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Γειηίν Σύπνπ  

 

 
 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΧΡΗΗ 2009 

 

ηα επξώ 758,6 εθαη. ν θύθινο εξγαζηώλ ηνπ Οκίινπ CENTRIC ζηε ρξήζε 2009 κε 

ελίζρπζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο θαηά 25,5% θαη θαζαξά θέξδε ζηα επξώ 4,7 εθαη.  

 

      

 

Η εηαηξία CENTRIC ΠΟΛΤΜΔΑ Α.Δ. αλαθνηλώλεη ηα ελνπνηεκέλα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα γηα ηε 

ρξήζε 2009 κε βάζε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α). 

 

 Κύθινο Δξγαζηώλ: επξώ 758,6 εθαη. (+25,5% έλαληη ηνπ 2008) 

 Μηθηό Κέξδνο: επξώ 16,9 εθαη.  

 Κέξδε πξν ηόθσλ, θόξσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA): επξώ 8,9 εθαη. 

 Καζαξά θέξδε: επξώ 4,7 εθαη. (+8,0% έλαληη ηνπ 2008) 

   

Γξαζηεξηόηεηα: 

Δληζρπκέλνο θαηά 25,5% εκθαλίδεηαη ν ελνπνηεκέλνο θύθινο εξγαζηώλ ν νπνίνο 

δηακνξθώζεθε ζηα επξώ 758,6 εθαη. έλαληη επξώ 604,6 εθαη. ην 2008. Σν ηδηαίηεξα απηό ζεηηθό 

απνηέιεζκα επηηεύρζεθε ζηε δηάξθεηα ηεο έληνλα αξλεηηθήο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο θαη ησλ 

επηπηώζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο ύθεζεο αιιά θαη ζε έλα έηνο κε απνπζία ζεκαληηθώλ αζιεηηθώλ 

(θπξίσο πνδνζθαηξηθώλ) γεγνλόησλ, ζε αληίζεζε κε ην 2008 πνπ πεξηειάκβαλε ην 

Παλεπξσπατθό Πξσηάζιεκα Πνδνζθαίξνπ. Η αύμεζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ νθείιεηαη ζηελ 

ελίζρπζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ ηνκέα ησλ δηαδηθηπαθώλ ηόπσλ Sportingbet θαη 

VistaBet θαη θπξίσο ηεο πξντνληηθήο θαηεγνξίαο ησλ casual games. Παξάιιεια, 

δηεπξύλζεθε ε δξαζηεξηόηεηα κε ηελ παξνπζία ζε λέεο γιώζζεο όπνπ από ηελ αξρή ηνπ 

ρξόλνπ μεθίλεζε ε δξαζηεξηόηεηα ηνπ δηαδηθηπαθνύ ηόπνπ Sportingbet ζηελ θξναηηθή θαη ζηε  

ζινβεληθή γιώζζα ελώ από ην Μάην μεθίλεζε θαη ζηελ ξνπκαληθή. 

 

Κεξδνθνξία: 

Σα ελνπνηεκέλα κηθηά θέξδε απμήζεθαλ θαηά 3,8% θαη αλήιζαλ ζε επξώ 16,9 εθαη. έλαληη 

επξώ 16,2 εθαη. ηε ρξήζε 2008. Η ζπγθξάηεζε ηνπ κηθηνύ θέξδνπο νθείιεηαη θπξίσο ζην 

απμεκέλν αξρηθό θόζηνο δηείζδπζεο ζηηο λέεο γιώζζεο δξαζηεξηνπνίεζεο θαη ζηελ 

απμεκέλε παξνρή θηλήηξσλ (bonus πειαηώλ) γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο 

θαζώο θαη ζην κηθξόηεξν ηζηνξηθά πεξηζώξην θέξδνπο πνπ απνιακβάλεη ν ηνκέαο ησλ casual 

games. πλεπεία ησλ παξαπάλσ ην κηθηό πεξηζώξην θέξδνπο ππνρώξεζε ζε 2,2% επί ηνπ 

ελνπνηεκέλνπ θύθινπ εξγαζηώλ έλαληη 2,7% ηεο αληίζηνηρεο πεξπζηλήο πεξηόδνπ. 

 

Θεηηθή εμέιημε θαηαγξάθνπλ ηα ππόινηπα ζηνηρεία θεξδνθνξίαο κε ηα θέξδε πξν θόξσλ, ηόθσλ 

θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) ηνπ Οκίινπ λα αλέξρνληαη ζε επξώ 8,9 εθαη. ηε ρξήζε 2009 έλαληη 

επξώ 8,7 εθαη. ην 2008 ζεκεηώλνληαο αύμεζε θαηά 2,4%. Αληίζηνηρα, ηα ελνπνηεκέλα θέξδε 

πξν θόξσλ θαη ηόθσλ (ΔΒΙΣ) απμήζεθαλ θαηά 1,8% θαη δηακνξθώζεθαλ ζηα επξώ 8,6 εθαη. 

έλαληη επξώ 8,4 εθαη. ηε ρξήζε 2008.  

