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Όµιλος INTRACOM HOLDINGS:   
Επαναπροσδιορίζει τη διάρθρωση των συµµετοχών του και τη δοµή 
των δραστηριοτήτων του, παρουσιάζοντας σταθερά επίπεδα 
πωλήσεων και EBITDA µε αυξηµένη κερδοφορία προ φόρων. 
 

• Ενοποιηµένες πωλήσεις από συνολικές δραστηριότητες € 200,7 εκατ. 

έναντι € 197,4 εκατ.  το αντίστοιχο διάστηµα του 2017 

• EBITDA € 13,7 εκατ. Αναµορφωµένο EBITDA € 14,4 εκατ. 

• Νέες συµβάσεις εξαµήνου ύψους €  162 εκατ. 

• Ανεκτέλεστο υπόλοιπο συµβάσεων την 30/6/2018: € 882 εκατ. 

 

Παιανία, 24 Σεπτεµβρίου 2018 - Η INTRACOM HOLDINGS (ATHEX: INTKA) 

ανακοινώνει τα οικονοµικά αποτελέσµατα για το Α’ εξάµηνο του 2018, σύµφωνα 

µε τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.  

 

Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου 

από σύνολο δραστηριοτήτων 
Η1 2018 Η1 2017 

Πωλήσεις  € 200,7 εκατ. € 197,4 εκατ. 

Κέρδη προ τόκων, φόρων, 

και αποσβέσεων (EBITDA)  
 € 13,7 εκατ.  € 13,8 εκατ. 

Κέρδη / Ζηµίες προ τόκων, φόρων (EBIT)    € 9,3 εκατ.   € 9,9 εκατ. 

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

Φόροι   -€2,3 εκατ.  -€ 2,3 εκατ. 

Κέρδη / Ζηµίες µετά από φόρους - €0,5 εκατ. -€ 1,2 εκατ. 

Κατανεµόµενα σε: 

- Ιδιοκτήτες µητρικής 

- �ικαιώµατα µειοψηφίας 

 

  -€ 0,8 εκατ. 

   € 0,3εκατ. 

 

  € 0,1 εκατ. 

 -€ 1,3 εκατ. 
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• Σε εφαρµογή του στρατηγικού του σχεδιασµού και υλοποιώντας 

αποφάσεις των ΤΓΣ ο Οµιλος INTRACOM HOLDINGS προχωράει σε 

αναδιάρθρωση στοιχείων του ενεργητικού του. 

• Οι Οικονοµικές καταστάσεις των Οµίλων INTRAKAT και INTRASOFT 

INTERNATIONAL περιλαµβάνουν συνεχιζόµενες και διακοπείσες 

δραστηριότητες.   

 

Οι ενοποιηµένες πωλήσεις από συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες 

ανέρχονται σε € 200,7 εκατ., αυξηµένες κατά 1,7 % σε σχέση µε το αντίστοιχο 

διάστηµα του 2017 (Πωλήσεις Η1 2017: €197,4 εκατ.) 

 

Η λειτουργική κερδοφορία  EBITDA του Οµίλου διαµορφώθηκε σε € 13,7 εκατ. 

έναντι € 13,8 εκατ. το Η1 2017. Το EBITDA του Οµίλου επιβαρύνεται κατά -€ 0,7 

εκατ., από το αποτέλεσµα θυγατρικής υπό εκκαθάριση. Το αναµορφωµένο EBITDA 

του Οµίλου για το Η1 2018 ανέρχεται σε € 14,4 εκατ. 

 

Τα κέρδη προ φόρων του Οµίλου ανήλθαν σε  € 1,8 εκατ.  αυξηµένα κατά 70% σε 

σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2017. (ΕΒΤ Η1 2017: € 1,1 εκατ.)  

  

Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων του Οµίλου η INTRAKAT 

εστιάζει πλέον  στους τοµείς των κατασκευών, ΣOΙΤ, και παραχωρήσεων, 

µεταβιβάζοντας τις δραστηριότητες της Ενέργειας και του Real Estate  στην 

INTRACOM HOLDINGS. Οι προς πώληση δραστηριότητες δηµοσιεύονται στις 

καταστάσεις του Οµίλου Intrakat ως διακοπείσες. Σε επίπεδο ενοποιηµένων 

µεγεθών του Οµίλου INTRACOM HOLDINGS τα µεγέθη εµφανίζονται συνολικά 

καθώς οι παραπάνω δραστηριότητες παραµένουν στον Οµιλο. 

 

Οι ενοποιηµένες πωλήσεις του Οµίλου INTRAKAT από συνεχιζόµενες και 

διακοπείσες δραστηριότητες, διαµορφώθηκαν σε € 86,9 εκατ. από € 78,1 εκατ.  

το Η1 2017.  

O Οµιλος κατέγραψε αύξηση στη λειτουργική του κερδοφορία κατά 15,3%, µε 

EBITDA € 6,8 εκατ. έναντι € 5,9 εκατ. το Η1 2017.  

Την 30/6/2018 ο Οµιλος INTRAKAT διαθέτει ανεκτέλεστο υπόλοιπο ύψους € 423 

εκατ. Πλέον του ανεκτέλεστου, ο όµιλος INTRAKAT, έχει µειοδοτήσει σε νέα έργα 

ύψους € 128 εκατ., για τα οποία αναµένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για 

την υπογραφή τους. 
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INTRAKAT – όµιλος (συνεχιζόµενες 

και διακοπείσες δραστηριότητες) 
Η1 2018 Η1 2017 

Πωλήσεις  € 86,9 εκατ. € 78,1 εκατ. 

