ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

31 Δεκεμβρίου 2006

Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από
το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» την 26η Απριλίου 2007 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
Εταιρείας, 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 26 Απριλίου 2007

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
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Α.Δ.Τ. Σ 063087/15.10.1995
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 16941 Α΄ ΤΑΞΗΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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Γ. Ι. ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ. Σ 681748/21.07.1999

Δ. Χ. ΚΛΩΝΗΣ
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Σ. Π. ΚΟΚΚΑΛΗΣ
Α.Δ.Τ. Π 695792/31.10.1991

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ”
ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «INTRACOM DEFENSE ELECTRONICS»
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2006

Κύριοι Μέτοχοι,
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της «INTRACOM
DEFENSE ELECTRONICS» σας παρουσιάζει τη δομή, τις δραστηριότητες και τις προοπτικές της Εταιρίας.
H Εταιρία, υπό τη σημερινή της μορφή, προήλθε από την απόσχιση και εισφορά από την ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (σημερινή
INTRACOM HOLDINGS A.E.) του κλάδου των Αμυντικών Ηλεκτρονικών Συστημάτων (defense electronic
systems) και την απορρόφησή του από την Εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 και του Κ.Ν.
2190/20, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Η διαδικασία της απόσχισης του κλάδου και της απορρόφησής
του από την Εταιρία ολοκληρώθηκε το έτος 2005, με την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της
σχετικής εγκριτικής απόφασης του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής.
Κατά το έτος 2006 η εταιρεία ανέλαβε νέα έργα συνολικού προϋπολογισμού € 49 εκ. τα κυριότερα εκ των
οποίων αφορούν τα παρακάτω:
•

την παραγωγή και έλεγχο ηλεκτρονικών μονάδων του πομποδέκτη LRU (9) του συστήματος
παρεμβολέα για το ραντάρ των Ελληνικών Αεροσκαφών F16, με πελάτη την εταιρεία RAYTHEON
SAS ELECTR.WARFARE SYSTEMS ύψους $ 17,2 εκ.

•

την παραγωγή, έλεγχο και ανάπτυξη ηλεκτρονικών μονάδων σε συστήματα τηλεμετρικής διάταξης
του πυραύλου εδάφους – αέρος ESSM, με πελάτη την εταιρεία RAM-SYSTEM GmbH ύψους €
2,0εκ.

•

την παραγωγή και έλεγχο μονάδων τηλεμετρίας και τροφοδοτικού του συστήματος πλοήγησης καθώς
επίσης και την παραγωγή μονάδων του συστήματος λειτουργικών ελέγχων του πυραύλου αέρος –
αέρος IRIS -T, με πελάτη την εταιρεία DIEHL BGT DEFENCE ύψους € 1,4 εκ.

•

την ανάπτυξη λογισμικού για τηλεπικοινωνιακά προϊόντα, με πελάτη την εταιρεία ERICSSON ΑΒ
ERA AB ύψους € 16,3 εκ.

•

την επισκευή μονάδων του πυραυλικού συστήματος PATRIOT διάρκειας 5 – ετών με πελάτη τη
NAMSA (NATO Maintenance and Supply Agency).

•

την παραγωγή και έλεγχο ηλεκτρονικών μονάδων του επεξεργαστή Σήματος & Δέκτη
Προειδοποίησης του ραντάρ των Ελληνικών Αεροσκαφών F16 με πελάτη την εταιρεία NORTHROP
GRUMMAN CORPORATION, ύψους $ 1,8 εκ.

•

την παραγωγή και έλεγχο ηλεκτρονικών μονάδων του ραντάρ των Ελληνικών Αεροσκαφών F16, με
πελάτη την εταιρεία NORTHROP GRUMMAN CORPORATION ύψους $ 1,9 εκ.

•

την παραγωγή και έλεγχο ηλεκτρονικών μονάδων για το αντιαεροπορικό σύστημα PHALANX CIWS
με πελάτη την εταιρεία RAYTHEON MISSILE SYSTEMS ύψους $ 1,3 εκ.

•

την παραγωγή και έλεγχο ηλεκτρονικών μονάδων του πυραυλικού συστήματος RAM με πελάτη την
εταιρεία RAYTHEON MISSILE SYSTEMS ύψους $ 1,4 εκ.

Επιπλέον η εταιρεία με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της βρίσκεται σε συνεχόμενη προσπάθεια
συγκράτησης των παραγωγικών και λειτουργικών δαπανών της, μέσω της διαδικασίας ελέγχου του
προϋπολογισμού της.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Εταιρικά Αποτελέσματα
Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα € 78.792 χιλ., τα κέρδη προ φόρων – χρηματοδοτικών – επενδυτικών
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε € 9.662 χιλ., τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε
€ 4.092 χιλ, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα € 2.647 χιλ. Η καθαρή απόδοση των ιδίων
κεφαλαίων ανήλθε σε 3,22%, ενώ των συνολικών κεφαλαίων (ιδίων και ξένων) σε 1,76 %.
Κατά την παρελθούσα χρήση στα δημοσιευμένα στοιχεία της INTRACOM DEFENSE ELECTRONICS είχε
ενσωματωθεί μόνο το τελευταίο τρίμηνο του έτους 2005 της λειτουργίας του αποσχισθέντος κλάδου των
Αμυντικών Ηλεκτρονικών Συστημάτων της INTRACOM A.E. μετά από την απόσχιση του και εισφορά του
στην εταιρεία (Η ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού του αποσχισθέντος κλάδου ήταν η 30/09/2005).
Κατόπιν τούτου τα μεγέθη της παρούσας χρήσης δεν είναι συγκρίσιμα με αυτά της προηγούμενης.
Σχετικά με την ανάλυση των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων, των ιδίων κεφαλαίων, και των
αποτελεσμάτων για τη χρήση του 2006 όπως και των λογιστικών αρχών που εφαρμόζει η Εταιρία γίνεται
εκτενής ανάλυση στις Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο
τμήμα των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας.
Προοπτικές και Στόχοι
Ο κυβερνητικός τομέας είναι ο κύριος αγοραστής αμυντικής τεχνολογίας παγκοσμίως. Στην αγορά που
επικεντρώνει τις αναπτυξιακές της προσπάθειες η INTRACOM DEFENSE ELECTRONICS στα αμέσως
προσεχή χρόνια αναμένεται να πραγματοποιηθούν μεγάλες επενδύσεις σε εκσυγχρονισμό αμυντικών
συστημάτων. Καθώς η εισαγωγή νέων αμυντικών συστημάτων, η ανάπτυξη ασφαλών τηλεπικοινωνιών και η
καλύτερη οργάνωση των ενόπλων δυνάμεων κατέχουν υψηλή προτεραιότητα στα προγράμματα των
κυβερνήσεων, η INTRACOM DEFENSE ELECTRONICS αναμένει αύξηση των δραστηριοτήτων της από την
παροχή προηγμένων ολοκληρωμένων λύσεων υψηλής τεχνολογίας και υπηρεσιών.
Το μέγεθος της INTRACOM DEFENSE ELECTRONICS και η εξειδικευμένη τεχνογνωσία που κατέχει σε
έργα υψηλής τεχνολογίας εξασφαλίζουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την εταιρεία σε έναν χώρο που
διακρίνεται για την αυξημένη τεχνική πολυπλοκότητά του και την αυστηρή προσήλωσή του σε αυστηρές
στρατιωτικές προδιαγραφές. Το προφίλ της εταιρείας ως κατασκευαστής με εμπειρία σε ένα ευρύ φάσμα
τεχνολογιών την καθιστά ιδανικό εταίρο για εθνικά υπουργεία άμυνας των οποίων τα υψηλά στάνταρτ είναι
δύσκολο να ικανοποιηθούν αλλιώς.
H INTRACOM DEFENSE ELECTRONICS έχει να επιδείξει ένα σημαντικό και δραστήριο έργο στον τομέα
της Έρευνας και Ανάπτυξης, επενδύοντας ετησίως ένα σημαντικό ποσό για το σκοπό αυτό. Το γεγονός
απορρέει από τη δέσμευση της εταιρίας για συνεισφορά στην τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία. Οι
ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες στοχεύουν στην ανάπτυξη καινοτόμων αμυντικών προϊόντων
και τακτικών επικοινωνιακών λύσεων σε διεθνές επίπεδο για την ικανοποίηση των μελλοντικών
επιχειρησιακών αναγκών εθνικών ενόπλων δυνάμεων. Μέσω των έργων που υλοποιεί, των προηγμένων
λύσεων που προσφέρει και των ερευνητικών και αναπτυξιακών της προγραμμάτων, η INTRACOM DEFENSE
ELECTRONICS ενδυναμώνει συνεχώς την εικόνα της ως μίας εταιρίας που παράγει «καινοτομία» στον τομέα
της.
Η INTRACOM DEFENSE ELECTRONICS , αξιοποιώντας την 15-ετή επιτυχημένη δραστηριότητας της και
την υψηλή ποιότητα των προϊόντων, είναι σε θέση να ωφεληθεί από μια νέα περίοδο ανάπτυξης στην αγορά
που δραστηριοποιείται. Η υψηλή εξειδίκευση που διαθέτει και η αποδεδειγμένη ικανότητά της στην παροχή
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας για την επιτυχή υλοποίηση έργων συνιστούν σημαντικά και μοναδικά
πλεονεκτήματα σε αυτή την αγορά.
Παράλληλα, η εταιρία έχει ενισχύσει τη θέση της στην αγορά αναπτύσσοντας μακράς πνοής διεθνείς
συνεργασίες με μεγάλους κατασκευαστικούς οίκους του εξωτερικού, όπως είναι οι Boeing, Diehl-BGT,
Ericsson AB Era, KMW, Raytheon, Rheinmetall Defense, Thales, Zeiss Optronik κ.α.
Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των συμβάσεων της εταιρείας την 31.12.2006 ανέρχετο σε € 178 εκ.