 



 

 

εκαληηθά εληζρπκέλα θαηά 17,7% εκθαλίδνληαη ηα ελνπνηεκέλα θέξδε πξν θόξσλ (ΔΒΣ), ηα 

νπνία αλήιζαλ ζε επξώ 7,5 εθαη. ην 2009 έλαληη επξώ 6,4 εθαη. ην 2008. ην ηδηαίηεξα απηό 

ζεηηθό απνηέιεζκα ζπλέβαιε νπζηαζηηθά ε κείσζε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θόζηνπο, ην νπνίν 

ππνρώξεζε ζε επξώ 1,1 εθαη. έλαληη επξώ 2,0 εθαη. ην 2008 γεγνλόο πνπ νθείιεηαη ζηε 

ζεκαληηθή κείσζε ηνπ θόζηνπο δαλεηζκνύ ιόγσ ησλ επλντθόηεξσλ επηηνθίσλ αιιά θαη ζηε 

κείσζε ηνπ ππνινίπνπ ησλ δαλεηαθώλ ππνρξεώζεσλ ηνπ νκίινπ. Σέινο, ηα ελνπνηεκέλα θέξδε 

κεηά από θόξνπο θαη δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο (ΔΑΣΑΜ) δηακνξθώζεθαλ ζηα επξώ 4,71 εθαη. ην 

2009 έλαληη επξώ 4,36 εθαη. ην 2008 απμεκέλα θαηά 8,0%. εκεησηέν όηη ηα θαζαξά θέξδε 

ηεο ρξήζεο επηβαξύλζεθαλ θαη κε επξώ 1 εθαη. πεξίπνπ πνπ αθνξά ζε έμνδα πξνώζεζεο θαη 

δηαθήκηζεο ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ηνπ νκίινπ ζε λέεο γιώζζεο.   

 

Κεθαιαηαθή δηάξζξσζε:  

Σα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηνπ νκίινπ, ε νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηνπ ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο θαη ε 

άληιεζε λέσλ θεθαιαίσλ ελίζρπζαλ ζεκαληηθά ηελ θεθαιαηαθή ηνπ δηάξζξσζε. 

πγθεθξηκέλα ηα ίδηα θεθάιαηα εληζρύζεθαλ ζεκαληηθά θαηά 44,7% θαη δηακνξθώζεθαλ ζηα 

επξώ 21,6 εθαη. ηελ 31ε/12/2009 έλαληη επξώ 14,9 εθαη. ηελ 31ε/12/2008. ηελ αύμεζε απηή 

ζπλεηέιεζε ε κεηαηξνπή 13 νκνινγηώλ ζε κεηνρέο ηνπ κεηαηξέςηκνπ νκνινγηαθνύ δαλείνπ 

πνπ ζύλαςε ε εηαηξεία ην 2007, ε αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ από ηελ άζθεζε 

δηθαησκάησλ πξναίξεζεο θαη ε ζεκαληηθή ελίζρπζε ησλ θεξδώλ εηο λένλ ιόγσ ησλ ζεηηθώλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ νκίινπ. Παξάιιεια, ν όκηινο έρνληαο επαξθή ξεπζηόηεηα πξνρώξεζε ζε 

κείσζε ησλ βξαρππξόζεζκσλ ηξαπεδηθώλ ππνρξεώζεώλ, νη νπνίεο δηακνξθώζεθαλ ζε 

επξώ 1,2 εθαη. ηελ 31ε/12/2009 έλαληη επξώ 1,7 εθαη. ηελ 31ε/12/2008. πλέπεηα ησλ 

αλσηέξσ, ν δείθηεο μέλα/ίδηα θεθάιαηα ηνπ νκίινπ βειηηώζεθε ζην 1,53 ηελ 31ε/12/2009 

έλαληη 2,09 ηελ 31ε/12/2008.     

   

Κύξηα γεγνλόηα ρξήζεο 2009:  

 Σνπο κήλεο Μάην θαη Ινύλην νινθιεξώζεθε αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ θαηά επξώ 

650.000 από ηε κεηαηξνπή 13 νκνινγηώλ ζε κεηνρέο ηεο εηαηξίαο νλνκαζηηθήο αμίαο επξώ 

50.000 έθαζηε.  

 Σνλ Αύγνπζην νινθιεξώζεθε αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ιόγσ άζθεζεο ηνπ 

δηθαηώκαηνο πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρώλ (stock option plan) κε ζπλνιηθά αληιεζέληα 

θεθάιαηα επξώ 2,2 εθαη. 

 Σν Ννέκβξην ηνπ 2009 ε CENTRIC πξνέβε ζε ππνγξαθή Μλεκνλίνπ πλεξγαζίαο 

(MOU) κε ηελ εηαηξεία ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΗΥΟΤ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟ ΑΔ (AUDIOVISUAL 

ENTERPRISES SA 

 Σνλ ίδην κήλα ε Centric αλαθνηλώλεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ πξνώζεζε 

(marketing) ηεο ππεξεζίαο financial spreads trading ζηελ ειιεληθή γιώζζα κέζσ ηνπ 

δηαδηθηπαθνύ ηόπνπ “Spreads.gr” ηεο Worldspreads PLC, ε νπνία είλαη αδεηνδνηεκέλε 

από ην Financial Services Authority ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο θαη δηαζέηεη ππεξεζίεο 

Spread Trading. 

