Δεπηέξα 30 Απγνύζηνπ 2010
Γεληίο Τύπος

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
ΠΡΩΣΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2010

Η εηαηξεία CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. αλαθνηλώλεη ηα ελνπνηεκέλα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ εμάκελε
πεξίνδν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ινπλίνπ 2010 κε βάζε ηα Δηεζλή Πξόηππα Φξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο
(Δ.Π.Φ.Α).







Κύκλορ Δπγαζιών: εςπώ 362,9 εκαη. ένανηι εςπώ 382,8 εκαη. ηο ππώηο εξάμηνο ηος
2009 (-5,2%).
Μικηό Κέπδορ: εςπώ 8,7 εκαη. ένανηι εςπώ 8,5 εκαη. ηο ππώηο εξάμηνο ηος 2009
(+1,8%).
Κέπδη ππο θόπυν, σπημαηοδοηικών, επενδςηικών αποηελεζμάηυν & ζςνολικών
αποζβέζευν (EBITDA): εςπώ 5,1 εκαη. ένανηι εςπώ 5,6 εκαη. ηο ππώηο εξάμηνο ηος
2009 (-8,4%).
Καθαπά κέπδη μεηά θόπυν και δικαιυμάηυν μειοτηθίαρ: εςπώ 3,0 εκαη. ένανηι εςπώ
3,5 εκαη. ηο ππώηο εξάμηνο ηος 2009 (-13,6%).
Ίδια κεθάλαια ηην 30η/06/2010: εςπώ 24,5 εκαη. (+ 13,6%).

Γπαζηηπιόηηηα:
O κύκλορ επγαζιών ηνπ νκίινπ δηακνξθώζεθε ζηα εςπώ 362,9 εκαη. έλαληη επξώ 382,8 εθαη. ην πξώην
εμάκελν ηνπ 2009 θαηαγξάθνληαο κείσζε θαηά 5,2%. Η κείσζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ απνδίδεηαη θπξίσο
ζηε κείσζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο πνπ αθνξά ζηελ θαηεγνξία ηνπ casino ελώ αληίζεηα νη ινηπέο θαηεγνξίεο
θαη θπξίσο απηή ηνπ αζιεηηθνύ ζηνηρεκαηηζκνύ εκθαλίδνληαη εληζρπκέλεο.
Κεπδοθοπία:
Τν μικηό κέπδορ ηνπ νκίινπ αςξήθηκε οπιακά καηά 1,8% παξά ηε κείσζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ θαη
δηακνξθώζεθε ζε εςπώ 8,7 εκαη. έλαληη επξώ 8,5 εθαη. ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν πέξπζη. Η αύμεζε απηή
ζπλεπάγεηαη ηε βειηίσζε ηνπ πεξηζσξίνπ κηθηνύ θέξδνπο, ην νπνίν δηακνξθώζεθε ζε 2,39% έλαληη 2,22%
πέξπζη. Η αύξηζη ηος πεπιθυπίος αποδίδεηαι ζηη μεγαλύηεπη ζςμμεηοσή ηηρ καηηγοπίαρ ηος
αθληηικού ζηοισημαηιζμού
ζηε ζύλζεζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ θαζώο θαη ζην γεγνλόο όηη ε
ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία απνιακβάλεη κεγαιύηεξν πεξηζώξην θέξδνπο από απηή ηεο θαηεγνξίαο ηνπ casino.
Τα ελνπνηεκέλα θέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ & ζπλνιηθώλ
απνζβέζεσλ (EBITDA) αλήιζαλ ζε εςπώ 5,1 εκαη. έλαληη επξώ 5,6 εθαη. ην πξώην εμάκελν ηνπ 2009
θαηαγξάθνληαο κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 8,4% γεγνλόο ην νπνίν νθείιεηαη ζηε κηθξή αύμεζε ηνπ θόζηνπο
πξνώζεζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ λέσλ πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ ηνπ Οκίινπ. Επίζεο ην πεπιθώπιο
EBITDA ππνρώξεζε νξηαθά ζην 1,4% επί ηνπ ελνπνηεκέλνπ θύθινπ εξγαζηώλ έλαληη 1,5% ηεο αληίζηνηρεο
πεξπζηλήο πεξηόδνπ.
Οκνίσο, ηα ελνπνηεκέλα θέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ (ΔΒΙΤ)
ππνρώξεζαλ θαηά 8,4% θαη δηακνξθώζεθαλ ζε εςπώ 4,9 εκαη. έλαληη επξώ 5,4 εθαη. ηελ αληίζηνηρε
πεξίνδν πέξπζη ελώ ηα ελνπνηεκέλα θέξδε πξν θόξσλ (ΔΒΤ) αλήιζαλ ζε εςπώ 4,5 εκαη. ην πξώην
εμάκελν ηνπ 2010 έλαληη επξώ 5,0 εθαη. αληίζηνηρν πεξπζηλό δηάζηεκα. Τέινο, ηα ελνπνηεκέλα θέξδε κεηά
από θόξνπο θαη δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο (ΔΑΤΑΜ) δηακνξθώζεθαλ ζηα εςπώ 3,0 εκαη. έλαληη επξώ 3,5
εθαη. ην πξώην εμάκελν ηνπ 2009.
Κεθαλαιακή διάπθπυζη:

