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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2022 

Αυξημένος κατά 8,44% ο Κύκλος Εργασιών της Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. στο εννεάμηνο 
2022, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021. 

Στo πλαίσιο της έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σε σχέση με τις επιπτώσεις της ενεργειακής 
κρίσης, των πολεμικών συγκρούσεων στην Ουκρανία και του μακροοικονομικού περιβάλλοντος εν γένει και 
βάσει του άρθρου 21 του νόμου 3556/2007, η Intercontinental International A.E.E.A.Π., ανακοινώνει ότι ο 
κύκλος εργασιών της Εταιρείας για το εννεάμηνο του 2022 ανήλθε σε € 6,71 εκ. έναντι € 6,19 εκ.  την 
αντίστοιχη περίοδο του 2021. 

Αντιστοίχως στο γ’  τρίμηνο του 2022, ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε στα € 2,34 εκ. έναντι € 2,19 
εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021. 

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας τόσο στο εννεάμηνο όσο και στο γ’ τρίμηνο, είναι βελτιωμένος, παρά το 
δυσχερές οικονομικό περιβάλλον, κυρίως λόγω των εσόδων από νέες μισθωτικές συμβάσεις που έλαβαν 
χώρα στο εν λόγω χρονικό διάστημα. 

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, αναπροσαρμογής αξίας των ακινήτων και λοιπών μη 
επαναλαμβανόμενων κονδυλίων (“Αdjusted EBITDA”) ανήλθαν σε € 5,18 εκ., το εννεάμηνο του 2022, έναντι 
€ 5,09 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021. 

Αντιστοίχως, στο τρίτο τρίμηνο του 2022, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, αναπροσαρμογής 
αξίας των ακινήτων και λοιπών μη επαναλαμβανόμενων κονδυλίων (“Αdjusted EBITDA”) ανήλθαν σε € 2,20 
εκ. το 2022 έναντι €2,03 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021. 

Tα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (Funds from Operations – FFO) ανήλθαν σε € 5,27 εκ. το 
εννεάμηνο του 2022 έναντι € 5,00 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.  

Αντιστοίχως στο τρίτο τρίμηνο του 2022, τα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (Funds from 
Operations – FFO) ανήλθαν σε € 2,14 εκ., έναντι € 1,99 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.  

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων, αναπροσαρμογής αξίας των ακινήτων και λοιπών μη επαναλαμβανόμενων 
κονδυλίων (“Αdjusted EBIT”) ανήλθαν σε € 5,10 εκ. το εννεάμηνο του 2022 έναντι € 5,01 εκ. την αντίστοιχη 
περίοδο του 2021. 

Αντιστοίχως στο τρίτο τρίμηνο του 2022, τα κέρδη προ τόκων, φόρων, αναπροσαρμογής αξίας των ακινήτων 
και λοιπών μη επαναλαμβανόμενων κονδυλίων (“Αdjusted EBIT”) ανήλθαν σε € 2,18 εκ. το τρίτο τρίμηνο του 
2022 έναντι € 2,00 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021. 

 



 
 

 
26, Rigillis Str., 3rd floor, 10674 Athens 

Tel: +30 218 218 1374 /  216 7000 555 Fax: +30 216 7000 554 E-mail: info@ici-reic.com 
 
 
 

Σημαντικά Γεγονότα στο εννεάμηνο του 2022 και Συνεχιζόμενη Δραστηριότητα 

Εντός του Α΄ εξαμήνου 2022, η Εταιρεία ολοκλήρωσε τη συγχώνευση των δυο θυγατρικών της εταιρειών 
«Ιδιοκτήτρια Ζεκάκου 18 Μ.Ι.Κ.Ε.» και «Bierco Α.Ε.». Η συγχώνευση των δυο εταιρειών πραγματοποιήθηκε 
με ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού 30.06.2021 και οι καταχωρήσεις τους στο Γ.Ε.ΜΗ έγιναν με 
ημερομηνία 12.04.2022 Τα αποτελέσματα από την ημερομηνία ολοκλήρωσης των συγχωνεύσεων και έπειτα 
περιλαμβάνονται σε αυτά της Εταιρείας. Κατά την ημερομηνία της συγχώνευσης, ήτοι κατά την 12.04.2022, 
η διαφορά που προέκυψε από την απαλοιφή της αξίας των συμμετοχών σε σχέση με το σύνολο των Ιδίων 
Κεφαλαίων τους, μεταφέρθηκε στο λογαριασμό «κέρδη εις νέο» 