Κέρδη /Ζηµίες προ τόκων, φόρων, 

και αποσβέσεων (EBITDA)  
€ 6,8 εκατ. € 5,9 εκατ. 

Κέρδη / Ζηµίες προ φόρων (EBT)   -€ 0,3 εκατ.  -€ 1,5 εκατ. 

 

 

INTRAKAT – όµιλος  

(συνεχιζόµενες δραστηριότητες) 
Η1 2018 Η1 2017 

Πωλήσεις  € 81,9 εκατ. € 75,5 εκατ. 

Κέρδη /Ζηµίες προ τόκων, φόρων, 

και αποσβέσεων (EBITDA)  
€ 6,1 εκατ. € 5,6 εκατ. 

Κέρδη / Ζηµίες προ φόρων (EBT)  € 1,0 εκατ.  € 0,5 εκατ. 

 

 

 

Οπως είχε αναφερθεί και στα αποτελέσµατα του 2017, το συνολικό αποτέλεσµα 

της INTRASOFT INTERNATIONAL καθώς και του Οµίλου, επιβαρύνεται µε το 

αποτέλεσµα της θυγατρικής Global Net Solutions, η οποία έχει τεθεί σε 

εκκαθάριση. Η επίδραση της GNS στα αποτελέσµατα του εξαµήνου ανέρχεται σε -€ 

0,7 εκατ. 

 

Χωρίς το αποτέλεσµα της GNS, ο όµιλος INTRASOFT INTERNATIONAL καταγράφει 

ενοποιηµένες πωλήσεις € 80,9 εκατ. έναντι € 84,8 εκατ. το αντίστοιχο διάστηµα 

του 2017. Συγκρατεί ωστόσο τα επίπεδα της κερδοφορίας στα επίπεδα του Η1 

2017, τόσο σε επίπεδο EBITDA όσο και σε προ φόρων.  

To ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανέρχεται σε € 377 εκατ., ενώ µέσα στο πρώτο 

εξάµηνο της χρονιάς υπέγραψε νέες συµβάσεις αξίας € 110 εκατ. 
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INTRASOFT INTERNATIONAL – 

όµιλος (συνεχιζόµενες και 

διακοπείσες δραστηριότητες) 

Η1 2018 Η1 2017 

Πωλήσεις  € 81,0 εκατ. € 86,0 εκατ. 

Κέρδη /Ζηµίες προ τόκων, φόρων, 

και αποσβέσεων (EBITDA)  
€ 4,1 εκατ. € 4,6 εκατ. 

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

 

 

INTRASOFT INTERNATIONAL – 

όµιλος (συνεχιζόµενες 

δραστηριότητες) 

Η1 2018 Η1 2017 

Πωλήσεις  € 80,9 εκατ. € 84,8 εκατ. 

Κέρδη /Ζηµίες προ τόκων, φόρων, 

και αποσβέσεων (EBITDA)  
€ 4,8 εκατ. € 4,7 εκατ. 

Κέρδη / Ζηµίες προ φόρων (EBT)   € 1,9 εκατ.  € 2,0 εκατ. 

 

 

 

Η IDE (Intracom Defense Electronics) κατέγραψε πωλήσεις € 33,4 εκατ., µείωση 

κατά 8,8% σε σχέση µε το Η1 2017. Η λειτουργική της κερδοφορία EBITDA 

ανήλθε σε € 2,7 εκατ. και τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν σε € 2,3 εκατ. από € 

1,7 εκατ. το αντίστοιχο διάστηµα του 2017. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ξεπερνά τα 

€ 82 εκατ., και οι νέες συµβάσεις που υπέγραψε ανήλθαν σε  € 39 εκατ. 

 

IDE (Intracom Defense Electronics) Η1 2018 Η1 2017 

Πωλήσεις  € 33,4 εκατ. € 36,6 εκατ. 

Κέρδη /Ζηµίες προ τόκων, φόρων, 

και αποσβέσεων (EBITDA)  
 € 2,7 εκατ.  € 3,2 εκατ. 

Κέρδη / Ζηµίες προ φόρων (EBT)    € 2,3 εκατ.   € 1,7 εκατ. 
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INTRACOM HOLDINGS - Μητρική Η1 2018 Η1 2017 

Πωλήσεις     € 1,2 εκατ.    € 1,3 εκατ. 

Κέρδη /Ζηµίες προ τόκων, φόρων, 

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

Κέρδη / Ζηµίες προ φόρων (EBT)    - € 0,2 εκατ.   - € 0,5 εκατ. 

 

 

    
 
Σχετικά µε την Intracom Holdings 
Η INTRACOM ιδρύθηκε το 1977 και από το 1990 είναι εισηγµένη στο Χ.Α. Το Oεκέµβριο 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) και IDE - INTRACOM DEFENSE ELECTRONICS- (η µεγαλύτερη εταιρία ανάπτυξης και 

παραγωγής αµυντικών ηλεκτρονικών συστηµάτων 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 

Χριστίνα Γερονικόλα, Oιευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας, INTRACOM HOLDINGS 

T: 210 – 667 4418, E: christina.geronicola@intracom.com 

 


