράμματος εξαρτώνται από τον εναπομένοντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζομένων. Στην περίπτωση αυτή το 

κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα αποτελέσματα με τη σταθερή μέθοδο μέσα στην περίοδο ωρίμανσης. 

(β) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης 

Οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν πριν την ημερομηνία 

συνταξιοδοτήσεως. Η Εταιρία καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσμεύεται, είτε όταν τερματίζει την 

απασχόληση εργαζομένων σύμφωνα με ένα λεπτομερές πρόγραμμα για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα 

απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για εθελουσία αποχώρηση. Παροχές 

τερματισμού της απασχόλησης που οφείλονται 12 μήνες μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 

προεξοφλούνται. 

Στην περίπτωση τερματισμού απασχόλησης και όπου υπάρχει αδυναμία στον προσδιορισμό του αριθμού 

εργαζομένων που θα κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση 

αυτών ως ενδεχόμενη υποχρέωση. 

Άλλες προβλέψεις 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν: 

- Υπάρχει μία παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα παρελθοντικών γεγονότων 

- Είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για το διακανονισμό της δέσμευσης 

- Το απαιτούμενο ποσό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. 

(α) Εγγυήσεις 

Η Εταιρία αναγνωρίζει πρόβλεψη που αντιστοιχεί στην παρούσα αξία της εκτιμώμενης υποχρέωσης για την 

επισκευή ή αντικατάσταση προϊόντων υπό εγγύηση ή σχετικά με την παράδοση έργων/ παροχή υπηρεσιών 

κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.  Η πρόβλεψη αυτή υπολογίζεται βάσει ιστορικών δεδομένων επί των 

επισκευών και αντικαταστάσεων. 

(β) Δικαίωμα αδείας 

Τα δικαιώματα της ετήσιας αδείας και της αδείας μακροχρόνιας υπηρεσίας των εργαζομένων αναγνωρίζονται 

όταν αυτά προκύπτουν.  Αναγνωρίζεται πρόβλεψη για την εκτιμώμενη υποχρέωση της ετήσιας αδείας και της 

αδείας μακροχρόνιας υπηρεσίας ως αποτέλεσμα υπηρεσιών που προσφέρθηκαν έως την ημερομηνία του 

ισολογισμού. 

(γ) Ζημιογόνα συμβόλαια 

Η Εταιρία αναγνωρίζει πρόβλεψη για ζημιογόνες μακροπρόθεσμες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών όταν τα 

αναμενόμενα έσοδα είναι μικρότερα από τα αναπόφευκτα έξοδα που αναμένεται να προκύψουν προκειμένου 

να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις του συμβολαίου.   

Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 

Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο 

Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές.  Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

(α) Πωλήσεις 

Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η Εταιρία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται 

αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη. 
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(β) Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, με βάση το στάδιο 

ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών.  Το στάδιο 

ολοκλήρωσης υπολογίζεται με βάση τα συνολικά κόστη μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού ως ποσοστό 

από τα  συνολικά υπολογιζόμενα κόστη για κάθε συμβόλαιο.  Τα κόστη αναγνωρίζονται στην περίοδο την 

οποία πραγματοποιούνται.  Όταν το αποτέλεσμα μιας σύμβασης δεν μπορεί να υπολογιστεί με αξιοπιστία, 

εισοδήματα αναγνωρίζονται μόνο στο βαθμό που τα έξοδα τα οποία έχουν πραγματοποιηθεί είναι πιθανό να 

ανακτηθούν. 

(γ) Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου. 

Όταν υπάρχει απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό τους το 

οποίο είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών προεξοφλουμένων με το αρχικό 

πραγματικό επιτόκιο. Στη συνέχεια λογίζονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο επί της απομειωμένης (νέας 

λογιστικής) αξίας. 

Έξοδα 

Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. 

Διανομή μερισμάτων 

Διανομή μερίσματος αναγνωρίζεται ως υποχρέωση όταν η διανομή εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των 

μετόχων. 

Στρογγυλοποιήσεις 

Διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ των ποσών στις οικονομικές καταστάσεις και των αντίστοιχων ποσών 

στις σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Η «Intracom Defense» εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε 

συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια, τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας, κίνδυνο 

ταμειακών ροών και κίνδυνο εύλογης αξίας από μεταβολές επιτοκίων. Η διαχείριση των κινδύνων της Εταιρίας 

λειτουργεί μέσα στα πλαίσια του γενικού προγράμματος διαχείρισης κινδύνων που ακολουθεί ο Όμιλος 

«Intracom Holdings» και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική επίδραση της 

μεταβλητότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών στη χρηματοοικονομική του απόδοση.  

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρίας (πέραν των εμπορικών υποχρεώσεων) αποτελούνται από 

βραχυπρόθεσμα δάνεια. Με τα ανωτέρω προϊόντα χρηματοδοτούνται οι ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης, καθώς 

και οι επενδύσεις κεφαλαιουχικού εξοπλισμού. Επιπρόσθετα η Εταιρία έχει υπό διαχείριση χρηματοοικονομικά 

στοιχεία ενεργητικού, κυρίως με τη μορφή βραχυχρόνιων καταθέσεων, που προέρχονται από τη λειτουργική 

δραστηριότητα. Κατά το τέλος της τρέχουσας περιόδου δεν υπάρχουν ανοικτές θέσεις σε παράγωγα 

χρηματοοικονομικά προϊόντα. Σε κάθε περίπτωση, ανάλογα προϊόντα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο 

για τη διαχείριση επιτοκιακού ή συναλλαγματικού κινδύνου, καθώς σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολιτική του 

ομίλου «Intracom Holdings» δεν επιτρέπεται η χρήση τους για κερδοσκοπία. 

Συνοπτικά, οι μορφές χρηματοοικονομικών κινδύνων που προκύπτουν από τα ανωτέρω είναι κίνδυνος αγοράς, 

πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας και κίνδυνος επιτοκίου, οι οποίοι αναλύονται κατωτέρω.   
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(α) Κίνδυνος αγοράς 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος της Εταιρίας κρίνεται σχετικά περιορισμένος διότι, στις περισσότερες 

περιπτώσεις, όπου υπάρχουν απαιτήσεις από συμβάσεις σε ξένο νόμισμα, υπάρχουν αντίστοιχες υποχρεώσεις 

στο ίδιο νόμισμα. Οι συμβάσεις σε ξένο νόμισμα είναι σχεδόν στο σύνολό τους σε USD, όπως και οι 

αντίστοιχες υποχρεώσεις. 

Στις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή ικανοποιητική φυσική αντιστάθμιση λόγω ιδιαίτερα αυξημένων 

υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα εξετάζεται κατά περίπτωση είτε η μετατροπή μέρους του δανεισμού στο 

νόμισμα αυτό, είτε η χρήση προθεσμιακών συμβολαίων («forward currency contracts»). 