Σχετικά με τη διάθεση των κερδών της χρήσεως 2006, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει όπως κρατηθεί από
τα καθαρά κέρδη για συμπλήρωση του Τακτικού Αποθεματικού κεφαλαίου μας το ποσό των € 150.000,00
καθώς και να διατεθεί το ποσό των € 1.700.000,00 για διανομή μερίσματος.

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών
του Διοικητικού Συμβουλίου
Κορωπί, 26 Απριλίου 2007
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ
Βεβαιώνεται ότι η παραπάνω Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των
μετόχων που αποτελείται από σελίδες 3 είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορηγήσαμε με
ημερομηνία 15 Μαΐου 2007.

Αθήνα, 15 Μαΐου 2007
Ο Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ε. ΤΖΙΩΡΤΖΗΣ
Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 12371

ΜΑΡΙΑ Ν. ΧΑΡΙΤΟΥ
Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 15161

"Σ.Ο.Λ." Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Προς τους Μετόχους της

“ ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ”
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε

τις

συνημμένες

Οικονομικές

Καταστάσεις

της

“ΙΝΤΡΑΚΟΜ

ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ”, που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης
Δεκεμβρίου 2006, και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της
χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή καθώς και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και
λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις.
Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η Διοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονομικών
Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση
συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονομικών
καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή
περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια
λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις.
Ευθύνη Ελεγκτή
Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας.
Διενεργήσαμε τον έλεγχό σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα
Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας
και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονομικές
καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα
ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται
κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των
οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει

υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών
καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση
γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος
περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν 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 γνώμης μας.
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη
την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006, την χρηματοοικονομική της επίδοση
και τις Ταμειακές της Ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων
Το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου είναι συνεπές με τις συνημμένες οικονομικές
καταστάσεις.

Αθήνα, 15 Μαΐου 2007
ΟI ΟΡΚΩΤΟI ΕΛΕΓΚΤEΣ ΛΟΓΙΣΤEΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ε. ΤΖΙΩΡΤΖΗΣ

ΜΑΡΙΑ Ν. ΧΑΡΙΤΟΥ

Α.Μ. ΣΟΕΛ 12371
'' Σ.Ο.Λ. '' Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Α.Μ. ΣΟΕΛ 15161
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Περιεχόμενα

Σελίδα

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου
Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Iσολογισμός

4

Κατάσταση αποτελεσμάτων

5

Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων

6

Κατάσταση ταμειακών ροών

7

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

8

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Γενικά
Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών
Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου
Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε ακίνητα
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Αποθέματα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Μετοχικό κεφάλαιο
Aποθεματικά
Δάνεια
Αναβαλλόμενη φορολογία
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Προβλέψεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Πωλήσεις ανά κατηγορία
Έξοδα ανά κατηγορία
Παροχές σε εργαζομένους
Άλλα λειτουργικά έσοδα (καθαρά)
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Φόρος εισοδήματος
Λειτουργικές ταμειακές ροές
Εισφερόμενος κλάδος
Ανειλημμένες υποχρεώσεις
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

8
8
17
18
19
20
21
22
22
23
23
24
25
26
27
28
29
29
30
31
31
31
32
33
33
33
34
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28. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
29. Μερίσματα
30. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού

34
35
35
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(Όλα τα ποσά σε €’000)

Iσολογισμός
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Σημείωση

31/12/2006

31/12/2005

5

43.475

56.230

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία

6

1.452

2.208

Επενδύσεις σε ακίνητα
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

7
8

11.989
5
56.922

664
5
59.107

Αποθέματα

9

38.506

39.894

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

8

36.012

58.836

878

-

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

10

Σύνολο ενεργητικού

17.833

86

93.230

98.816

150.151

157.923

67.924

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο

11

67.924

Αποθεματικά

12

9.213

Αποτελέσματα εις νέον

9.128

5.055

4.093

82.192

81.145

13
14
15
16

102
487
404
218
1.211

1.639
662
396
267
2.964

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις

17

45.611
-

70.731
1.297

Δάνεια
Προβλέψεις

13
16

20.547
591
66.748

1.244
541
73.814

67.959

76.778

150.151

157.923

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Προβλέψεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 έως 35 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ
31 Δεκεμβρίου 2006
(Όλα τα ποσά σε €’000)

Κατάσταση αποτελεσμάτων
Σημείωση

1/1 - 31/12/2006

1/1 - 31/12/2005

Πωλήσεις

18

78.793

22.166

Κόστος πωληθέντων

19

(57.492)

(16.384)

