
 

  

�ελτίο Τύπου 
 

 
Όµιλος INTRACOM HOLDINGS:   
 
Όγκος πωλήσεων σηµαντικά ενισχυµένος,  υψηλό ανεκτέλεστο 
συµβάσεων και επιστροφή σε κερδοφορία µετά φόρων. 

 

• Ενοποιηµένες πωλήσεις € 522,8 εκατ., αυξηµένες κατά 11%. 

• EBITDA € 37,1 εκατ.  

• Νέες συµβάσεις έτους ύψους €  394 εκατ. 

• Ανεκτέλεστο υπόλοιπο συµβάσεων την 31/12/2019: € 900 εκατ., πλέον € 

208 εκατ. συµβάσεις προς υπογραφή. 

 

Παιανία, 22 Ιουνίου 2020 - Η INTRACOM HOLDINGS (ATHEX: INTKA) ανακοινώνει 

τα ετήσια οικονοµικά αποτελέσµατα για το 2019, σύµφωνα µε τα &ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.  

 

Σχολιάζοντας τα ετήσια οικονοµικά αποτελέσµατα για το 2019, ο �ιευθύνων 

Σύµβουλος του Οµίλου INTRACOM HOLDINGS κ. �ηµήτρης Κλώνης  ανέφερε: 

 

«Οι στόχοι που είχαµε ανακοινώσει για τα βασικά µεγέθη του Οµίλου το 2020,  

επιβεβαιώθηκαν. Οι επιδόσεις του Οµίλου INTRACOM για το 2019 περιλαµβάνουν 

σηµαντικά ενισχυµένο όγκο πωλήσεων, διατήρηση υψηλού ανεκτέλεστου και 

κερδοφορία µετά φόρων. Η υπογραφή σηµαντικών νέων συµβάσεων συνεχίστηκε 

και αυτή τη χρονιά επιβεβαιώνοντας τη δυναµική των εταιριών του Οµίλου στη 

διεκδίκηση νέων έργων. 

Με επαγγελµατισµό και συνέπεια αντιµετωπίσαµε και συνεχίζουµε να 

αντιµετωπίζουµε την πρόκληση που προκύπτει από τις συνέπειες του COVID-19.  Η 

εκτίµησή µας είναι ότι οι επιπτώσεις στα βασικά µεγέθη των θυγατρικών του Οµίλου 

INTRACOM για το 2020 δεν θα είναι σηµαντικές και οποιαδήποτε απώλεια εσόδου θα 

ανακτηθεί στο επόµενο έτος. Στόχος της &ιοίκησης του  Οµίλου INTRACOM είναι η 

θωράκιση των θυγατρικών µε την απαιτούµενη ρευστότητα, και η προσήλωση στον 

µακροπρόθεσµο στρατηγικό σχεδιασµό µας.» 
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Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου 

από σύνολο δραστηριοτήτων 
2019 2018 

Πωλήσεις  € 522,8 εκατ. € 470,7 εκατ. 

Κέρδη προ τόκων, φόρων, 

και αποσβέσεων (EBITDA)  
 € 37,1 εκατ.  € 32,3 εκατ. 

Κέρδη / Ζηµίες προ τόκων, φόρων (EBIT)    € 23,2 εκατ.   € 22,9 εκατ. 

Κέρδη / Ζηµίες προ φόρων (EBT)    € 4,9 εκατ.   € 6,8 εκατ. 

Φόροι   -€4,3 εκατ.  -€9,1 εκατ. 

Κέρδη / Ζηµίες µετά από φόρους   €0,5 εκατ. - €2,3 εκατ. 

Κατανεµόµενα σε: 

- Ιδιοκτήτες µητρικής 

- �ικαιώµατα µειοψηφίας 

 

  € 0,6 εκατ. 

 -€ 0,1 εκατ. 

 

  -€ 0,7 εκατ. 

-€ 1,6 εκατ. 

 

 

 

Οι ενοποιηµένες πωλήσεις ανέρχονται σε € 522,8 εκατ., αυξηµένες κατά 11,1 % 

σε σχέση µε το 2018, που διαµορφώθηκαν σε €470,7 εκατ. Σηµαντικότερος 

παράγοντας αύξησης των πωλήσεων είναι η INTRAKAT µε αύξηση πωλήσεων  23%.  

 

Η λειτουργική κερδοφορία  EBITDA του Οµίλου διαµορφώθηκε σε € 37,1 εκατ.  

 

Τα κέρδη προ φόρων του Οµίλου ανήλθαν σε  € 4,9 εκατ.  έναντι € 6,8 εκατ. το 

2018.  