Όσον αφορά τη διατήρηση διαθεσίμων σε ξένο νόμισμα, πολιτική της Εταιρίας είναι η διατήρηση του 

ελάχιστου απαραίτητου ποσού για την κάλυψη των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων στο νόμισμα αυτό. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ανάλυση ευαισθησίας των καθαρών αποτελεσμάτων της Εταιρίας σε 

πιθανές αυξομειώσεις της ισοτιμίας συναλλάγματος για τις χρήσεις 2012 και 2011. Για την ανάλυση αυτή 

λήφθηκαν υπόψη ο δανεισμός και τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρίας καθώς και οι εμπορικές απαιτήσεις και 

υποχρεώσεις σε USD στις 31 Δεκεμβρίου 2012 και 2011 αντίστοιχα. 

Μεταβολή 

Ισοτιμίας 

EUR/USD 

Κατά

Επίδραση στα καθαρά 

αποτελέσματα 

31/12/2012

Επίδραση στα καθαρά 

αποτελέσματα 

31/12/2011

-12,00% (1.093.928) (83.323)

-9,00% (820.446) (62.492)

-6,00% (546.964) (41.661)

-3,00% (273.482) (20.831)

3,00% 273.482 20.831

6,00% 546.964 41.661

9,00% 820.446 62.492

12,00% 1.093.928 83.323  

 

Κίνδυνος τιμής 

Η Εταιρία δεν έχει έκθεση σε κίνδυνο τιμής. 

 Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων 

Ο κίνδυνος επιτοκίου προέρχεται κυρίως από το γεγονός ότι το σύνολο του δανεισμού της Εταιρίας 

χρησιμοποιεί κυμαινόμενα επιτόκια. Κατά την τρέχουσα χρήση εκτιμάται ότι ο συγκεκριμένος κίνδυνος είναι 

περιορισμένος  λόγω της μικρής δανειακής επιβάρυνσης της Εταιρίας. 

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται ανάλυση ευαισθησίας των καθαρών αποτελεσμάτων της Εταιρίας σε 

πιθανές αυξομειώσεις των επιτοκίων για τις χρήσεις 2012 και 2011. Για την ανάλυση αυτή λήφθηκαν υπόψη ο 

δανεισμός και τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρίας στις 31 Δεκεμβρίου 2012 και 2011 αντίστοιχα.  
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Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε Ευρώ 

Μεταβολή Επιτοκίων             

(Μονάδες Βάσης)

Επίδραση στα καθαρά 

αποτελέσματα 31/12/2012

Επίδραση στα καθαρά 

αποτελέσματα 31/12/2011

-100 (5.411) (17.953)

-75 (4.058) (13.465)

-50 (2.706) (8.976)

-25 (1.353) (4.488)

25 1.353 4.488

50 2.706 8.976

75 4.058 13.465

100 5.411 17.953  

 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε USD 

Μεταβολή Επιτοκίων             

(Μονάδες Βάσης)

Επίδραση στα καθαρά 

αποτελέσματα 31/12/2012

Επίδραση στα καθαρά 

αποτελέσματα 31/12/2011

-100 (87.405) (33.333)

-75 (65.554) (25.000)

-50 (43.702) (16.667)

-25 (21.851) (8.333)

25 21.851 8.333

50 43.702 16.667

75 65.554 25.000

100 87.405 33.333  

 

 (β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Οι εμπορικές συναλλαγές της Εταιρίας λαμβάνουν χώρα σχεδόν στο σύνολό τους με ιδιαίτερα αξιόπιστους 

οργανισμούς του ιδιωτικού ή του Δημόσιου τομέα. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα υπάρχει πολυετές 

ικανοποιητικό ιστορικό συνεργασίας.  Σε περιπτώσεις που απαιτείται χορήγηση πίστωσης («vendor financing») 

σε πελάτη του εξωτερικού, η Εταιρία προβαίνει σε ασφάλιση του πιστωτικού κινδύνου μέσω του Οργανισμού 

Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.).  Κατά συνέπεια, κρίνεται ότι ο κίνδυνος από επισφαλείς 

απαιτήσεις είναι ιδιαίτερα περιορισμένος. 

Σε σχέση με πιστωτικό κίνδυνο που σχετίζεται από τις τοποθετήσεις των διαθεσίμων, επισημαίνεται ότι η 

Εταιρία συνεργάζεται μόνο με χρηματοοικονομικούς οργανισμούς που έχουν υψηλό δείκτη πιστοληπτικής 

ικανότητας. 

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, διατηρώντας επαρκή διαθέσιμα και ικανοποιητικά 

ελεύθερα πιστωτικά όρια. 

Διαχείριση κεφαλαίου 

Ο σκοπός της Εταιρίας κατά τη διαχείριση των κεφαλαίων είναι η διασφάλιση της ικανότητας της Εταιρίας να 

συνεχίσει τη δραστηριότητά της ώστε να εξασφαλίζει τις αποδόσεις για τους μετόχους και τα οφέλη των 

λοιπών μερών τα οποία σχετίζονται με την Εταιρία  και να διατηρεί μία βέλτιστη κεφαλαιακή διάρθρωση. 
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Δε συντρέχει κίνδυνος κεφαλαίου για την Εταιρία. Το σύνολο των υποχρεώσεών της υπολείπεται κατά πολύ 

του κεφαλαίου, ο καθαρός δανεισμός είναι αρνητικός και η μόχλευση αρνητική. Η υποχρέωση του μερίσματος, 

καλύπτεται πάντα από τα διαθέσιμα της Εταιρίας.  

Αναλυτικότερα:

1/1 - 31/12/2012 1/1 - 31/12/2011

Σύνολο δανεισμού (σημ.14) 0 1.000.000

Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (σημ. 11) 9.155.149 7.058.982

Καθαρός δανεισμός (9.155.149)           (6.058.982)           

Ίδια κεφάλαια 80.140.158 80.852.199

Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια 70.985.009 74.793.217

Συντελεστής μόχλευσης -12,9% -8,1%  

 

Προσδιορισμός των ευλόγων αξιών 

Η ονομαστική αξία μείον προβλέψεις για εμπορικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις εκτιμάται ότι προσεγγίζει την 

πραγματική τους αξίας.  Οι πραγματικές αξίες των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για σκοπούς εμφάνισής 

τους στις οικονομικές καταστάσεις υπολογίζονται με βάση την παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών 

ροών που προκύπτουν από συγκεκριμένες συμβάσεις χρησιμοποιώντας το τρέχον επιτόκιο το οποίο είναι 

διαθέσιμο για την Εταιρία για τη χρήση παρόμοιων χρηματοπιστωτικών μέσων. 

4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα και 

προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα. 

Η Εταιρία προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών γεγονότων. Οι 

εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις 

λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόμενους 12 μήνες έχουν ως εξής: 

 Η Εταιρία υπόκειται σε φορολόγηση στην Ελλάδα. Απαιτείται κρίση για τον προσδιορισμό της 

πρόβλεψης για φόρο εισοδήματος.  Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο 

τελικός προσδιορισμός του φόρου είναι αβέβαιος.  Εάν το τελικό αποτέλεσμα του φορολογικού 

ελέγχου είναι διαφορετικό από το αρχικώς αναγνωρισθέν, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο 

εισοδήματος και την πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία της χρήσης. 

