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Δλίζρπζε κεηθηήο θεξδνθνξίαο θαη δηαηήξεζε ζεηηθώλ απνηειεζκάησλ  

παξά ηελ αξλεηηθή νηθνλνκηθή ζπγθπξία  

 

      

 

Η εηαηξεία CENTRIC ΠΟΛΤΜΕΑ Α.Ε. αλαθνηλώλεη ηα ελνπνηεκέλα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ ρξήζε 

πνπ έιεμε ζηηο 31 Δεθεκβξίνπ 2010 κε βάζε ηα Δηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Δ.Π.Υ.Α). 

 

 Κύθινο Δξγαζηώλ(*): € 687,95 εθαη. έλαληη € 752,32 εθαη. ην 2009 (-8,56%). 

 Μηθηό Κέξδνο(*): € 16,41 εθαη. έλαληη € 15,87 εθαη. ην 2009 (+3,42%).   

 EBITDA(*):€ 7,63 εθαη. έλαληη € 9,22 εθαη. ην 2009 (-17,32%).  

 Καζαξά θέξδε κεηά θόξσλ θαη δηθαησκάησλ  κεηνςεθίαο.(*):€ 4,42 εθαη. έλαληη € 5,35 εθαη. 

ην 2009 (-17,44%). 

 Ίδηα θεθάιαηα (31/12/2010): € 35,18 εθαη. (+ 63,39%). 

(*) από ζυνεχιζόμενη δραζηηριόηηηα   

 

 

Η Εηαηξεία κε ζηόρν ηελ επηθέληξσζε ζην θύξην αληηθείκελν εξγαζηώλ ηεο, απηό ησλ δηαδηθηπαθώλ παηγλίσλ 

θαη ζηνηρεκάησλ, έιαβε ηε ζηξαηεγηθή απόθαζε λα δηαθνξνπνηήζεη ηνλ ηξόπν δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο ζηελ 

εκπνξία εηδώλ ςεθηαθήο ςπραγσγίαο κε ηελ αλαζηνιή ηεο ελ ιόγσ δξαζηεξηόηεηαο θαη ηελ έκκεζε 

πιένλ ελαζρόιεζή ηεο ζηνλ ηνκέα απηό κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ζε άιιεο εηαηξείεο ζύκθσλα θαη κε ζρεηηθή 

απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ ηεο πκβνπιίνπ ηεο 15εο Μαξηίνπ 2011.  

 

Τπεξεζίεο δηαδηθηπαθήο ςπραγσγίαο (ζπλερηδόκελε δξαζηεξηόηεηα) 

 

Ο ελνπνηεκέλνο θύθινο εξγαζηώλ αλήιζε ζε επξώ 687,9 εθαη. έλαληη επξώ 752,3 εθαη. ηε ρξήζε 2009 

ζεκεηώλνληαο κείσζε θαηά 8,6%, ε νπνία απνδίδεηαη θαηά θύξην ιόγν ζηελ  ππνρώξεζε ηεο 

δξαζηεξηόηεηαο ηνπ Καδίλν. Αληίζεηα, εληζρύζεθε ν θύθινο εξγαζηώλ από ηελ δξαζηεξηόηεηα ηνπ 

δηαδηθηπαθνύ ζηνηρεκαηηζκνύ ιόγσ ζεκαληηθώλ αζιεηηθώλ γεγνλόησλ όπσο ην Παγθόζκην Κύπειιν ηνλ 

Iνύλην ηνπ 2010.  

  

Κεξδνθνξία (ζπλερηδόκελε δξαζηεξηόηεηα) 

 

Σν κηθηό θέξδνο ηνπ νκίινπ, αλήιζε ζε επξώ 16,4 εθαη. έλαληη επξώ 15,9 εθαη. ηε ρξήζε 2009 

θαηαγξάθνληαο αύμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 3,4%. Σν πεξηζώξην κηθηνύ θέξδνπο εληζρύζεθε θαηά 0,3 

κνλάδεο βάζεο θαη δηακνξθώζεθε ζε 2,4% έλαληη 2,1% ηε ρξήζε 2009. Η αύμεζε απηή, ε νπνία 

επηηεύρζεθε παξά ηελ κείσζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ, απνδίδεηαη ζηελ ελίζρπζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο 

θαηεγνξίαο ηνπ αζιεηηθνύ ζηνηρεκαηηζκνύ ζηνλ θύθιν εξγαζηώλ, θαηεγνξία ε νπνία παξαδνζηαθά 

θαηαγξάθεη κεγαιύηεξα πεξηζώξηα ζε ζρέζε κε ην Καδίλν.  

