
 
Τεηάξηε 31 Απγνύζηνπ 2011   

Γεληίο Σύπος  

 

 
 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011  

 

Τποσώπηζη κύκλος επγαζιών και κεπδοθοπίαρ λόγυ ηηρ ζςνεσιζόμενηρ 

ύθεζηρ. 
  

 

      

 

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

1 Ιαλνπαξίνπ - 30 Ινπλίνπ 2011 κε βάζε ηα Δηεζλή Πξόηππα Φξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Δ.Π.Φ.Α). 

 

 Κύκλορ Δπγαζιών: € 289,55 εκαη. ένανηι € 360,30 εκαη. ηο 1ο εξάμ. 2010 (-19,6%). 

 Μικηό Κέπδορ: € 6,64 εκαη. ένανηι € 8,56 εκαη. ηο 1ο εξάμ. 2010 (-22,41%).   

 EBITDA: € 1,67 εκαη. ένανηι € 5,70 εκαη. ηο 1ο εξάμ. 2010. (-70,78%) 

 Καθαπά αποηελέζμαηα μεηά θόπυν και δικαιυμάηυν μειοτηθίαρ: ζημίερ € 0,21 εκαη. ένανηι 

κεπδών €3,67 εκαη. ηο 1ο εξάμ. 2010. 

 Ίδια κεθάλαια (30/6/2011): € 55,5 εκαη. (+ 57,21%). 

 

 

Κύκλορ Δπγαζιών 

 

Ο ελνπνηεκέλνο κύκλορ επγαζιών ζην πξώην εμάκελν ηνπ 2011 αλήιζε ζε εςπώ 289,6 εκαη. έλαληη 

επξώ 360,3 εθαη. ηνπ πξώηνπ εμακήλνπ ηνπ 2010 θαηαγξάθνληαο κείσζε θαηά 19,6%. Η κείσζε απηή 

νθείιεηαη πέξα από ηελ έιιεηςε ζεκαληηθώλ αζιεηηθώλ γεγνλόησλ ζε ζύγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξπζηλή 

πεξίνδν θαη ζηε ζπλερηδόκελε ύθεζε ηόζν ζηελ εγρώξηα αγνξά θαζώο θαη ζηηο άιιεο αγνξέο πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη o όκηινο.  

 

Κεπδοθοπία  

 

Τν μικηό κέπδορ ηνπ νκίινπ αλήιζε ζε εςπώ 6,6 εκαη. έλαληη επξώ 8,6 εθαη. ζην πξώην εμάκελν ηνπ 

2010 θαηαγξάθνληαο μείυζη καηά 22,4%. Η ζπκπίεζε ηνπ κηθηνύ θέξδνπο απνδίδεηαη θαηά θύξην ιόγν 

ζηελ ππνρώξεζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ, αιιά θαη ζηε κηθξή κείσζε ηνπ κηθηνύ πεξηζσξίνπ ιόγσ ηεο 

ύπαξμεο αλειαζηηθώλ δαπαλώλ πνπ επηβαξύλνπλ ην θόζηνο πσιεζέλησλ όπσο ελδεηθηηθά ην θόζηνο ηεο 

ιεηηνπξγίαο εμππεξέηεζεο πειαηώλ θαη ην θόζηνο δηεθπεξαίσζεο ζπλαιιαγώλ πειαηώλ.  

 

Καηά ζπλέπεηα, ηα θέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ & ζπλνιηθώλ 

απνζβέζεσλ (EBITDA) ηνπ Οκίινπ δηακνξθώζεθαλ ζηα εςπώ 1,7 εκαη. έλαληη επξώ 5,7 εθαη. ζην πξώην 

εμάκελν ηνπ 2010. Η ςποσώπηζη απηή οθείλεηαι πέξαλ ηεο κείσζεο ηνπ κηθηνύ θέξδνπο θαηά επξώ 1,9 

εθαηνκκύξηα θαη ζηελ αύμεζε ησλ εμόδσλ δηάζεζεο πνπ αθνξνύλ ζηε δηαηήξεζε ηεο ζέζεο θαη ηεο 

αλαγλσζηκόηεηαο ησλ πξντόλησλ θαζώο θαη ηηο δαπάλεο επέθηαζεο ζε λέεο γιώζζεο ηεο λνηηναλαηνιηθήο 

Επξώπεο. Σεκεηώλεηαη όηη ε αύμεζε θαηά επξώ 1,7 εθαηνκκύξηα ησλ ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ ην α εμάκελν 

ηνπ 2011 απνδίδεηαη θαηά βάζε ζηελ αιιαγή ηεο επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο θαη πξνώζεζεο ησλ 

ππεξεζηώλ ηνπ Οκίινπ, θαζώο νη ζρεηηθέο δαπάλεο θαηά ηε ηξέρνπζα πεξίνδν ζρεδηάζηεθαλ σζηε λα είλαη 

αλαινγηθέο ζε ζρέζε κε ην ζύλνιν ηεο ρξήζεο, ζε αληηδηαζηνιή κε ηε ρξήζε ηνπ 2010 πνπ ην κεγαιύηεξν 

κέξνο απηώλ έιαβε ρώξα θαηά ην δεύηεξν εμάκελό ηεο (ά εμάκελν επξώ 3,9 εθαηνκκύξηα θαη β εμάκελν 

επξώ 6,6 εθαηνκκύξηα).  