21.301

5.783

Μεικτό κέρδος
Άλλα λειτουργικά έσοδα - καθαρά

21

836

23

Έξοδα διάθεσης και ερευνών

19

(9.154)

(936)

Έξοδα διοίκησης

19

(6.267)

(1.170)

6.715

3.699

Χρηματοοικονομικά έξοδα - καθαρά

22

(2.623)

(507)

Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος

23

4.092
(1.444)

3.192
(1.495)

2.647

1.697

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης

Καθαρά κέρδη

Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 έως 35 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

(5) από (5)
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(Όλα τα ποσά σε €’000)

Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων

Σημείωση
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005
Καθαρό κέρδος χρήσης

Μετοχικό
κεφάλαιο

Λοιπά
αποθεματικά

Αποτελέσματα
εις νέον

Σύνολο ιδίων
κεφαλαίων

60

1

-

-

(40)
1.697

20
1.697

Καθαρά κέρδη που αναγνωρίστηκαν για τη χρήση

-

-

1.697

1.697

Μεταβολή λόγω εισφοράς κλάδου

-

9.128

2.981

12.109

67.864

-

-

67.864

67.924

9.128

(545)

(545)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005

4.093

81.145

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006
Καθαρό κέρδος χρήσης

67.924
-

9.128
-

4.093
2.647

81.145
2.647
2.647

Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου
Έξοδα έκδοσης μετοχικού κεφαλαίου (μείον
φορολογία €202 χιλ)

11

Καθαρά κέρδη που αναγνωρίστηκαν για τη χρήση

-

-

2.647

Μεταφορά

-

85

(85)

-

67.924

9.213

(1.600)

(1.600)

5.055

82.192

Μέρισμα χρήσης 2005
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2006

Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 έως 35 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

(6) από (6)
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31 Δεκεμβρίου 2006
(Όλα τα ποσά σε €’000)

Κατάσταση ταμειακών ροών
Σημείωση

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

24

1/1 - 31/12/2005

1/1 - 31/12/2006

5.459

(4.353)

Καταβληθέντες τόκοι

(2.627)

(517)

Καταβληθής φόρος εισοδήματος

(1.688)

(4)

1.144

(4.874)

(2.711)

(114)

(325)

-

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων

6

Πωλήσεις ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων

39

Τόκοι που εισπράχθηκαν
Ταμειακά διαθέσιμα από εισφερόμενο κλάδο

41
-

6.089

(2.957)

5.976

-

(747)

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Τάμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Έξοδα αύξησης κεφαλαίου
Δάνεια αναληφθέντα

52.375

-

(32.224)

(15)

(591)

(302)

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

19.560

(1.064)

Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης

17.748
86

38
48

17.833

86

Αποπληρωμή δανεισμού
Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης

10

Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 έως 35 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
1.

Γενικά

H Ιντρακόμ Ανώνυμη Εταιρεία Αμυντικών Ηλεκτρονικών Συστημάτων (εφεξής «Intracom Defense»,
«Εταιρεία») ιδρύθηκε στην Ελλάδα και δραστηριοποιείται κυρίως στην εμπορία, σχεδίαση, ανάπτυξη,
κατασκευή και παροχή υπηρεσιών συντήρησης- τεχνικής υποστήριξης υλικών και εξοπλισμού αμυντικών
ηλεκτρονικών συστημάτων.
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα.
Η Εταιρεία εδρεύει στην Ελλάδα, Νομό Αττικής, στο Δήμο Κορωπίου, στο 21 χλμ Λεωφόρο Μαρκοπούλου
Παιανίας.
Η Εταιρεία είναι 100% θυγατρική της Intracom Holdings. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της
Intracom Holdings για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2006 έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ομίλου
με ηλεκτρονική διεύθυνση www.intracom.com.
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν εγκριθεί προς δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρείας την 26/04/2007 και τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

2.

Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών

Πλαίσιο κατάρτισης
Οι οικονομικές αυτές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της Intracom Defense για τη
χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2006, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ»), όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι οικονομικές πληροφορίες έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους.
Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ΔΠΧΠ 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 έτους υπό αναφορά. 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.

Νέα πρότυπα, ερμηνείες και τροποποίηση προτύπων
Πρότυπα υποχρεωτικά για το 2006
-

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση), Παροχές Προσωπικού

Αυτή η τροποποίηση παρέχει στις εταιρείες την επιλογή μίας εναλλακτικής μεθόδου αναγνώρισης των
αναλογιστικών κερδών και ζημιών. Μπορεί να επιβάλει νέες προϋποθέσεις αναγνώρισης σε περιπτώσεις όπου
υπάρχουν προγράμματα συνταξιοδότησης µε συμμετοχή πολλών εργοδοτών (multi employer plans) όπου δεν
υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για την εφαρμογή της μεθόδου καθορισμένων παροχών. Επίσης, προσθέτει
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νέες απαιτήσεις γνωστοποιήσεων. Επειδή η Εταιρεία δεν προτίθεται να αλλάξει τη λογιστική αρχή που έχει
υιοθετηθεί για την αναγνώριση αναλογιστικών κερδών ή ζημιών και δεν συμμετέχει σε προγράμματα
συνταξιοδότησης µε συμμετοχή πολλών εργοδοτών, η υιοθέτηση αυτής της τροποποίησης επηρεάζει μόνο την
παρουσίαση και την έκταση των γνωστοποιήσεων που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις.
Πρότυπα και διερμηνείες υποχρεωτικά για το 2006 που δεν έχουν επίπτωση/ εφαρμογή στην Εταιρεία
-

ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΠ 4 (Τροποποίηση), Συμβόλαια Χρηματοοικονομικής Εγγύησης

-

ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση), Λογιστική Αντιστάθμισης Ταμειακών Ροών για τον υπολογισμό ενδοεταιρικών
συναλλαγών

-

ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση), Επιλογή Εύλογης Αξίας

-

ΔΛΠ 21 (Τροποποίηση), Επένδυση σε Επιχείρηση του Εξωτερικού

-

ΔΠΧΠ 6, Αναζήτηση και εκτίμηση ορυκτών πόρων

-

Διερμηνεία 4, Προσδιορισμός εάν μια επιχειρηματική συμφωνία περιλαμβάνει μίσθωση

-

Διερμηνεία 5, Δικαιώματα από επένδυση σε ταμείο για χρηματοδότηση παροπλισμού, ανάπλασης και
περιβαλλοντικής αποκατάστασης

-

Διερμηνεία 6, Υποχρεώσεις που προκύπτουν από δραστηριοποίηση σε συγκεκριμένες αγορές, άχρηστες
ηλεκτρικές & ηλεκτρονικές συσκευές

Πρότυπα και διερμηνείες υποχρεωτικές για μεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν εφαρμοστεί νωρίτερα
από την Εταιρεία
-

ΔΠΧΠ 7, Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις και συμπληρωματική προσαρμογή στο ΔΛΠ 1,
Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων - Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίου (ισχύει από 1
Ιανουαρίου 2007)