 Η Εταιρία αναγνωρίζει πρόβλεψη που αντιστοιχεί στην παρούσα αξία της εκτιμώμενης υποχρέωσης 

για την επισκευή ή αντικατάσταση προϊόντων υπό εγγύηση ή σχετικά με την παράδοση έργων/ παροχή 

υπηρεσιών κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.  Η πρόβλεψη αυτή υπολογίζεται βάσει ιστορικών 

δεδομένων επί των επισκευών και αντικαταστάσεων. 
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5. Πληροφόρηση κατά τομείς 

Ο επιχειρηματικός τομέας που δραστηριοποιείται η εταιρία είναι ένας, αυτός των αμυντικών συστημάτων. 

Πληροφόρηση ανά γεωγραφική περιοχή 

Η έδρα της Εταιρίας είναι η Ελλάδα. Οι περιοχές δραστηριοποίησης της Εταιρίας είναι η Ελλάδα, οι χώρες 

Ε.Ε., Ευρωπαϊκές χώρες εκτός Ε.Ε και τρίτες χώρες. 

Η κατανομή των πωλήσεων στους γεωγραφικούς τομείς γίνεται ανάλογα με τη χώρα εγκατάστασης του 

πελάτη. 

Η κατανομή των μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων γίνεται ανάλογα με τη τοποθεσία τους. 

 

1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

Ελλάδα 935.791                      722.372                    48.682.121                 50.295.524               

Ευρωπαϊκή Ένωση 6.663.008                   9.372.745                 -                              -                            

Λοιπές Ευρωπαϊκές Χώρες 890                             3.600                        -                              -                            

Τρίτες Χώρες 42.059.602                 36.468.672               -                              -                            

Σύνολο 49.659.292              46.567.389             48.682.121              50.295.524            

Πωλήσεις
Μη κυκλοφορούντα περουσιακά 

στοιχεία (*)

 

(*) Δεν περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Πωλήσεις ανά κατηγορία 

1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011

Προϊόντων 44.999.560 41.137.825

Εμπορευμάτων 53 14.000

Υπηρεσίων 4.659.679 5.415.564

Σύνολο 49.659.292              46.567.389             
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6. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Οικόπεδα Κτίρια

Μηχ/κός 

εξοπλισμός

Μεταφορικά 

μέσα  

Έπιπλα και 

εξαρτήματα

Προκαταβολές για 

αγορά παγίων και 

πάγια υπό 

κατασκευή

Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2011 22.354.827          22.922.798        15.200.932           210.225         3.903.975           -                         64.592.758  

Προσθήκες -                         1.000                    264.532                   10.584             57.427                   244.275                  577.818         

Πωλήσεις -                         -                       (6.754)                     (18.509)            (47.689)                 -                          (72.952)          

Ανακατανομές -                         232.879                -                          -                   -                        (232.879)                 -                 

Μεταφορά από επενδύσεις σε ακίνητα (σημ.8) 3.277.579               2.211.543             -                          -                   -                        -                          5.489.122      

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2011 25.632.407          25.368.220        15.458.710           202.300         3.913.714           11.396                   70.586.747  

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2011 -                         8.266.637          12.416.602           162.125         3.041.808           -                          23.887.173  

Αποσβέσεις -                         754.789                595.250                   22.413             254.492                 -                          1.626.944      

Πωλήσεις -                         -                       (6.754)                     (7.862)              (44.823)                 -                          (59.439)          

Μεταφορά από επενδύσεις σε ακίνητα (σημ.8) -                         685.424                -                          -                   -                        -                          685.424         

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2011 -                         9.706.851          13.005.098           176.676         3.251.477           -                         26.140.102  

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2011 25.632.407          15.661.369        2.453.613             25.624            662.236               11.396                   44.446.645  

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2012 25.632.407          25.368.220        15.458.710           202.300         3.913.714           11.396                   70.586.747  

Προσθήκες -                         14.492                  60.581                     4.236               53.797                   158.110                  291.217         

Πωλήσεις -                         -                       (623.464)                 -                   (39.624)                 -                          (663.088)        

Ανακατανομές (24.552)                  194.058                -                          -                   -                        (169.506)                 -                 

Μεταφορά από επενδύσεις σε ακίνητα 750.082                  384.199                -                          -                   -                        -                          1.134.281      

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2012 26.357.937          25.960.968        14.895.828           206.536         3.927.887           -                         71.349.157  

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2012 -                         9.706.851          13.005.098           176.676         3.251.477           -                          26.140.102  

Αποσβέσεις -                         773.448                576.196                   15.106             207.505                 -                          1.572.255      

Πωλήσεις -                         -                       (622.771)                 -                   (39.587)                 -                          (662.358)        

Μεταφορά από επενδύσεις σε ακίνητα -                         102.792                -                          -                   -                        -                          102.792         

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2012 -                         10.583.091        12.958.523           191.782         3.419.395           -                         27.152.792  

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2012 26.357.937          15.377.877        1.937.305             14.754            508.492               -                         44.196.365  

 

 

Για τα ανωτέρω περιουσιακά στοιχεία δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη. Κατά την 31.12.2012 η Εταιρία δεν 

είχε συμβατικές υποχρεώσεις για την αγορά ενσώματων παγίων στοιχείων. 
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7. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

Λογισμικό Λοιπά Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2011 6.181.650    40.240         6.221.890    

Προσθήκες 37.252         11.000         48.252         

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2011 6.218.903  51.240        6.270.142  

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2011 4.806.471    40.240         4.846.710    

Αποσβέσεις 353.897       2.200           356.097       

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2011 5.160.368  42.440        5.202.807  

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2011 1.058.535  8.800          1.067.335  

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2012 6.218.903    51.240         6.270.142    

Προσθήκες 10.573         -               10.573         

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2012 6.229.476  51.240        6.280.715  

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2012 5.160.368    42.440         5.202.807    

Αποσβέσεις 324.494       8.800           333.294       

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2012 5.484.862  51.240        5.536.101  

Αναπόσβεστη Αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2012 744.614     0                  744.614      
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8. Επενδύσεις σε ακίνητα 

31/12/2012 31/12/2011

Κόστος

Υπόλοιπο έναρξης 4.986.554        10.475.677     

Μεταφορά (σε) ενσώματα πάγια (σημ.6) (1.134.281)         (5.489.122)       

Στο τέλος της περιόδου 3.852.273        4.986.554       

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 205.009           869.994          

Αποσβέσεις περιόδου 8.914                20.440             

Μεταφορά σε ενσώματα πάγια (σημ.6) (102.792)           (685.424)          

Υπόλοιπο στο τέλος της περιόδου 111.131           205.009          

Αναπόσβεστη Αξία στο τέλος της περιόδου 3.741.142        4.781.545        

Τα έσοδα ενοικίων για το 2012 ανήλθαν σε € 62.702  ενώ αντίστοιχα το 2011 σε € 291.130 (σημ. 22). 

