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Δεληίο Σύπος

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Α΄ΣΡΙΜΗΝΟΤ 2014

Ενηςπυζιακή ενίζσςζη ηος κύκλος επγαζιών, ζημανηική αύξηζη ηηρ
κεπδοθοπίαρ

Η εηαηξεία CENTRIC πκκεηνρώλ Α.Δ. αλαθνηλώλεη ηα ελνπνηεκέλα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα γηα ην Α’
ηξίκελν 2014 κε βάζε ηα Γηεζλή Πξόηππα Χξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Χ.Α).
 Κύκλορ Επγαζιών: € 250,71 εκαη. ένανηι € 151,75 εκαη. ηο 2013 (+65,21%)
 Μικηό Κέπδορ: € 3,76 εκαη. ένανηι € 3,00 εκαη. ηο 2013 (+25,26%)
 EBITDA: € 1,92 εκαη. ένανηι € 1,50 εκαη. ηο 2013 (27,80%)
 Καθαπά κέπδη μεηά θόπυν € 1,44 εκαη. ένανηι € 1,22 εκαη. ηο 2013 (+17,37%)
 Καθαπά κέπδη μεηά θόπυν και δικαιυμάηυν μειοτηθίαρ € 1,17 εκαη. ένανηι € 1,02 εκαη. ηο
2013 (+15,11%)
 Ίδια κεθάλαια (31.3.2014): € 48,31 εκαη. (+2,32% ζε ζσέζη με ηιρ 31.12.2013)

Κύκλορ Επγαζιών
Ο ελνπνηεκέλνο κύκλορ επγαζιών ζην πξώην ηξίκελν ηνπ 2014 αλήιζε ζε € 250,71 εκαη. έλαληη €
151,75 εθαη. ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2013, θαηαγξάθνληαο πνιύ κεγάιε άλνδν πνπ έθηαζε ην 65,2%.
Η αύμεζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ εθηηκάηαη εληππσζηαθή ιακβάλνληαο ππόςε θαη ηελ γεληθόηεξε νηθνλνκηθή
ζπγθπξία. Απνηειεί έλδεημε ηεο απνδνρήο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ νκίινπ ηε δηεύξπλζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο
ηνπ, αιιά θαη ηελ επηηπρία ησλ ζηνρεπόκελσλ πξνσζεηηθώλ ελεξγεηώλ πνπ έιαβαλ ρώξα.
Κεπδοθοπία
Σν κηθηό θέξδνο ηνπ νκίινπ θαηά ην πξώην ηξίκελν ηεο ρξήζεο ηνπ 2014 δηακνξθώζεθε επίζεο ζεκαληηθά
απμεκέλν θαηά 25,3% θαη αλήιζε ζε € 3,76 εκαη. έλαληη € 3,00 εθαη. θαηά ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2013.
Η αύμεζε ηνπ κηθηνύ θέξδνπο είλαη απνηέιεζκα ηεο αύμεζεο ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ. εκεηώλεηαη ν
πεξηνξηζκόο ηνπ πεξηζσξίνπ κηθηνύ θέξδνπο πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ πνπ
επηζηξέθεηαη ζηνπο παίθηεο σο θέξδε (payout) κε ζηόρν ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο θαη
ειθπζηηθόηεηαο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ.
Όπσο πξναλαθέξζεθε θαηά ην πξώην ηξίκελν ηεο ρξήζεο δηελεξγήζεθαλ ζεκαληηθέο δαπάλεο δηάζεζεο θαη
πξνώζεζεο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ νκίινπ κε ζηόρν λα εληζρπζεί πεξεηαίξσ ν θύθινο εξγαζηώλ. Άκεζν
απνηέιεζκα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ππήξμε ε αύμεζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ θαηά 28,9% αύμεζε πνπ
πξνέξρεηαη απνθιεηζηηθά από ηελ αύμεζε ησλ εμόδσλ δηαθήκηζεο θαη πξνώζεζεο θαηά 46,2% αθνύ ηα
έμνδα δηνίθεζεο δηακνξθώζεθαλ ζε ζρέζε κε ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2013 κεησκέλα θαηά 4,5%. Βάζεη
όισλ ησλ παξαπάλσ ηα θέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ & ζπλνιηθώλ
απνζβέζεσλ (EBITDA) ηνπ Οκίινπ δηακνξθώζεθαλ αςξημένα θαηά 27,8% θαη αλήιζαλ ζε € 1,92 εκαη.
έλαληη €1,50 εθαη. θαηά ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2013.

