
™∆√πÃ∂π∞ π™√§√°π™ª√À
(¶ÔÛ¿ ÂÎÊÚ·ÛÌ¤Ó· ÛÂ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜  ∂˘ÚÒ) 31.12.2005 31.12.2004
∂¡∂ƒ°∏∆π∫√
Πάγια στοιχεία ενεργητικού 59.102 0 
Αποθέµατα 39.894 0 
Απαιτήσεις από πελάτες 58.841 82 
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 86 48 
™À¡√§√ ∂¡∂ƒ°∏∆π∫√À 157.923 130 

¶∞£∏∆π∫√
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 2.964 15 
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 1.244 0 
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 72.570 95 
Σύνολο υποχρεώσεων (α) 76.778 110 
Μετοχικό Κεφάλαιο 67.924 60 
Λοιπά στοιχεία Καθαρής θέσης µετόχων εταιρίας 13.221 (40)
Σύνολο Καθαρής θέσης µετόχων εταιρίας 81.145 20 
Σύνολο Καθαρής Θέσης (β) 81.145 20 
™À¡√§√ ¶∞£∏∆π∫√À (Á) = (·) + (‚) 157.923 130 

™∆√πÃ∂π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™H™

∆ιεύθυνση έδρας Εταιρίας: 21ΧΛΜ Ν.Ο. Παιανίας Μαρκοπούλου, 19400 Κορωπί Αττικής      
ΑΡ.ΜΑΕ:                             48500/04/Β/01/232(05)
Αρµόδια Αρχή:                     Νοµαρχία Ανατολικής Αττικής                         
Ηµεροµηνία έγκρισης των 
ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων 28/04/2006

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:
Πρόεδρος Σωκράτης Π. Κόκκαλης
Αντιπρόεδρος ∆ηµήτριος Χ. Κλώνης
∆/νων Σύµβουλος      Γεώργιος Ι. Τρουλλινός

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές: Αλέξανδρος Ε. Τζιώρτζης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12371)                              
Ελεγκτική Εταιρία:                            Σ.Ο.Λ. Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών:   Με σύµφωνη γνώµη-Θέµα έµφασης
∆ιεύθυνση διαδικτύου εταιρίας:           www.intracom.com

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες
οικονοµικές καταστάσεις που προβλέπουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών. Ενδεικτικά µπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνση
διαδικτύου της, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία. 

√ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ ∆√À ¢.™.

™.¶. ∫√∫∫∞§∏™
∞.¢.∆. ¶ 695792/31.10.1991

√ ∞¡∆π¶ƒ√∂¢ƒ√™ ∆√À ¢.™.

¢.Ã.∫§ø¡∏™ 
∞.¢.∆. ƒ 539675/06.11.1995

√ ¢π∂À£À¡ø¡ ™Àªµ√À§√™ 

°.π. ∆ƒ√À§§π¡√™
∞.¢.∆. ™ 681748/21.07.1999

√ ¢π∂À£À¡∆∏™ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ∫∞π
¢π√π∫∏∆π∫ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡

∫. ¢. ¶∞§ª√™
∞.¢.∆.  ™  063087/15.10.1995

∞ƒ.  ∞¢∂π∞™ 16941 ∞ã ∆∞•∏™ 

√ ¶ƒ√π™∆∞ª∂¡√™ §√°π™∆∏ƒπ√À

∂. π. ∫√Àº√¶√À§√™
∞.¢.∆.  ∫  892341/16.07.1976
∞ƒ.  ∞¢∂π∞™ 5271 ∞ã ∆∞•∏™ 

Παιανία, 28 Απριλίου 2006

™∆√πÃ∂π∞ ∫∞∆∞™∆∞™∏™ ∞¶√∆∂§∂™ª∞∆ø¡ Ãƒ∏™∏™

(¶ÔÛ¿ ÂÎÊÚ·ÛÌ¤Ó· ÛÂ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜  ∂˘ÚÒ) 31.12.2005 31.12.2004
™‡ÓÔÏÔ Î‡ÎÏÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ 22.166 76 
ªÈÎÙ¿ Î¤Ú‰Ë/(˙ËÌ›Â˜) 5.783 2 
∫¤Ú‰Ë/(˙ËÌ›Â˜) ÚÔ ÊfiÚˆÓ, ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÒÓ, 
ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Î·È ·ÔÛ‚¤ÛÂˆÓ 4.721 2 
∫¤Ú‰Ë/(˙ËÌÈ¤˜) ÚÔ ÊfiÚˆÓ, ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÒÓ Î·È 
ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ 3.699 (48)
∫¤Ú‰Ë/(˙ËÌÈ¤˜) ÚÔ ÊfiÚˆÓ Û‡ÓÔÏÔ 3.192 (49)
Μείον φόροι (1.495) 0 
∫¤Ú‰Ë/(˙ËÌ›Â˜) ÌÂÙ¿ ·fi ÊfiÚÔ˘˜ Û‡ÓÔÏÔ 1.697 (49)
Κατανέµονται σε:
Μετόχους Εταιρίας 1.697 0 