 

Σα θέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ & ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ (EBITDA) 

ηνπ νκίινπ δηακνξθώζεθαλ ζηα επξώ 7,6 εθαη. έλαληη επξώ 9,2 εθαη. ηε ρξήζε 2009, κεησκέλα θαηά 

17,3%. Η ππνρώξεζε απηή νθείιεηαη αθελόο ζηε κείσζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ θαζώο επίζεο θαη 

ζηελ αύμεζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ, ηα νπνία αθνξνύλ ζην θόζηνο πξνώζεζεο θαη ησλ πξντόλησλ 



 
θαη ππεξεζηώλ ηνπ νκίινπ θαζώο θαη ζην θόζηνο δηείζδπζεο ζε λέεο αγνξέο ηεο ΝΑ Επξώπεο ζηηο νπνίεο 

ν Όκηινο άξρηζε λα δξαζηεξηνπνηείηαη  πξόζθαηα.  

 

Σα ελνπνηεκέλα θέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ (ΔΒΙΣ) αλήιζαλ ζε 

επξώ 7,4 εθαη. έλαληη επξώ 9,0 εθαη. ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν πέξπζη κεησκέλα θαηά 17,6% ελώ ηα θέξδε 

πξν θόξσλ (ΔΒΣ) ηνπ νκίινπ  δηακνξθώζεθαλ ζηα επξώ 6,7 εθαη. έλαληη επξώ 8,1 εθαη. ηε ρξήζε 2009. 

εκεησηέν όηη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη βειηησκέλα ιόγσ ηεο κείσζεο 

ηόθσλ ηνπ κεηαηξέςηκνπ νκνινγηαθνύ δαλείνπ, θόζηνο ην νπνίν θαη αλακέλεηαη λα κεδεληζηεί από 1.5.2011, 

ιόγσ ηεο κεηαηξνπήο ησλ νκνινγηώλ ζε κεηνρέο. Επίζεο ηα έζνδα πνπ πξνθύπηνπλ από επελδπηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο είλαη βειηησκέλα θαζώο ελζσκαηώλνπλ έζνδα πνπ αθνξνύλ ζηηο λεν-απνθηεζείζεο 

ζπκκεηνρέο ηνπ νκίινπ (ζεκείσζε: έρεη ελζσκαησζεί κόλν ην απνηέιεζκα ηεο πεξηόδνπ Οθησβξίνπ – 

Δεθεκβξίνπ 2010, θαζώο νη ζρεηηθέο εμαγνξέο νινθιεξώζεθαλ ηνλ Οθηώβξην). Σέινο, ηα ελνπνηεκέλα 

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

επξώ 5,4 εθαη. ηε ρξήζε 2009.  

 

Κεθαιαηαθή δηάξζξσζε 

 

εκαληηθά εληζρπκέλα θαηά 63,4% εκθαλίδνληαη ηα ίδηα θεθάιαηα ηνπ νκίινπ ηελ 31/12/2010 ηα 

νπνία αλήιζαλ ζηα επξώ 35,2 εθαη. έλαληη επξώ 21,6 εθαη. ηελ 31/12/2009, αύμεζε ε νπνία απνδίδεηαη 

αθελόο ζηελ αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ κε εηζθνξά ζε είδνο ύςνπο πεξίπνπ € 12 εθαη. θαη αθεηέξνπ 

ζηελ θεξδνθνξία ηνπ Οκίινπ. πλεπώο, ν δείθηεο μέλα/ίδηα θεθάιαηα (ζύλνιν ππνρξεώζεσλ/ίδηα 

θεθάιαηα) ηνπ νκίινπ βειηηώζεθε ζεκαληηθά θαη δηακνξθώζεθε ζην 0,98 ηελ 31/12/2010 έλαληη 1,53 

ηελ 31/12/2009 ελώ ε επηθείκελε κεηαηξνπή ησλ νκνινγηώλ θαη ζπλεπαθόινπζε αύμεζε κεηνρηθνύ 

θεθαιαίνπ  ζα ζεκαηνδνηήζεη  ηε δηακόξθσζε ηνπ δείθηε ζε επίπεδα ρακειόηεξα ηνπ 0,20.  