Το ΔΠΧΠ 7 εισαγάγει επιπλέον γνωστοποιήσεις με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης πληροφόρησης
σχετικά με τα χρηματοοικονομικά εργαλεία. Απαιτεί την γνωστοποίηση ποιοτικών και ποσοτικών
πληροφοριών σχετικά με την έκθεση σε κίνδυνο προερχόμενη από χρηματοοικονομικά εργαλεία. Η
προσαρμογή στο ΔΛΠ 1 εισαγάγει γνωστοποιήσεις σχετικά με το ύψος των κεφαλαίων μίας επιχείρησης καθώς
και για τον τρόπο που γίνεται η διαχείριση αυτών. Η Εταιρεία θα εφαρμόσει το ΔΠΧΠ 7 και την τροποποίηση
του ΔΛΠ 1 από την 1 Ιανουαρίου 2007.
-

ΔΠΧΠ 8, Τομείς Δραστηριοτήτων (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2009)

Το πρότυπο έχει εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2009 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 14, κάτω από το οποίο οι
τομείς αναγνωρίζονταν και παρουσιάζονταν με βάση μια ανάλυση απόδοσης και κινδύνου. Σύμφωνα με το
ΔΠΧΠ 8 οι τομείς αποτελούν συστατικά μιας εταιρείας που εξετάζονται τακτικά από τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο/ Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις με βάση
αυτήν την εσωτερική κατηγοριοποίηση. Η Εταιρεία θα εφαρμόσει το ΔΠΧΠ 8 από την 1 Ιανουαρίου 2009.
-

Διερμηνεία 10, Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις και Απομείωση (ισχύει από 1 Νοεμβρίου
2006)

Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Νοεμβρίου 2006 και απαγορεύει τις ζημίες απομείωσης που
αναγνωρίζονται σε μια ενδιάμεση περίοδο, όσον αφορά την υπεραξία, τις επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους
και τις επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αναγνωρίζονται σε κόστος, να
αντιστραφούν σε ισολογισμούς μεταγενέστερων ημερομηνιών. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίδραση της
Διερμηνείας 10 στις οικονομικές της καταστάσεις.
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Διερμηνείες υποχρεωτικές για μεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν εφαρμογή στην Εταιρεία
-

Διερμηνεία 7, Εφαρμογή της προσέγγισης αναμόρφωσης του ΔΛΠ 29- Αναφορές σε υπερπληθωριστικές
οικονομίες (ισχύει από 1 Μαρτίου 2006)

-

Διερμηνεία 8, Πεδίο εφαρμογής ΔΠΧΠ 2 (ισχύει από 1 Μαΐου 2006)

-

Διερμηνεία 9, Επαναξιολόγηση Ενσωματωμένων Παραγώγων (ισχύει από 1 Ιουνίου 2006)

-

Διερμηνεία 11 – ΔΠΧΠ 2, Συναλλαγές Ιδίων Μετοχών Ομίλου (ισχύει από 1 Μαρτίου 2007)

-

Διερμηνεία 12, Συμφωνίες Παραχώρησης (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2008)

Εισφορά κλάδου
Τα στοιχεία ενεργητικού και οι υποχρεώσεις που αποκτήθηκαν λόγω εισφοράς κλάδου από τη μητρική
εταιρεία, καταχωρήθηκαν στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας στη λογιστική αξία των στοιχείων
αυτών κατά την ημερομηνία εισφοράς. Η Εταιρεία δεν εφάρμοσε τη μέθοδο της εξαγοράς, όπως ορίζει το
ΔΠΧΠ3, επειδή σύμφωνα με την παράγραφο 11 του προτύπου οι συναλλαγές που αφορούν εταιρείες που
τελούν υπό κοινό έλεγχο δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΠ3. Η διαφορά μεταξύ της λογιστικής
αξίας των στοιχείων που αποκτήθηκαν και της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας λόγω της
εισφοράς, αναγνωρίστηκε απευθείας στην καθαρή θέση της Εταιρείας.

Συναλλαγματικές μετατροπές
(α)

Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης

Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας υπολογίζονται χρησιμοποιώντας το νόμισμα του
πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο η Εταιρεία λειτουργεί («λειτουργικό νόμισμα»). Οι
οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα
παρουσίασης της Εταιρείας.

(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 Εταιρεία για
μακροπρόθεσμες αποδόσεις ενοικίου και δε χρησιμοποιούνται από αυτήν. Οι επενδύσεις σε ακίνητα
παρουσιάζονται σε κόστος μείον αποσβέσεις. Τα οικόπεδα 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.
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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.
Επιπλέον δαπάνες προστίθενται στη λογιστική αξία των ενσωμάτων παγίων ή καταχωρούνται ως ξεχωριστό
πάγιο μόνον εάν αναμένεται να επιφέρουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στην Εταιρεία 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

10

έτη

5-7

έτη

5-10

έτη

- Μηχανολογικός εξοπλισμός
- Αυτοκίνητα
- Λοιπός εξοπλισμός

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση 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.
Κατά την πώληση ενσωμάτων παγίων, η διαφορά μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής
τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα.
Τα χρηματοοικονομικά έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσεως με την πραγματοποίησή τους.

Μισθώσεις
(α)

Χρηματοδοτικές μισθώσεις

Οι μισθώσεις παγίων όπου η Εταιρεία 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 μίσθωσής τους, εκτός όπου δεν υπάρχει λογική βεβαιότητα ότι η Εταιρεία 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
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από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκμισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης
αναλογικά κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.

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 5
χρόνια.

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 οι
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.

Χρηματοοικονομικά στοιχεία
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία της Εταιρείας 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 ενεργητικού εάν κατέχονται για εμπορία ή αναμένεται να πουληθούν εντός 12 μηνών από την
ημερομηνία ισολογισμού. Κατά τη διάρκεια της χρήσης, η Εταιρεία 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 ενεργούς 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.

(γ)

Επενδύσεις διακρατούμενες ως τη λήξη

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες η προσδιορισμένες πληρωμές
και συγκεκριμένη λήξη και τα οποία η Εταιρεία έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα να τα διακρατήσει ως τη
λήξη τους. Κατά τη διάρκεια της χρήσης, η Εταιρεία δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας.
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(δ)

Διαθέσιμα για 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 Εταιρεία 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 Εταιρεία 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 Εταιρεία 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.
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 Εταιρεία εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο
συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί απομείωση. Για μετοχές
εταιρειών που έχουν ταξινομηθεί ως χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση, τέτοια ένδειξη
συνιστά η σημαντική ή παρατεταμένη μείωση της εύλογης αξίας σε σχέση με το κόστος κτήσεως. Αν
στοιχειοθετείται απομείωση, η σωρευμένη στα ίδια κεφάλαια ζημιά που είναι η διαφορά μεταξύ κόστους
κτήσεως και εύλογης αξίας, μεταφέρεται στα αποτελέσματα. Οι ζημιές απομείωσης σε μετοχές που
καταχωρούνται στα αποτελέσματα δεν αναστρέφονται μέσω των αποτελεσμάτων.

Αποθέματα
Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης
αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους. 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.
Διαγραφές αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της χρήσεως κατά την οποία προκύπτουν.
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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 Εταιρεία 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.

Μετοχικό κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις κοινές μετοχές της Εταιρείας. 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. Άμεσα έξοδα που σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την απόκτηση
επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται.

Δανεισμός
Τα δάνεια 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.

Κόστη δανεισμού
Όλα τα κόστη δανεισμού καταχωρούνται στα αποτελέσματα με την πραγματοποίησή τους.

