
 

  

Δελτίο Τύπου 
 

 
Όμιλος INTRACOM HOLDINGS: Αποτελέσματα Α’ εξαμήνου 2021 
 
H υποχώρηση στα αποτελέσματα του Ομίλου είναι παροδική, λόγω 
της κατασκευαστικής του δραστηριότητας, και σε καμιά περίπτωση 
δεν συμβαδίζει με τις ισχυρές προοπτικές του στο άμεσο μέλλον, 
ούτε και με τη σταθερά θετική επίδοση της INTRASOFT 
INTERNATIONAL και της INTRACOM DEFENSE.   
 

• Πωλήσεις:  € 220 εκατ.  

• Λειτουργική κερδοφορία EBITDA : €2,2 εκατ. 

• Αποτέλεσμα πρό φόρων ΕΒΤ: -€14,0 εκατ. 

• Υπογραφή σημαντικών νέων συμβάσεων ύψους €  490 εκατ. 

• Σημαντικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων την 30/6/2021: € 1,8 δισ., 

(εκ των οποίων τα  € 355 εκατ. είναι έργα προς υπογραφή). 

 

Παιανία, 30 Σεπτεμβρίου 2021  

 

Η INTRACOM HOLDINGS (ATHEX: INTKA) ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα 

για το Α’ εξάμηνο του 2021, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.  

 

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα για το Η12021, ο Διευθύνων    

Σύμβουλος του Ομίλου INTRACOM κ. Δημήτρης Κλώνης  ανέφερε: 

 

«  Τα οικονομικά μεγέθη του εξαμήνου σε καμία περίπτωση δεν αντικατοπτρίζουν 

τη δυναμική των εταιριών του Ομίλου INTRACOM.  

Εργαζόμαστε συστηματικά διαμορφώνοντας τις συνθήκες που θα εντάξουν τον 

Όμιλο INTRACOM ανάμεσα στους δυναμικότερους της επόμενης ημέρας. Αν κάτι 

έχουμε αποδείξει στην μακρόχρονη πορεία μας είναι η ανθεκτικότητα στις 

αντιξοότητες και η προσαρμοστικότητα στα πιο σύγχρονα επιχειρηματικά 

δεδομένα.» 
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ΟΜΙΛΟΣ INTRACOM 

Βασικά Ενοποιημένα Οικονομικά Μεγέθη  
Η1 2021 Η1 2020 

Πωλήσεις  € 220,0 εκατ. € 216,6 εκατ. 

Κέρδη προ τόκων, φόρων, 

και αποσβέσεων (EBITDA)  
€ 2,2 εκατ. € 12,6 εκατ. 

Κέρδη / Ζημίες προ τόκων, φόρων (EBIT)  -€ 5,9 εκατ. € 5,9 εκατ. 

Κέρδη / Ζημίες προ φόρων (EBT)  -€ 14,0 εκατ. -€ 2,3 εκατ. 

Φόροι  - €2,1 εκατ. - €1,2 εκατ. 

Κέρδη / Ζημίες μετά από φόρους (ΕΑΤ) 

 
- €16,1 εκατ. - €3,5 εκατ. 

Κατανεμόμενα σε: 

- Ιδιοκτήτες μητρικής 

- Δικαιώματα μειοψηφίας 

 

-€ 9,3 εκατ. 

-€ 6,8 εκατ. 

 

-€ 2,0 εκατ. 

-€ 1,5 εκατ. 

 

 

Το πρώτο εξάμηνο του 2021, το λειτουργικό αποτέλεσμα του Ομίλου συνεχίζει να 

δέχεται πίεση που προέρχεται κυρίως από την επίδραση της πανδημίας στην 

κατασκευαστική του δραστηριότητα μέσω της INTRAKAT αλλά και από την 

INTRADEVELOPMENT. Οι καθυστερήσεις στη έναρξη νέων έργων, καθώς και η 

γενικευμένη αύξηση του κόστους παραγωγής, μεταθέτουν χρονικά την ανάκαμψη 

των μεγεθών και την ανάκτηση όποιας απώλειας. Η κερδοφορία του τεχνολογικού 

τομέα του Ομίλου, μέσω της INTRASOFT INTERNATIONAL και της IDE, απορροφά 

μέρος της επίδρασης των κατασκευών. 

   

Σε συνέχεια αυτών, οι ενοποιημένες πωλήσεις διαμορφώνονται σε € 220,0 εκατ., 

έναντι € 216,6 εκατ., το αντίστοιχο διάστημα του 2020. Η λειτουργική κερδοφορία 

EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε στα € 2,2 εκατ. έναντι € 12,6 εκατ.  το Η1 2020. 

Το αποτέλεσμα προ φόρων διαμορφώθηκε σε €-14,0 εκατ. έναντι € -2,3 εκατ. το 

Η1 2020. 
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1. Ο Όμιλος INTRASOFT INTERNATIONAL στο Η1 2020 συνέχισε την επιτυχημένη του 

πορεία τόσο σε επίπεδο πωλήσεων όσο και λειτουργικής κερδοφορίας. Κατέγραψε 

αύξηση πωλήσεων κατά 8,4% (Η1 2021: € 101,1 εκατ., Η1 2020: € 93,3 εκατ.), και 

αύξηση στο EBITDA από € 9,5 εκατ. το Η1 2020 σε  € 9,9 εκατ. το Η1 2021. Τα 

κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €3,0 εκατ. έναντι € 3,3 εκατ. το Η1 2020. 