 

9. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

31/12/2012 31/12/2011

Εμπορικοί πελάτες 9.174.067               7.688.251                 

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης (341.171)                (341.171)                   

Τελικές απαιτήσεις εμπορικών πελατών 8.832.896               7.347.080                 

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη (σημ.30) 211.235                 489.484                    

Προκαταβολές προμηθευτών 10.375.718             14.640.578               

Έξοδα επομένων χρήσεων (προπληρωμές) 62.838                   134.452                    

Δεδουλευμένα έσοδα 43.598                   -                           

Λοιπές απαιτήσεις 3.485.821               2.133.600                 

Σύνολο 23.012.107             24.745.193               

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 41.400                   41.030                      

Κυκλοφορούν ενεργητικό 22.970.708             24.704.164               

23.012.107             24.745.193                

 

Η εύλογη αξία των απαιτήσεων είναι περίπου ίδια με τη λογιστική τους αξία. 

 

 

Η ανάλυση των εμπορικών απαιτήσεων της Εταιρίας στο τέλος κάθε χρήσης έχει ως ακολούθως: 
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Μη ληξιπρόθεσμα και μη απομειωμένα κατά την ημερομηνία του ισολογισμού 4.642.871 2.779.798

Είναι απομειωμένα κατά την ημερομηνία του ισολογισμού 341.171 341.171

Έχει δημιουργηθεί πρόβλεψη για το ποσό των: (341.171) (341.171)

- -

< 90 μέρες 613.809 1.013.631

90-180 μέρες 81.920 107.162

180-270 μέρες 126.947 12.156

270-365 μέρες 4.075 7.831

1- 2 έτη 22.182 186.203

>2 έτη 3.341.094 3.240.299

4.190.026 4.567.283

8.832.896 7.347.080

Δεν έχουν απομειωθεί κατά την ημερομηνία του ισολογισμού αλλά είναι 

ληξιπρόθεσμα κατά τις ακόλουθες περιόδους:

 

Επειδή το μεγαλύτερο μέρος των απαιτήσεων προέρχεται από μικρό αριθμό πελατών, υπάρχει περιορισμένη 

διασπορά του πιστωτικού κινδύνου. Παρόλα αυτά οι πελάτες της Εταιρίας, διατηρούν υψηλή πιστοληπτική 

ικανότητα. 

Οι πελάτες και λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στα εξής νομίσματα:  

31/12/2012 31/12/2011

Ευρώ (EUR) 9.591.714               7.387.654                 

Δολλάριο Αμερικής (USD) 13.383.438             17.358.154               

Λίρα Αγγλίας (GBP) 35.609                   -                           

Λοιπά 1.346                     (615)                         

23.012.107 24.745.193  
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10. Αποθέματα 

31/12/2012 31/12/2011

Πρώτες και βοηθητικές ύλες 23.891.984       14.689.620             

Ημιτελή προϊόντα 10.704.727       8.155.823               

Έτοιμα προϊόντα 2.295.454         4.392.635               

Παραγωγή σε εξέλιξη 1.171.032         1.086.521               

Εμπορεύματα 9.345               9.531                     

Σύνολο 38.072.542       28.334.130             

Μείον: Προβλέψεις για άχρηστα, βραδέως κινούμενα 

και κατεστραμμένα αποθέματα:

Πρώτες και βοηθητικές ύλες 2.379.761         1.786.784               

Ημιτελή προϊόντα 436.067            373.375                  

Έτοιμα προϊόντα 23.776              14.981                    

2.839.603         2.175.140               

Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία 35.232.939       26.158.989              

Η κίνηση της πρόβλεψης έχει ως εξής: 

31/12/2012 31/12/2011

Στην αρχή της χρήσης 2.175.140         1.803.496               

Πρόβλεψη απομείωσης 664.463            532.376                  

Κλείσιμο πρόβλεψης μέσα στη χρήση -                   (160.732)                 

Στο τέλος της χρήσης 2.839.603         2.175.140                
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11. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

31/12/2012 31/12/2011

Διαθέσιμα στο ταμείο και σε τράπεζες 443.678                      1.750.597                     

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις 8.711.471                   5.308.385                     

Σύνολο 9.155.149                   7.058.982                      

Το μέσο σταθμικό επιτόκιο καταθέσεων  διαμορφώθηκε σε 1,68 % και 1,15 %  για καταθέσεις σε Ευρώ και σε 

USD αντίστοιχα (2011: 1,63 % και 0,87 % για Ευρώ και USD αντίστοιχα). 

Τα ανωτέρω ποσά αποτελούν τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών 

ροών.  

Τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρίας αναλύονται στα εξής νομίσματα:.  

31/12/2012 31/12/2011

Ευρώ (EUR) 533.710                      3.770.706                     

Δολλάριo Αμερικής (USD) 8.620.758                   3.287.681                     

Λίρα Αγγλίας (GBP) 641                             595                               

Λοιπά 40                               -                                

9.155.149                   7.058.982                      

12. Μετοχικό κεφάλαιο 

Αριθμός μετοχών Κοινές μετοχές Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2011 23.103.305                    67.923.717           67.923.717

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2011 23.103.305                    67.923.717           67.923.717

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2012 23.103.305                  67.923.717         67.923.717  

Την 31 Δεκεμβρίου 2012 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας διαιρείται σε 23.103.305 κοινές ονομαστικές 

μετοχές ονομαστικής αξίας € 2,94 η καθεμία. 

 

13. Αποθεματικά 

Τακτικό 

αποθεματικο

Αφορολόγητα 

αποθεματικά

Έκτακτα 

αποθεματικά
Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2011 554.132         9.274.814          341.041          10.169.987    

Μεταφορά από αποτελέσματα εις νέο 20.833            -                     -                  20.833           

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2011 574.965         9.274.814          341.041          10.190.820    

Μεταφορά από αποτελέσματα εις νέο -                 -                     -                  -                 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2012 574.965         9.274.814          341.041          10.190.820     
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(α) Τακτικό αποθεματικό 

Το Τακτικό Αποθεματικό σχηματίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας (κωδ.Ν.2190/20, 

άρθρα 44 και 45) κατά την οποία ποσό τουλάχιστον ίσο με το 5% των ετησίων καθαρών (μετά φόρων) κερδών, 

είναι υποχρεωτικό να μεταφερθεί στο Τακτικό Αποθεματικό μέχρι το ύψος του να φθάσει το ένα τρίτο του 

καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη ζημιών 

μετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, και ως εκ τούτου δε μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο λόγο.  

(β) Αφορολόγητα αποθεματικά 

Παρακολουθούνται τα αποθεματικά που σχηματίζονται από καθαρά κέρδη, τα οποία με βάση ειδικές διατάξεις 

αναπτυξιακών νόμων, που ισχύουν κάθε φορά, δε φορολογούνται. Δηλαδή, σχηματίζονται από καθαρά κέρδη 

για τα οποία δεν υπολογίζεται και δεν καταβάλλεται φόρος. 

