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Η εηαηξεία CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. αλαθνηλώλεη ηα ελνπνηεκέλα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα γηα 

ηελ ηξίκελε πεξίνδν πνπ έιεμε ζηηο 31 Μαξηίνπ 2010 κε βάζε ηα Δηεζλή Πξόηππα 

Φξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Δ.Π.Φ.Α). 

 

 

 Κύθινο Δξγαζηώλ: επξώ 196,8 εθαη. έλαληη επξώ 205,4 εθαη. ην πξώην 

ηξίκελν ηνπ 2009 (κείσζε 4,2%). 

 Μηθηό Κέξδνο: επξώ 4,9 εθαη. έλαληη επξώ 5,6 εθαη. ην πξώην ηξίκελν ηνπ 

2009 (κείσζε 13,0%).   

 Κέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ & 

ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ (EBITDA): επξώ 3,4 εθαη. έλαληη επξώ 3,9 εθαη. ην 

πξώην ηξίκελν ηνπ 2009 (κείσζε 13,0%).  

 Καζαξά θέξδε κεηά θόξσλ θαη δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο: επξώ 2,1 εθαη. 

έλαληη επξώ 2,5 εθαη. ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2009 (κείσζε 16,0%). 

 Ίδηα θεθάιαηα ηελ 31ε/03/2010: επξώ 23,6 εθαη. (αύμεζε 9,4%). 

   

Γξαζηεξηόηεηα: 

O θύθινο εξγαζηώλ ηνπ νκίινπ δηακνξθώζεθε ζηα επξώ 196,8 εθαη. έλαληη επξώ 205,4 εθαη. 

ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2009 κεησκέλνο θαηά 4,2%. Η κείσζε απηή ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ 

νθείιεηαη θαηά θύξην ιόγν ζηε κείσζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο πνπ αθνξά ζηε θαηεγνξία ηνπ casino 

ε νπνία όκσο ραξαθηεξίδεηαη από ρακειόηεξα πεξηζώξηα θέξδνπο έλαληη ησλ ππνινίπσλ. 

Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλόο όηη όιεο νη άιιεο θαηεγνξίεο θαηέγξαςαλ αύμεζε ηνπ όγθνπ ηεο 

δξαζηεξηόηεηαο ηνπο.    

 

Κεξδνθνξία: 

Τα κηθηά θέξδε ηνπ νκίινπ αλήιζαλ ζε επξώ 4,9 εθαη. ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2010 έλαληη 

επξώ 5,6 εθαη. ζεκεηώλνληαο κείσζε θαηά 13,0%. Σηε κείσζε ηνπ κηθηνύ θέξδνπο πέξα από ηε 

κείσζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ζπλεηέιεζε θαη ε πεξηνξηζκέλνπ κεγέζνπο αύμεζε ηνπ θόζηνπο 

δηεθπεξαίσζεο ησλ παηγλίσλ. Τν κηθηό πεξηζώξην θέξδνπο δηακνξθώζεθε ζην 2,5% επί ηνπ 

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

 

Αληίζηνηρα, ηα ελνπνηεκέλα θέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ & 

ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ (EBITDA) αλήιζαλ ζε επξώ 3,4 εθαη. έλαληη επξώ 3,9 εθαη. ην πξώην 

ηξίκελν ηνπ 2009 θαηαγξάθνληαο κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 13,0%. Τν πεξηζώξην EBITDA 

δηακνξθώζεθε ζην 1,7% επί ηνπ ελνπνηεκέλνπ θύθινπ εξγαζηώλ έλαληη 1,9% ηεο αληίζηνηρεο 

πεξπζηλήο πεξηόδνπ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ηελ ίδηα πεξίνδν ηα γεληθά ιεηηνπξγηθά έμνδα ηεο 

εηαηξείαο ππνρώξεζαλ ζηα επξώ 2,2 εθαη. έλαληη επξώ 2,4 εθαη. ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν πέξπζη.        

 



 
Επηπιένλ, ηα ελνπνηεκέλα θέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ 

(ΔΒΙΤ) αλήιζαλ ζε επξώ 3,3 εθαη. έλαληη επξώ 3,8 εθαη. ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν πέξπζη 

κεησκέλα θαηά 13,3% ελώ ηα ελνπνηεκέλα θέξδε πξν θόξσλ (ΔΒΤ) αλήιζαλ ζε επξώ 3,1 εθαη. 

ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2010 έλαληη επξώ 3,5 εθαη. ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2009. Σεκεησηέν όηη 

ηελ ίδηα πεξίνδν ην ρξεκαηννηθνλνκηθό θόζηνο κεηώζεθε ζηα επξώ 214 ρηι. έλαληη επξώ 312 ρηι 

ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2009. Τέινο, ηα ελνπνηεκέλα θέξδε κεηά από θόξνπο θαη δηθαηώκαηα 

κεηνςεθίαο (ΔΑΤΑΜ) κεηώζεθαλ θαηά 16,0% θαη αλήιζαλ ζηα επξώ 2,1 εθαη. έλαληη επξώ 

2,5 εθαη. ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2009.  

 

Κεθαιαηαθή δηάξζξσζε:  

Τα ίδηα θεθάιαηα ηνπ νκίινπ ηελ 31ε/03/2010 εληζρύζεθαλ θαηά 9,4% θαη δηακνξθώζεθαλ 

ζηα επξώ 23,6 εθαη. έλαληη επξώ 21,6 εθαη. ηελ 31ε/12/2009. Παξάιιεια ζεκαληηθή είλαη θαη 

ε κείσζε ησλ βξαρππξόζεζκσλ ηξαπεδηθώλ ππνρξεώζεώλ, νη νπνίεο δηακνξθώζεθαλ ζε 

επξώ 717 ρηι. ηελ 31ε/03/2010 έλαληη επξώ 1,2 εθαη. ηελ 31ε/12/2009 εληζρύνληαο έηζη ηε 

θεθαιαηαθή δηάξζξσζε. Καηά ζπλέπεηα ν δείθηεο μέλσλ/ίδησλ θεθαιαίσλ (ζύλνιν 

ππνρξεώζεσλ/ ίδηα θεθάιαηα) ηνπ νκίινπ δηακνξθώζεθε ζην 1,39 ηελ 31ε/03/2010 έλαληη 

1,53 ηελ 31ε/12/2009.     

 

Σηόρνη θαη πξννπηηθέο:  

Τα απνηειέζκαηα ηνπ πξώηνπ ηξηκήλνπ θξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθά δεδνκέλσλ ηόζν ησλ ζπλζεθώλ 

αληαγσληζκνύ όζν θαη ηεο παξνύζαο αξλεηηθήο ζπγθπξίαο από ηελ δηεζλή νηθνλνκηθή ύθεζε. Η 

CENTRIC θαηάθεξε θαη ζην πξώην ηξίκελν λα εληζρύζεη ηνλ όγθν ηεο δξαζηεξηόηεηαο ζηηο 

πεξηζζόηεξεο θαηεγνξίεο δηαηεξώληαο έηζη ηα κεξίδηα αγνξάο ηεο. Η Δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο 

παξακέλεη ζηαζεξά πξνζεισκέλε ζηε ζηξαηεγηθή ηεο γηα ζπλερή αλάπηπμε δηεπξύλνληαο ηόζν 

ηνλ αξηζκό ρξεζηώλ όζν θαη επεθηείλνληαο ηε δξαζηεξηόηεηά ηεο ζε λέα πξντόληα θαη ππεξεζίεο 

θαζώο θαη ζε λέεο γιώζζεο. Σην πιαίζην απηό εληάζζεηαη θαη ε  έλαξμε ηεο δξαζηεξηνπνίεζεο 

ζηελ Αιβαληθή θαη Σινβαθηθή γιώζζα πνπ έρεη δξνκνινγεζεί γηα ηελ επόκελε πεξίνδν.     

  

Σηνηρεία πξώηνπ ηξηκήλνπ: 

Ενοποιημζνα Οικονομικά Αποτελζςματα Πρώτου Τριμήνου 

Ποσά σε χιλ. € 
Αποτελζςματα  

α’ τρίμηνο  2009 
Αποτελζςματα  

α’ τρίμηνο 2010 
Δ% 2010 vs  

2009  

Πωλήςεισ 205.403 196.825 -4,2% 

Μικτό Κζρδοσ 5.624 4.895 -13,0% 

(%) 2,7% 2,5% 
 

EBITDA 3.856 3.354 -13,0% 

(%) 1,9% 1,7% 
 

ΕΒΙΤ 3.766 3.266 -13,3% 

(%) 1,8% 1,7% 
 

EBT 3.454 3.052 -11,6% 

(%) 1,7% 1,6% 
 

EATAM 2.526 2.121 -16,0% 

(%) 1,2% 1,1% 
 

 

 

 
Σρεηηθά κε ηελ CENTRIC 

 

Η βαζηθή δξαζηεξηόηεηα ηεο CENTRIC είλαη ε ζπκκεηνρή ζε Επξσπατθέο 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).  