Αύξηζη καηά 13,6% θαηαγξάθνπλ ηα ίδια κεθάλαια ηνπ νκίινπ ηελ 30ε/06/2010 ηα νπνία αλήιζαλ ζηα
εςπώ 24,5 εκαη. έλαληη επξώ 21,6 εθαη. ηελ 31ε/12/2009, εληζρπκέλα από ηελ θεξδνθνξία θαη ηα
απμεκέλα απνηειέζκαηα εηο λένλ ηνπ νκίινπ. Καηά ζπλέπεηα ν δείθηεο ξένα/ίδια κεθάλαια (ζύλνιν
ππνρξεώζεσλ/ ίδηα θεθάιαηα) ηνπ νκίινπ διαμοπθώθηκε ζην 1,32 ηελ 30ε/06/2010 έλαληη 1,53 ηελ
31ε/12/2009.
Σηόσοι και πποοπηικέρ:
Σην πξώην εμάκελν ε εηαηξεία ελίζρπζε ηα κηθηά θέξδε ηεο ελώ δηαηήξεζε ηα πεξηζώξηα θεξδνθνξίαο παξά
ην έληνλν αληαγσληζηηθό πεξηβάιινλ θαη ηηο ηδηαίηεξα δπζκελείο ζπλζήθεο απόξξνηα ηεο δηεζλνύο
ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ύθεζεο. Πάγηα ηαθηηθή ηνπ Οκίινπ Centric είλαη ε ελίζρπζε ηεο
δξαζηεξηόηεηαο κε γλώκνλα ηελ πξνζθνξά αληαγσληζηηθώλ πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ ζην online
entertainment θαη ηελ επέθηαζε κε λένπο δηαδηθηπαθνύο ηόπνπο ζε επηπιένλ γιώζζεο ηεο ΝΑ Επξώπεο. Σην
πιαίζην απηό εθίλεζε ηε δξαζηεξηνπνίεζε ζηελ Αιβαληθή ελώ έρεη δξνκνινγεζεί θαη ε δξαζηεξηνπνίεζε ζηε
Σινβαθηθή γιώζζα γηα ηελ επόκελε πεξίνδν.
Η Centric θξίλεη ζεηηθή ηελ λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία ηεο Ειιεληθήο Πνιηηείαο γηα ηελ ξύζκηζε ηεο αγνξάο
ησλ παηγλίσλ θαη παξαθνινπζεί ζηελά όιεο ηηο εμειίμεηο πνπ ζπληεινύληαη ζηνλ θιάδν ζηελ Ειιάδα ελ όςεη
ηεο ςήθηζεο ηνπ λένπ λνκνζρεδίνπ γηα ηελ αδεηνδόηεζε ησλ παξόρσλ ππεξεζηώλ δηαδηθηπαθήο
ςπραγσγίαο. Επηπιένλ δειώλεη όηη ηηο ακέζσο επόκελεο κέξεο ζα θαηαζέζεη ηηο απόςεηο ηεο γηα ηε ξύζκηζε
ηεο ελ ιόγσ αγνξάο ζην πιαίζην ηεο δεκόζηαο δηαβνύιεπζεο.
Σηοισεία ππώηος εξαμήνος:

Ενοποιημζνα Οικονομικά Αποτελζςματα Πρώτου Εξαμήνου
Ποσά σε χιλ. €

Πωλήςεισ
Μικτό Κζρδοσ
(%)
EBITDA
(%)
ΕΒΙΤ
(%)
EBT
(%)
EATAM
(%)

Αποτελζςματα
α’ εξάμηνο 2009

382.761
8.505
2,2%
3.568
1,5%
5.387
1,4%
5.042
1,3%
3.510
0,9%

Αποτελζςματα
α’ εξάμηνο 2010

362.949
8.659
2,4%
5.100
1,4%
4.934
1,4%
4.461
1,2%
3.032
0,8%

Δ% 2010 vs
2009

-5,2%
+1,8%
-8,4%
-8,4%
-11,5%
-13,6%

Σσεηικά με ηην 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).