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 που έχουν
θεσπιστεί ή ουσιωδώς θεσπιστεί, μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού.
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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
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 Εταιρεία 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 απαιτούμενα ποσό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα.

(α)

Εγγυήσεις

Η Εταιρεία 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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(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 Εταιρεία 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
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 Εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται
αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη.

(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
των συνολικών υπολογιζόμενων κόστων 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.

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.
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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 διαχείρηση των κινδύνων της
Εταιρείας λειτουργεί μέσα στα πλαίσια του γενικού προγράμματος διαχείρισης κινδύνων που ακολουθεί η
Intracom Holdings και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική επίδραση της μεταβλητότητας
των χρηματοπιστωτικών αγορών στη χρηματοοικονομική της απόδοση. Ο óμιλος Intracom Holdings
χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, όπως προθεσμιακά συμβόλαια συναλλάγματος (futures/
forwards) και συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίου (swaps) με σκοπό να αντισταθμίσει την έκθεσή του σε
συγκεκριμένους κινδύνους.
Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από το τμήμα Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης της Εταιρείας, το
οποίο λειτουργεί με συγκεκριμένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από τη Διοίκηση του ομίλου Intracom
Holdings.

(α)

Κίνδυνος αγοράς

Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο και συνεπώς εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο
προερχόμενο από τις μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Αυτός ο κίνδυνος προκύπτει κυρίως από
μελλοντικές εμπορικές συναλλαγές, απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα.
Τα κυριότερο νόμισμα σε όγκο συναλλαγών της Εταιρείας εκτός του EUR είναι το USD. Η διαχείριση του
συναλλαγματικού κινδύνου γίνεται με τη μεγιστοποίηση της φυσικής αντιστάθμισης μέσω υποχρεώσεων –
απαιτήσεων και εισροών - εκροών σε USD.
Επιπρόσθετα, σε επίπεδο ταμειακών ροών, μέσω της 18μηνης πρόβλεψης ταμειακών ροών ανά νόμισμα γίνεται
ο εντοπισμός πιθανών κινδύνων σε άλλα νομίσματα εκτός USD. Στις περιπτώσεις αυτές γίνεται χειρισμός του
κινδύνου κατά περίπτωση. Η πολιτική του ομίλου Intracom Holdings είναι η μη διακράτηση συναλλαγματικών
διαθεσίμων υψηλότερων από τα απαραίτητα προβλεπόμενα για χρήση στο πλαίσιο των εμπορικών
συναλλαγών.
Κίνδυνος τιμής
Η Εταιρεία εκτίθεται σε μεταβολές της αξίας των πρώτων υλών. Μέρος του κινδύνου αυτού αντισταθμίζεται με
την ενσωμάτωση της μεταβολής του κόστους στην τελική τιμή των προϊόντων.

(β)

Πιστωτικός κίνδυνος

Η Εταιρεία έχει περιορισμένη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο. Οι πωλήσεις προϊόντων, εμπορευμάτων και
υπηρεσιών γίνονται κυρίως σε πελάτες με αξιολογημένη πιστοληπτική ικανότητα. Στις περιπτώσεις δε που
παρέχεται πίστωση σε πελάτες με μειωμένη ή μη αξιολογημένη πιστοληπτική ικανότητα, εξασφαλίζεται
κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου είτε μέσω ασφάλισης σε Οργανισμούς Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων,
είτε με την λήψη τραπεζικών εγγυήσεων από τον πελάτη, είτε μέσω της μετακύλισης του κινδύνου στους
προμηθευτές όπου αυτό είναι δυνατό.
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(γ)

Κίνδυνος ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, διατηρώντας επαρκή διαθέσιμα και ικανοποιητικά
ελεύθερα πιστωτικά όρια.

(δ)
Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω
μεταβολών των επιτοκίων
Τα λειτουργικά έσοδα και ταμειακές ροές της Εταιρείας επηρεάζονται σε μικρό βαθμό από μεταβολές στις
τιμές των επιτοκίων καθώς τα ρευστά διαθέσιμα προς επένδυση αλλά και οι έντοκες απαιτήσεις εξαρτώνται
κυρίως από τα επιτόκια του Ευρώ τα οποία αφενός έχουν ιστορικά χαμηλή μεταβλητότητα και αφετέρου η
προβλεπόμενη μεταβλητότητα της αγοράς για μελλοντικές περιόδους παραμένει επίσης ιδιαίτερα χαμηλή.

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 τη παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών
που προκύπτουν από συγκεκριμένες συμβάσεις χρησιμοποιώντας το τρέχον επιτόκιο το οποίο είναι διαθέσιμο
για την Εταιρεία 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 Εταιρεία 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 Εταιρεία 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 Εταιρεία 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.

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Οικόπεδα κτίρια

Μηχ/κός
εξοπλισμός

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός

Μεταφορικά
μέσα

Προκαταβολές
και πάγια υπό
κατασκευή

Σύνολο

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005
Μεταφορά από εισφερόμενο κλάδο
Προσθήκες

-

-

-

-

-

-

54.799

18.884

65

2.229

180

76.158

19

44

-

41

9

114

(557)

-

-

-

(190)

(746)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005

54.261

18.928

65

2.270

-

75.525

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006

54.261

18.928

65

2.270

-

75.525

2.017

1.051

88

1.063

-

4.219

(1.507)

(6.549)

-

(25)

-

(8.081)

Μεταφορά σε επενδυτικά ακίνητα

Προσθήκες
Πωλήσεις
Μεταφορά σε επενδυτικά ακίνητα
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2006

(11.886)

-

-

-

-

(11.886)

42.885

13.430

154

3.308

-

59.777

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005

-

-

-

-

-

-

5.098

11.913

65

1.545

-

18.621

Αποσβέσεις

186

513

55

-

753

Μεταφορά σε επενδυτικά ακίνητα

(80)

-

-

-

-

(80)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005

5.204

12.426

65

1.599

-

19.295

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006

5.204

12.426

65

1.599

-

19.295

653

1.450

7

244

-

2.354

-

(4.872)

-

(24)

-

(4.897)

Μεταφορά από εισφερόμενο κλάδο

Αποσβέσεις
Πωλήσεις
Μεταφορά σε επενδυτικά ακίνητα

(450)

-

-

-

-

(450)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2006

5.407

9.004

72

1.819

-

16.302

Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2005

49.057

6.502

1

671

-

56.230

Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2006

37.478

4.426

82

1.489

-

43.475

Στα παραπάνω ποσά περιλαμβάνεται μισθωμένος μηχανολογικός εξοπλισμός βάσει χρηματοδοτικής μίσθωσης
ως ακολούθως:
31/12/2006
Κόστος
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Αναπόσβεστη αξία

31/12/2005

2.838

9.348

(2.392)

(6.695)

446

2.653

(19) από (19)

Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ
31 Δεκεμβρίου 2006
(Όλα τα ποσά σε €’000)

6.

