Παξαζθεπή 31 Απγνύζηνπ 2012
Γειηίν Σύπνπ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012

Ιζρπξή θεξδνθνξία πάξα ην αξλεηηθό πεξηβάιινλ. Μεγάιε κείσζε ησλ
ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ

Η εηαηξεία CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΦΩΝ Α.Ε. αλαθνηλώλεη ηα ελνπνηεκέλα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ
πεξίνδν 1 Ιαλνπαξίνπ - 30 Ινπλίνπ 2012 κε βάζε ηα Δηεζλή Πξόηππα Φξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο
(Δ.Π.Φ.Α).
 Κύθινο Δξγαζηώλ: € 255,02 εθαη. έλαληη € 289,55 εθαη. ην 1ν εμάκ. 2011 (-11,93%)
 Μηθηό Κέξδνο: € 5,03 εθαη. έλαληη € 6,65 εθαη. ην 1ν εμάκ. 2011 (-24,35%)
 EBITDA: € 2,84 εθαη. έλαληη € 1,67 εθαη. ην 1ν εμάκ. 2011 (+70,29%)
 Κέξδε πξν θόξσλ: θέξδε € 2,69 εθαη. έλαληη θεξδώλ € 0,80 εθαη. ην 1ν εμάκ. 2011
(+234,95%)
 Καζαξά απνηειέζκαηα κεηά θόξσλ θαη δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο: θέξδε € 1,89 εθαη. έλαληη
δεκηώλ € 0,22 εθαη. ην 1ν εμάκ. 2011
 Ίδηα θεθάιαηα (30/6/2012): € 44,20 εθαη. (+4,51% ζε ζρέζε κε ηηο 31.12.2011)

Κύθινο Δξγαζηώλ
Ο ελνπνηεκέλνο θύθινο εξγαζηώλ ζην πξώην εμάκελν ηνπ 2012 αλήιζε ζε € 255,0 εθαη. έλαληη € 289,6
εθαη. ηνπ πξώηνπ εμακήλνπ ηνπ 2011 θαηαγξάθνληαο κείσζε θαηά 12,0%. Η ππνρώξεζε ηνπ θύθινπ
εξγαζηώλ απνδίδεηαη ζηελ ηξέρνπζα θξίζε θαη ζεσξείηαη
θπζηνινγηθή δεδνκέλεο ηεο νηθνλνκηθήο
θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί ζηελ πεξηνρή πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ν όκηινο.
Κεξδνθνξία
Τν κηθηό θέξδνο ηνπ νκίινπ αλήιζε ζε € 5,0 εθαη. έλαληη € 6,6 εθαη. ζην πξώην εμάκελν ηνπ 2011
θαηαγξάθνληαο κείσζε θαηά 24,3%. Η ζπκπίεζε ηνπ κηθηνύ θέξδνπο απνδίδεηαη αθελόο ζηελ ππνρώξεζε
ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ, θαη αθεηέξνπ ζηελ αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ ηεο απόδνζεο θεξδώλ ζηνπο παίθηεο
(payout) θπξηόηεξα ζηελ πξντνληηθή θαηεγνξία ησλ παηρληδηώλ.
Παξά ηε κείσζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ θαη ηνπ κηθηνύ θέξδνπο ν όκηινο επέηπρε ηε δηακόξθσζε ζεκαληηθήο
ιεηηνπξγηθήο θεξδνθνξίαο. Εηδηθόηεξα ηα θέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ
& ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ (EBITDA) ηνπ Οκίινπ απμήζεθαλ θαηά 70,3% θαη δηακνξθώζεθαλ ζηα € 2,8
εθαη. έλαληη € 1,7 εθαη. ζην πξώην εμάκελν ηνπ 2011. Κιεηδί ζηελ ελίζρπζε ηεο ιεηηνπξγηθήο θεξδνθνξίαο
ηνπ νκίινπ απνηέιεζε ε δξαζηηθή κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ. Σπγθεθξηκέλα θαηά ην πξώην
εμάκελν ηνπ 2012 νη ζπλνιηθέο δαπάλεο δηνίθεζεο θαη δηάζεζεο αλήιζαλ ζε € 2,9 εθαη. έλαληη € 5,7 εθαη.
ην πξώην εμάκελν ηνπ 2011, γεγνλόο πνπ ζπλεπάγεηαη κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ ηεο ηάμεο ησλ
€ 2,8 εθαη. (-49,2%). Ο πεξηνξηζκόο ησλ ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ αληαλαθιά ηηο ζπλερηδόκελεο πξνζπάζεηεο
ηεο δηνίθεζεο λα βειηηζηνπνηήζεη ηνπο επηρεηξεζηαθνύο πόξνπο ηνπ νκίινπ πξνζβιέπνληαο ζηελ αύμεζε ηεο
απνδνηηθόηεηαο ηνπο.