 

Η υπογραφή νέων συμβάσεων έφτασε το Η12021 στα € 297 εκατ., 

διαμορφώνοντας ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων στις 30/6/2021 που 

προσεγγίζει τα € 900 εκατ. 

 

 

INTRASOFT INTERNATIONAL – 

Όμιλος  
Η1 2021 Η1 2020 

Πωλήσεις  € 101,1 εκατ. € 93,3 εκατ. 

Κέρδη /Ζημίες προ τόκων, φόρων, 

και αποσβέσεων (EBITDA)  
€ 9,9 εκατ. € 9,5 εκατ. 

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

 

 

 

2. Το Η1 2021 η IDE καταγράφει πωλήσεις € 30,3 εκατ. και λειτουργικό αποτέλεσμα 

€ 0,8 εκατ. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώνονται σε € 0,1 εκατ. έναντι €1,5 εκατ. 

το Η1 2020. Η πίεση στα περιθώρια κερδοφορίας της εταιρίας οφείλεται στη 

σύνθεση των πωληθέντων της. Το Η2 αναμένεται να είναι βελτιωμένο. 

Η εταιρία την 30/6/2021 έχει  ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων  € 95 εκατ. 

 

IDE (Intracom Defense) Η1 2021 Η1 2020 

Πωλήσεις  € 30,3 εκατ. € 32,7 εκατ. 

Κέρδη /Ζημίες προ τόκων, φόρων, 

και αποσβέσεων (EBITDA)  
 € 0,8 εκατ.  € 2,6 εκατ. 

Κέρδη / Ζημίες προ φόρων (EBT)    € 0,1 εκατ.   € 1,5 εκατ. 
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3. Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου INTRAKAT διατηρήθηκαν σε € 87,0 εκατ., 

όπως και στο Η1 2020. Ως συνέπεια όσων προαναφέρθηκαν, το λειτουργικό 

αποτέλεσμα EBITDA διαμορφώθηκε σε -€ 5,8 εκατ. έναντι € 2,7 εκατ. το Η1 2020.  

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας  

προτεραιότητα της εταιρίας ήταν η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων εκτέλεσης και 

παράδοσης των έργων της. Έτσι, η εταιρία κατάφερε να ολοκληρώσει τις 

δεσμευτικές της συμφωνίες σε σχέση με τα σημαντικά της έργα και ειδικά σε αυτό 

των 14 Περιφερειακών Αεροδρομίων πέτυχε την έγκαιρη παράδοσή του σε πλήρη 

επιχειρησιακή λειτουργία. 

 

Στο Η1 του 2021 ο Όμιλος INTRAKAT υπέγραψε νέες συμβάσεις ύψους € 186 εκατ. 

και την 30/6/2021  διαθέτει ανεκτέλεστο υπόλοιπο υπογεγραμμένων συμβάσεων 

ύψους € 423 εκατ. Πλέον του ανεκτέλεστου, ο όμιλος INTRAKAT, έχει μειοδοτήσει 

σε νέα έργα ύψους € 355 εκατ., διαμορφώνοντας ανεκτέλεστο υπόλοιπο που 

προσεγγίζει τα €800 εκατ. 

 

 

INTRAKAT – Όμιλος  Η1 2021 Η1 2020 

Πωλήσεις  € 87,0 εκατ. € 87,0 εκατ. 

Κέρδη /Ζημίες προ τόκων, φόρων, 

και αποσβέσεων (EBITDA)  
   € -5,8 εκατ.    € 2,7 εκατ. 

Κέρδη / Ζημίες προ φόρων (EBT)   € -13,5 εκατ.  € -4,0 εκατ. 

 

 

4. 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 ανάπτυξης των επόμενων.  

 

INTRADEVELOPMENT  Η1 2021 Η1 2020 

Πωλήσεις  € 0,3 εκατ. € 0,0 εκατ. 

Κέρδη /Ζημίες προ τόκων, φόρων, 

και αποσβέσεων (EBITDA)  
 -€ 2,5 εκατ.  -€ 0,3 εκατ. 

Κέρδη / Ζημίες προ φόρων (EBT)    - € 3,2 εκατ.   - € 0,7 εκατ. 
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INTRACOM HOLDINGS - Μητρική Η1 2021 Η1 2020 

Πωλήσεις     € 1,3 εκατ.    € 1,4 εκατ. 

Κέρδη /Ζημίες προ τόκων, φόρων, 

και αποσβέσεων (EBITDA)  
  € 0,5 εκατ.   -€ 1,1 εκατ. 

ΕΒΤ    - € 0,3 εκατ.   - € 2,1 εκατ. 

 

 

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  3.200 εργαζόμενους και 

διατηρεί θυγατρικές ή/και γραφεία αντιπροσώπευσης σε 16 χώρες. Περισσότερες 

πληροφορίες: www.intracom.com 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε: 

 

Ειρήνη Μάτσικα 

T: 210 – 667 4491,            

E: ir@intracom.com 

 

 

http://www.intracom.com/

