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Η REAL CONSULTING δραστηριοποιείται στο χώρο ανάπτυξης, επεξεργασίας, εγκατάστασης, διάθεσης και εμπορίας 
συστημάτων και προγραμμάτων λογισμικού, καθώς και στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και 
διάθεσης προϊόντων δικτύωσης. 
 

 
 

«Η REAL CONSULTING ανακοινώνει +6% αύξηση Κύκλου Εργασιών και +15% αύξηση EBITDA στα 
Οικονομικά αποτελέσματα του A’ εξαμήνου 2022 σε ενοποιημένη βάση» 
 
 
Η REAL CONSULTING ανακοινώνει τα οικονομικά της αποτελέσματα για το Α' εξάμηνο του 2022, σύμφωνα 
με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). 
 
Η Εταιρεία, συμβαδίζοντας με τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις τάσεις στον χώρο της πληροφορικής, 
επέκτεινε το χαρτοφυλάκιο λύσεων/υπηρεσιών που προσφέρει αύξησε το πελατολόγιό της και την 
γεωγραφική της διασπορά. Την 1η Απριλίου 2022, ολοκληρώθηκε η εξαγορά του 60% των μετοχών της 
γερμανικής εταιρεία Cloudideas, η οποία ενοποιήθηκε ως θυγατρική στις παρούσες χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις, επεκτείνοντας τη δραστηριότητα του Ομίλου στην γερμανική αγορά. Η γερμανική 
Cloudideas GmbH, εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών σχετιζόμενων με την πλατφόρμα Salesforce, η 
οποία αποτελεί κορυφαία πλατφόρμα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων σε διεθνές επίπεδο. Η 
πλατφόρμα Salesforce έρχεται να συμπληρώσει τις ήδη υπάρχουσες καινοτόμες τεχνολογικά λύσεις και 
υπηρεσίες που προσφέρει η Εταιρεία σε συνεργασία με διεθνείς οίκους και οι οποίες περιλαμβάνουν:  

• Business Applications (SAP S/4HANA, Rise with SAP, Microsoft D365 Finance & Operations, 
Microsoft D365 Business Central) 

• Business Analytics (Tableau, SAP Analytics Cloud, Microsoft Power BI) 
• User Experience & Low Code Development Platforms (Neptune Solutions) 
• Cloud Solutions (Microsoft Azure, SAP Cloud Platform) 

 
Η δραστηριοποίηση του Ομίλου και της Εταιρείας στους παραπάνω τομείς προβλέπεται να παραμείνει 
ισχυρή και αναμένεται αύξηση της ζήτησης για τα επόμενα χρόνια τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον 
δημόσιο τομέα. 
 

Το έργο GOV-ERP, ένα από τα μεγαλύτερα και πλέον φιλόδοξα έργα πληροφορικής δημοσιονομικού 
χαρακτήρα που έχει γίνει ποτέ στη χώρα μας και ένα από τα πρώτα που εντάχθηκαν στο Ταμείο 
Ανάκαμψης, υπεγράφη την 6η Μαΐου 2022 μεταξύ της Κοινωνίας της Πληροφορίας και της Ένωσης 
Εταιρειών Uni Systems – PwC – Real Consulting. Αυτό το έργο έχει ως σκοπό την ανάπτυξη μιας κεντρικής 
και ενιαίας πλατφόρμας η οποία θα εξυπηρετεί τη χάραξη τής οικονομικής πολιτικής της χώρας, καθώς 
θα παρέχει σε πραγματικό χρόνο την ακριβή και εύλογη απεικόνιση της χρηματοοικονομικής 
κατάστασης τόσο της Κεντρικής Διοίκησης, όσο και του συνόλου των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης 
και της περιουσιακής διάρθρωσής τους 
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Πιο συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου, κατέγραψε αύξηση 6% και διαμορφώθηκε στα € 
11.491 χιλ. έναντι € 10.811 χιλ. συγκριτικά με το Α' εξάμηνο του 2021. Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν 
σε € 4.419 χιλ. για το Α' εξάμηνο του 2022 έναντι € 3.769 χιλ. του Α' εξαμήνου το 2021 (αύξηση 17%), και 
τα μικτά κέρδη της Εταιρείας ανήλθαν, αντίστοιχα, σε € 4.407 χιλ. έναντι € 3.758 χιλ. (αύξηση 17%). Το 
EBITDA του Ομίλου ανήλθε σε € 1.671  χιλ. για το Α' εξάμηνο του 2022 έναντι € 1.452 χιλ. του Α' εξαμήνου 
το 2021 (αύξηση 15%), ενώ της Εταιρείας ανήλθε αντίστοιχα σε € 1.780χιλ. έναντι € 1.437 χιλ. (αύξηση 
24%). Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου για το Α' εξάμηνο του 2022 ανήλθαν σε κέρδη € 1.301 χιλ. 
έναντι € 1.045  χιλ. του Α' εξαμήνου το 2021, εμφανίζοντας αύξηση 24% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο, 
ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων για την Εταιρεία ανήλθαν σε € 1.426 χιλ. για το Α' εξάμηνο του 2022 έναντι 
€ 1.030 χιλ. του Α' εξαμήνου 2021, εμφανίζοντας αύξηση 38%. 
 