Η ζεκαληηθή βειηίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ιόγσ ηεο εμάιεηςεο ησλ
εμόδσλ γηα ηόθνπο νδήγεζε ζε πεξεηαίξσ βειηίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ νκίινπ ζε επίπεδν θεξδώλ πξν
θόξσλ. Εηδηθόηεξα ηα θέξδε πξν θόξσλ (ΔΒΣ) ηνπ νκίινπ δηακνξθώζεθαλ ζηα € 2,7 εθαη. έλαληη € 0,8
εθαη. ην πξώην εμάκελν ηνπ 2011.(+234,9%) Αληίζηνηρα ηα ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα κεηά από θόξνπο
θαη δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο (ΔΑΣΑΜ) ζην πξώην εμάκελν ηνπ 2012 δηακνξθώζεθαλ ζε θέξδε € 1,9 εθαη.
έλαληη δεκηώλ € 0,2 εθαη. ζην πξώην εμάκελν ηνπ 2011.

Κεθαιαηαθή δηάξζξσζε
Τα ίδηα θεθάιαηα ηνπ νκίινπ ζηηο 30/6/2012 δηακνξθώζεθαλ νξηαθά απμεκέλα ζε ζρέζε κε ηηο
31.12.2011 θαη αλήιζαλ ζε € 44,2 εθαη. Η Εηαηξεία θαη ν όκηινο ζήκεξα δηαζέηεη ηζρπξή θεθαιαηαθή
δηάξζξσζε κε ζεκαληηθό ύςνο ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη πεξηνξηζκέλεο ππνρξεώζεηο, εθ ησλ νπνίσλ νη δαλεηαθέο
είλαη θαη’νπζία κεδεληθέο. Η κείσζε ησλ δαλεηαθώλ ππνρξεώζεσλ ηνπ νκίινπ είλαη απνηέιεζκα
ζπζηεκαηηθήο πξνζπάζεηαο θαη ζηνρεύεη ζηε ζσξάθηζε ηνπ ζε κηα πεξίνδν πνπ ε ξεπζηόηεηα απνηειεί
ζεκαληηθό ζηνηρείν γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ δπζκελώλ επηπηώζεσλ ηεο ηδηαίηεξα αξλεηηθήο ζπγθπξίαο. Ο
ζρεηηθόο δείθηεο μέλα/ίδηα θεθάιαηα (ζύλνιν ππνρξεώζεσλ/ίδηα θεθάιαηα) δηακνξθώζεθε
ζηηο
30/6/2012 ζην 0,15.

Ρύζκηζε ηεο αγνξάο δηαδηθηπαθήο ςπραγσγίαο
Η εηαηξεία Sporting Odds Ltd ζπγαηξηθή εηαηξεία ηεο Sportingbet Plc, θαη ζηξαηεγηθόο ζπλεξγάηεο
ζπγαηξηθώλ ηνπ νκίινπ Centric έρεη ππαρζεί εζεινληηθά ζην θνξνινγηθό θαζεζηώο ηεο κεηαβαηηθήο
πεξηόδνπ ηεο παξαγξάθνπ 12 ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ λ. 4002/2011.

ηόρνη θαη πξννπηηθέο
Η δπζκελήο νηθνλνκηθή ζπγθπξία έρεη αλαπόθεπθηα επεξεάζεη θαη ηνλ θιάδν ησλ ηπρεξώλ παηγληδηώλ θαη
ηνπ δηαδηθηπαθνύ ζηνηρεκαηηζκνύ όπνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη νη ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ηνπ νκίινπ. Η δηνίθεζε
ηεο Centric εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο γηα ηελ δηακόξθσζε ηζρπξήο θεξδνθνξίαο θαηά ην πξώην
εμάκελν ηεο ρξήζεο παξά ην αξλεηηθό πεξηβάιινλ. Παξακέλεη ζηαζεξά πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ πεξεηαίξσ
αλάπηπμε ηνπ νκίινπ κέζσ ηεο πξνΐνληηθήο θαη γεσγξαθηθήο δηεύξπλζεο ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ.

ηνηρεία Πξώηνπ Δμακήλνπ:

Ενοποιημζνα Οικονομικά Αποτελζςματα Α’ Δμακήλνπ 2012
Ποσά σε χιλ. €

Πωλήςεισ
Μικτό Κζρδοσ
(%)
EBITDA
(%)
ΕΒΙΤ
(%)
EBT
(%)
EATAM
(%)

Αποτελζςματα
Α’ Εξαμ. 2011

289.555
6.645
2,3%
1,666
0,6%
1.498
0,5%
803
0,3%
-216
-0,1%

Αποτελζςματα
Α’ Εξαμ. 2012

255.022
5.027
2,0%
2,837
1,1%
2,680
1,1%
2,291
1,1%
1,888
0,7%

Δ% 2012 vs
2011

-12,0%
-24,4%
70,3%
78,9%
-234,9%
Δ.Ο.