(γ) Έκτακτα αποθεματικά 

Τα έκτακτα αποθεματικά περιλαμβάνουν ποσά αποθεματικών τα οποία έχουν δημιουργηθεί με αποφάσεις 

Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων, δεν έχουν ειδικό προορισμό και δύναται μα χρησιμοποιηθούν για 

οποιοδήποτε σκοπό κατόπιν σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ποσά αποθεματικών τα 

οποία έχουν σχηματισθεί βάσει διατάξεων της Ελληνικής Νομοθεσίας. Τα ανωτέρω έκτακτα αποθεματικά 

έχουν σχηματισθεί από φορολογηθέντα κέρδη και ως εκ τούτου δεν υπόκειται σε περαιτέρω φορολόγηση σε 

περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης τους.  

14. Δάνεια 

31/12/2012 31/12/2011

Βραχυπρόθεσμα δάνεια

Τραπεζικά δάνεια -                                  1.000.000                     

Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων -                                  1.000.000                  

Σύνολο δανείων -                                  1.000.000                   

Το σταθμισμένο επιτόκιο δανεισμού της Εταιρίας για τη χρήση 2011 κυμάνθηκε στο 6,721 %. Ο συνολικός 

δανεισμός της Εταιρίας στη χρήση 2011 ήταν σε Ευρώ. Για τα τραπεζικά δάνεια εγγυάται η μητρική εταιρία, 

Intracom Holdings ΑΕ. 
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15. Αναβαλλόμενη φορολογία 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει ένα νόμιμα ασκητό 

δικαίωμα να συμψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών 

υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος σχετίζονται με την ίδια φορολογική αρχή. Τα 

συμψηφισμένα ποσά είναι τα παρακάτω: 

31/12/2012 31/12/2011

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις: 1.059.345       960.737              

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις: (1.119.538)      (1.183.497)          

(60.193)          (222.760)              

Σχεδόν το μεγαλύτερο μέρος των αναβαλλόμενων απαιτήσεων /υποχρεώσεων είναι ανακτήσιμο /πληρωτέο 

μετά από 12 μήνες. 

Η συνολική μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος είναι η παρακάτω: 

31/12/2012 31/12/2011

Υπόλοιπο έναρξης: (222.760)        (371.516)             

Φόρος στην κατάσταση αποτελεσμάτων (σημ. 25) 162.567          148.756              

Υπόλοιπο τέλους περιόδου (60.193)          (222.760)              

Οι μεταβολές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια της χρήσης, 

χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο συμψηφισμός των υπολοίπων εντός της ίδιας φορολογικής αρχής είναι οι 

παρακάτω: 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις:

Επιταχυνόμενες 

φορολογικές 

αποσβέσεις

Επισφαλείς 

απαιτήσεις
Λοιπά Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2011 (1.111.274)        (34.036)         (50.042)         (1.195.352)  

Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων (66.902)              34.036            44.721            11.855         

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2011 (1.178.176)        -                (5.321)           (1.183.497)  

Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων 72.660                -                 (8.701)            63.959         

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2012 (1.105.517)        -                (14.022)         (1.119.538)  

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις:

Προβλέψεις 

απομείωσης 

αποθεμάτων

Λοιπές 

προβλέψεις
Δεδουλευμένα 

έξοδα

Λοιπά Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2011 360.699            441.669         3.072             18.395        823.836      

Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων 74.329                70.701            (3.072)            (5.057)          136.901      

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2011 435.028            512.371         -                13.338        960.737      

Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων 132.893              (20.946)           -                 (13.338)        98.608        

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2012 567.921            491.424         -                (0)                1.059.345   
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16. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

31/12/2012 31/12/2011

Υποχρεώσεις ισολογισμού για :

Συνταξιοδοτικές παροχές 1.109.506              1.073.750                

Σύνολο 1.109.506             1.073.750              

Χρεώσεις στα αποτελέσματα 

Συνταξιοδοτικές παροχές (σημ.21) 471.868                 728.218                  

Σύνολο 471.868                728.218                  

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στον ισολογισμό έχουν προσδιορισθεί ως εξής:. 

31/12/2012 31/12/2011

Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων 1.358.455              1.311.061                

Μη καταχωρηθέντα αναλογιστικά κέρδη/ (ζημίες) (248.949)                (237.311)                 

Υποχρέωση στον ισολογισμό 1.109.506             1.073.750               

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων έχουν ως εξής: 

31/12/2012 31/12/2011

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 137.043                 177.857                  

Χρηματοοικονομικό κόστος 68.175                   83.720                    

Καθαρά αναλογιστικά (κέρδη)/ ζημιές που καταχωρήθηκαν στην περίοδο 4.982                     11.862                    

Τακτοποιήσεις 261.667                 454.779                  

Σύνολο περιλαμβανομένο στις παροχές σε εργαζομένους (Σημ.21) 471.868                728.218                  

Η συνολική χρέωση έχει κατανεμηθεί ως εξής: 

31/12/2012 31/12/2011

Κόστος Πωληθέντων 267.540                 387.227                  

Έξοδα διάθεσης 145.460                 248.300                  

Έξοδα διοίκησης 58.868                   92.691                    

471.868                728.218                  

Η μεταβολή της υποχρέωσης στον ισολογισμό έχει ως εξής: 

31/12/2012 31/12/2011

Yπόλοιπο έναρξης χρήσης 1.073.750              1.103.497                

Σύνολο χρέωσης στα αποτελέσματα 471.868                 728.218                  

Πληρωθείσες εισφορές (436.112)                (757.965)                 

Υπόλοιπο τέλους χρήσης 1.109.506             1.073.750               
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Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς είναι οι εξής: 

31/12/2012 31/12/2011

% %

Προεξοφλητικό επιτόκιο 3,80 5,20

Πληθωρισμός 2,00 2,00

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 2,50 2,50  

17. Προβλέψεις 

Εγγυήσεις
Μη 

ληθφείσες 

άδειες

Προβλέψεις για 

ανέλεγκτες 

φορολογικά 

χρήσεις 

Λοιπά Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2011 777.850             -                16.272                 349.060        1.143.181    

Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως 378.401             -                -                      -              378.401       

Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως (336.317)            -                -                      -              (336.317)      

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2011 819.933            -                16.272                349.060      1.185.265  

Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως 353.355             -                -                      -              353.355       

Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως (515.903)            -                -                      -              (515.903)      

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2012 657.386            -                16.272                349.060      1.022.717  

 

Ανάλυση συνολικών προβλέψεων: 

31/12/2012 31/12/2011

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 577.000             427.000         

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 445.717             758.265         

Σύνολο 1.022.717         1.185.265      

Οι προβλέψεις για εγγυήσεις περιλαμβάνουν προβλέψεις για επισκευή ή αντικατάσταση προϊόντων υπό 

εγγύηση. 

18. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

31/12/2012 31/12/2011

Προμηθευτές 4.856.972                       2.451.387                       

Ποσά οφειλόμενα σε συνδεδεμένα μέρη (σημ.30) 535.098                          751.269                          

Δεδουλευμένα έξοδα 113.771                          63.688                            

Ασφαλιστικοί οργανισμοί και λοιπές εισφορές 903.956                          973.125                          

Προκαταβολές πελατών 28.018.740                     20.443.516                     

Λοιπές υποχρεώσεις 102.890                          12.358                            

Σύνολο 34.531.427                  24.695.343                  

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις -                                  -                                  

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 34.531.427                     24.695.343                     

34.531.427                  24.695.343                   
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Οι προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στα εξής νομίσματα: 

31/12/2012 31/12/2011

Ευρώ (EUR) 3.400.676                       3.352.427                       

Δολλάριο (USD) 31.120.259                     21.340.189                     

Λίρα Αγγλίας (GBP) 9.855                     2.272                     

Λοιπά 637                        455                        

34.531.427                  24.695.343                   

Ο μέσος χρόνος πληρωμών των υποχρεώσεων ανέρχεται σε 60 ημέρες. 