 
  

Αληίζηνηρα, ηα ελνπνηεκέλα θέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ (ΔΒΙΣ) 

ηνπ πξώηνπ εμακήλνπ ηνπ 2011 αλήιζαλ ζε εςπώ 1,5 εκαη. έλαληη επξώ 4,9 εθαη. ην πξώην εμάκελν ηνπ 

2010 ελώ ηα θέξδε πξν θόξσλ (ΔΒΣ) ηνπ νκίινπ  δηακνξθώζεθαλ ζηα εςπώ 0,8 εκαη. έλαληη επξώ 5,1 

εθαη. ην πξώην εμάκελν ηνπ 2010. Τα ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηνπ πξώηνπ εμακήλνπ 

επηβαξύλζεθαλ ηόζν από ηελ αύμεζε ηνπ θόζηνπο ηνπ ρξήκαηνο όζν θαη από ηα έμνδα κεηαηξνπήο θαη 

σξίκαλζεο ηνπ νκνινγηαθνύ δαλείνπ. Σεκεηώλεηαη όηη πέξαλ ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ηνπ αθηλήηνπ 

ηεο  έδξαο ηνπ Οκίινπ, δελ ππάξρεη πιένλ άιιε καθξνπξόζεζκε δαλεηαθή ππνρξέσζε κε απνηέιεζκα ηα 

έμνδα από ηόθνπο λα αλακέλεηαη λα δηακνξθσζνύλ ζεκαληηθά κεησκέλα θαηά ην ππόινηπν ηεο ρξήζεο. 

Τέινο, ηα ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα κεηά από θόξνπο θαη δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο (ΔΑΣΑΜ) ζην πξώην 

εμάκελν ηνπ 2011 δηακνξθώζεθαλ ζε νξηαθέο δεκίεο εςπώ 0,2 εκαη. έλαληη θεξδώλ επξώ 3,0 εθαη. ζην 

πξώην εμάκελν ηνπ 2010.  

 

Κεθαλαιακή διάπθπυζη 

 

Σεκαληηθά εληζρπκέλα εκθαλίδνληαη ηα ίδια κεθάλαια ηνπ νκίινπ ηελ 30/6/2011, ηα νπνία αλήιζαλ ζε 

εςπώ 55,5 εκαη. έλαληη επξώ 35,3 εθαη. ηελ 31/12/2010. θαηαγξάθνληαο αύξηζη καηά 57,2%. Η 

ελίζρπζε απηή ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ νθείιεηαη ζηελ νινθιήξσζε ηεο αύμεζεο κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ κε ηε 

κεηαηξνπή ησλ ελαπνκείλαλησλ νκνινγηώλ ηνπ κεηαηξέςηκνπ νκνινγηαθνύ δαλείνπ έθδνζεο 2007 ζε 

κεηνρέο.  Η  ελίζρπζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο θαηά επξώ 20,2 εθαη., ην νπνίν απνηππώζεθε 

ζηελ θαζαξή ζέζε ηεο Εηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ ηεο 30 Ινπλίνπ 2011, νδήγεζε ζηε ζεκαληηθή βειηίσζε ηνπ 

δείθηε ξένα/ίδια κεθάλαια (ζύλνιν ππνρξεώζεσλ/ίδηα θεθάιαηα) ηνπ νκίινπ πος  διαμοπθώθηκε ζην 

0,20 ηελ 30/6/2011 έλαληη 0,97 ηελ 31/12/2010.  

 

ΣΟΥΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ  

 

Οη επηπηώζεηο ηεο ζπλερηδόκελεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο θαη ύθεζεο έρνπλ αλαπόθεπθηα επεξεάζεη 

όινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο θαη θαη’ επέθηαζε θαη ηνλ θιάδν ησλ ηπρεξώλ παηγληδηώλ θαη ηνπ 

δηαδηθηπαθνύ ζηνηρεκαηηζκνύ. Παξόια απηά ε Centric παξακέλεη ζηαζεξά πξνζεισκέλε ζηνπο ζηξαηεγηθνύο 

ηεο ζηόρνπο πνπ αθνξνύλ ηόζν ζηελ επέθηαζε ζε λέα πξντόληα θαη ππεξεζίεο θαζώο θαη ζηε δηείζδπζε ζε 

λέεο γιώζζεο ρσξώλ ηεο ΝΑ Επξώπεο, δξαζηεξηνπνηνύκελε ζε έλα έληνλα αληαγσληζηηθό πεξηβάιινλ όπσο 

απηό δηακνξθώλεηαη.  

 

Επηπιένλ, ε Δηνίθεζε αλαδεηά δηαξθώο ελαιιαθηηθέο βειηηζηνπνίεζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο θαη 

ελίζρπζεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηάξζξσζεο ηνπ Οκίινπ όπσο ζπλέβε πξόζθαηα θαη κε ηελ νινθιήξσζε 

ηεο πξναλαθεξόκελεο κεηαηξνπήο ηνπ νκνινγηαθνύ κεηαηξέςηκνπ δαλείνπ ζε κεηνρέο ηεο Εηαηξείαο.  

 

 

 

ηοισεία Ππώηος Δξαμήνος: 

 

Ενοποιημζνα Οικονομικά Αποτελζςματα Α’ Δξαμήνος 2011 

Ποσά σε χιλ. € 
Αποτελζςματα  
Α’ Εξαμ.  2010 

Αποτελζςματα  
Α’ Εξαμ. 2011 

Δ% 2011 vs  
2010  

Πωλήςεισ 360.300 289.555 -19,6% 

Μικτό Κζρδοσ 8.564 6.645 -22,4% 

(%) 2,4% 2,3% 
 

EBITDA 5.701 1,666 -70,78% 

(%) 1,6% 0,6% 
 

ΕΒΙΤ 5.535 1.498 -72,9% 

(%) 1,5% 0,5% 
 

EBT 5.132 803 -84,3% 

(%) 1,4% 0,3% 
 

EATAM 3.672 -216 -- 

(%) 1,0% -- 
 

 

 

 



 
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/

