ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Όμιλος INTRACOM HOLDINGS : Αποτελέσματα Α’ εξαμήνου 2022
Τα αποτελέσματα του Ομίλου στις 30/6/2022 δεν περιλαμβάνουν το κέρδος ύψους
€ 47 εκατ., από την πώληση ποσοστού της INTRAKAT που πραγματοποιήθηκε στις
5/7/2022, ενώ έχουν επιβαρυνθεί από το αρνητικό αποτέλεσμα της INTRAKAT,
από απομείωση υπεραξίας θυγατρικής και κόστος διάθεσης μετοχών.
Επισημαίνεται ότι η εικόνα των αποτελεσμάτων του Ομίλου αντιστρέφεται
πλήρως στο τέλος της χρήσης 2022 με την εγγραφή του προαναφερόμενου
κέρδους των €47 εκατ. από την πώληση ποσοστού της INTRAKAT.
Α’εξάμηνο 2022
•

Πωλήσεις Ομίλου:

€ 126,5 εκατ.

•

Αποτέλεσμα προ φόρων (ΕΒΤ) Ομίλου:

-€ 46,3 εκατ.

•

Ταμειακά διαθέσιμα Ομίλου:

€ 191,3 εκατ.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα για το Α’ εξάμηνο 2022, ο Διευθύνων
Σύμβουλος του Ομίλου INTRACOM κ. Δημήτρης Κλώνης ανέφερε:
« Το 2022 είναι για την INTRACOM HOLDINGS χρονιά μετασχηματισμού και
διαμόρφωσης του νέου της προφίλ ως εταιρείας επενδύσεων. Η αξιοποίηση των
ισχυρών ταμειακών διαθεσίμων της και των λοιπών στοιχείων του ενεργητικού της,
θα της εξασφαλίσουν επιτυχή μετάβαση και την απαιτούμενη κερδοφορία.»

Παιανία, 30 Σεπτεμβρίου 2022
Η INTRACOM HOLDINGS (ATHEX: INTKA) ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα
για το Α’ εξάμηνο του 2022, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.
ΟΜΙΛΟΣ INTRACOM
Βασικά Ενοποιημένα
Οικονομικά Μεγέθη

Η1 2022

Η1 2021
Αναμορφωμένα

Πωλήσεις

€ 126,5 εκατ.

€ 119,2 εκατ.

Αναμορφωμένο Αποτέλεσμα προ
τόκων, φόρων, και αποσβέσεων
(EBITDA)

-€ 11,5 εκατ.

-€ 7,7 εκατ.

Αποτέλεσμα προ τόκων, φόρων
(EBIT)

-€ 41,6 εκατ.

-€ 11,7 εκατ.

Αποτέλεσμα προ φόρων (EBT)

-€ 46,3 εκατ.

-€ 16,9 εκατ.

Φόροι

-€ 0,1 εκατ.

-€ 1,0 εκατ.

Αποτέλεσμα μετά από φόρους
(ΕΑΤ) από διακοπείσες
δραστηριότητες
Αποτέλεσμα μετά από φόρους
(ΕΑΤ)
Κατανεμόμενα σε:
- Ιδιοκτήτες μητρικής
- Δικαιώματα μειοψηφίας

€1,8 εκατ.

- € 46,4 εκατ.

-€16,1 εκατ.

-€ 32,0 εκατ.
-€ 14,4 εκατ.

-€ 9,3 εκατ.
-€ 6,8 εκατ.

Το πρώτο εξάμηνο του 2022, το αποτέλεσμα του Ομίλου συνεχίζει να δέχεται
αρνητική επίδραση από την κατασκευαστική του δραστηριότητα μέσω της INTRAKAT
αλλά και από την INTRADEVELOPMENT. Επιπλέον, περιλαμβάνει κόστος απομείωσης
υπεραξίας θυγατρικής καθώς και κόστος διάθεσης μετοχών.
Οι ενοποιημένες πωλήσεις διαμορφώνονται σε € 126,5 εκατ., έναντι € 119,2 εκατ.,
αναμορφωμένων για τα μεγέθη της NETCOMPANY INTRASOFT που δεν ενοποιείται
πλέον στον Όμιλο. Η λειτουργική κερδοφορία EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε στα
-€ 11,5 εκατ. έναντι -€ 7,7 εκατ. το Η1 2021. Το αποτέλεσμα προ φόρων
διαμορφώθηκε σε -€ 46,3 εκατ. έναντι -€ 16,9 εκατ. το Η1 2021.
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1.

Η INTRACOM HOLDINGS (μητρική εταιρεία), με θετικό αναμορφωμένο
λειτουργικό αποτέλεσμα EBITDA, καταλήγει σε ζημίες προ φόρων € 27,9 εκατ.
λόγω της απομείωσης της συμμετοχής της στην INTRADEVELOPMENT και του
κόστους διάθεσης μετοχών.
Στο β’ εξάμηνο 2022, με τις εγγραφές του μερίσματος των € 46 εκατ. από την
INTRACOM TECHNOLOGIES και του κέρδους από την πώληση ποσοστού της
INTRAKAT, η εικόνα των αποτελεσμάτων αντιστρέφεται πλήρως οδηγώντας την
INTRACOM HOLDINGS σε σημαντική κερδοφορία.
INTRACOM HOLDINGS - Μητρική

Η1 2022

Η1 2021

Πωλήσεις

€ 1,0 εκατ.

