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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2014 

 

Ξεπέπαζε ηα 760 εκαη. εςπώ ο κύκλορ επγαζιών ηος εννιαμήνος, 

καηαγπάθονηαρ  αύξηζη καηά 72%.  Σηα 2,1 εκαη. εςπώ ηα κέπδη μεηά 

θόπυν και δικαιυμάηυν μειοτηθίαρ 

  

 
  

      

 

Η εηαηξεία CENTRIC ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ Α.Δ. αλαθνηλώλεη ηα ελνπνηεκέλα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ 

πεξίνδν 1 Ιαλνπαξίνπ - 30 επηεκβξίνπ 2014 κε βάζε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 

(Γ.Π.Υ.Α). 

 

 Κύκλορ Δπγαζιών: € 760,18 εκαη. ένανηι € 441,17 εκαη. ηο εννεάμηνο ηος 2013 (+72,3%) 

 Μικηό Κέπδορ: € 11,07 εκαη. ένανηι € 8,51 εκαη. ηο εννεάμηνο ηος 2013 (+30,1%)  

 EBITDA: € 3,81 εκαη. ένανηι € 3,17 εκαη. ηο εννεάμηνο ηος 2013 (+20,4%) 

 Κέπδη ππο θόπυν: κέπδη € 4,13 εκαη. ένανηι κεπδών € 3,24 εκαη. ηο εννεάμηνο ηος 2013 

(+27,4%) 

 Καθαπά αποηελέζμαηα μεηά θόπυν και δικαιυμάηυν μειοτηθίαρ: κέπδη € 2,14 εκαη. ένανηι 

κεπδών  € 2,05 εκαη. ηο εννεάμηνο ηος 2013 (+4,2%) 

 Ίδια κεθάλαια 30.9.2014: € 49,70 εκαη. (+5,3% ζε ζσέζη με ηιρ 31.12.2013) 

 

Κύκλορ Δπγαζιών 

 

Ο ελνπνηεκέλνο κύκλορ επγαζιών γηα ηελ πεξίνδν Ιαλνπαξίνπ-επηεκβξίνπ ηνπ 2014 αλήιζε ζε € 760,18 

εκαη. έλαληη € 441,17 εθαη. γηα ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2013 θαηαγξάθνληαο ζεκαληηθή αύμεζε θαηά 

72,3%. Η εληππσζηαθή αύμεζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ απνηηκάηαη ηδηαίηεξα ζεηηθά θαη απνδίδεηαη ζηηο 

ζπζηεκαηηθέο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιινληαη γηα ηελ ελίζρπζε ησλ εηαηξηθώλ ζεκάησλ πνπ πξνσζνύλ νη 

ζπγαηξηθέο εηαηξίεο  ηνπ νκίινπ. ηελ αύμεζε ζπλέβαιε νπζηαζηηθά θαη ε ζεηηθή επίδξαζε από ηε δηεμαγσγή 

ηνπ παγθνζκίνπ θππέινπ πνδνζθαίξνπ ηεο Βξαδηιίαο.    

 

Κεπδοθοπία  

 

Σν μικηό κέπδορ ηνπ νκίινπ αλήιζε ζε € 11,07 εκαη. έλαληη € 8,51 εθαη. θαηά ηνπο πξώηνπο ελλέα κήλεο 

ηεο ρξήζεο  ηνπ 2013 θαηαγξάθνληαο αύξηζη καηά 30,1%. Η αύμεζε ηνπ κηθηνύ θέξδνπο βξίζθεηαη ζε 

ζπλάξηεζε ηεο αύμεζεο ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ. Η ζεκαληηθή κείσζε ηνπ πεξηζσξίνπ κηθηνύ θέξδνπο, 1,5% 

έλαληη 1,9% ην 2013,  έξρεηαη σο απνηέιεζκα ζεκαληηθώλ δαπαλώλ πξνώζεζεο πνπ απνηεινύλ κέξνο ηνπ 

θόζηνπο πσιεζέλησλ αιιά θαη ιόγσ ηεο αύμεζεο ηνπ πνζνζηνύ απόδνζεο θεξδώλ πνπ επηζηξέθνληαη ζηνπο 

παίθηεο. 

