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Παιανία, 14 Δεκεμβρίου 2020 - Η INTRACOM HOLDINGS (ATHEX: INTKA) 
ανακοινώνει βασικά οικονομικά μεγέθη για το τρίτο τρίμηνο και το εννεάμηνο  
του 2020.  
 
Σε απάντηση της από 18/11/2020 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και με 
βάση τη συνήθη πρακτική της, προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η 
INTRACOM HOLDINGS ανακοινώνει τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου για το 
τρίτο τρίμηνο του 2020 και συνολικά για το εννεάμηνο του ίδιου έτους. Σε συνέχεια 
της μεταβίβασης της K-WIND την 25/6/2020, τα μεγέθη της δεν περιλαμβάνονται 
στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες. Για λόγους συγκρισιμότητας τα ενοποιημένα 
οικονομικά μεγέθη του 2019 έχουν αναμορφωθεί ανάλογα.    
 

 
 Ενοποιημένες πωλήσεις 9M 2020 στα € 312,6 εκατ., έναντι πωλήσεων        

€ 364 εκατ. το 9Μ 2019. 

 EBITDA στα € 9,6 εκατ., έναντι € 20,2 εκατ. στο 9Μ 2019 

 Με εξαίρεση την κατασκευαστική δραστηριότητα, οι υπόλοιπες 
δραστηριότητες του Ομίλου παρουσιάζουν σημαντικά βελτιωμένα 
αποτελέσματα. 

 Νέες συμβάσεις εννεαμήνου ύψους €  625 εκατ. 

 Ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων την 30/9/2020: € 1,3 δισ. 
 

 

 
 

Βασικά Ενοποιημένα 
Οικονομικά Μεγέθη
(σε € εκατ.)

9Μ
 2020

9Μ 
2019

Δ%
Q3

 2020
Q3

 2019
Δ%

Πωλήσεις 312,6 364,0 -14,1% 96,0 134,8 -28,8%

Κέρδη προ φόρων τόκων και 
αποσβέσεων (EBITDA)

9,6 20,2 -52,6% -3,1 6,6

Κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) 0,4 11,2 -96,3% -5,6 3,5
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Η αρνητική επίδραση της πανδημίας στην κατασκευαστική δραστηριότητα του 
Ομίλου οδήγησε σε υποχώρηση των ενοποιημένων οικονομικών μεγεθών στο 
εννεάμηνο του 2020 έναντι του εννεάμηνου 2019, με τη σημαντικότερη επιβάρυνση 
να προέρχεται από το τρίτο τρίμηνο.  Οι καθυστερήσεις στην απορρόφηση 
κατασκευαστικών έργων που υλοποιούνται, όσο και στην υπογραφή νέων 
κατασκευαστικών  έργων, επηρέασαν σημαντικά όλα τα οικονομικά μεγέθη του 
Ομίλου.  
Κατά συνέπεια, οι πωλήσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε € 312,6 εκατ. έναντι      
€364 εκατ. το εννεάμηνο 2019, και η λειτουργική κερδοφορία EBITDA 
διαμορφώθηκε σε € 9,6 εκατ. έναντι € 20,2 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2019.  
Η λειτουργική κερδοφορία ΕΒΙΤ του 9Μ 2020 είναι οριακά θετική, καθώς το Q3 2020 
διαμόρφωσε ζημίες € 5,6 εκατ. 
 

 
 
Ο τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου κατά το Q3 2020 παρουσίασε αύξηση € 17,4 
εκατ. ως συνέπεια της ανάγκης ενίσχυσης των εταιριών με κεφάλαιο κίνησης. Την 
31/12/2019, ο τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου ανερχόταν σε € 202 εκατ. 
 
 
Η εξάπλωση του COVID-19 στον Όμιλο INTRACOM HOLDINGS έχει επίδραση κυρίως 
στην κερδοφορία του, στο βαθμό που επηρεάζει την κατασκευαστική του 
δραστηριότητα. Οι υπόλοιπες δραστηριότητες αν και έχουν σημαντικά βελτιωμένα 
μεγέθη δεν είναι σε θέση να απορροφήσουν την παραπάνω επίδραση. Το δεύτερο 
και ισχυρότερο κύμα της πανδημίας και των απαραίτητων περιοριστικών μέτρων 
δεν αφήνουν περιθώρια ανάκτησης των απωλειών μέσα στο έτος, αντίθετα 
εκτιμάται ότι θα τα  επιβαρύνουν περαιτέρω. 
Επιπλέον, ο Όμιλος ελέγχει συστηματικά κάθε παράγοντα κινδύνου και εξετάζει την 
επίδραση της πανδημίας σε όλα τα στοιχεία του ενεργητικού του, προκειμένου να 
αποτυπωθούν εύλογα στις οικονομικές του καταστάσεις. Η εν λόγω επίδραση δεν 

Στοιχεία Δανεισμού 
(σε € εκατ.)

30/06/2020 30/09/2020
Δ 

Q3 2020

Τραπεζικός Δανεισμός 158,7 176,0 17,4

Χρηματοοικονομικές μισθώσεις 6,6 6,3 -0,3

Ταμειακά Διαθέσιμα 62,8 55,6 -7,2

Καθαρός Δανεισμός 102,5 126,8 24,3
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είναι δυνατόν να ποσοτικοποιηθεί στην παρούσα χρονική στιγμή, δεδομένου του 
εξαιρετικά ρευστού περιβάλλοντος.   
Ο Όμιλος εφαρμόζει σχολαστικά όλα τα επιβεβλημένα μέτρα για την προάσπιση της 
υγείας των εργαζομένων και συνεργατών του και διασφαλίζει την απρόσκοπτη 
λειτουργία των θυγατρικών του.  
Παρά τα επιβαρυμένα ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη του έτους και την έντονη 
αβεβαιότητα σχετικά με την εξέλιξη της πανδημίας, η Διοίκηση του Ομίλου, 
παραμένει αισιόδοξη  ότι οι όποιες απώλειες είναι ανακτήσιμες μέσα στα επόμενα 
έτη. 
 
 
 
 
 
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 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), η IDE (η μεγαλύτερη εταιρία ανάπτυξης και παραγωγής αμυντικών 
ηλεκτρονικών συστημάτων στην Ελλάδα), και ο όμιλος της INTRADEVELOPMENT (ανάπτυξη 
οικιστικών, εμπορικών και τουριστικών ακινήτων στην Ελλάδα).  
Ως όμιλος, η INTRACOM HOLDINGS απασχολεί περισσότερους από  3.000 εργαζόμενους και 
διατηρεί θυγατρικές ή/και γραφεία αντιπροσώπευσης σε 16 χώρες. Περισσότερες 
πληροφορίες: www.intracom.com 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε: 
T: 210 – 667 4491, E: ir@intracom.com 

 


