Image not found or type unknown

https://www.metaforespress.gr

Αύξηση εσόδων 57% και κερδών 59% για την
Entersoft στο 6μηνο. Οι νέες συμφωνίες της
Optimum
2021/08/02 10:55 στην κατηγορία LOGISTICS

Η Entersoft παρουσίασε ανάπτυξη εσόδων και κερδών στο πρώτο εξάμηνο, με
ενισχυμένο ρυθμό σε σχέση με αυτόν που παρατηρήθηκε στο πρώτο τρίμηνο του
έτους.
Σε επίπεδο Ομίλου τα έσοδα ανήλθαν σε 12,58 εκατ. ευρώ έναντι 8,03 εκατ. την
αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 57%.
Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου αυξήθηκαν με ακόμα μεγαλύτερο ρυθμό από αυτό
των εσόδων και ανήλθαν σε 4,16 εκ. ευρώ, έναντι 2,62 εκ. ευρώ την αντίστοιχη
περσινή περίοδο σημειώνοντας αύξηση 59%.
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 εξάμηνο 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 το δεύτερο
τρίμηνο.
Οι επιδόσεις αυτές ενισχύουν ακόμα περισσότερο το ανεκτέλεστο έργων για το

δεύτερο εξάμηνο και δημιουργούν βάσιμες προσδοκίες για όλη τη χρονιά. Σημαντική
είναι επίσης η άνοδος των ετησίως επαναλαμβανομένων εσόδων από συμβόλαια νέων
εκδόσεων λογισμικού, αλλά και τα συνδρομητικά έσοδα από την παροχή λογισμικού
ως υπηρεσία (Software as a Service SaaS) και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής
τιμολόγησης (e-Invoicing).
Τα ρευστά διαθέσιμα του Ομίλου συνέχισαν να αυξάνονται και διαμορφώθηκαν στο
τέλος του εξαμήνου σε περίπου 7,92 εκατ. ευρώ, παρά την εκταμίευση ποσών τόσο
για την εξαγορά της Wedia και την αναδιοργάνωση στην Optimum όσο και για τη
διανομή μερίσματος για την χρήση 2020, ποσού 1,8 εκατ. ευρώ.
Τα αυξημένα αυτά διαθέσιμα, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα δανεισμού, δίνουν
επιπλέον επενδυτικές δυνατότητες που η διοίκηση εκτιμά ότι για την τρέχουσα
χρονιά μπορούν να ανέλθουν σε 13 – 15 εκατ. ευρώ.
Η εταιρεία θα συνεχίσει την προσπάθεια για έντονη αναπτυξιακή πορεία
συνδυάζοντας νέες εξαγορές και έντονη οργανική ανάπτυξη.
Παράλληλα, σχεδιάζει δυναμική είσοδο σε νέες αγορές με επενδύσεις σε προϊόντα
που πρόσφατα αποφάσισε η διοίκησή της.
Στο χώρο του λογισμικού WMS και αυτοματισμών για μεγάλες αποθήκες κλείστηκαν
συμφωνίες, τόσο από τη μητρική, όσο και από τη θυγατρική Optimum με
μεγάλους Ομίλους, όπως ΔΕΛΤΑ Τρόφιμα, Neurosoft (θυγατρική του ΟΠΑΠ),
Damavand, η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Φαρμακοποιών ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, εταιρείες 3PL όπως
η ΑΘΗΝΑΙΚΗ και η Parametros Logistics και αρκετές μικρότερες εταιρείες.