19. Πωλήσεις ανά κατηγορία 

 

Η ανάλυση των εσόδων της εταιρίας έχει ως εξής: 

1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011

Πωλήσεις αγαθών 44.999.560                   41.137.825                    

Πωλήσεις εμπορευμάτων 53                                 14.000                           

Πωλήσεις υπηρεσιών 4.659.679                     5.415.564                      

Σύνολο 49.659.292                 46.567.389                  
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20. Έξοδα ανά κατηγορία 

Σημείωση 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011

Παροχές σε εργαζομένους 21 (14.034.133)            (16.735.414)          

Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως έξοδα (27.644.549)            (25.242.292)          

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων

  -Ιδιόκτητα περιουσιακά στοιχεία 6 (1.572.255)              (1.626.944)            

  -Μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία -                         -                       

Αποσβέσεις επενδυτικών ακινήτων 8 (8.914)                    (20.440)                

Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 7 (333.294)                 (356.097)               

Απομείωση αποθεμάτων (664.463)                 (371.645)               

Υπεργολαβίες (1.506.497)              (388.839)               

Έξοδα επιδιόρθρωσης και συντήρησης ενσώματων παγίων (845.522)                 (874.634)               

Λειτουργικά ενοίκια μίσθωσης

  -Κτίρια -                         -                       

  -Μηχανήματα & Μεταφορικά μέσα (231.902)                 (214.793)               

  -Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός (495)                       (168)                     

Μεταφορικά / έξοδα ταξιδίων (836.770)                 (841.752)               

Διαφήμιση,Έξοδα συνεδρίων-εκθέσεων,Έντυπα κλπ. (208.375)                 (269.440)               

Τηλεπικοινωνιές, φωτισμός,υδρευση,θερμανση, καθαρισμός (972.675)                 (978.460)               

Αμοιβές και έξοδα τρίτων (847.580)                 (902.006)               

Κρατήσεις υπέρ Δημοσίου (6.870)                    (1.704)                  

Λοιπά (427.530)                 (411.415)               

Σύνολο (50.141.822)            (49.577.213)          

Κατανομή συνόλου εξόδων ανά λειτουργία

Κόστος πωληθέντων (40.539.177)            (37.141.999)          

Έξοδα διάθεσης (6.392.554)              (8.722.356)            

Έξοδα διοίκησης (3.210.092)              (3.712.858)            

(50.141.822)            (49.577.213)          

Κατανομή αποσβέσεων ανά λειτουργία (1.183.964)              (1.116.128)            

Κόστος πωληθέντων (506.689)                 (576.405)               

Έξοδα διάθεσης (223.809)                 (310.947)               

Έξοδα διοίκησης (1.914.463)              (2.003.480)             

Κατανομή παροχών σε εργαζομένους ανά λειτουργία 

Κόστος πωληθέντων (7.683.513)              (8.682.240)            

Έξοδα διάθεσης (4.240.879)              (5.406.365)            

Έξοδα διοίκησης (2.109.742)              (2.646.809)            

(14.034.133)            (16.735.414)           
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21. Παροχές σε εργαζομένους 

1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011

Μισθοί και ημερομίσθια 10.314.985            12.503.703             

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 2.688.855              3.199.388              

Λοιπές εργοδοτικές εισφορές και έξοδα 558.426                 304.105                 

Συνταξιοδοτικό κόστος προγραμμάτων καθορισμένων παροχών (σημ.16) 471.868                 728.218                 

Σύνολο 14.034.133            16.735.414              

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού κατά την 31/12/2012 ανήλθε σε 403 άτομα (2011 : 428 άτομα) 

22. Λοιπά έσοδα 

1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011

Λοιπά έσοδα επιχορηγήσεων 124.354                  25.562                   

Έσοδα από ενοίκια 62.702                    291.130                 

Άλλα έσοδα 26.492                    46.966                   

Σύνολο 213.548                  363.658                  

23. Λοιπά κέρδη/ (ζημιές) –καθαρά 

1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011

Καθαρά κέρδη/(ζημιές) από συναλλαγματικές διαφορές (397.123)                       58.198                          

Κέρδη/ (ζημιές) από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων 2.199                            819                               

Λοιπά Κέρδη/ (ζημιές) -                                (290)                              

Σύνολο (394.924)                     58.727                         

24. Χρηματοοικονομικό κόστος - καθαρό  

1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011

Χρηματοοικονομικά έξοδα

-Τραπεζικά δάνεια (62.009)                        (124.841)                         

- Εγγυητικές (164.507)                      (137.204)                         

- Λοιπά (47.616)                        (45.738)                           

- Καθαρά κέρδη/(ζημιές) από συναλλαγματικές διαφορές (26.884)                        87.869                             

(301.015)                      (219.915)                         

Χρηματοοικονομικά έσοδα

-Έσοδα τόκων από τράπεζες 90.314                          51.437                             

90.314                          51.437                             

Χρηματοοικονομικά έξοδα/ (έσοδα) -καθαρά (210.701)                    (168.477)                        
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25. Φόρος εισοδήματος 

1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011

Φόρος χρήσης -                         (26.572)                  

Αναβαλλόμενος φόρος (σημ.15) (162.567)                 (148.756)                

Σύνολο (162.567)                 (175.328)                 

Την 11 Ιανουαρίου 2013 τροποποιήθηκε το καθεστώς φορολογίας εισοδήματος των εταιριών, με την ψήφιση 

του σχετικού Νομοσχεδίου, βάσει του οποίου ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων για 

τα μη διανεμόμενα κέρδη ορίζεται σε 26% από το 2013 και μετά. Η αλλαγή του φορολογικού συντελεστή δεν 

έχει εφαρμογή στα εισοδήματα του 2012, στα οποία εφαρμόστηκε ο ισχύον συντελεστής 20%. Εάν ο νέος 

φορολογικός συντελεστής είχε εφαρμοστεί στα εισοδήματα της χρήσης του 2012 θα επηρέαζε αρνητικά τα 

αποτελέσματα της Εταιρίας κατά περίπου € 18.058 . 

Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται σε ετήσια βάση. Σε σχέση με τις οικονομικές χρήσεις μέχρι και 

τη χρήση του 2010 τα κέρδη ή οι ζημίες που δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς παραμένουν προσωρινά 

έως ότου οι φορολογικές αρχές εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούμενου, 

στιγμή κατά την οποία εκκαθαρίζονται και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Από την οικονομική χρήση 

2011 και μετά οι φορολογικές δηλώσεις υπόκεινται στη διαδικασία έκδοσης Έκθεσης Φορολογικής 

Συμμόρφωσης. Οι φορολογικές ζημίες, στο βαθμό που αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό κερδών των πέντε επόμενων χρήσεων που ακολουθούν τη χρήση στην 

οποία πραγματοποιήθηκαν. 

 Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης 

Για την χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρίες και οι Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης 

που οι ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά, υποχρεούνται να λαμβάνουν «Ετήσιο 

Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994, το οποίο εκδίδεται μετά από 

φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες 

οικονομικές καταστάσεις. Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό 

γραφείο εκδίδει στην εταιρία «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» και στη συνέχεια ο Νόμιμος Ελεγκτής ή 

ελεγκτικό γραφείο την υποβάλει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών το αργότερο μέχρι την 10η μέρα 

του 7ου μήνα μετά το τέλος της διαχειριστικής χρήσης. Το Υπουργείο Οικονομικών θα επιλέξει δείγμα 

εταιριών τουλάχιστον της τάξης του 9% για έλεγχο από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου. Ο 

έλεγχος αυτός θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα όχι αργότερο των δεκαοκτώ μηνών από την ημερομηνία 

υποβολής της «Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης» στο Υπουργείο Οικονομικών. 

Ανέλεγκτες χρήσεις 

Η  εταιρία έχει ανέλεγκτη φορολογικά τη χρήση 2010. Για τη χρήση 2011 η εταιρία είχε  υπαχθεί στο 

φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ.5 

Ν.2238/1994. Η εταιρεία έλαβε Πιστοποιητικό Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς να προκύψουν διαφορές 

όσον αφορά το έξοδο φόρου και την αντίστοιχη πρόβλεψη που είχε αναγνωριστεί στις ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις του 2011. Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, η χρήση 2011 θα πρέπει να θεωρείται οριστική για 

σκοπούς φορολογικού ελέγχου μετά από δεκαοχτώ μήνες από την υποβολή της Έκθεσης Φορολογικής 

Συμμόρφωσης προς το Υπουργείο Οικονομικών. Ο φορολογικός έλεγχος των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

για τη χρήση 2012 βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί 

μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2012. Η Διοίκηση της  εταιρίας εκτιμά ότι 

κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου δεν θα προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις που 

θα έχουν ουσιώδη επίδραση πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις οικονομικές 

καταστάσεις.  

Ο φόρος, επί των κερδών προ φόρων της Εταιρίας, διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε 

χρησιμοποιώντας τον ονομαστικό συντελεστή φόρου εισοδήματος (20%), επί των κερδών της εταιρίας. Η 

διαφορά έχει ως εξής: 



Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 

31 Δεκεμβρίου 2012 

(ποσά σε Ευρώ) 

  

 (44) από (48) 

1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011

Ζημιές προ φόρων (874.608)                 (2.755.917)             

Φόρος υπολογισμένος με βάση ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές στην Ελλάδα (174.922)                 (551.183)                

Έξοδα  που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς 12.354                    402.427                 

Εισφορα κοινωνικής ευθύνης Ν.3845/10 Αρθ -                         (26.572)                  

Σύνολο φόρων (162.567)                 (175.328)                 

 

26. Κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή 

Τα βασικά στοιχεία και απομειωμένα κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση του 

κέρδους/(ζημιάς) που αναλογεί στους μετόχους, με τον σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών μετοχών στην 

διάρκεια της περιόδου, εξαιρούμενων των τυχόν κατεχομένων ιδίων μετοχών. 

1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011

Καθαρά κέρδη/ (ζημίες) μετά φόρων (712.041)                                  (2.580.589)                    

Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών 23.103.305                              23.103.305                   

Βασικά και απομειωμένα κέρδη/ (ζημίες) ανα μετοχή                      (ευρώ ανά μετοχή) (0,031) (0,112)  

 

27.  Λειτουργικές ταμειακές ροές 

Σημείωση 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011

Κέρδη / ζημιές  Περιόδου (712.041)            (2.580.589)        

Προσαρμογές για:

Φόρο 25 (162.567)             (175.328)            

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων 6 1.572.255            1.626.944           

Αποσβέσεις επενδυτικών ακινήτων 8 8.914                  20.440               

Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 7 333.294               356.097             

(Κέρδη)/ ζημιές από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων 23 (2.199)                 (819)                  

Έσοδα τόκων 24 (90.314)               (51.437)              

Έξοδα τόκων 24 301.015               219.915             

1.248.357          (584.778)           

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης

(Αύξηση)/ μείωση αποθεμάτων (9.073.949)           4.493.191           

(Αύξηση)/ μείωση απαιτήσεων 1.736.015            15.881.997         

Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων 9.762.373            (16.101.613)        

(Αύξηση)/ μείωση προβλέψεων (162.548)             42.084               

Αύξηση/ (μείωση)υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης 35.756                (29.747)              

2.297.647          4.285.911         

Καθαρές ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 3.546.004          3.701.134          

 



Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 

31 Δεκεμβρίου 2012 

(ποσά σε Ευρώ) 

  

 (45) από (48) 

28. Ανειλημμένες υποχρεώσεις 

 

Κεφαλαιουχικές υποχρεώσεις 

Δεν υπάρχουν κεφαλαιουχικές δαπάνες που έχουν αναληφθεί αλλά δεν έχουν εκτελεσθεί κατά την ημερομηνία 

του Ισολογισμού. 

 

Υποχρεώσεις λειτουργικών μισθώσεων 

Τα μελλοντικά πληρωτέα συνολικά μισθώματα της Εταιρίας σύμφωνα με τις λειτουργικές μισθώσεις έχουν ως 

εξής: 

31/12/2012 31/12/2011

Έως 1 έτος 108.208                148.943               

Από 2-5 έτη 286.434                45.579                 

394.642 194.522  

Τα μισθώματα αφορούν μεταφορικά μέσα. 

 

29. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις/απαιτήσεις 

Η Εταιρία έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με τράπεζες και άλλα θέματα που προκύπτουν στα πλαίσια 

της συνήθους δραστηριότητας ως ακολούθως:  

31/12/2012 31/12/2011

Εγγυητικές για προκαταβολές 7.942.025           3.618.325            

Εγγυητικές καλής εκτέλεσης 616.284             5.306.058            

Εγγυητικές για συμμετοχή σε διαγωνισμούς 284.054             290.554              

8.842.363           9.214.937             

 

 

 

 

 

 



Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 

31 Δεκεμβρίου 2012 

(ποσά σε Ευρώ) 

  

 (46) από (48) 

30. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη: 

1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

Προς την μητρική εταιρία INTRACOM HOLDINGS -                           776                          

Προς θυγατρικές εταιρίες του ομίλου INTRACOM HOLDINGS 380                          14.316                     

Προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη 164.329                   261.005                   

164.709                 276.097                 

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών

Από την μητρική εταιρία INTRACOM HOLDINGS 4.514                       155.546                   

Από θυγατρικές εταιρίες του ομίλου INTRACOM HOLDINGS 731.829                   724.180                   

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 75.185                     149.946                   

