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

Entersoft : Συνέχιση της ανάπτυξης εσόδων και κερδών στο
εννεάμηνο
Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2021
Η Entersoft συνεχίζει την ανάπτυξη των εσόδων της στο εννεάμηνο του 2021 σε σχέση με
την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο.
Σε επίπεδο Ομίλου τα έσοδα ανήλθαν σε 17,39 εκ. Ευρώ έναντι 11,61 εκ την αντίστοιχη
περίοδο πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 50%. Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου αυξήθηκαν
και αυτά με τον ίδιο ρυθμό και ανήλθαν σε 4,71 εκ. Ευρώ, έναντι 3,15 εκ Ευρώ την
αντίστοιχη περσινή περίοδο σημειώνοντας αύξηση 50%.
Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης των εσόδων οφείλεται σε οργανική ανάπτυξη για όλα
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Ομίλου, ενώ οι πρόσφατες εξαγορές συνέβαλαν σε
μικρότερο ποσοστό. Στο τρέχον εννεάμηνο έχουν για πρώτη φορά ενσωματωθεί και τα
αποτελέσματα από τις εξαγορές της δραστηριότητας Plexis ERP από την εταιρεία Computer
Life καθώς και τα έσοδα της Optimum, ενώ η Wedia έχει ενοποιηθεί μόνο για διάστημα έξι
μηνών.
Τα ρευστά διαθέσιμα του Ομίλου συνέχισαν να αυξάνονται και διαμορφώθηκαν στο τέλος
του εννιαμήνου σε περίπου 10,54 εκ ευρώ (8,12 εκ ευρώ καθαρά χρηματικά διαθέσιμα, μετά
την αφαίρεση 2,42 εκ ευρώ βραχυπρόθεσμου δανεισμού).
Η εταιρεία θα συνεχίσει την προσπάθεια για έντονη αναπτυξιακή πορεία συνδυάζοντας νέες
εξαγορές και οργανική ανάπτυξη. Παράλληλα σχεδιάζει δυναμική είσοδο σε νέες αγορές με
επενδύσεις σε προϊόντα που πρόσφατα αποφάσισε η Διοίκησή της. Συγκεκριμένα, έχουν
ξεκινήσει επενδύσεις, μέσω της θυγατρικής Wedia, σε νέα προϊόντα για Business to Business
eCommerce αλλά και για απαιτητικά Business to Consumer (B2C eShops) σε συνδυασμό με τα
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Backoffice CRM και Analytics προϊόντα της Entersoft. Ταυτόχρονα η Entersoft επενδύει σε νέο
προϊόν για τη Διαχείριση Προσωπικού, Ωρομέτρηση και Μισθοδοσία και ετοιμάζει την είσοδό
της στην ανερχόμενη αυτή αγορά.

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 37 χώρες. Διαθέτει Πιστοποιημένο Δίκτυο Συνεργατών, είναι εισηγμένη στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου
Αθηνών, διατηρεί θυγατρικές εταιρείες σε Βουλγαρία, Ρουμανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τις ελληνικές Optimum, Retail Link & Wedia.
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