 ην πιαίζην ηεο δηείζδπζεο ζηηο λέεο γιώζζεο ππνγξάθηεθε ζεκαληηθή ζπκθσλία ρνξεγίαο 

γηα ηελ αζιεηηθή πεξίνδν 2009-2010 κε ηελ Steaua Βνπθνπξεζηίνπ, ηε 

δεκνθηιέζηεξε πνδνζθαηξηθή νκάδα ηεο Ρνπκαλίαο.  

 

ηόρνη θαη πξννπηηθέο:  

ηξαηεγηθή θαηεύζπλζε ηνπ νκίινπ είλαη ε ζπλερήο αλάπηπμε ζπλεξγαζηώλ γηα ηελ θαιύηεξε 

δπλαηή αμηνπνίεζε ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ηεο εκπεηξίαο κε ζηόρν ηε δηεύξπλζε ηεο 

πθηζηάκελεο δξαζηεξηόηεηαο ηεο δηαδηθηπαθήο ςπραγσγίαο κε ηελ πξνζέιθπζε νινέλα 

θαη κεγαιύηεξνπ αξηζκνύ ρξεζηώλ θαζώο θαη ηελ επέθηαζε ηόζν ζε λέα πξντόληα όζν 

θαη ζε λέεο γιώζζεο. 

 



 

 

ην πιαίζην απηό ε Centric πξνρώξεζε ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε ζηε ζύλαςε ζπκθσλίαο κε ηελ 

εηαηξεία Dragonfish Plc, κέινο ηνπ νκίινπ 888 Holdings Plc, κία από ηηο κεγαιύηεξεο εηαηξείεο 

δηαδηθηπαθώλ ππεξεζηώλ, εηζεγκέλε ζην ρξεκαηηζηήξην AIM ηνπ Λνλδίλνπ. Η ζπκθσλία απηή 

πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή γηα ινγαξηαζκό ηεο ζπγαηξηθήο LEX Online entertainment Ltd όισλ 

ησλ ππεξεζηώλ πνπ αθνξνύλ ζηηο δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο casino θαη poker γηα ηηο γιώζζεο 

ρσξώλ ηεο ΝΑ Δπξώπεο.  

 

Δπηπιένλ κε ζηόρν ηελ θαιύηεξε δπλαηή αμηνπνίεζε ηεο παξαδνζηαθήο δξαζηεξηόηεηαο εκπνξίαο 

πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ ςεθηαθνύ πεξηερνκέλνπ, ν όκηινο απνθάζηζε ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκό 

ηνπ ηξόπνπ δξαζηεξηνπνίεζήο ζηνλ ελ ιόγσ ηνκέα κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο κε πνζνζηό έσο 

20% ζηε CD MEDIA ΑΔ, ηε κεγαιύηεξε εηαηξία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ ζηε Ννηηναλαηνιηθή 

Δπξώπε.   

 

 

ηνηρεία ρξήζεο: 

 

Ενοποιημζνα Οικονομικά Αποτελζςματα Χρήςησ 

Ποσά σε χιλ. € 
Αποτελζςματα  

FY 2008 
Αποτελζςματα  

FY 2009 
Δ% FY 2009 vs  

FY 2008  

Πωλήςεισ 604.571 758.563 25,5% 

Μικτό Κζρδοσ 16.243 16.868 3,8% 

(%) 2,7% 2,2%   

EBITDA 8.736 8.942 2,4% 

(%) 1,4% 1,2%   

ΕΒΙΤ 8.405 8.555 1,8% 

(%) 1,4% 1,1%   

EBT 6.355 7.482 17,7% 

(%) 1,1% 1,0%   

EATAM 4.364 4.712 8,0% 

(%) 0,7% 0,6%   

 

 

 
ρεηηθά κε ηελ CENTRIC 

 

Η βαζηθή δξαζηεξηόηεηα ηεο CENTRIC είλαη ε ζπκκεηνρή ζε Δπξσπατθέο εηαηξίεο πνπ δηαρεηξίδνληαη δηαδηθηπαθνύο ηόπνπο 

αζιεηηθνύ ζηνηρήκαηνο θαη παηρληδηώλ. Οη ζπγαηξηθέο ηεο ζπλεξγάδνληαη κε ηελ Sportingbet PLC γηα ηελ εθκεηάιιεπζε 

ησλ ζεκάησλ “Sportingbet” θαη “VistaBet”, κε ηελ Dragonfish Plc γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ζεκάησλ “Lex” θαη κε ηε 

World Spreads Ltd γηα ηελ πξνώζεζε (marketing) ησλ πξντόλησλ financial spreads (www.spreads.gr). Δπίζεο, ε Δηαηξία 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ εκπνξία πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ ςεθηαθνύ πεξηερνκέλνπ. 