 

Δκπνξία πξντόλησλ & ππεξεζηώλ ςεθηαθνύ πεξηερνκέλνπ (δηαθνπηόκελε δξαζηεξηόηεηα) 

 

Η αλαζηνιή ηεο εκπνξηθήο δξαζηεξηόηεηαο αληαλαθιά θαη ζε παιαηόηεξε απόθαζε ηεο δηνίθεζεο ηνλ 

Φεβξνπάξην ηνπ 2010 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ηξόπνπ δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο Εηαηξίαο ζηνλ ηνκέα εκπνξίαο 

εηδώλ νηθηαθήο ςπραγσγίαο θαη ηεο έκκεζεο πιένλ δξαζηεξηνπνίεζεο κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο απηήο ζε 

άιιεο εηαηξίεο. Γηα ην ζθνπό απηό νινθιεξώζεθε πξόζθαηα θαη ε αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ  θεθαιαίνπ ηεο 

εηαηξείαο κε ζθνπό, κεηαμύ άιισλ, ηελ απόθηεζε πνζνζηνύ 20% ζηε CD MEDIA. Έηζη ε Centric 

εμαζθαιίδεη ηελ πιήξε εκπινθή θαη παξαθνινύζεζε από ηε Δηνίθεζε ησλ εξγαζηώλ θαη εμειίμεσλ ζηνλ 

θιάδν ηνπ δηαδηθηπαθνύ ζηνηρεκαηηζκνύ θαη παηγλίσλ θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν εκπνξίαο εηδώλ 

νηθηαθήο ςπραγσγίαο κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζηελ εγέηηδα εηαηξία ηνπ ρώξνπ απμάλνληαο κε ηνλ ηξόπν 

απηό ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ησλ επελδύζεώλ ηεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ν θιάδνο εκπνξίαο 

εηδώλ νηθηαθήο ςπραγσγίαο απμάλεηαη παγθόζκηα κε δηςήθηνπο ξπζκνύο αλάπηπμεο, έρνληαο μεπεξάζεη ηελ 

θηλεκαηνγξαθηθή βηνκεραλία, θαη ζε απηό ην πιαίζην ε δξαζηεξηνπνίεζε ζε ζπγγελείο 

ππνθιάδνπο/ππνθαηεγνξίεο ηνπ θιάδνπ ησλ ππεξεζηώλ ςπραγσγίαο θξίλεηαη επσθειήο γηα ηνλ Όκηιν.  

 

Σα θαζαξά απνηειέζκαηα ηεο ελ ιόγσ δξαζηεξηόηεηαο ήηαλ δεκηνγόλα θαη αλήιζαλ ζε επξώ 2,8 εθαη. 

επηβαξπκέλα θαη από δηαγξαθέο απαηηήζεσλ πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ πνπ μεπεξλνύλ ηα επξώ 1,4 εθαη. θαη 

ιόγσ ηεο δηαθνπήο ηεο δξαζηεξηόηεηαο νη δηαγξαθέο απηέο ήηαλ επηβεβιεκέλν λα γίλνπλ ζηε ρξήζε κε 

θιείζηκν 31/12/2010. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ε ελ ιόγσ δξαζηεξηόηεηα είρε ππνζηεί ζπξξίθλσζε ηόζν ζε 

απόιπηνπο αξηζκνύο όζν θαη σο πνζνζηό επί ηνπ ζπλόινπ ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ελώ ε  ζπλεηζθνξά ηεο ζηε 

δηακόξθσζε ηνπ ζπλνιηθνύ θύθινπ εξγαζηώλ ηνπ Οκίινπ ζηε ρξήζε ηνπ 2010 απνηέιεζε κόιηο ην 0,4% 

ηνπ ζπλνιηθνύ θύθινπ εξγαζηώλ. 

 

Καηά ζπλέπεηα, ε δξαζηεξηόηεηα ηεο εκπνξίαο εηδώλ ςεθηαθήο ςπραγσγίαο ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηνπ 2010 εκθαλίδεηαη σο δηαθνπηόκελε θαη ζα δελ επεξεάδεη εθεμήο ηε δηακόξθσζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ Οκίινπ.  