1.697 0 

∫¤Ú‰Ë ÌÂÙ¿ ·fi ÊfiÚÔ˘˜ ·Ó¿ ÌÂÙÔ¯‹ - ‚·ÛÈÎ¿ (ÛÂ Â˘ÚÒ) 0,07 0,00 
¶ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ Ì¤ÚÈÛÌ· ·Ó¿ ÌÂÙÔ¯‹ (ÛÂ Â˘ÚÒ) 0,07 0,00 

™∆√πÃ∂π∞ ∫∞∆∞™∆∞™∏™ ª∂∆∞µ√§ø¡ ∫∞£∞ƒ∏™ £∂™∏™ Ãƒ∏™∏™
(¶ÔÛ¿ ÂÎÊÚ·ÛÌ¤Ó· ÛÂ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜  ∂˘ÚÒ) 31.12.2005 31.12.2004
∫·ı·Ú‹ ı¤ÛË ¤Ó·ÚÍË˜ ¯Ú‹ÛÂˆ˜ 
(1/1/2005 Î·È 1/1/2004 ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·) 20 69  
Kέρδη / (ζηµιές) της χρήσεως µετά από φόρους 1.697 (49)

1.717 20 
Αύξηση / (µειώση) µετοχικού κεφαλαίου 67.117 0 
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα 0 0 
Αύξηση αποθεµατικών λόγω εισφοράς κλάδου 12.109 0 
Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση 202 0 
Αγορές (πωλήσεις) ιδίων µετοχών 0 0 
∫·ı·Ú‹ ı¤ÛË Ï‹ÍË˜ ¯Ú‹ÛË˜ 
(31/12/2005 Î·È 31/12/2004 ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·) 81.145 20 

¶π¡∞∫∞™ ¶ƒ√™∞ƒª√°ø¡ ∆∏™ ∫∞£∞ƒ∏™ £∂™∏™ ∂¡∞ƒ•∏™ ¶∂ƒπ√¢√À 
(1/1/2005 ∫∞π 1/1/2004 ∞¡∆π™∆√πÃ∞) ª∂∆∞•À ∂§§∏¡π∫ø¡ §√°π™∆π∫ø¡ ¶ƒ√∆À¶ø¡ (∂.§.¶.)

∫∞π ¢π∂£¡ø¡ ¶ƒ√∆À¶ø¡ Ãƒ∏ª∞∆√√π∫√¡√ªπ∫∏™ ¶§∏ƒ√º√ƒ∏™∏™ (¢.¶.Ã.¶.)

(¶ÔÛ¿ ÂÎÊÚ·ÛÌ¤Ó· ÛÂ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ∂˘ÚÒ) 01.01.2005 01.01.2004
Σύνολο καθαρής θέσης σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π. 20 69 
Αναµορφώσεις µετάβασης  στα ∆.Π.Χ.Π. 0 0 
™‡ÓÔÏÔ Î·ı·Ú‹˜ ı¤ÛË˜ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ Ù· ¢.¶.Ã.¶. 20 69 

™∆√πÃ∂π∞ ∫∞∆∞™∆∞™∏™ ∆∞ª∂π∞∫ø¡ ƒ√ø¡ Ãƒ∏™∏™
(¶ÔÛ¿ ÂÎÊÚ·ÛÌ¤Ó· ÛÂ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜  ∂˘ÚÒ) 31.12.2005 31.12.2004
ŒÌÌÂÛË ª¤ıÔ‰Ô˜
§ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜
Κέρδη προ φόρων 3.192 (49)
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 1.022 0 
Προβλέψεις / Αποµειώσεις (120) (2)
Συναλλαγµατικές διαφορές 
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας 0 11 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 517 1 
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 691 21 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 16.136 39 
Μείωση / (αύξηση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (25.790) (6)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (517) (1)
Καταβεβληµένοι φόροι (4) (12)
™‡ÓÔÏÔ ÂÈÛÚÔÒÓ / (ÂÎÚÔÒÓ) ·fi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ (·) (4.873) 2 
∂ÂÓ‰˘ÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 0 0 
Αγορά ενσώµατων και άϋλων πάγιων στοιχείων (114) 0 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων πάγιων στοιχείων 0 30 
Τόκοι εισπραχθέντες 0 0 
Ταµειακά διαθέσιµα από εισφερόµενο κλάδο 6.089 0
™‡ÓÔÏÔ ÂÈÛÚÔÒÓ / (ÂÎÚÔÒÓ) ·fi ÂÂÓ‰˘ÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ (‚) 5.975 30 
ÃÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου (747) 0 
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0 0 
Εξοφλήσεις δανείων (15) (15)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) (302) 0 
Μερίσµατα πληρωθέντα 0 0 
™‡ÓÔÏÔ ÂÈÛÚÔÒÓ / (ÂÎÚÔÒÓ) ·fi ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ (Á) (1.064) (15)
∫·ı·Ú‹ ·‡ÍËÛË / (ÌÂ›ˆÛË) ÛÙ· Ù·ÌÂÈ·Î¿ ‰È·ı¤ÛÈÌ· Î·È ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· 
¯Ú‹ÛË˜  (·) + (‚) + (Á) 38 17 