€ 1,3 εκατ.

Αναμορφωμένο Αποτέλεσμα προ τόκων,
φόρων, και αποσβέσεων (EBITDA)

€ 1,6 εκατ.

€ 0,5 εκατ.

- € 27,9 εκατ.

- € 0,3 εκατ.

Αποτέλεσμα προ φόρων (EBT)

2.

Η IDE, εταιρία έντονα εξαγωγικού χαρακτήρα, με επιτυχημένες συνεργασίες με
ηγέτιδες εταιρείες παγκοσμίως, διαθέτει προηγμένη τεχνολογική υποδομή και
παραγωγικές δυνατότητες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αμυντικών
εφαρμογών. Το Η1 2022, καταγράφει πωλήσεις € 24,8 εκατ. και αναμορφωμένο
λειτουργικό αποτέλεσμα -€ 0,3 εκατ.
Το αποτέλεσμα προ φόρων διαμορφώνεται σε -€ 6,9 εκατ., λόγω κόστους
διάθεσης μετοχών.
Το δεύτερο εξάμηνο της IDE αναμένεται να είναι σημαντικά ισχυρότερο σε
πωλήσεις και λειτουργικά κερδοφόρο, σε αναμορφωμένο αποτέλεσμα.
IDE (Intracom Defense)

Η1 2022

Η1 2021

Πωλήσεις

€ 24,8 εκατ.

€ 30,3 εκατ.

Αναμορφωμένο Αποτέλεσμα προ τόκων,
φόρων, και αποσβέσεων (EBITDA)

- € 0,3 εκατ.

€ 0,8 εκατ.

-€ 6,9 εκατ.

€ 0,1 εκατ.

Αποτέλεσμα προ φόρων (EBT)
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3.

Η INTRADEVELOPMENT, η εταιρία του Ομίλου που δραστηριοποιείται στο χώρο
της ανάπτυξης ακινήτων, ολοκλήρωσε την πώληση των έργων που ανέπτυσσε
τα τελευταία χρόνια, και βρίσκεται σε φάση σχεδιασμού των επόμενων.
Τα αποτελέσματά της επιβαρύνονται κατά € 5,7 εκατ. λόγω απομείωσης
υπεραξίας στην ΚΕΚΡΩΨ.

INTRADEVELOPMENT
Πωλήσεις
Αποτέλεσμα προ τόκων, φόρων,
και αποσβέσεων (EBITDA)
Αποτέλεσμα προ φόρων (EBT)

4.

Η1 2022

Η1 2021

€ 0,0 εκατ.

€ 0,3 εκατ.

-€ 2,6 εκατ.

-€ 2,5 εκατ.

- € 8,4 εκατ.

- € 3,2 εκατ.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου INTRAKAT διαμορφώθηκαν σε € 103,1
εκατ. αυξημένες κατά 18,5% σε σχέση με το Η1 2021. Παρά την αύξηση των
πωλήσεων το αναμορφωμένο λειτουργικό αποτέλεσμα EBITDA διαμορφώθηκε
σε -€ 6,5 εκατ. έναντι -€ 5,4 εκατ. το Η1 2021. Επισημαίνεται ότι από τις
5/7/2022 η συμμετοχή της INTRACOM HOLDINGS στην INTRAKAT ανέρχεται σε
5,09% ως αποτέλεσμα πώλησης του ποσοστού της.
INTRAKAT – Όμιλος
Πωλήσεις
Αναμορφωμένο Αποτέλεσμα προ τόκων,
φόρων, και αποσβέσεων (EBITDA)
Αποτέλεσμα προ φόρων (EBT)
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Η1 2022

Η1 2021

€ 103,1 εκατ.

€ 87,0 εκατ.

€ -6,5 εκατ.

€ -5,4 εκατ.

€ -18,5 εκατ.

€ -13,5 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 Δεκέμβριο 2005
μετασχηματίστηκε σε εταιρία συμμετοχών με την επωνυμία INTRACOM HOLDINGS,
παραμένοντας ένας από τους μεγαλύτερους πολυεθνικούς ομίλους τεχνολογίας στη Ν.Α.
Ευρώπη. Οι σημαντικότερες θυγατρικές του χαρτοφυλακίου της είναι οι: IDE (η μεγαλύτερη
εταιρία ανάπτυξης και παραγωγής αμυντικών ηλεκτρονικών συστημάτων στην Ελλάδα και η
INTRADEVELOPMENT (εταιρεία ανάπτυξης οικιστικών, εμπορικών και τουριστικών ακινήτων
στην Ελλάδα). Η συμμετοχή της Εταιρείας στον Όμιλο ΙNTRAKAT (από τους κορυφαίους
κατασκευαστικούς ομίλους στην Ελλάδα σε έργα υποδομών υψηλής τεχνολογίας), από
5/7/2022 ανέρχεται σε 5,09%
Ως όμιλος, η INTRACOM HOLDINGS την 30/6/2022, απασχολούσε 1.000 εργαζόμενους και
διατηρούσε θυγατρικές ή/και γραφεία αντιπροσώπευσης σε 5 χώρες.
Περισσότερες πληροφορίες: www.intracom.com
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε:
Ειρήνη Μάτσικα
T: 210 – 667 4491
E: ir@intracom.com
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