 

 

ΣΟΥΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ  

 

Σν 2010 ήηαλ ζεκαληηθή ρξνληά εμειίμεσλ γηα ηνλ Όκηιν Centric θαζώο θαη ε αξρή ζεκαληηθώλ εμειίμεσλ 
γηα ηνλ θιάδν ηνπ δηαδηθηπαθνύ ζηνηρεκαηηζκνύ θαη παηρληδηώλ. ηξαηεγηθή απόθαζε ηεο δηνίθεζεο ήηαλ 
από λσξίο ε δηελέξγεηα επελδύζεσλ κε ζηόρν ηελ ελδπλάκσζε ηνπ Οκίινπ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο 



 
αληαγσληζηηθόηεηάο ηνπ, επηηπγράλνληαο ηαπηόρξνλα δηαζπνξά θηλδύλνπ κέζσ αλαπηπμηαθώλ δξάζεσλ 
ηόζν ζε γεσγξαθηθό όζν θαη ζε πξντνληηθό επίπεδν.  
 

ην πιαίζην απηό ε εηαηξία πινπνίεζε αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ύςνπο 12 εθαη. επξώ 

κε εηζθνξά ζε είδνο ππέξ ησλ κεηόρσλ ησλ εηαηξηώλ CD MEDIA θαη USMAR γηα ηελ απόθηεζε ηνπ 17% ηεο 
πξώηεο θαη ηνπ 49% ηεο δεύηεξεο. Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε CD MEDIA θαηέρεη εγεηηθή ζέζε αλάκεζα ζηηο 
εηαηξίεο δηαλνκήο ςπραγσγηθνύ ινγηζκηθνύ θαη πξντόλησλ νηθηαθήο ςπραγσγίαο κε δξαζηεξηόηεηα ζε 
πνιιέο ρώξεο ηεο ΝΑ Επξώπεο.  ηόρνο ηεο επέλδπζεο απηήο ήηαλ ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ ηξόπνπ 
δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο Centric ζηνλ ηνκέα ηεο εκπνξίαο εηδώλ ςεθηαθήο ςπραγσγίαο. Η κεηνςεθηθή 
ζπκκεηνρή ζηελ USMAR, ζηελ νπνία ε εηαηξία δελ αζθεί έιεγρν ηνπ management, έρεη ζθνπό ηελ 
πεξεηαίξσ αύμεζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο ζηελ Ειιεληθή αγνξά, θαζώο ε USMAR  απνηειεί ηνλ Marketing 

Partner ηεο νπεδηθήο εηαηξίαο Unibet ζηελ Ειιεληθή γιώζζα. Η Unibet είλαη κία από ηηο κεγαιύηεξεο 
εηαηξίεο ηνπ ρώξνπ ηεο δηαδηθηπαθήο ςπραγσγίαο παγθνζκίσο θαη εηζεγκέλε ζην ρξεκαηηζηήξην ηεο 
ηνθρόικεο. 
  
Επηπιένλ κε ζηόρν ηελ θαιύηεξε αμηνπνίεζε ησλ πόξσλ ηνπ νκίινπ, ηελ ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο βάζεο 
θαη ηνλ πεξηνξηζκό ησλ δαλεηαθώλ ηεο ππνρξεώζεσλ, ε Centric επέηπρε πξόζθαηα ζπκθσλία κεηαμύ ησλ 

νκνινγηνύρσλ δαλεηζηώλ ηεο θαη ησλ κεηόρσλ ηεο γηα ηε κεηαηξνπή ηνπ ζπλόινπ ηνπ νκνινγηαθνύ δαλείνπ 

(€20.2 εθ)  ζε κεηνρέο, απμάλνληαο έηζη ην θεθάιαηό ηεο θαηά €20,2 εθ. ζε κεηνρέο ηεο εηαηξείαο. Με ηελ 
νινθιήξσζε ηεο ελέξγεηαο απηήο ηνλ Απξίιην ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο, ε Centric ζα είλαη ζε ζέζε λα 
ζπλερίζεη απξόζθνπηα ηα επελδπηηθά ηεο ζρέδηα κε ζηόρν ηε δηεύξπλζε ησλ πξνζθεξόκελσλ πξντόλησλ θαη 
ππεξεζηώλ θαζώο θαη ηελ επέθηαζή ηεο ζε λέεο γιώζζεο ηεο ΝΑ Επξώπεο. 
  