Κέρδη µετά φόρων € 0,5 εκατ. έναντι ζηµιών -€ 2,3 εκατ. το 2018 

  

Ο Όµιλος INTRAKAT κατέγραψε αυξηµένες πωλήσεις κατά € 54 εκατ. και αυξηµένη 

κερδοφορία. Οι ενοποιηµένες πωλήσεις του διαµορφώθηκαν σε € 286 εκατ. από € 

232,1 εκατ.  το 2018, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 23,2%. Η αύξηση προέρχεται 

κατά κύριο λόγο από την ανάπτυξη αµιγώς κατασκευαστικών έργων.  
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O όµιλος κατέγραψε αύξηση στη λειτουργική του κερδοφορία µε EBITDA € 15,7 

εκατ. έναντι € 9,9 εκατ. το 2018. Σηµαντική αύξηση στην κερδοφορία του µε κέρδη 

προ φόρων € 2,3 εκατ., έναντι € 0,6 εκατ. το 2018. 

 

Ο Όµιλος INTRAKAT µέσα στο έτος υπέγραψε νέες συµβάσεις € 80 εκατ., 

διαµορφώνοντας ανεκτέλεστο υπόλοιπο συµβάσεων την 31/12/2019 ύψους € 375 

εκατ. Πλέον του ανεκτέλεστου, έχει µειοδοτήσει σε νέα έργα ύψους € 208 εκατ., 

για τα οποία αναµένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την υπογραφή τους. 

 

INTRAKAT – όµιλος  2019 2018 

Πωλήσεις  € 286,0 εκατ. € 232,1 εκατ. 

Κέρδη /Ζηµίες προ τόκων, φόρων, 

και αποσβέσεων (Προσαρµοσµένο 

EBITDA)  

€ 15,7 εκατ. € 9,9 εκατ. 

Κέρδη / Ζηµίες προ φόρων (EBT)   € 2,3 εκατ.  € 0,6 εκατ. 

 

 

Ο Όµιλος INTRASOFT INTERNATIONAL καταγράφει ενοποιηµένες πωλήσεις  € 178,1 

εκατ. έναντι € 169,9 εκατ. το 2018. &ιαµορφώνει κέρδη προ φόρων € 3,2 εκατ. 

έναντι € 5,6 εκατ. το 2018. 

 

Ο Όµιλος INTRASOFT έχει µπει σε εξαιρετική επιτυχηµένη πορεία διεκδίκησης νέων 

έργων. Μέσα στο έτος υπέγραψε νέες συµβάσεις αξίας € 238 εκατ., µε αποτέλεσµα  

τo ανεκτέλεστο υπόλοιπο συµβάσεων την 31/12/2019 να ανέρχεται σε € 417 εκατ. 

 

 

 

INTRASOFT INTERNATIONAL – 

όµιλος  
2019 2018 

Πωλήσεις  € 178,1 εκατ. € 169,9 εκατ. 

Κέρδη /Ζηµίες προ τόκων, φόρων, 

και αποσβέσεων (EBITDA)  
€ 14,5 εκατ. € 12,0 εκατ. 

Κέρδη / Ζηµίες προ φόρων (EBT)   € 3,2 εκατ.  € 5,6 εκατ. 
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Η IDE κατέγραψε πωλήσεις € 46,2 εκατ., έναντι € 59,8 εκατ. το 2018. Παρά τη 

µείωση στις πωλήσεις, η εταιρεία ενίσχυσε τα περιθώρια κερδοφορίας της (ως 

ποσοστό επί των πωλήσεών της), µετριάζοντας την µείωση στα κέρδη της.  

 

Υπενθυµίζουµε ότι η IDE στο Η1 2019 είχε καταγράψει υστέρηση πωλήσεων και 

ζηµιές. Οπως είχαµε ενηµερώσει και τότε, στο τέλος του έτους η εταιρία ανέκτησε 

την υστέρηση στις πωλήσεις και υπερκάλυψε τις ζηµιές του Η1 2019. 

  

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της εταιρείας ανέρχεται σε  € 111 εκατ., ενώ οι νέες 

υπογεγραµµένες συµβάσεις ανήλθαν σε  € 76 εκατ. 

 

IDE  2019 2018 

Πωλήσεις  € 46,2 εκατ. € 59,8 εκατ. 

Κέρδη /Ζηµίες προ τόκων, φόρων, 

και αποσβέσεων (EBITDA)  
 € 3,2 εκατ.  € 4,2 εκατ. 

Κέρδη / Ζηµίες προ φόρων (EBT)    € 1,4 εκατ.   € 3,3 εκατ. 

 

 

 

Ο όµιλος της INTRADEVELOPMENT αποτελεί για την Intracom Holdings το όχηµα 

δραστηριοποίησής της στο χώρο της ανάπτυξης ακινήτων. Ο όµιλος µέσα στο 2019 

πραγµατοποίησε κύκλο εργασιών € 6,2 εκατ., κατέγραψε λειτουργικά κέρδη € 0,3 

εκατ. έναντι € 1,7 εκατ. το 2018 και αποτέλεσµα προ φόρων -€ 1,2 εκατ. έναντι - € 

0,8 εκατ. το 2018. 

