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Δελτίο Τύπου
Στοιχεία επικοινωνίας:
Κρασοπούλου Ιωάννα Υπεύθυνη Υπηρεσίας εξυπηρέτησης μετόχων και εταιρικών ανακοινώσεων
Τ: 2111015000, email: ir@entersoft.gr

Entersoft: Ανοδικά έσοδα, σταθερή κερδοφορία και καλή
ρευστότητα στο πρώτο εξάμηνο
Αθήνα, 25 Ιουλίου 2022
Παρά τη δυσμενή συγκυρία η Entersoft συνεχίζει δυναμικά την ανάπτυξή της βασιζόμενη
σε ένα μείγμα οργανικής ανάπτυξης κι εξαγορών. Συγκεκριμένα ανακοινώνει τα βασικά
οικονομικά μεγέθη για το Α’ εξάμηνο 2022:
-

Έσοδα €14,6 εκατ., έναντι €12,6 εκατ. στο Α’ εξάμηνο 2021

-

EBITDA €4,6 εκατ., έναντι €4,4 εκατ. στο Α’ εξάμηνο του 2021

-

Διατήρηση υψηλής ρευστότητας με Ταμειακά διαθέσιμα €16,6 εκατ. και καθαρά
διαθέσιμα €4,3 εκατ. μετά την αφαίρεση του τραπεζικού δανεισμού

Η αύξηση των εσόδων κατά 16% προήλθε κατά το ήμισυ (50%) οργανικά και κατά το
υπόλοιπο από την εξαγορά των LogOn και Bit Software. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και
αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν ελαφρά σε σχέση με το Α’ εξάμηνο 2021 στα €4,6 εκατ.
έναντι €4,4 εκατ. στο Α’ εξάμηνο του 2021. Στο Α’ εξάμηνο 2022 διαπιστώθηκε σημαντική
ανάπτυξη των εσόδων σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων και ιδιαίτερα στην ηλεκτρονική
τιμολόγηση (Retail Link eInvoicing) που κατέγραψε οργανική ανάπτυξη 31% σε σχέση με το
Α’ εξάμηνο 2021, καθώς και στα προϊόντα Logistics και Warehouse Management όπου
επιτεύχθηκε αύξηση 30% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2021. Κατά το πρώτο
εξάμηνο παρατηρήθηκε αναβολή αρκετών αποφάσεων από επιχειρήσεις για νέες
επενδύσεις που εν μέρει είχε να κάνει με τη δυσμενή συγκυρία και εν μέρει με την αναμονή
προκήρυξης έργων ψηφιακού μετασχηματισμού τόσο από το Ταμείο Ανάκαμψης όσο και
από το νέο ΕΣΠΑ.
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Η εκτίμηση της Διοίκησης είναι ότι τα επόμενα τρίμηνα με δεδομένη την πρόσφατη
εξαγορά στη Ρουμανία αλλά και τη διατήρηση των θετικών μακροοικονομικών
προσδοκιών για την Ελληνική οικονομία, διαμορφώνονται ευνοϊκές συνθήκες για την
διατήρηση αλλά και ενίσχυση αυτών των ρυθμών ανάπτυξης. Επιπλέον, η αναμενόμενη
εκκίνηση έργων ενταγμένων σε προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης,
εκτιμούμε ότι θα επιδράσει θετικά για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων από τις
επιχειρήσεις.

Σχετικά με την Entersoft A.E., www.entersoft.gr Η Entersoft είναι μία καινοτομική εταιρεία πληροφορικής, ειδικευμένη στην παραγωγή
λογισμικού και παροχή υπηρεσιών για επιχειρήσεις. Πρωταγωνιστεί στην αγορά επιχειρηματικού λογισμικού προσφέροντας ενοποιημένο
περιβάλλον λειτουργίας σε όλα τα προϊόντα της, ERP, CRM, Retail, Mobile, WMS, e-Commerce & B.I., σχεδιασμένα στην πιο σύγχρονη
πλατφόρμα .ΝΕΤ της Μicrosoft, για τοπική υποδομή ή Cloud, με άδεια χρήσης ή ως SaaS. Παρουσιάζει αλματώδη ανάπτυξη και ποιοτικά
διευρυμένο πελατολόγιο σε 40 χώρες. Διαθέτει Πιστοποιημένο Δίκτυο Συνεργατών, είναι εισηγμένη στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου
Αθηνών, διατηρεί θυγατρικές εταιρείες σε Βουλγαρία, Ρουμανία και την ελληνική Wedia.
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