811.529                 1.029.672              

Αγορές Παγίων

Από θυγατρικές εταιρίες του ομίλου INTRACOM HOLDINGS 4.462                       24.172                     

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 1.890                       7.756                       

6.352                      31.928                    

Πωλήσεις Παγίων

Προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη 2.929                       500                          

2.929                      500                         

Έσοδα από ενοίκια 

Από θυγατρικές εταιρίες του ομίλου INTRACOM HOLDINGS 42.453                     52.118                     

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 20.249                     239.012                   

62.702                    291.130                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 

31 Δεκεμβρίου 2012 

(ποσά σε Ευρώ) 

  

 (47) από (48) 

Τα υπόλοιπα τέλους χρήσης που προέρχονται από τις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη έχουν ως εξής: 

31/12/2012 31/12/2011

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη

Από την μητρική εταιρία INTRACOM HOLDINGS 2.204                       954                          

Από θυγατρικές εταιρίες του ομίλου INTRACOM HOLDINGS 2.354                       5.224                       

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 206.678                   483.306                   

211.235                 489.484                 

Υποχρεώσεις πρός συνδεδεμένα μέρη

Προς την μητρική εταιρία INTRACOM HOLDINGS -                           195.307                   

Προς θυγατρικές εταιρίες του ομίλου INTRACOM HOLDINGS 223.553                   206.427                   

Προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη 311.545                   349.535                   

535.098                 751.269                  

Οι υπηρεσίες από και προς συνδεδεμένα μέρη, καθώς και οι πωλήσεις και αγορές αγαθών, γίνονται σύμφωνα 

με τους τιμοκαταλόγους που ισχύουν για μη συνδεδεμένα μέρη.   

Παροχές προς τη διοίκηση 

Οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης ανήλθαν κατά την χρήση 2012 σε € 838.695 

έναντι € 783.963 της προηγούμενης χρήσης, 

31. Μερίσματα 

Κατά την διάρκεια της χρήσεως 1.1-31.12.2012 δεν καταβλήθηκαν μερίσματα. Το Διοικητικό συμβούλιο δεν 

προτείνει προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων, τη διανομή μερίσματος για την τρέχουσα χρήση, προς 

ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της Εταιρίας. 

32. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 

Πέρα των ήδη αναφερθέντων γεγονότων δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31
ης

 

Δεκεμβρίου 2012 τα οποία θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των 

δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων. 

 

 

 

 

 

 

 



Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 

31 Δεκεμβρίου 2012 

(ποσά σε Ευρώ) 

  

 (48) από (48) 

33. Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 

2012 

Αρμόδια Αρχή : Νομαρχία Ανατολικής Αττικής 31.12.2012 31.12.2011

Ημερομηνία έγκρισης από το Κύκλος εργασιών 49.659.292 46.567.389

Διοικητικό Συμβούλιο των Μικτά κέρδη 9.120.115 9.425.391

ετήσιων οικονομικών καταστάσεων  :10/04/2013 Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων(663.907)          (2.587.439)       

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Σωκράτης Π. Κόκκαλης, Προέδρος του Δ.Σ. Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων (874.608)          (2.755.917)       

Δημήτριος Χ. Κλώνης, Αντιπροέδρος του Δ.Σ. Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (Α) (712.041)          (2.580.589)       

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

Ορκωτοί ελεγκτές λογιστές : Μιχαήλ Ε.Χατζησταυράκης  (Α.Μ. ΣΟΕΛ 26581) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α+Β) (712.041)          (2.580.589)       

Ζωή Δ. Σοφού (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14701) 

Ελεγκτική Εταιρία : Σ.Ο.Λ. Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε ευρώ) (0,031)              (0,112)              

Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών :Με σύμφωνη γνώμη Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε ευρώ) - -

Διεύθυνση διαδικτύου εταιρίας : www.intracomdefense.com Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 1.250.556 (583.959)          

31.12.2012 31.12.2011 Έμμεση Μέθοδος 31.12.2012 31.12.2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Λειτουργικές δραστηριότητες

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 44.196.365 44.446.645 Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων (874.608)          (2.755.917)       

Επενδύσεις σε ακίνητα 3.741.142 4.781.545 Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 744.614 1.067.335 Αποσβέσεις 1.914.463 2.003.480

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 41.400 41.030 Προβλέψεις (126.792)          12.336

Αποθέματα 35.232.939 26.158.989 Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας (92.512)            (52.256)            

Απαιτήσεις από πελάτες 9.042.784 7.543.141 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 301.015 219.915

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 23.864.758 24.990.633 Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 116.864.001 109.029.317 κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (9.073.949)       4.493.191

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 1.736.015 15.881.997

Μετοχικό κεφάλαιο 67.923.717 67.923.717 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 9.762.373 (16.101.613)     

Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης 12.216.441 12.928.482 Μείον:

Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων εταιρίας (α) 80.140.158 80.852.199 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (301.015)          (219.915)          

Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.615.416 2.054.775 Καταβεβλημένοι φόροι (11.057)            (577.256)          

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις - 1.000.000 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 3.233.932 2.903.963

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 35.108.427 25.122.343 Επενδυτικές δραστηριότητες

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 36.723.843 28.177.118 Αγορά ενσώματων και άϋλων πάγιων στοιχείων (228.078)          (626.071)          

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) 116.864.001 109.029.317 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων πάγιων στοιχείων - 14.332

Τόκοι εισπραχθέντες 90.314 51.437

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (137.765)          (560.302)          

31.12.2012 31.12.2011 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως Εξοφλήσεις δανείων (1.000.000)       (1.000.000)       

(1/1/2012 και 1/1/2011 αντίστοιχα) 80.852.199 83.432.788 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (1.000.000)       (1.000.000)       

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (712.041)          (2.580.589)       Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως περιόδου  (α) + (β) + (γ) 2.096.167 1.343.661

(31/12/2012 και 31/12/2011 αντίστοιχα) 80.140.158 80.852.199 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 7.058.982 5.715.320

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 9.155.149 7.058.982

1.

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

3.

4.

5. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού κατά την 31.12.2012 ήταν 403 άτομα (31.12.2011 : 428 άτομα).

6.

227.411

2.929

811.529

6.352

211.235

535.098

838.695

-

-θ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της 

Κορωπί,  10 Απριλίου 2013

γ) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών

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

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. 

Η Εταιρία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2009. 

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 1.006.446.

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 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  (Ποσά σε ευρώ)

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  (Ποσά σε ευρώ)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 48500/04/Β/01/232(05)

21ο ΧΛΜ. Ν.Ο. ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, 194 00 ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012

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

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. 

Η Εταιρία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2002, ενώ οι λοιπές Ελληνικές εταιρίες πουΟ 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.  Σ  063087/15.10.1995

ΑΡ.  ΑΔΕΙΑΣ 16941 Α΄ ΤΑΞΗΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Σ. Π. ΚΟΚΚΑΛΗΣ
Α.Δ.Τ. AI 091040/05.10.2009

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Δ. Χ. ΚΛΩΝΗΣ 
Α.Δ.Τ. ΑΚ 121708/07.10.2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ.Σ.
 


