άββαην 30 Απγνύζηνπ 2014
Δεληίο Τύπος

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014

Σημανηική ενίζσςζη ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ. Οι αςξημένερ δαπάνερ
πποώθηζηρ για ηο Παγκόζμιο Κύπελλο ζςγκπάηηζαν ηην κεπδοθοπία

Η εηαηξεία CENTRIC ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ Α.Δ. αλαθνηλώλεη ηα ελνπνηεκέλα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ
πεξίνδν 1 Ιαλνπαξίνπ - 30 Ινπλίνπ 2014 κε βάζε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο
(Γ.Π.Υ.Α).
 Κύκλορ Επγαζιών: € 511,21 εκαη. ένανηι € 303,28 εκαη. ηο 1ο εξάμ. 2013 (+68,6%)
 Μικηό Κέπδορ: € 6,99 εκαη. ένανηι € 5,73 εκαη. ηο 1ο εξάμ. 2013 (+21,9%)
 EBITDA: € 2,80 εκαη. ένανηι € 2,87 εκαη. ηο 1ο εξάμ. 2013 (-2,5%)
 Κέπδη ππο θόπυν: κέπδη € 2,62 εκαη. ένανηι κεπδών € 2,92 εκαη. ηο 1ο εξάμ. 2013 (-10,2%)
 Καθαπά αποηελέζμαηα μεηά θόπυν και δικαιυμάηυν μειοτηθίαρ: κέπδη € 1,30 εκαη. ένανηι
κεπδών € 2,00 εκαη. ηο 1ο εξάμ. 2013 (-35,1%)
 Ίδια κεθάλαια (30/6/2014): € 48,91 εκαη. (+3,6% ζε ζσέζη με ηιρ 31.12.2013)

Κύκλορ Επγαζιών
Ο ελνπνηεκέλνο κύκλορ επγαζιών ζην πξώην εμάκελν ηνπ 2014 αλήιζε ζε € 511,2 εκαη. έλαληη € 303,3
εθαη. ην πξώηνπ εμακήλν ηνπ 2013 θαηαγξάθνληαο ζεακαηηθή αύξηζη καηά 68,6%. Η ελίζρπζε ηεο
δξαζηεξηόηεηαο ηνπ νκίινπ αληαλαθιά ηελ απνδνρή ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ, ηηο απνδνηηθέο ελέξγεηεο
πξνώζεζεο ηνπο, όπσο θαη ηελ ζεηηθή επίδξαζε ηνπ Παγθόζκηνπ Κππέιινπ.
Κεπδοθοπία
Σν κηθηό θέξδνο ηνπ νκίινπ αλήιζε ζε € 7,0 εκαη. ένανηι € 5,7 εκαη. ζην πξώην εμάκελν ηνπ 2013
θαηαγξάθνληαο αύμεζε θαηά 21,9%. Η αύμεζε έξρεηαη ζε αθνινπζία ηεο αύμεζεο ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ.
εκεηώλεηαη όκσο όηη ε ελ ιόγσ αύμεζε ππνιείπεηαη ζεκαληηθά σο πνζνζηό ηεο αύμεζεο ηνπ θύθινπ
εξγαζηώλ κε απνηέιεζκα ην πεξηζώξην κηθηνύ θέξδνπο λα δηακνξθσζεί ζε 1,37% έλαληη 1,89% ην πξώην
εμάκελν ηνπ 2013. Η αμηόινγε κείσζε ηνπ πεξηζσξίνπ κηθηνύ θέξδνπο απνδίδεηαη αθελόο ζηελ κηθξή
αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ ηεο απόδνζεο θεξδώλ ζηνπο παίθηεο (payout), αιιά θπξίσο ζηε ζεκαληηθή αύμεζε
δαπαλώλ πνπ είραλ ζηόρν ηε κεγέζπλζε ηεο πειαηεηαθήο βάζεο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο.
Σα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηνπ νκίινπ δηακνξθώζεθαλ απμεκέλα θαηά 50,6% ιόγσ ηεο αύμεζεο ησλ εμόδσλ
δηάζεζεο, εμέιημε πνπ αληαλαθιά ηελ πηνζέηεζε ζηνρεπκέλσλ πνιηηηθώλ πξνώζεζεο ησλ ππεξεζηώλ πνπ
παξέρνπλ νη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηνπ νκίινπ αιιά θαη ηελ απμεκέλε δηαθεκηζηηθή δαπάλε πνπ έιαβε ρώξα
θαηά ηελ πεξίνδν ηεο δηεμαγσγήο ηνπ Παγθνζκίνπ Κππέιινπ Πνδνζθαίξνπ. Η αύμεζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ
εμόδσλ ππεξθέξαζε ηελ αύμεζε ησλ κηθηώλ θεξδώλ κε απνηέιεζκα ηα θέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ
επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ & ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ (EBITDA) ηνπ Οκίινπ λα δηακνξθσζνύλ οπιακά
μειυμένα καηά 2,5% ζε ζρέζε κε ην πξώην εμάκελν ηνπ 2013.
Σα θέξδε πξν θόξσλ διαμοπθώθηκαν ζε € 2,6 εκαη., μειυμένα καηά 10,2% ζε ζρέζε κε ην πξώην
εμάκελν ηεο ρξήζεο ηνπ 2013. Σν θαζαξό απνηέιεζκα κεηά θόξσλ θαη δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο γηα ην

