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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
ΧΡΗΗ 2012

Ιζσςπή κεπδοθοπία παπά ηην κπίζη. Πεπιοπιζμόρ ηηρ μείυζηρ ηος
κύκλος επγαζιών ηο ηελεςηαίο ηπίμηνο

Η εηαηξεία CENTRIC ΤΜΜΕΣΟΥΩΝ Α.Ε. αλαθνηλώλεη ηα ελνπνηεκέλα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα γηα ηε ρξήζε
2012 κε βάζε ηα Δηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Δ.Π.Υ.Α).
 Κύκλορ Δπγαζιών: € 504,0 εκαη. ένανηι € 567,0 εκαη. ηο 2011 (-11,1%)
 Μικηό Κέπδορ: € 9,2 εκαη. ένανηι € 12,8 εκαη. ηο 2011 (-28,3%)
 EBITDA: € 4,5 εκαη. ένανηι € 3,2 εκαη. ηο 2011. (+39,1%)
 Καθαπά κέπδη μεηά θόπυν και δικαιυμάηυν μειοτηθίαρ: € 3,0 εκαη. ένανηι κεπδών € 0,2
εκαη. ηο 2011. (ππο ηηρ απομειώζηρ αξίαρ ζςμμεηοσών για ηο 2011)
 Ίδια κεθάλαια (31/12/2012): € 45,4 εκαη. (+ 7,3%).
 Γανειακέρ ςποσπεώζειρ (31.12.2012) : € 1,6 εκαη. (δεν διαθοποποιήθηκαν ζε ζσέζη με ηιρ
31.12.2011)

Κύκλορ Δπγαζιών
Ο ελνπνηεκέλνο κύκλορ επγαζιών θαηά ηε ρξήζε ηνπ 2012 αλήιζε ζε € 504,0 εκαη. έλαληη επξώ 567,0
εθαη. ην 2011, κεησκέλνο θαηά 11,1%. (-13,7% ηνπο πξώηνπο ελλέα κήλεο ηεο ρξήζεο) Η ππνρώξεζε ηνπ
θύθινπ εξγαζηώλ
νθείιεηαη ζηηο αξλεηηθέο επηπηώζεηο ηεο παξαηεηακέλεο ύθεζεο ζηηο αγνξέο πνπ
δξαζηεξηνπνηείηαη ν Όκηινο.

Κεπδοθοπία
Σν κηθηό θέξδνο ηνπ Οκίινπ ππνρώξεζε θαηά 28,3% θαη αλήιζε ζε € 9,2 εθαη. έλαληη € 12,8 εθαη. ην 2011.
Η κείσζε απηή ηνπ κηθηνύ θέξδνπο ζπλαξηάηαη κε ηε κείσζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ, ηε κηθξή αύμεζε ηνπ
πνζνζηνύ ηεο απόδνζεο θεξδώλ ζηνπο παίθηεο (payout) θαζώο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο θαηεγνξίαο ησλ
παηρληδηώλ ζηε δηακόξθσζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ θαη ην γεγνλόο όηη απνιακβάλνπλ ρακειόηεξν πεξηζώξην
θέξδνπο.
Η ζεακαηηθή μείυζη ησλ ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ θαηά € 5 εκαη. πεξίπνπ, αληηζηάζκηζε ηελ ππνρώξεζε ηνπ
κηθηνύ θέξδνπο θαη νδήγεζε ζηε ζεκαληηθή ελίζρπζε ηεο ιεηηνπξγηθήο θεξδνθνξίαο ηνπ Οκίινπ. Εηδηθόηεξα,
ηα θέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ & ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ (EBITDA)
ηνπ Οκίινπ απμεζήθαλ θαηά 39,1% αλεξρόκελα ζηα € 4,5 εκαη. έλαληη € 3,2 εθαη. ην 2011. Αληίζηνηρα ηα
ελνπνηεκέλα θέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ (ΔΒΙΣ) ην 2012
εληζρύζεθαλ θαηά 45,1% θαη αλήιζαλ ζε € 4,2 εκαη. (€ 2,9 εθαη. ην 2011). Σα απνηειέζκαηα ηεο
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο παξνπζίαζαλ ζεκαληηθή βειηίσζε ιόγσ ησλ εζόδσλ από ζπγγελείο
επηρεηξήζεηο θαη δηακνξθώζεθαλ ζεηηθά θαηά € 287 σιλ.
Σέινο, ηα ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα κεηά από θόξνπο θαη δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο (ΔΑΣΑΜ) ην 2012
παξνπζίαζαλ θεξδνθνξία ύςνπο € 3,0 εκαη. έλαληη θεξδώλ € 189 ρηι. ην 2011 πξν ηεο απνκεηώζεο αμίαο