Σέινο, ζεκαληηθέο εμειίμεηο αλακέλνληαη θαζώο θαη αιιαγή ηνπ ηνπίνπ ζηνλ θιάδν ησλ δηαδηθηπαθώλ 

παηγλίσλ θαη ζηνηρήκαηνο από ηελ απόθαζε πνιιώλ ρσξώλ ηόζν ζηελ Επξώπε όζν θαη ζηελ Ακεξηθή λα 
ξπζκίζνπλ ηελ αγνξά ηεο δηαδηθηπαθήο ςπραγσγίαο κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ε Ειιάδα. ηε ρώξα καο κεηά 
από αιιεπάιιειεο δεκόζηεο δηαβνπιεύζεηο ζηηο νπνίεο ε Centric ζπκκεηείρε ελεξγά θαηαζέηνληαο ηηο 
απόςεηο ηεο, δξνκνινγείηαη πιένλ έλα λνκνζρέδην ην νπνίν αλακέλεηαη λα ςεθηζηεί εληόο ηεο ηξέρνπζαο 
ρξήζεο. Η Centric πξνηίζεηαη λα ελαξκνληζηεί κε ηηο ηνπηθέο δηαηάμεηο, όηαλ ν λόκνο ςεθηζηεί. Παξάιιεια 
κε ηηο ελέξγεηεο απηέο, ε Centric παξαθνινπζεί ζηελά ηηο εμειίμεηο ζηελ ΝΑ Επξώπε θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο 
αγνξέο ηεο Κύπξνπ θαη ηεο Ρνπκαλίαο όπνπ θαη εθεί δξνκνινγνύληαη από ηηο εζληθέο θπβεξλήζεηο εμειίμεηο 

γηα ηελ ξύζκηζε ησλ αγνξώλ ηνπο. 
 

ηνηρεία Έηνπο: 

 

Ενοποιημζνα Οικονομικά Αποτελζςματα Υξήζεο 

 
ΤΝΟΛΙΚΑ  

 
ΤΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 

 
 

Ποσά σε χιλ. € 
Αποτελζςματα  

χρήςησ 2009 
Αποτελζςματα  

χρήςησ 2010 
Δ% 2010 vs  

2009 
Αποτελζςματα  

χρήςησ 2009 
Αποτελζςματα  

χρήςησ 2010 

Δ% 2010 vs  
2009 

Πωλήςεισ 758.563 690.644 -9,0% 752.315 687.950 -8,6% 

Μικτό Κζρδοσ 16.868 16.476 -2,3% 15.868 16.409 +3,4% 

(%) 2,2% 2,4%  2,1% 2,4%  

EBITDA 8.942 5.123 -42,7% 9.221 7.627 -17,3% 

(%) 1,2% 0,7%  1,2% 1,1%  

ΕΒΙΣ 8.555 4.750 -44,5% 8.959 7.379 -17,6% 

(%) 1,1% 0,7%  1,2% 1,1%  

EBT 7.482 3.961 -47,1% 8.102 6.723 -17,0% 

(%) 1,0% 0,6%  1,1% 1,0%  

EATAM 4.712 1.591 -66,2% 5.350 4.417 -17,4% 

(%) 0,6% 0,2%  0,7% 0,6%  

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΗ CENTRIC 
 
H Centric Πνιπκέζα Α.Ε είλαη εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ από ην 2002. πκκεηέρεη ζε εηαηξίεο νη νπνίεο 
πξνζαξκόδνπλ ζε ηνπηθέο αγνξέο, δηαρεηξίδνληαη θαη πξνσζνύλ ππεξεζίεο δηαδηθηπαθήο ςπραγσγίαο. Οη ζπγαηξηθέο 
εηαηξίεο ηεο Centric ζπλεξγάδνληαη κε ζεκαληηθνύο παξόρνπο δηαδηθηπαθήο ςπραγσγίαο, νη νπνίνη είλαη εηζεγκέλνη ζε 
Επξσπατθά Υξεκαηηζηήξηα θαη θαηέρνπλ άδεηα εμ απνζηάζεσο παξνρήο ησλ ελ ιόγσ ππεξεζηώλ, γηα ηελ από θνηλνύ 
ιεηηνπξγία θαη πξνώζεζε ηζηνζειίδσλ ηπρεξώλ παηρληδηώλ ζε δηάθνξεο γιώζζεο ρσξώλ ηεο Κεληξηθήο θαη 
Ννηηναλαηνιηθήο Επξώπεο. Οη ζπγαηξηθέο ηεο εηαηξίεο 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).  

http://www.spreads.gr/