 
 

Σύνοψη βασικών μεγεθών 
 
 
 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
σε χιλιάδες € 1/1-30/6/2022 1/1-30/6/2021 % μεταβολής 1/1-30/6/2022 1/1-30/6/2021 % μεταβολής 

Κύκλος Εργασιών 11.491 10.811 6% 11.233 10.811 4% 

Μικτό Κέρδος 4.419 3.769 17% 4.407 3.758 17% 

EBITDA 1.671 1.452 15% 1.780 1.437 24% 
Αποτελέσματα προ 
φόρων 1.301 1.045 24% 1.426 1.030 38% 

 
 

 
 H παρατηρούμενη  αύξηση  των  πωλήσεων  οφείλεται  στον  Τομέα  Μεγάλων  Επιχειρήσεων,  οι 
πωλήσεις του οποίου ανήλθαν σε € 9.729 χιλ. για το A’ εξάμηνο του 2022 έναντι € 9.464 χιλ. για το 
A’ εξάμηνο  του  2021,  εμφανίζοντας  αύξηση  2,8%  σε  σχέση  με  την  προηγούμενη  περίοδο,  ενώ  
οι πωλήσεις του Τομέα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ανήλθαν σε € 1.762 χιλ. (30/6/2021: € 1.347) 
εμφανίζοντας σημαντική αύξηση 30,8% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. 
 
Τα μικτά κέρδη παρουσίασαν αυξητικές τάσεις σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, λόγω της 
σταθερής ανάπτυξης των προϊόντων και υπηρεσιών του Ομίλου και της σταθερής βάσης πελατών 
που διαθέτει, όπου παρά τις οικονομικές συνθήκες αγοράς που προκλήθηκαν από την πανδημία 
του κορονοϊού (COVID-19), δεν επήλθε αρνητικός αντίκτυπος στις πωλήσεις του Ομίλου. 
 
Η αύξηση που παρατηρείται στα κέρδη προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και 
αποσβέσεων για τον Όμιλο και την Εταιρεία οφείλεται στην ανάπτυξη και επέκταση των εργασιών 
τους στον τομέα της εγκατάστασης και λειτουργίας λογισμικών προγραμμάτων ενδοεπιχειρησιακής 
οργάνωσης (ERP) καθώς και στην αποτελεσματική διαχείριση των εξόδων διάθεσης και διοίκησης. 
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Η σταθερή και σημαντική ανάπτυξη της REAL CONSULTING αποτελεί αποτέλεσμα της υλοποίησης 
του επενδυτικού της πλάνου, σε ένα εξαιρετικά δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον. 
  
Για την χρήση του 2022 και μεσοπρόθεσμα, οι προοπτικές είναι θετικές και ο Όμιλος εστιάζει όχι 
μόνο στη διατήρηση αλλά και στη βελτίωση της ισχυρής θέσης και του ιστορικού του ρόλου στο 
χώρο της  πληροφορικής 
 
Ο Όμιλος θα αυξήσει τα μεγέθη του καθώς το 2022 αναμένεται υψηλή ζήτηση για προϊόντα και 
υπηρεσίες πληροφορικής κυρίως λόγω του ψηφιακού μετασχηματισμού του δημοσίου και του 
επιχειρησιακού μετασχηματισμού των εταιρειών του ιδιωτικού τομέα. H εταιρεία θα συμμετέχει σε 
διαγωνισμούς δημοσίου στα αντικείμενα που κατέχει ισχυρή θέση και προστιθέμενη αξία, ενώ 
παράλληλα συνεργάζεται με μεγάλες εταιρείες του ιδιωτικού τομέα για την αξιοποίηση 
τεχνολογικά προηγμένων λύσεων βελτιστοποίησης των επιχειρησιακών τους διαδικασιών.  
 
Η Εταιρεία σκοπεύει να προχωρήσει με την εξαγορά ευρωπαϊκών εταιρειών που εξειδικεύονται σε 
υπηρεσίες επί των λογισμικών και προϊόντων που ήδη προσφέρει, με στόχο την διείσδυσή της σε 
νέες αγορές, εκμεταλλευόμενη το know-how που διαθέτει και την εμπειρία από σύνθετα και 
καινοτόμα έργα. Οι παραπάνω εξαγορές, στις οποίες σχεδιάζει να προβεί η Εταιρεία, αποσκοπούν 
στην επέκτασή της στο εξωτερικό παράλληλα με την αύξηση του μεριδίου αγοράς της Εταιρείας 
στην Ελλάδα και την δραστηριοποίησή της σε νέα προϊόντα.    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Α’ εξαμήνου 2022 (ΔΠΧΑ) για τον Όμιλο και την Εταιρεία, θα βρίσκονται αναρτημένες στο 
διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας www.realconsulting.gr και του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.helex.gr, από την Δευτέρα 26.09.2022. 

 

 

http://www.realconsulting.gr/
http://www.helex.gr/
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