 

Οη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο δηακνξθώζεθαλ απμεκέλεο θαηά 28% αθνινπζώληαο ηελ αύμεζε ηνπ κηθηνύ 

θέξδνπο θαη αληαλαθιώληαο ηε ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεηαη  ώζηε λα ππνζηεξηρηεί ε 

πξνώζεζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ νκίινπ. εκεηώλεηαη όηη ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο επηβαξύλζεθαλ από 

δαπάλεο € 660 ρηι. πεξίπνπ γηα ηε δεκηνπξγία πξνβιέςεσλ απνκείσζεο επηζθαιώλ απαηηήζεσλ 



 
πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ.  Η ελ ιόγσ επηβάξπλζε νδήγεζε ηα θέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, 

επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ & ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ (EBITDA) λα δηακνξθώζεθαλ ζε € 3,81 έλαληη € 

3,17 εθαη. θαηά ηνπο πξώηνπο ελλέα κήλεο ηνπ 2013 καηαγπάθονηαρ αύξηζη 20,4%. 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο δηακνξθώζεθαλ ζεηηθά θαηά € 619 ρηι. 

ζπλεηζθέξνληαο ζηελ θεξδνθνξία ηνπ νκίινπ. Σα κέπδη ππο θόπυν (ΔΒΤ) αλήιζαλ ζηα € 4,13 εκαη. 

έλαληη € 3,24 εθαη. ην ελλεάκελν ηνπ 2013 ζημειώνονηαρ αύξηζη 27,4%.  ην επίπεδν ησλ 

ελνπνηεκέλσλ απνηειεζκάησλ κεηά από θόξνπο θαη δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο (ΔΑΤΑΜ), γηα ηνπο πξώηνπο 

ελλέα κήλεο ηνπ 2014 ηα θέξδε αλήιζαλ ζε € 2,14 εκαη. έλαληη  € 2,05 εθαη. ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 

2013 απμαλόκελα θαηά 4,2%. 

 

Κεθαλαιακή διάπθπυζη 

 

Σα ίδηα θεθάιαηα ηνπ νκίινπ ζηηο 30.9.2014 δηακνξθώζεθαλ αςξημένα καηά 5,3% ζε ζρέζε κε ηηο 

31.12.2013 θαη αλήιζαλ ζε € 49,70 εκαη. 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 θαη πνπ αλέξρεηαη ζε πνζό € 1,46 εθαη. Η κείσζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ νκίινπ απνηέιεζε 

απνηέιεζκα ζπζηεκαηηθήο πξνζπάζεηαο πνπ έγηλε ζε βάζνο ρξόλνπ κε ζηόρν ηε ζσξάθηζε ηνπ αλαθνξηθά κε 

ηνπο πηζαλνύο θηλδύλνπο πνπ απνξξένπλ από ηε δπζκελή νηθνλνκηθή ζπγθπξία.  Ο ζρεηηθόο δείθηεο 

μέλα/ίδηα θεθάιαηα (ζύλνιν ππνρξεώζεσλ/ίδηα θεθάιαηα) δηακνξθώζεθε  ζηηο 30/9/2014 ζην 0,10. 

 

Δξελίξειρ 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: 

"Δθθξάδνπκε ηελ ηθαλνπνίεζε καο γηα ηελ επίηεπμε ελόο αθόκα ηξηκήλνπ κεγέζπλζεο ηεο δξαζηεξηόηεηαο 

καο. πλερίδνπκε ηελ πξνζπάζεηα καο λα εληζρύζνπκε πεξεηαίξσ ηελ πειαηεηαθή καο βάζε ζηνρεύνληαο ζην 

λα δεκηνπξγήζνπκε ζηεξεέο βάζεηο κεζνπξόζεζκεο αλάπηπμεο. Παξακέλνπκε ζηαζεξά πξνζαλαηνιηζκέλνη 

ζηε δεκηνπξγία αμίαο κέζσ ηεο βειηίσζεο ησλ απνηειεζκάησλ καο θαη ζηε δηεύξπλζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ 

ησλ ζπκκεηνρώλ καο.” 

 

Σηοισεία Δννεαμήνος 2014: 

 

Ενοποιημζνα Οικονομικά Αποτελζςματα Α’ Δννεαμήνος 2014 

Ποσά σε χιλ. € 
Αποτελζςματα  

Εννεάμηνο 2013 
Αποτελζςματα  

Εννεάμηνο 2014 
Δ% 2014 vs  

2013 

Πωλήςεισ 441.171 760.180 +72,31% 

Μικτό Κζρδοσ 8.507 11.068 +30,11% 

(%) 1,93% 1,46% 
 

EBITDA 3.167 3.812 20,38%% 

(%) 0,72% 0,50% 
 

ΕΒΙΤ 2.964 3.512 +18,51% 

(%) 0,67% 0,46% 
 

EBT 3.244 4.131 +27,36% 

(%) 0,74% 0,54% 
 

EATAM 2.054 2.141 4,21% 

(%) 0,47% 0,28% 
 

 