∆·ÌÂÈ·Î¿ ‰È·ı¤ÛÈÌ· Î·È ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ¤Ó·ÚÍË˜ ¯Ú‹ÛË˜ 48 31 
∆·ÌÂÈ·Î¿ ‰È·ı¤ÛÈÌ· Î·È ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· Ï‹ÍË˜ ¯Ú‹ÛË˜ 86 48 

π¡∆ƒ∞∫√ª ∞¡ø¡Àª∏ ∂∆∞πƒπ∞ ∞ªÀ¡∆π∫ø¡ ∏§∂∫∆ƒ√¡π∫ø¡ ™À™∆∏ª∞∆ø¡
™À¡√¶∆π∫∞ √π∫√¡√ªπ∫∞ ™∆√πÃ∂π∞ ∫∞π ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ ∆∏™ Ãƒ∏™∏™ ∞¶√ 01 π∞¡√À∞ƒπ√À 2005 ∂ø™ 31 ¢∂∫∂ªµƒπ√À 2005 
(‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤Ó· ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ Ó. 2190, ¿ÚıÚÔ 135 ÁÈ· ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ Ô˘ Û˘ÓÙ¿ÛÛÔ˘Ó ÂÙ‹ÛÈÂ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜, ÂÓÔÔÈËÌ¤ÓÂ˜ Î·È ÌË, Î·Ù¿ Ù· ¢§¶)

¶ƒ√™£∂∆∞ ™∆√πÃ∂π∞ ∫∞π ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™
1. Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από τη χρήση 2002.
2. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές του ισολογισµού της 31ης ∆εκεµβρίου 2004 µε εξαίρεση τiς προσαρµογές, οι οποίες εµφανίζονται στον πίνακα προσαρµογών της καθαρής θέσης µεταξύ 

Ε.Λ.Π. και ∆.Π.Χ.Π. Η εταιρεία εφαρµόζει τα ∆.Π.Χ.Π. από την 1η Ιανουαρίου 2005.
3. Την 29η ∆εκεµβρίου 2005 εγκρίθηκε από τις αρµόδιες αρχές η απορρόφηση του αποσχιθέντος κλάδου Αµυντικών Συστηµάτων της ΙΝΤΡΑΚΟΜ Ανώνυµη Εταιρεία Συµµετοχών,

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2166/93. Η ηµεροµηνία ισολογισµού µετασχηµατισµού του αποσχιθέντος κλάδου ήταν η 30/09/2005. Όλες οι συναλλαγές που διενεργήθηκαν από την ηµεροµηνία του 
ισολογισµού µετασχηµατισµού και εφεξής έγιναν για λογαριασµό της ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Ως εκ τούτου τα κονδύλια των οικονοµικών 
καταστάσεων της κλειόµενης χρήσης δεν είναι συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα της προηγούµενης χρήσης.

4. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της INTRACOM HOLDINGS S.A. µε έδρα της την Ελλάδα, και η οποία συµµετέχει στο µετοχικό 
κεφάλαιο της Εταιρείας µε ποσοστό 100%. Η ενοποίηση γίνεται µε την µέθοδο της ολικής ενοποιήσης.

5. ∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των περουσιακών στοιχείων της εταιρείας.
6. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή στη λειτουργία της εταιρείας.
7. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού κατά την 31/12/2005 ήταν 378 άτοµα. 
8. Τα ποσά των πωλήσεων και των αγορών µε τα συνδεδεµένα µέρη, ανέρχονται για τη χρήση σε χιλ. ευρώ 8 και χιλ. ευρώ 479  ενώ τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας µε 

συνδεδεµένα µέρη στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, διαµορφώθηκαν σε χιλ. ευρώ 22 και χιλ. ευρώ 43.685 αντίστοιχα.
9. Η έµφαση αναφέρεται στη µη ολοκλήρωση µέχρι σήµερα της διαδικασίας    µεταβίβασης των συµβάσεων από ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ στην ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ.