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία

Σήματα και
άδειες

Λογισμικό

Σύνολο

Κόστος
-

-

-

Μεταφορά από εισφερόμενο κλάδο

40

3.752

3.792

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005

40

3.752

3.792

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006

40

3.752

3.792

-

325

325

40

4.076

4.117

-

-

-

30

1.288

1.318

2

264

266

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005

32

1.552

1.584

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006

32

1.552

1.584

8

1.072

1.080

40

2.624

2.664

Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2005

8

2.200

2.208

Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2006

-

1.452

1.452

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005

Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2006

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005
Μεταφορά από εισφερόμενο κλάδο
Αποσβέσεις

Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2006

(20) από (20)

Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ
31 Δεκεμβρίου 2006
(Όλα τα ποσά σε €’000)

7.

Επενδύσεις σε ακίνητα

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005
Μεταφορά από πάγια
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005

746
746

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006
Μεταφορά από πάγια
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2006

746
11.886
12.632

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005
Μεταφορά από πάγια
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005

80
3
82

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006
Μεταφορά από πάγια
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2006

82
450
110
643

Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2005

664

Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2006

11.989

Τα έσοδα ενοικίων για το 2006 ανήλθαν σε € 597 (2005: € 8).

(21) από (21)

Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ
31 Δεκεμβρίου 2006
(Όλα τα ποσά σε €’000)

8.

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
31/12/2006

31/12/2005

28.782

57.983

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης

-

(3.923)

Τελικές εμπορικές απαιτήσεις

28.782

54.060

1.835

4.409

105

22

5.296
36.017

350
58.841

5

5

36.012
36.017

58.836
58.841

Πελάτες

Προκαταβολές
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη (σημ.28)
Λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Κυκλοφορούν ενεργητικό

Η εύλογη αξία των απαιτήσεων είναι περίπου ίδια με τη λογιστική τους αξία.
Επειδή το μεγαλύτερο μέρος των απαιτήσεων προέρχεται από μικρό αριθμό πελατών, υπάρχει περιορισμένη
διασπορά του πιστωτικού κινδύνου. Παρόλα αυτά οι πελάτες της Eταιρείας ανάμεσα στους οποίους
συμπεριλαμβάνεται και το Ελληνικό Δημόσιο, διατηρούν υψηλή πιστοληπτική ικανότητα.

9.

Αποθέματα
31/12/2006

31/12/2005

21.910

25.339

Ημιτελή προϊόντα

8.251

9.009

Έτοιμα προϊόντα

7.130

3.992

Παραγωγή σε εξέλιξη

1.549

2.313

149

54

38.991

40.707

Πρώτες και βοηθητικές ύλες

353

689

Ημιτελή προϊόντα

131

115

-

9

Πρώτες και βοηθητικές ύλες

Εμπορεύματα
Σύνολο
Μείον: Προβλέψεις για άχρηστα και κατεστραμμένα
αποθέματα:

Έτοιμα προϊόντα
Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία

484

812

38.506

39.894

(22) από (22)

Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ
31 Δεκεμβρίου 2006
(Όλα τα ποσά σε €’000)

10. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

31/12/2006

31/12/2005

457

86

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις

17.377

-

Σύνολο

17.833

86

Διαθέσιμα στο ταμείο και σε τράπεζες

Τα ανωτέρω ποσά αποτελούν τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών
ροών.
Τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας σε ισοδύναμα Ευρώ αναλύονται στα εξής νομίσματα:.

Ευρώ
Δολλάρια (USD)
Γιέν (JPY)
Λοιπά
Σύνολο

31/12/2006
337
2.394
15.100
3
17.833

31/12/2005
73
12
86

11. Μετοχικό κεφάλαιο
Αριθμός κοινών
μετοχών

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005

20.445

60

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

23.082.860

67.864

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005

23.103.305

67.924

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 και 31 Δεκεμβρίου 2006

23.103.305

67.924

Την 31 Δεκεμβρίου 2006 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 23.103.305 κοινές μετοχές
ονομαστικής αξίας € 2,94 η καθεμία.

(23) από (23)

Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ
31 Δεκεμβρίου 2006
(Όλα τα ποσά σε €’000)

12. Aποθεματικά
Τακτικό
αποθεματικο

Αφορολόγητα
αποθεματικά

Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005

1

-

1

Μεταβολές κατά τη διάρκεια της χρήσης

-

9.128

9.128

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005

1

9.128

9.128

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006

1

9.128

9.128

Μεταφορά από κέρδη

85

-

85

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2006

86

9.128

9.213

(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
Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων
Παρακολουθούνται τα αποθεματικά που σχηματίζονται από καθαρά κέρδη, τα οποία με βάση ειδικές διατάξεις
αναπτυξιακών νόμων, που ισχύουν κάθε φορά, δε φορολογούνται, γιατί χρησιμοποιήθηκαν για την απόκτηση
νέου πάγιου παραγωγικού εξοπλισμού. Δηλαδή, σχηματίζονται από καθαρά κέρδη για τα οποία δεν
υπολογίζεται και δεν καταβάλλεται φόρος.

(24) από (24)

Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ
31 Δεκεμβρίου 2006
(Όλα τα ποσά σε €’000)

13. Δάνεια

31/12/2006

31/12/2005

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης

102

1.639

Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων

102

1.639

20.151

-

396

1.244

Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων

20.547

1.244

Σύνολο δανείων

20.649

2.883

Μακροπρόθεσμα δάνεια

Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Τραπεζικά δάνεια
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης

Ο δανεισμός της Εταιρείας είναι σε Ευρώ.
Το σταθμισμένο επιτόκιο δανεισμού της Εταιρείας για τη χρήση 2006 κυμάνθηκε στο 4,67%.

31/12/2006

31/12/2005

Μέχρι 1 έτος

410

1.356

Μεταξύ 2 και 5 ετών

103

1.694

Σύνολο
Μείον: Mελλοντικές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
χρηματοδοτικών μισθώσεων
Τρέχουσα αξία υποχρεώσεων χρηματοδοτικής
μίσθωσης

513

3.050

(16)

(167)

497

2.883

Μέχρι 1 έτος

396

1.244

Μεταξύ 2 και 5 ετών
Σύνολο

102
497

1.639
2.883

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης- ελάχιστα
μισθώματα

Η παρούσα αξία των υποχρεώσεων χρηματοδοτικής
μίσθωσης έχει ως εξής:

(25) από (25)

Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ
31 Δεκεμβρίου 2006
(Όλα τα ποσά σε €’000)

14. Αναβαλλόμενη φορολογία
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει νομικό δικαίωμα να
συμψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και
όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. Tα συμψηφισμένα ποσά είναι
τα παρακάτω:
31/12/2006

31/12/2005

Ανακτήσιμες μετά από 12 μήνες

426

601

Ανακτήσιμες εντός 12 μηνών

407

-

832

601

(1.085)

(1.192)

(235)

(71)

(1.320)

(1.263)

(487)

(662)

31/12/2006

31/12/2005

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις:

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις:
Πληρωτέες μετά από 12 μήνες
Πληρωτέες εντός 12 μήνες

Η συνολική μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος είναι η παρακάτω:

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης
Μεταφορά από εισφερόμενο κλάδο
Πίστωση/ (χρέωση) κατάστασης αποτελεσμάτων (σημ. 23)

(662)

-

-

(670)

174

(194)

Πίστωση ιδίων κεφαλαίων

-

Υπόλοιπο τέλους χρήσης

(487)

202
(662)

Η πίστωση στα ίδια κεφάλαια για το 2005 αφορά έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.
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:

(26) από (26)

Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ
31 Δεκεμβρίου 2006
(Όλα τα ποσά σε €’000)

Προβλέψεις
απομείωσης
αποθεμάτων

Λοιπές προβλέψεις

Δεδουλευμένα
έξοδα

Λοιπά

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005

-

-

-

-

-

Μεταφορά από εισφερόμενο κλάδο
(Χρέωση)/ πίστωση στην κατάσταση αποτελεσμάτων

-

422
(103)

-

80

422
(22)

Πίστωση στα ίδια κεφάλαια

-

319

-

202
282

202
601

121
121

319
(22)
298

219
219

282
(87)
195

601
231
832

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005
Μεταφορά από εισφερόμενο κλάδο
(Χρέωση)/ πίστωση στην κατάσταση αποτελεσμάτων
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005

Επιταχυνόμενες
φορολογικές
αποσβέσεις
(1.038)
(154)
(1.192)

Επισφαλείς
απαιτήσεις
-

Λοιπά
(53)
(18)
(71)

Σύνολο
(1.092)
(171)
(1.263)

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006
(Χρέωση)/ πίστωση στην κατάσταση αποτελεσμάτων
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2006

(1.192)
42
(1.150)

(73)
(73)

(71)
(26)
(97)

(1.263)
(57)
(1.320)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006
(Χρέωση)/ πίστωση στην κατάσταση αποτελεσμάτων
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2006

Σύνολο

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις:

15. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
31/12/2006

31/12/2005

404

396
396

Υποχρεώσεις ισολογισμού για :
Συνταξιοδοτικές παροχές
Σύνολο

404

Χρεώσεις στα αποτελέσματα
244
244

36
36

31/12/2006

31/12/2005

1.471

915

(1.067)

(519)

404

396

Συνταξιοδοτικές παροχές
Σύνολο

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στον Ισολογισμό έχουν προσδιορισθεί ως εξής:

Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων
Μη καταχωρηθείσες αναλογιστικές ζημίες
Υποχρέωση στον ισολογισμό

(27) από (27)

Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ
31 Δεκεμβρίου 2006
(Όλα τα ποσά σε €’000)
Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων έχουν ως εξής:
1/1-31/12/2006

1/1-31/12/2005

101

19

43
-

7
-

99

9

244

36

31/12/2006

31/12/2005

396

-

Μεταφορά από εισφερόμενο κλάδο

-

486

Σύνολο χρέωσης στα αποτελέσματα

244

36

(236)

(126)

404

396

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Χρηματοοικονομικό κόστος
Τερματικές υποχρεώσεις
Καθαρές αναλογιστικές ζημιές που καταχωρήθηκαν στη
χρήση
Σύνολο περιλαμβανομένο στις παροχές σε εργαζομένους
(σημ.20)

Μεταβολή της υποχρέωσης στον ισολογισμό:

Yπόλοιπο έναρξης χρήσης

Πληρωθείσες εισφορές
Υπόλοιπο τέλους χρήσης

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς είναι οι εξής:

31/12/2006

31/12/2005

Προεξοφλητικό επιτόκιο

4,10%

3,70%

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών

4,50%

4,50%

16. Προβλέψεις
Μη
Ληφθείσες
Άδειες

Εγγυήσεις

Λοιπά

Σύνολο

-

-

-

-

Μεταφορά από εισφερόμενο κλάδο

784

32

22

838

Μη χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις που αναστράφηκαν

(30)
754

32

22

(30)
808

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 και 31 Δεκεμβρίου 2006

754

32

22

808

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005

(28) από (28)

Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ
31 Δεκεμβρίου 2006
(Όλα τα ποσά σε €’000)
Ανάλυση συνολικών προβλέψεων:
31/12/2006

31/12/2005

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

591

541

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

218

267

Σύνολο

808

808

17. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
31/12/2006

31/12/2005

4.948

16.379

31.082

10.205

Ποσά οφειλόμενα σε συνδεδεμένα μέρη (σημ.28)

6.687

43.685

Δεδουλευμένα έξοδα

1.769

446

Ασφαλιστικοί οργανισμοί και λοιποί φόροι/ τέλη

1.095

2

30

14

45.611

70.731

Προμηθευτές
Προκαταβολές πελατών

Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

18. Πωλήσεις ανά κατηγορία
1/1 - 31/12/2006

1/1 - 31/12/2005

614

44

Πωλήσεις προϊόντων

66.313

19.786

Έσοδα από υπηρεσίες

11.866

2.336

Σύνολο

78.793

22.166

1/1 - 31/12/2006

1/1 - 31/12/2005

Πωλήσεις Eσωτερικού

25.513

7.897

Πωλήσεις σε Ευρωπαϊκή Ένωση

37.060

9.952

22

4

Πωλήσεις σε Τρίτες Χώρες

16.197

4.313

Σύνολο

78.793

22.166

Πωλήσεις εμπορευμάτων

Πωλήσεις σε Λοιπές Ευρωπαϊκές Χώρες
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19. Έξοδα ανά κατηγορία

Σημείωση
Παροχές σε εργαζομένους

20

Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο στο κόστος πωληθέντων
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων
-Ιδιόκτητα περιουσιακά στοιχεία
-Μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία
Αποσβέσεις επενδύσεων σε ακίνητα
Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων
Απομείωση αποθεμάτων
Έξοδα επιδιόρθωσης και συντήρησης ενσώματων παγίων
Μισθώματα βάσει λειτουργικών μισθώσεων
-Οικόπεδα και κτίρια
-Μεταφορικά μέσα και μηχανήματα
-Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
Διαφήμιση
Διαγραφή χρεωστικών υπολοίπων
Καθαρές ζημιές συναλλαγματικών διαφορών
Αμοιβές τρίτων
Απομείωση για επισφαλείς απαιτήσεις
Λοιπά
Σύνολο
Κατανομή ανά λειτουργία:
Κόστος πωληθέντων
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης

Ανάλυση αποσβέσεων ανά λειτουργία:
Κόστος πωληθέντων
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης

5
5
7
6

1/1 - 31/12/2006

1/1 - 31/12/2005

16.984

5.148

32.982

9.812

1.786
568
110
1.080
432
464

453
300
3
266
243
52

173
2
286
542
13
11.521
302
5.667

3
29
4
1.710
467

72.913

18.490

57.492
9.154
6.267
72.913

16.384
936
1.170
18.490

1.907
1.202
436
3.545

565
149
309
1.023
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20. Παροχές σε εργαζομένους

Μισθοί και ημερομίσθια
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης

1/1 - 31/12/2006
13.226

1/1 - 31/12/2005
4.338

3.167

694

Λοιπές εργοδοτικές εισφορές και έξοδα

348

81

Συνταξιοδοτικό κόστος προγραμμάτων καθορισμένων παροχών

244

36

16.984

5.148

Σύνολο

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού κατά την 31/12/2006 ανέρχετο σε 534 άτομα.

