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Τπνρώξεζε θύθινπ εξγαζηώλ θαη θεξδνθνξίαο ιόγσ ηεο ζπλερηδόκελεο 

ύθεζεο. 
  

 

      

 

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

1 Ιαλνπαξίνπ - 31 Μαξηίνπ 2011 κε βάζε ηα Δηεζλή Πξόηππα Φξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Δ.Π.Φ.Α). 

 

 Κύθινο Δξγαζηώλ: € 160,16 εθαη. έλαληη € 195,05 εθαη. ην 1ν ηξηκ. 2010 (-17,9%). 

 Μηθηό Κέξδνο: € 3,84 εθαη. έλαληη € 4,81 εθαη. ην 1ν ηξηκ. 2010 (-20,18%).   

 EBITDA: € 1,89 εθαη. έλαληη € 3,56 εθαη. ην 1ν ηξηκ. 2010  (-47,16%).  

 Καζαξά θέξδε κεηά θόξσλ θαη δηθαησκάησλ  κεηνςεθίαο: € 0,77 εθαη. έλαληη € 2,36 εθαη. ην 

1ν ηξηκ. 2010  (-67,49%). 

 Ίδηα θεθάιαηα (31/3/2011): € 36,30 εθαη. (+ 2,81%). 

 

 

Κύθινο Δξγαζηώλ 

 

Ο ελνπνηεκέλνο θύθινο εξγαζηώλ ζην πξώην ηξίκελν ηνπ 2011 αλήιζε ζε επξώ 160,2 εθαη. έλαληη επξώ 

195,1 εθαη. ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2010 ζεκεηώλνληαο κείσζε θαηά 17,9%. Η πηώζε αθνξά  όιεο ηηο 

πξντνληηθέο θαηεγνξίεο κε εμαίξεζε απηή ησλ παηρληδηώλ (soft games) πνπ θαηέγξαςε άλνδν. Τα αλσηέξσ 

απνδίδνληαη ζηελ παξαηεηακέλε ύθεζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ηε ζπξξίθλσζε ηνπ δηαζέζηκνπ 

εηζνδήκαηνο.  

 

Κεξδνθνξία  

 

Τν κηθηό θέξδνο ηνπ νκίινπ αλήιζε ζε επξώ 3,8 εθαη. έλαληη επξώ 4,8 εθαη. ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2010 

θαηαγξάθνληαο κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 20,2%. Η ππνρώξεζε απηή νθείιεηαη αθελόο ζηε κείσζε ηνπ 

θύθινπ εξγαζηώλ αιιά θαη ζηε νξηαθή κείσζε ηνπ κηθηνύ πεξηζσξίνπ πνπ δηακνξθώζεθε ζε 2,4% έλαληη 

2,5% ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν πέξπζη.  

 

Αληίζηνηρα, ηα θέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ & ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ 

(EBITDA) ηνπ Οκίινπ δηακνξθώζεθαλ ζηα επξώ 1,9 εθαη. έλαληη επξώ 3,6 εθαη. ην πξώην ηξίκελν ηνπ 

2010, κεησκέλα θαηά 47,2%. Η ππνρώξεζε απηή νθείιεηαη πέξαλ ησλ αλσηέξσ θαη ζηελ πινπνίεζε ηνπ 

επελδπηηθνύ ζρεδίνπ γηα επέθηαζε ζε λέεο γιώζζεο, π.ρ. Σινβάθηθα θαη Αιβαληθά.  

  

Τα ελνπνηεκέλα θέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ (ΔΒΙΣ) ηνπ πξώηνπ 

ηξηκήλνπ ηνπ 2011 αλήιζαλ ζε επξώ 1,8 εθαη. έλαληη επξώ 3,5 εθαη. ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν πέξπζη 

κεησκέλα θαηά 48,2% ελώ ηα θέξδε πξν θόξσλ (ΔΒΣ) ηνπ νκίινπ  δηακνξθώζεθαλ ζηα επξώ 1,4 εθαη. 

έλαληη επξώ 3,3 εθαη. ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2010. Τα ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη 

απμεκέλα ιόγσ ηεο αύμεζεο ηνπ θόζηνπο εμππεξέηεζεο ηνπ δαλεηζκνύ, θόζηνο όκσο ην νπνίν ζα 

εμαιεηθζεί νπζηαζηηθά κε ηελ κεηαηξνπή ησλ νκνινγηώλ ζε κεηνρέο  από ηελ 1/5/2011, όθεινο πνπ ζα 

απνηππσζεί κεξηθώο ζηα απνηειέζκαηα ηνπ εμακήλνπ ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο. Σεκεηώλεηαη νηη δελ ππάξρεη 



 
άιιε καθξνπξόζεζκε δαλεηαθή ππνρξέσζε, πέξαλ ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ηνπ αθηλήηνπ ηεο  έδξαο 

ηνπ Οκίινπ. Τέινο, ηα ελνπνηεκέλα θέξδε κεηά από θόξνπο θαη δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο (ΔΑΣΑΜ) 

δηακνξθώζεθαλ ζην πξώην ηξίκελν ηνπ 2011 ζηα επξώ 0,8 εθαη. έλαληη επξώ 2,4 εθαη. ην πξώην ηξίκελν 

ηνπ 2010.  

