
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

(Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ) 31.12.2011 31.12.2010
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 44.446.645 40.705.585
Επενδύσεις σε ακίνητα 4.781.545 9.605.683
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1.067.335 1.375.180
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 41.030 41.030
Αποθέµατα 26.158.989 30.652.180
Απαιτήσεις από πελάτες 7.543.141 19.557.006
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 24.990.633 27.035.844
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 109.029.317 128.972.507

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο 67.923.717 67.923.717
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης 12.928.482 15.509.071
Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων εταιρίας (α) 80.852.199 83.432.788
Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 2.054.775 2.041.195
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 1.000.000 2.000.000
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 25.122.343 41.498.524
Σύνολο υποχρεώσεων (β) 28.177.118 45.539.719
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) 109.029.317 128.972.507

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣHΣ

Αρµόδια Αρχή : Νοµαρχία Ανατολικής Αττικής
Ηµεροµηνία έγκρισης από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο των 
ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων  : 20/04/2012
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: Σωκράτης Π. Κόκκαλης, Προέδρος του ∆.Σ.

∆ηµήτριος Χ. Κλώνης, Αντιπροέδρος του ∆.Σ.
Γεώργιος Ι. Τρουλλινός, ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής : Ζωή ∆. Σοφού (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14701) 
Ελεγκτική Εταιρία: Σ.Ο.Λ. Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών : Με σύµφωνη γνώµη
∆ιεύθυνση διαδικτύου εταιρίας : www.intracomdefense.com

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.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Σ.Π. ΚΟΚΚΑΛΗΣ
Α.∆.Τ. ΑΙ 091040/05.10.2009

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

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

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

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

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κ. ∆. ΠΑΛΜΟΣ
Α.∆.Τ.  Σ  063087/15.10.1995

ΑΡ.  Α∆ΕΙΑΣ 16941 Α΄ ΤΑΞΗΣ 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ε. Ι. ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ
Α.∆.Τ.  Κ  892341/16.07.1976
ΑΡ.  Α∆ΕΙΑΣ 5271 Α΄ ΤΑΞΗΣ 

Κορωπί, 20 Απριλίου 2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

(Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ) 31.12.2011 31.12.2010
Κύκλος εργασιών 46.567.389 43.292.272
Μικτά κέρδη 9.425.391 13.689.772
Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων (2.587.439) 414.108
Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων (2.755.917) 548.244
Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους (Α) (2.580.589) 114.876
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) - -
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α+Β) (2.580.589) 114.876

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε ευρώ) (0,112) 0,005
Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή (σε ευρώ) - -
Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (583.959) 2.540.085

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ) 31.12.2011 31.12.2010
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως 
(1/1/2011 και 1/1/2010 αντίστοιχα) 83.432.788 83.379.911
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (2.580.589) 114.876
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα - (200.000)
Αξία ληφθέντων δωρεάν συµµετοχικών τίτλων της µητρικής - 138.000
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως
(31/12/2011 και 31/12/2010 αντίστοιχα) 80.852.199 83.432.788

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
(Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ) 31.12.2011 31.12.2010
Έµµεση Μέθοδος
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων (2.755.917) 548.244
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 2.003.480 2.125.977
Προβλέψεις 12.336 (506.028)
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας (52.256) (106.392)
Αξία ληφθέντων συµµετοχικών τίτλων µητρικής - 138.000 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 219.915 (22.829)
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 4.493.191 548.953
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 15.881.997 (10.233.834)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (16.101.613) 9.269.247
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (219.915) 22.829
Καταβεβληµένοι φόροι (577.256) (264.965)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 2.903.963 1.519.201
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άϋλων πάγιων στοιχείων (626.071) (514.496)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων πάγιων στοιχείων 14.332 2.151
Τόκοι εισπραχθέντες 51.437 111.306
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (560.302) (401.038)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Μερίσµατα πληρωθέντα σε µετόχους - (200.000)
Εξοφλήσεις δανείων (1.000.000) -
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (1.000.000) (200.000)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου  (α) + (β) + (γ) 1.343.661 918.162
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 5.715.320 4.797.158
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 7.058.982 5.715.320

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
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

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

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Η Εταιρία είναι θυγατρική της INTRACOM HOLDINGS S.A. (µητρική) η οποία έχει  έδρα στην Ελλάδα και είναι εισηγµένη στο ΧΑ .Το ποσοστό συµµετοχής της INTRACOM HOLDINGS S.A.  στο Μετοχικό Κεφάλαιο της

Εταιρίας είναι 100%. Η Εταιρία ενσωµατώνεται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της INTRACOM HOLDINGS S.A. πλήρως. 
2. ∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των περουσιακών στοιχείων της Εταιρίας.
3. Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2009.
4. ∆εν 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 1.168.993.
5. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού κατά την 31.12.2011 ήταν 428 άτοµα (31.12.2010 : 499 άτοµα).
6. 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  276.097
β) Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων 500
γ) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 1.029.672
δ) Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων 31.928
ε) Απαιτήσεις 489.484
στ) Υποχρεώσεις 751.269
ζ) Αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 783.963
η) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης -
θ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης -

7. Στα συγκρίσιµα Στοιχεία των ανωτέρω Καταστάσεων Οικονοµικής Θέσης και Ταµειακών Ροών έγιναν ανακατατάξεις προκειµένου να καταστούν οµοειδή και συγκρίσιµα µε αυτά της τρέχουσας χρήσης.


