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(δηµοσιευόµενα βάσει του κωδ. ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της 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 των ορκωτών ελεγκτών λογιστών.
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(Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Επενδύσεις σε ακίνητα
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

31.12.2009

31.12.2008

40.963.244
10.705.821
1.635.929
31.201.133
30.393.357
5.133.542
120.033.025

43.179.993
9.914.257
1.612.584
32.501.769
18.086.096
10.707.149
116.001.847

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης
Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων εταιρίας (α)
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β)
Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ) = (α) + (β)
Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)

67.923.717
15.456.195
83.379.911
0
83.379.911
2.154.886
2.000.000
32.498.228
36.653.114
120.033.025

67.923.717
16.466.431
84.390.148
0
84.390.148
1.642.839
2.000.000
27.968.861
31.611.700
116.001.847

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)
Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως
(1/1/2009 και 1/1/2008 αντίστοιχα)
Kέρδη χρήσεως µετά από φόρους
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα
Αξία ληφθέντων δωρεάν συµµετοχικών τίτλων της µητρικής
Καθαρή θέση λήξης χρήσης
(31/12/2009 και 31/12/2008 αντίστοιχα)

31.12.2009

31.12.2008

84.390.148
336.764
(1.500.000)
153.000

83.042.082
3.048.066
(1.700.000)
0

83.379.911

84.390.148

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε ευρώ)
Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή (σε ευρώ)
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων

31.12.2009
43.236.819
12.145.301
682.827
624.228
(287.465)
336.764

31.12.2008
65.303.473
20.145.644
2.718.396
3.405.946
(357.880)
3.048.066

336.764
336.764
0,01
0,01

3.048.066
3.048.066
0,13
0,06

2.985.785

5.209.581

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)
31.12.2009
Έµµεση Μέθοδος
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
624.228
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
2.302.958
(1.345.588)
Προβλέψεις / Αποµειώσεις
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας
(101.816)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
468.563
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
1.300.635
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(12.307.261)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
6.146.569
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
(468.563)
Καταβεβληµένοι φόροι
1.031.125
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
(2.145.517)
Επενδυτικές δραστηριότητες
(902.902)
Αγορά ενσώµατων και άϋλων πάγιων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων πάγιων στοιχείων
1.308
Τόκοι εισπραχθέντες
51.184
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
(850.410)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Μερίσµατα πληρωθέντα σε µετόχους
(1.500.000)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια)
0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
(1.500.000)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
(4.495.928)
περιόδου (α) + (β) + (γ)
9.293.085
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης
4.797.158

31.12.2008

3.405.946
2.491.186
2.062.130
(84.735)
(249.517)

4.445.131
8.148.645
(14.747.368)
249.517
(754.423)
4.966.512
(2.694.993)
131
84.735
(2.610.127)
(3.400.000)
(101.539)
(3.501.539)
(1.145.154)
10.438.240
9.293.085

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2007.
2. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της INTRACOM HOLDINGS S.A. µε έδρα της την Ελλάδα, και η οποία συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας
µε ποσοστό 100%. Η ενοποίηση γίνεται µε την µέθοδο της ολικής ενοποιήσης.
3. Ποσό ευρώ 153.000 στην µεταβολή της καθαρής θέσης αφορά χορήγηση δωρεάν συµµετοχικών τίτλων της INTRACOM HOLDINGS S.A. σε εργαζόµενους της Εταιρίας επιβαρύνοντας τα αποτελέσµατα της µε ισόποση
πίστωση των κερδών εις νέον σύµφωνα µε τις πρόνοιες του ∆ΠΧΑ 2.
4. ∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των περουσιακών στοιχείων της Εταιρίας.
5. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρίας καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή στη λειτουργία της. Τα ποσά
των προβλέψων που έχουν διενεργηθεί για προβλέψεις εγγυήσεων ανέρχονται σε ευρώ 1.054.321 και για λοιπές προβλέψεις σε ευρώ 508.383. Οι προβλέψεις για ανέλεκτες φορολογικά χρήσεις ανέρχονται σε ευρώ 100.143.
6. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού κατά την 31.12.2009 ήταν 512 άτοµα (31.12.2008 : 520 άτοµα).
7. Τα ποσά των πωλήσεων και των αγορών µε τα συνδεδεµένα µέρη, ανέρχονται για τη χρήση σε ευρώ 480.599 και ευρώ 1.868.979 ενώ τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας µε συνδεδεµένα µέρη στη
λήξη της τρέχουσας χρήσης, διαµορφώθηκαν σε ευρώ 102.350 και ευρώ 3.410.170 αντίστοιχα.
8. Οι αµοιβές των διευθυντικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης ανήλθαν κατά τη χρήση 2009 σε ευρώ 909.566 (2008: ευρώ 970.820).
9. Για την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2009 έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές του ισολογισµού της 31.12.2008.
10. Τυχόν διαφορές οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Κορωπί, 27 Απριλίου 2010
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