 

Κεθαιαηαθή δηάξζξσζε 

 

Τα ίδηα θεθάιαηα ηνπ νκίινπ ηελ 31/3/2011 εκθαλίδνληαη εληζρπκέλα θαηά 2,8% θαη αλήιζαλ ζε επξώ 

36,3 εθαη. έλαληη επξώ 35,3 εθαη. ηελ 31/12/2010, αύμεζε ε νπνία απνδίδεηαη θπξίσο ζηελ θεξδνθνξία 

ηνπ Οκίινπ θαηά ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2011. Σπλεπώο, ν δείθηεο μέλα/ίδηα θεθάιαηα (ζύλνιν 

ππνρξεώζεσλ/ίδηα θεθάιαηα) ηνπ νκίινπ βειηηώζεθε πεξαηηέξσ θαη δηακνξθώζεθε ζην 0,86 ηελ 

31/3/2011 έλαληη 0,97 ηελ 31/12/2010, ελώ ε επηθείκελε κεηαηξνπή ησλ νκνινγηώλ θαη ζπλεπαθόινπζε 

αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ  ζα ζεκαηνδνηήζεη  ηε δηακόξθσζε ηνπ δείθηε ζηα επίπεδα ηνπ 0,20.  

 

 

ΣΟΥΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ  

 

Η Centric, κέζσ ησλ ζηξαηεγηθώλ ζπλεξγαζηώλ ηεο, δξαζηεξηνπνηείηαη πέξαλ ηεο ειιεληθήο γιώζζαο θαη ζε 
άιιεο γιώζζεο ησλ ρσξώλ ηεο ΝΑ Επξώπεο, ελώ παξάιιεια δξνκνινγεί ηελ επέθηαζε ησλ ππεξεζηώλ ηεο 
ζε επηπιένλ γιώζζεο δεκηνπξγώληαο έηζη δηαζπνξά θαη επηδηώθνληαο  ελεξγό ξόιν ζηηο αιιαγέο πνπ 
ζπληεινύληαη ζηνλ θιάδν ηόζν ζηελ Ειιάδα όζν θαη ζε άιιεο ρώξεο ηεο Επξσπατθήο αγνξάο.   

 
Με γλώκνλα ηα παξαπάλσ, ζηηο 30 Απξηιίνπ ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο ν όκηινο Centric κεηά ηελ απόθαζε ησλ 
νκνινγηνύρσλ δαλεηζηώλ, θαηόρσλ ηνπ κεηαηξέςηκνπ νκνινγηαθνύ δαλείνπ έθδνζεο 2007 ύςνπο 23 εθαη., 
θαη ησλ κεηόρσλ ηεο εηαηξίαο πξνρώξεζε ζηελ κεηαηξνπή ζε κεηνρέο ηνπ ζπλόινπ ηνπ ππνινίπνπ ηνπ 
δαλείνπ κε ηαπηόρξνλε αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ ηεο θεθαιαίνπ θαηά 20,2 εθαη. επξώ. Η ελ ιόγσ δηαδηθαζία 
έρεη νινθιεξσζεί θαη εθθξεκεί ε εγθξηηηθή απόθαζε ηνπ Δ.Σ ηνπ ΦΑ γηα ηελ εηζαγσγή ησλ λέσλ ηίηισλ 
πξνο δηαπξαγκάηεπζε. Με ηελ ελέξγεηα απηή ν δαλεηζκόο ηνπ νκίινπ θαη ην ζπλεπαγόκελν θόζηνο 

εμππεξέηεζεο ηνπο νπζηαζηηθά ζα εμαιεηθζεί, επηηξέπνληαο ζηελ Centric λα πξνρσξήζεη απξόζθνπηα ζηελ 
πινπνίεζε ησλ επελδπηηθώλ ηεο ζρεδίσλ.  
 

ηνηρεία Πξώηνπ Σξηκήλνπ: 

 

Ενοποιημζνα Οικονομικά Αποτελζςματα Α’ Σξηκήλνπ 2011 

Ποσά σε χιλ. € 
Αποτελζςματα  
Α’ Τριμ  2010 

Αποτελζςματα  
Α’ Τριμ. 2011 

Δ% 2011 vs  
2010  

Πωλήςεισ 195.050 160.159 -17,9% 

Μικτό Κζρδοσ 4.812 3.841 -20,2% 

(%) 2,4% 2,5% 
 

EBITDA 3.561 1.882 -47,2% 

(%) 1,8% 1,2% 
 

ΕΒΙΤ 3.473 1.799 -48,2% 

(%) 1,8% 1,1% 
 

EBT 3.295 1.413 -57,1% 

(%) 1,7% 0,9% 
 

EATAM 2.356 766 -67,5% 

(%) 1,2% 0,5% 
 

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΗ CENTRIC 
 
H Centric Πνιπκέζα Α.Ε είλαη εηζεγκέλε ζην Φξεκαηηζηήξην Αζελώλ από ην 2002. Σπκκεηέρεη ζε εηαηξίεο δηαδηθηπαθήο 
ςπραγσγίαο. Οη ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ηεο Centric ζπλεξγάδνληαη κε ζεκαληηθνύο παξόρνπο δηαδηθηπαθήο ςπραγσγίαο, νη 
νπνίνη είλαη εηζεγκέλνη ζε Επξσπατθά Φξεκαηηζηήξηα 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/