21. Άλλα λειτουργικά έσοδα (καθαρά)
1/1 - 31/12/2006

1/1 - 31/12/2005

597

8

90

-

Λοιπά

148

15

Σύνολο

836

23

1/1 - 31/12/2006

1/1 - 31/12/2005

2.108

457

35

60

483

-

2.627

517

(41)

(0)

37

(9)

2.623

507

Έσοδα από ενοίκια
Καθαρά κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές

22. Χρηματοοικονομικά έξοδα

Τόκοι και συναφή έξοδα
-Τραπεζικά δάνεια
- Χρηματοδοτικές μισθώσεις
- Λοιπά
Πιστωτικοί τόκοι
Καθαρές ζημιές / (κέρδη) από συναλλαγματικές διαφορές
Σύνολο
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23. Φόρος εισοδήματος
1/1 - 31/12/2006

1/1 - 31/12/2005

Φόρος χρήσης

1.619

1.301

Αναβαλλόμενος φόρος (σημ. 14)

(174)

194

Σύνολο

1.444

1.495

Ο φόρος, επί των κερδών της Εταιρείας, διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε χρησιμοποιώντας
τον σταθμισμένο μέσο συντελεστή φόρου, επί των κερδών της Εταιρείας. Η διαφορά έχει ως εξής:

1/1 - 31/12/2006

1/1 - 31/12/2005

Κέρδη προ φόρων
Φόρος υπολογισμένος με βάση ισχύοντες φορολογικούς
συντελεστές στην Ελλάδα
Εισόδημα που δεν υπόκειται σε φόρο
Έξοδα που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς
Επίδραση αλλαγής σε φορολογικούς συντελεστές

4.092

3.192

1.187
(150)
473
(65)

1.021
474
-

Φόροι

1.444

1.495
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24. Λειτουργικές ταμειακές ροές
Σημείωση
Καθαρά κέρδη

1/1 - 31/12/2005

1/1 - 31/12/2006
2.647

1.697

Προσαρμογές για:
Φόρο εισοδήματος

1.444

1.495

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων

5

2.354

753

Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων

6

1.080

266

Αποσβέσεις επενδυτικών ακινήτων

7

110

3

Έσοδα τόκων

22

(41)

(0)

Έξοδα τόκων

22

2.627

517

10.222

4.731

Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης
Μείωση αποθεμάτων
Μείωση πελατών και λοιπών απαιτήσεων
Mείωση προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων
Μείωση προβλέψεων
Αύξηση/ (μείωση) υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

1.388

691

20.718

16.136

(26.877)

(25.792)

8

(30)
(90)

(4.763)

(9.084)

5.459

(4.353)

25. Εισφερόμενος κλάδος
Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της μητρικής εταιρείας Intracom Holdings το τελευταίο τρίμηνο
του 2005 εγκρίθηκε η απόσχιση του κλάδου των Αμυντικών Ηλεκτρονικών Συστημάτων και η εισφορά αυτού
στην κατά 100% θυγατρική της Intracom Defense. Η ημερομηνία Ισολογισμού Μετασχηματισμού για τον
εισφερθέντα κλάδο ήταν η 30/09/2005 και η σχετική απόφαση έγκρισης των αρμοδίων αρχών δόθηκε στις
29/12/2005. Ως κρίσιμη ημερομηνία της απόσχισης με βάση τα ΔΠΧΠ κρίθηκε η ημερομηνία του ισολογισμού
μετασχηματισμού δεδομένου ότι ο κλάδος ήταν κάτω από τον έλεγχο της Intracom Holdings κατά την
30/09/2005. Ως εκ τούτου όλες οι συναλλαγές που διενεργήθηκαν από την ημερομηνία του ισολογισμού
μετασχηματισμού και εφεξής έγιναν για λογαριασμό του νέου κλάδου και συνεπώς της εταιρείας Intracom
Defense. Δεδομένου ότι ή χρήση 2005 της εταιρείας περιλαμβάνει μόνο το τελευταίο τρίμηνο του έτους 2005
της λειτουργίας του αποσχισθέντος κλάδου των Αμυντικών Ηλεκτρονικών Συστημάτων, τα ποσά της
τρέχουσας χρήσης 2006 δεν είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της χρήσης 2005.

26. Ανειλημμένες υποχρεώσεις
Κεφαλαιουχικές υποχρεώσεις
Δεν υπάρχουν κεφαλαιουχικές δαπάνες που έχουν αναληφθεί αλλά δεν έχουν εκτελεσθεί κατά την ημερομηνία
του Ισολογισμού.
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Υποχρεώσεις λειτουργικών μισθώσεων
Τα μελλοντικά πληρωτέα συνολικά μισθώματα της Εταιρείας σύμφωνα με τις λειτουργικές μισθώσεις έχουν ως
εξής:

Έως 1 έτος
Από 2-5 έτη

31/12/2006
131
84
215

31/12/2005
128
141
269

27. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Η Εταιρεία έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με τράπεζες και άλλα θέματα που προκύπτουν στα πλαίσια
της συνήθους δραστηριότητας ως ακολούθως:

Για προκαταβολές (Ε/Ε τραπεζών)
Καλής εκτέλεσης (Ε/Ε τραπεζών)
Συμμετοχής (Ε/Ε τραπεζών)

31/12/2006
35.359
13.046
859
49.264

31/12/2005
-

28. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη:
1/1 - 31/12/2006

1/1 - 31/12/2005

2.169

8

Από μητρική

3.371

0

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη

5.207

450

8.579

450

560

-

Πωλήσεις υπηρεσιών και αγαθών:
Προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Αγορές υπηρεσιών και αγαθών:

Έσοδα ενοικίων:
Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη
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1/1 - 31/12/2006

1/1 - 31/12/2005

Αγορές παγίων:
Από μητρική
Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Πωλήσεις παγίων:
Προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη

151

-

3.526
3.676

29
29

1.546

-

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. Τα λοιπά συνδεδεμένα μέρη αφορούν εταιρείες
του ομίλου Intracom Holdings, καθώς και εταιρείες στις οποίες συμμετέχει ο βασικός μέτοχος του ομίλου
Holdings.
Τα υπόλοιπα τέλους χρήσης που προέρχονται από τις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη έχουν ως εξής:
31/12/2006

31/12/2005

Από μητρική

85

-

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη

19

22

105

22

Προς μητρική

4.060

39.100

Προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη

2.627

4.585

6.687

43.685

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη:

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη:

Το ποσό που εμφανίζεται ως υποχρέωση προς τη μητρική για το έτος 2005 περιλαμβάνει ποσό υποχρέωσης
ύψους €34.550 που αφορά στην καθαρή διαφορά μεταξύ των τραπεζικών δανείων και των διαθεσίμων της
Εταιρείας, λόγω της απόσχισης. Οι τραπεζικοί λογαριασμοί την 31 Δεκεμβρίου 2005 ήταν στο όνομα της
μητρικής.

29. Μερίσματα
Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει μέρισμα € 0,074 ανά μετοχή (συνολικού ύψους € 1.700 χιλ.) για τη χρήση
2006. Το προτεινόμενο μέρισμα θα υποβληθεί για έγκριση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων. Το
μέρισμα αυτό θα καταχωρηθεί ως διανομή των αποτελεσμάτων εις νέον εντός της επόμενης χρήσης.
Η τακτική γενική συνέλευση της 27/06/2006 ενέκρινε τη διανομή μερίσματος € 0,069 ανά μετοχή (συνολικού
ύψους €1.600 χιλ.). Κατά την 31/12/2006 το μέρισμα αυτό της χρήσης 2005 δεν είχε εκταμιευθεί.

30. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού
Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.
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