Αληίζηνηρα ηα θέξδε πξν θόξσλ δηακνξθώζεθαλ ζε € 1,85 εθαη. απμεκέλα θαηά 22,6% έλαληη ηεο
αληίζηνηρεο πεξηόδνπ ηνπ 2013.
Η αύμεζε ηνπ πνζνύ ησλ δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο νδήγεζε ζηε
ζπγθξάηεζε ηεο αύμεζεο ησλ θεξδώλ κεηά από θόξνπο θαη δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο (ΕΑΣΑΜ), ηα νπνία
αλήιζαλ ζε € 1,17 εκαη. έλαληη θεξδώλ € 1,02 εθαη. θαηά ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2013, θαηαγξάθνληαο
αύξηζη 15,1%.
Κεθαλαιακή διάπθπυζη
Γηα έλα αθόκα ηξίκελν ηα ίδια κεθάλαια ηνπ νκίινπ απμήζεθαλ θαη θαηά ηελ 31/3/2014 αλήιζαλ ζε €
48,31 εθαη. απμεκέλα ζε ζρέζε κε ηηο 31.12.2013 θαηά 2,3%. Η Δηαηξεία θαη ν όκηινο ζήκεξα δηαζέηεη
ηζρπξή θεθαιαηαθή δηάξζξσζε κε ζεκαληηθό ύςνο ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη πεξηνξηζκέλεο ππνρξεώζεηο εθ ησλ
νπνίσλ νη δαλεηαθέο εμαληινύληαη ζην ππόινηπν ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο γηα ηελ αγνξά ηνπ θηηξίνπ
πνπ ζηεγάδεηαη ε έδξα ηεο Δηαηξείαο. Ο δείθηεο ξένα/ίδια κεθάλαια (ζύλνιν ππνρξεώζεσλ/ίδηα θεθάιαηα)
δηακνξθώζεθε ζηηο 31/3/2014 ζην 0,11.
Ρύθμιζη ηηρ αγοπάρ διαδικηςακήρ τςσαγυγίαρ
Η εηαηξεία Sporting Odds Ltd, ζπγαηξηθή εηαηξεία ηεο Sportingbet κέινο ηνπ Gaming VC group,
αδεηνδνηεκέλε ζηελ Αγγιία από ηελ Βξεηαληθή επηηξνπή παηγλίσλ (Gambling Commission) θαη ζηξαηεγηθόο
ζπλεξγάηεο ηνπ νκίινπ Centric, έρεη ππαρζεί εζεινληηθά ζην θνξνινγηθό θαζεζηώο ηεο κεηαβαηηθήο
πεξηόδνπ ηεο παξαγξάθνπ 12 ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ λ. 4002/2011 θαη ιεηηνπξγεί λόκηκα ζηελ Διιάδα.

Ο Ρνδόιθνο Οληόλη, Γηεπζύλσλ ύκβνπινο ηεο Centric δήισζε:
"Δίκαζηε απόιπηα ηθαλνπνηεκέλνη από ην μεθίλεκα ηεο ρξήζεο. Απέλαληη ζηηο αληίμνεο ζπλζήθεο νη
πξνζπάζεηεο καο βξίζθνπλ αληαπόθξηζε. πλερίδνπκε κε αηζηνδνμία πξνζβιέπνληαο θαη ζε άιια ηξίκελα
όπσο απηό. Πάγηνο ζηόρνο καο είλαη ε πεξεηαίξσ βειηίσζε ησλ επηδόζεσλ καο ε δηεύξπλζε ηνπ
ραξηνθπιαθίνπ ησλ ζπκκεηνρώλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ καο.”

ηοισεία Ππώηος Σπιμήνος:

Ενοποιημζνα Οικονομικά Αποτελζςματα Α’ Σπιμήνος 2014
Ποσά σε χιλ. €

Πωλήςεισ
Μικτό Κζρδοσ
(%)
EBITDA
(%)
ΕΒΙΤ
(%)
EΒT

Αποτελζςματα
Α’ Τριμήνου 2014

250.706
3.758
1,5%
1.916
0,8%
1.812
0,7%
1.854

151.751
3.000
2,0%
1.499
1,0%
1.431
0,9%
1.512

0,8%

1,0%

(%)
ΕΑΤ
(%)
EATAM
(%)

Αποτελζςματα
Α’ Τριμήνου 2013

1.436

1.224
0,6%

1.174

65,2
25,3
27,8
26,6
22,6

17,4
0,8%

1.020
0,5%

Δ% 2014 vs
2013

15,1
0,7%

