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Υποχώρηση των οικονομικών μεγεθών του ομίλου

Η εταιρεία CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για την
περίοδο 1 Ιανουαρίου - 30 Σεπτεμβρίου 2015 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(Δ.Π.Χ.Α).
 Κύκλος Εργασιών: € 629,44 εκατ. έναντι € 760,18 εκατ. το εννεάμηνο του 2014 (-17,2%)
 Μικτό Κέρδος: € 8,00 εκατ. έναντι € 11,07 εκατ. το εννεάμηνο του 2014 (-27,7%)
 EBITDA: € 585 χιλ. έναντι € 3,81 εκατ. το εννεάμηνο του 2014 (-84,6%)
 Κέρδη προ φόρων: κέρδη € 372 χιλ. έναντι κερδών € 4,13 εκατ. το εννεάμηνο του 2014 (91,0%)
 Καθαρά αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας: ζημίες € 749 χιλ. έναντι
κερδών € 2,14 εκατ. το εννεάμηνο του 2014
 Ίδια κεφάλαια 30.9.2015: € 44,72 εκατ. (-1,9% σε σχέση με τις 31.12.2014)
Κύκλος Εργασιών
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2015 ανήλθε σε € 629,44
εκατ. έναντι € 760,18 εκατ. για την αντίστοιχη περίοδο του 2014 καταγράφοντας μείωση κατά 17,2%. Η
υποχώρηση του κύκλου εργασιών αποδίδεται στην εξαιρετικά δυσμενή οικονομική συγκυρία όπως και στην
απουσία σημαντικών αθλητικών γεγονότων σε αντιδιαστολή με τη χρήση του 2014 όπου διεξήχθη το
παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου στη Βραζιλία.
Κερδοφορία
Το μικτό κέρδος του ομίλου ανήλθε σε € 8,00 εκατ. έναντι € 11,07 εκατ. κατά τους πρώτους εννέα μήνες
της χρήσης του 2014 καταγράφοντας σημαντική μείωση κατά 27,7%. Η μείωση του μικτού κέρδους
εξηγείται μερικά από τη μείωση του κύκλου εργασιών. Επιπρόσθετα, η αύξηση του ποσοστού της απόδοσης
κερδών στους παίκτες (payout) οδήγησε στη μείωση του περιθωρίου μεικτού κέρδους που διαμορφώθηκε σε
1,3% έναντι 1,5% την αντίστοιχη περίοδο του 2014.
Οι λειτουργικές δαπάνες διαμορφώθηκαν οριακά μειωμένες κατά 2,5%. Οι δαπάνες διοίκησης
διαμορφώθηκαν σημαντικά μειωμένες κατά 29,5%, εξέλιξη που αντανακλά τις προσπάθειες της διοίκησης
για την αποδοτικότερη λειτουργία του ομίλου. Ταυτόχρονα όμως οι δαπάνες διάθεσης ήταν αυξημένες κατά
18,7% λόγω του σταθερού προσανατολισμού στην ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας των υπηρεσιών του
ομίλου με στόχο τη μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη των εργασιών του. Η διαμόρφωση των λειτουργικών δαπανών
στα επίπεδα της αντίστοιχης περιόδου του 2014 σε συνδυασμό με τη σημαντική υποχώρηση του μικτού
οδήγησε σε μεγάλη υποχώρηση τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων &
συνολικών αποσβέσεων (EBITDA), τα οποία διαμορφώθηκαν για τους πρώτους εννέα μήνες της χρήσης του
2015 σε € 585 χιλ. έναντι € 3,81 εκατ. κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2014 (-84,6%).

Τα αποτελέσματα της χρηματοοικονομικής λειτουργίας διαμορφώθηκαν οριακά θετικά κατά € 73 χιλ.
συνεισφέροντας στη βελτίωση των αποτελεσμάτων του ομίλου. Τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) ανήλθαν στα
€ 372 χιλ. έναντι € 4,13 εκατ. το εννεάμηνο του 2014 σημειώνοντας μείωση κατά 91,0%. Στο επίπεδο
των ενοποιημένων αποτελεσμάτων μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (ΕΑΤΑΜ), για τους
πρώτους εννέα μήνες του 2015 το αποτέλεσμα ήταν ζημιογόνο κατά ποσό € 749 χιλ. έναντι κερδών € 2,14
εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014.
Κεφαλαιακή διάρθρωση
Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου στις 30.9.2015 διαμορφώθηκαν σε € 44,72 εκατ. Η Εταιρεία και ο όμιλος
σήμερα διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση με σημαντικό ύψος ιδίων κεφαλαίων και περιορισμένες
υποχρεώσεις (€ 4,22 εκατ.), εκ των οποίων οι δανειακές εξαντλούνται στο υπόλοιπο της χρηματοδοτικής
μίσθωσης για την αγορά του κτιρίου που στεγάζεται η έδρα της Εταιρείας και που ανέρχεται σε ποσό € 1,31
εκατ. Ο σχετικός δείκτης ξένα/ίδια κεφάλαια (σύνολο υποχρεώσεων/ίδια κεφάλαια) διαμορφώθηκε στις
30/9/2015 στο 0,101.
Εξελίξεις της αγοράς διαδικτυακής ψυχαγωγίας
Η εταιρεία Sporting Odds Ltd, θυγατρική εταιρεία του ομίλου της Gaming VC group, αδειοδοτημένη στην
Αγγλία από την Βρετανική επιτροπή παιγνίων (Gambling Commission) και εκ των στρατηγικών συνεργατών
του ομίλου Centric, έχει υπαχθεί εθελοντικά στο φορολογικό καθεστώς της μεταβατικής περιόδου της
παραγράφου 12 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011 και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Στην Κύπρο
λειτουργεί βάσει του νόμου 106/2012.

Ο Ροδόλφος Οντόνι, Διευθύνων Σύμβουλος της Centric δήλωσε:
"Το 2015 αποτελεί μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά με συνεχιζόμενες προκλήσεις. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο
εμείς συνεχίζουμε την προσπάθεια μας να δημιουργήσουμε σταθερές βάσεις ανάπτυξης επενδύοντας στην
προώθηση των υπηρεσιών μας.”

Στοιχεία Εννεαμήνου 2015:

Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Εννεαμήνου 2015
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