πξώην εμάκελν ηεο ρξήζεο δηακόξθσζε θεξδνθνξία ύςνπο € 1,3 εθαη. έλαληη θεξδώλ € 2,0 εθάη. ηελ
αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2013 θαηαγξάθνληαο κείσζε 35,1%.

Κεθαλαιακή διάπθπυζη
Σα ίδηα θεθάιαηα ηνπ νκίινπ ζηηο 30/6/2014 δηακνξθώζεθαλ θαη πάιη απμεκέλα ζε ζρέζε κε ηηο 31.12.2013
θαη αλήιζαλ ζε € 48,9 εκαη. Η Δηαηξεία θαη ν όκηινο ζήκεξα δηαζέηεη ηζρπξή θεθαιαηαθή δηάξζξσζε κε
ζεκαληηθό ύςνο ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη πεξηνξηζκέλεο ππνρξεώζεηο, εθ ησλ νπνίσλ νη δαλεηαθέο είλαη ζρεδόλ
κεδεληθέο θαη εμαληινύληαη ζην ππόινηπν ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο γηα ηελ αγνξά ηνπ θηηξίνπ πνπ
ζηεγάδεηαη ε έδξα ηεο Δηαηξείαο. Ο ζρεηηθόο δείθηεο μέλα/ίδηα θεθάιαηα (ζύλνιν ππνρξεώζεσλ/ίδηα
θεθάιαηα) δηακνξθώζεθε ζηηο 30/6/2014 ζην 0,10.

Εξελίξειρ ηηρ αγοπάρ διαδικηςακήρ τςσαγυγίαρ
Η εηαηξεία Sporting Odds Ltd, ζπγαηξηθή εηαηξεία ηνπ νκίινπ ηεο Gaming VC group, αδεηνδνηεκέλε ζηελ
Αγγιία από ηελ Βξεηαληθή επηηξνπή παηγλίσλ (Gambling Commission) θαη εθ ησλ ζηξαηεγηθώλ ζπλεξγαηώλ
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. ηελ Κύπξν
ιεηηνπξγεί βάζεη ηνπ λόκνπ 106/2012.

Ο Ρνδόιθνο Οληόλη, Γηεπζύλσλ ύκβνπινο ηεο Centric δήισζε:
"Γηα έλα αθόκα ηξίκελν πεηύρακε λα εληζρύζνπκε ηε δξαζηεξηόηεηα καο. Οη πςειόηεξεο δαπάλεο
πξνώζεζεο ζπγθξάηεζαλ ηελ θεξδνθνξία καο ζην ζπγθεθξηκέλν ηξίκελν δεκηνπξγώληαο όκσο
παξαθαηαζήθε αλάπηπμεο γηα ηα επόκελα. Πάγηνο ζηόρνο καο είλαη ε πεξεηαίξσ βειηίσζε ησλ επηδόζεσλ
καο ε δηεύξπλζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ησλ ζπκκεηνρώλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ καο.”

Σηοισεία Ππώηος Εξαμήνος:
Ποζά ζε σιλ. €
Πσιήζεηο
Μηθηό Κέξδνο

Αποηελέζμαηα Αποηελέζμαηα Δ% 2014 vs
Α’ Εξαμ. 2014 Α’ Εξαμ. 2013 2013
511.212
303.280
+68,6%
6.991
5.733
+21,9%

(%)
EBITDA
(%)
ΔΒΙΣ
(%)
EBT
(%)
EATAM
(%)

1,4%
2.800

1,9%
2.871

0,6%
2.596

-2,5%
0,9%

2.735
0,5%

2.622

-5,1%
0,9%

2.919
0,5%

1.299

-10,2%
1,0%

2.000
0,3%

-35,1%
0,7%