ζπκκεηνρώλ. (εκεηώλεηαη όηη ην απνηέιεζκα ηνπ 2011 επηβαξύλζεθε θαηά πνζό € 13 εθαη. πεξίπνπ ιόγσ
έθηαθησλ δαπαλώλ απνκείσζεο αμίαο ζπκκεηνρώλ)
Κεθαλαιακή διάπθπυζη
Η απνπζία δαλεηαθώλ ππνρξεώζεσλ όπσο θαη ην θεξδνθόξν απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο, βειηίσζαλ πεξαηηέξσ
ηελ εηθόλα ηεο θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο ηνπ νκίινπ. Εηδηθόηεξα ηα ίδια κεθάλαια ηνπ νκίινπ ηελ
31/12/2012, αλήιζαλ ζε € 45,4 εκαη. έλαληη επξώ € 42,6 εθαη. ηελ 31/12/2011 θαηαγξάθνληαο αύξηζη
καηά 7,3%. H βειηίσζε απεηθνλίδεηαη θαη ζην δείθηε ξένα/ίδια κεθάλαια (ζύλνιν ππνρξεώζεσλ/ίδηα
θεθάιαηα) ν νπνίνο ζηηο 31/12/2012 δηακνξθώζεθε ζην 0,11 έλαληη ηνπ 0,20 ζηηο 31/12/2011.

Ρύθμιζη ηηρ αγοπάρ διαδικηςακήρ τςσαγυγίαρ
Η εηαηξεία Sporting Odds Ltd ζπγαηξηθή εηαηξεία ηεο Sportingbet Plc, θαη ζηξαηεγηθόο ζπλεξγάηεο ηνπ
Οκίινπ Centric έρεη ππαρζεί εζεινληηθά ζην θνξνινγηθό θαζεζηώο ηεο κεηαβαηηθήο πεξηόδνπ ηεο
παξαγξάθνπ 12 ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ λ. 4002/2011 θαη ιεηηνπξγεί λόκηκα ζηελ Ειιάδα.
ηόσοι και πποοπηικέρ
Η ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ζπγθπξία έρεη αλαπόθεπθηα επεξεάζεη θαη ηνλ θιάδν ησλ ηπρεξώλ παηρληδηώλ θαη
ηνπ δηαδηθηπαθνύ ζηνηρεκαηηζκνύ όπνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ. Η Centric σο
ζύγρξνλνο επηρεηξεκαηηθόο θνξέαο παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο θαη αλαπξνζαξκόδεη ηε ζηξαηεγηθή ηεο
ζύκθσλα κε ηα λέα εθάζηνηε δεδνκέλα.
Ο Ρνδόιθνο Οληόλη, Δηεπζύλσλ ύκβνπινο ηεο Centric δήισζε:
"H Centric θαηόξζσζε λα πεηύρεη κηα ζεκαληηθά θεξδνθόξα ρξήζε πεξηνξίδνληαο θαηά ην ηειεπηαίν ηξίκελν
θαη ηηο απώιεηεο ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ηεο. Είκαζηε ηθαλνπνηεκέλνη πνπ ζε έλα ηδηαίηεξα δπζκελέο θιίκα
εμαθνινπζνύκε λα δεκηνπξγνύκε αμία θαη λα βειηηώλνπκε ηηο επηδόζεηο καο. πλερίδνπκε δπλακηθά ηελ
πξνζπάζεηά καο ζηνρεύνληαο ζηελ ελίζρπζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ησλ ζπκκεηνρώλ καο θαη ζηελ αθόκα
απνδνηηθόηεξε ιεηηνπξγία ηνπ Οκίινπ θαη παξακέλνπκε ζηαζεξά πξνζαλαηνιηζκέλνη ζηελ πεξαηηέξσ
αλάπηπμε ησλ πθηζηάκελσλ ππεξεζηώλ ηνπ Οκίινπ κέζσ ηεο πξντνληηθήο θαη γεσγξαθηθήο δηεύξπλζήο
ηνπο."

ηοισεία Έηοςρ:

Ενοποιημζνα Οικονομικά Αποτελζςματα Χπήζηρ 2012
Ποσά σε χιλ. €

Πωλήςεισ
Μικτό Κζρδοσ
(%)
EBITDA
(%)
ΕΒΙΤ
(%)
EATAM (πριν την
απομειώςη το
2011)
(%)
EATAM (μετά την
απομείωςη το
2011)
(%)

Αποτελζςματα
χρήςησ 2012

504.028
9.177
1,8%
4.493
0,9%
4.199
0,8%
3.018

Αποτελζςματα
χρήςησ 2011

567.041
12.803
2,3%
3.231
0,6%
2.894
0,5%
189

0,9%
3.018

-11,1%
-28,3%
39,1%
45,1%

1496,8%
0,03%

-12.821
0,6%

Δ% 2012 vs
2011

-2,3%

Δ.Ο.