 

INTRADEVELOPMENT - όµιλος 2019 2018 

Πωλήσεις    € 6,2 εκατ.  € 4,5 εκατ. 

Κέρδη /Ζηµίες προ τόκων, φόρων, 

και αποσβέσεων (EBITDA)  
  € 0,3 εκατ.  € 1,7 εκατ. 

Κέρδη / Ζηµίες προ φόρων (EBT)    - € 1,2 εκατ.   - € 0,8 εκατ. 
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Όπως είχαµε ενηµερώσει µε το δελτίο τύπου για το Η1 2019, η Κ-WIND λόγω 

εξαιρετικά κακών καιρικών συνθηκών κατά το πρώτο τρίµηνο του έτους, δεν 

ακολούθησε την υπεραπόδοση του αντίστοιχου διαστήµατος του 2018. Με 

εξαιρετικά καλούς επόµενους µήνες η υστέρηση στις πωλήσεις περιορίστηκε 

σηµαντικά. Η εταιρία διαµόρφωσε για το 2019 κύκλο εργασιών € 5,0 εκατ. έναντι 

€ 6,7 εκατ. το 2018, EBITDA 3,6 εκατ. και κέρδη προ φόρων € 0,7 εκατ.  

 

 

K-WIND 2019 2018 

Πωλήσεις   € 5,0 εκατ.  € 6,7 εκατ. 

Κέρδη /Ζηµίες προ τόκων, φόρων, 

και αποσβέσεων (EBITDA)  
 € 3,6 εκατ.  € 5,4 εκατ. 

Κέρδη / Ζηµίες προ φόρων (EBT)    € 0,7 εκατ.   € 2,1 εκατ. 

 

 

Οι πωλήσεις της µητρικής εταιρίας παρέµειναν στα επίπεδα του 2018. Το 

αποτέλεσµα της INTRACOM HOLDINGS ανήλθε σε €-10,8 εκατ. και προσδιορίστηκε 

κυρίως από αποµείωση θυγατρικής εταιρίας. 

 

INTRACOM HOLDINGS - Μητρική 2019 2018 

Πωλήσεις     € 2,7 εκατ.    € 2,5 εκατ. 

Κέρδη /Ζηµίες προ τόκων, φόρων, 

και αποσβέσεων (EBITDA)  
    € 0,3 εκατ. -€ 0,2 εκατ. 

Κέρδη / Ζηµίες προ φόρων (EBT)   - € 10,8 εκατ.   - € 1,9 εκατ. 

Προσαρµοσµένο EBT 

(για απαλοιφές εντός Οµίλου) 
  - € 1,6 εκατ.   - € 1,9 εκατ. 
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Σχετικά µε την Intracom Holdings 
Η INTRACOM ιδρύθηκε το 1977 και από το 1990 είναι εισηγµένη στο Χ.Α. Το &εκέµβριο 2005 

µετασχηµατίστηκε σε εταιρία συµµετοχών µε την επωνυµία INTRACOM HOLDINGS, παραµένοντας 

ένας από τους µεγαλύτερους πολυεθνικούς οµίλους τεχνολογίας στη Ν.Α. Ευρώπη. Οι 

σηµαντικότερες εταιρίες του χαρτοφυλακίου της είναι οι: INTRASOFT INTERNATIONAL (ένας 

κορυφαίος ευρωπαϊκός όµιλος παροχής υπηρεσιών και λύσεων πληροφορικής για δηµόσια διοίκηση, 

τράπεζες και µεγάλες επιχειρήσεις), ΙNTRAKAT (ένας από τους πέντε κορυφαίους κατασκευαστικούς 

οµίλους στην Ελλάδα σε έργα υποδοµών υψηλής τεχνολογίας, ενέργειας και περιβάλλοντος), η IDE 

(η µεγαλύτερη εταιρία ανάπτυξης και παραγωγής αµυντικών ηλεκτρονικών συστηµάτων στην 

Ελλάδα), η Κ-WIND (µε δραστηριότητα στην ενέργεια)  και ο όµιλος της INTRADEVELOPMENT 

(ανάπτυξη οικιστικών, εµπορικών και τουριστικών ακινήτων στην Ελλάδα).  

 

Ως όµιλος, η INTRACOM HOLDINGS απασχολεί περίπου 2.800 εργαζόµενους και διατηρεί θυγατρικές 

ή/και γραφεία αντιπροσώπευσης σε 16 χώρες. Περισσότερες πληροφορίες: www.intracom.com 

 

Πληροφορίες για θέµατα Τύπου 

T: 210 – 667 4491, E: ir@intracom.com 

 


