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Θεαμαηική αύξηζη ηος κύκλος επγαζιών καηά 48%. Κεπδοθόπα και αςηή
η σπήζη, ζηα € 2,5 εκαη. ηα καθαπά κέπδη μεηά δικαιυμάηυν

Η εηαηξεία CENTRIC ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ Α.Δ. αλαθνηλώλεη ηα ελνπνηεκέλα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ
ρξήζε 2013 κε βάζε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α).
 Κύκλορ Επγαζιών: € 745,7 εκαη. ένανηι € 504,0 εκαη. ηο 2012 (+48,0%)
 Μικηό Κέπδορ: € 11,6 εκαη. ένανηι € 9,2 εκαη. ηο 2012 (+26,3%)
 EBITDA: € 4,1 εκαη. ένανηι € 4,5 εκαη. ηο 2012 (-8,8%)
 Καθαπά κέπδη μεηά θόπυν και δικαιυμάηυν μειοτηθίαρ: € 2,5 εκαη. ένανηι € 3,0 εκαη. ηο
2012 (-18,3%)
 Ίδια κεθάλαια (31/12/2013): € 47,2 εκαη. (+ 4,1%).

Κύκλορ Επγαζιών
Ο ελνπνηεκέλνο κύκλορ επγαζιών θαηά ηε ρξήζε ηνπ 2013 αλήιζε ζε € 745,7 εκαη. έλαληη € 504 εθαη.
ην 2012, θαηαγξάθνληαο θεαμαηική μεγέθςνζη καηά 48,0% θαη αγγίδνληαο ηα ηζηνξηθά πςειά ηεο πξν
θξίζεο πεξηόδνπ. Η αύμεζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ηνπ νκίινπ θαηαδεηθλύεη ηε δηεύξπλζε ηνπ κεξηδίνπ
αγνξάο ηνπ, ηελ ειθπζηηθόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ όπσο θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ
ελεξγεηώλ πξνώζεζεο πνπ δηελεξγήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο.

Κεπδοθοπία
Σν κηθηό θέξδνο ηνπ νκίινπ απμήζεθε θαηά 26,3% αλεξρόκελν ζε €11,6 εθαη. έλαληη € 9,2 εθαη. ην 2012.
Η αύμεζε ηνπ κηθηνύ θέξδνπο είλαη απόξξνηα ηεο αύμεζεο ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ. Ο πεξηνξηζκόο ηνπ
πεξηζσξίνπ κηθηνύ θέξδνπο νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ πνπ επηζηξέθεηαη ζηνπο παίθηεο
σο θέξδε (payout), ιόγσ επλντθώλ απνηειεζκάησλ γηα απηνύο θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν.
Πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρηεί ε πξνώζεζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ νκίινπ θαη κε ζηόρν ηε δηεύξπλζε ηνπ
κεξηδίνπ αγνξάο ηνπ νκίιν έγηλαλ θαηά ηε ρξήζε ζεκαληηθέο δαπάλεο δηαθήκηζεο αμηνπνηώληαο θαη ην
επηπξόζζεην θαλάιη επηθνηλσλίαο ηεο ηειεόξαζεο. Σν όθεινο από ηε δηεύξπλζε ηεο πειαηεηαθήο βάζεο δελ
εμαληιείηαη ζηελ παξειζνύζα ρξήζε αιιά απνηειεί ηαπηόρξνλα ηζρπξή παξαθαηαζήθε αλάπηπμεο γηα ηηο
επόκελεο. Η ζεκαληηθή αύμεζε ησλ ελ ιόγσ δαπαλώλ νδήγεζε ζηελ ππνρώξεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο
θεξδνθνξίαο γηα ηε ρξήζε ηνπ 2013, ζπγθξηηηθά κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν πέξπζη. Δηδηθόηεξα ηα θέξδε πξν
θόξσλ,
ρξεκαηνδνηηθώλ,
επελδπηηθώλ
απνηειεζκάησλ &
ζπλνιηθώλ
απνζβέζεσλ
(EBITDA)
δηακνξθώζεθαλ ζε € 4,1 εκαη. έλαληη € 4,5 εθαη. ην 2012 ζεκεηώλνληαο μείυζη 8,8%.

Σέινο, ηα ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα κεηά από θόξνπο θαη δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο (ΕΑΤΑΜ) ην 2013
παξνπζίαζαλ κεπδοθοπία ύτοςρ € 2,5 εκάη. έλαληη € 3,0 εθαη. ην 2012 ππνρσξώληαο θαηά 18,3%.

Κεθαλαιακή διάπθπυζη
Σα ίδηα θεθάιαηα ηνπ νκίινπ ζηηο 31.12.2013 μεπέξαζαλ ηα € 47 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. 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 31/12/2013 ζην 0,12.

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.
Σηόσοι και πποοπηικέρ
Η δπζκελέζηαηε νηθνλνκηθή ζπγθπξία έρεη πιήμεη ην ζύλνιν ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Πάξα ην
επξύηεξν πεξηβάιινλ ν όκηινο Centric έρεη θαηαθέξεη λα αληεπεμέιζεη επηηπρώο ζηελ θξίζε εληζρύνληαο
ηνλ θύθιν εξγαζηώλ ηνπ, θαηαγξάθνληαο θεξδνθόξεο ρξήζεηο θαη ζσξαθίδνληαο ηελ θεθαιαηαθή ηνπ
επάξθεηα. Η Centric σο ζύγρξνλνο επηρεηξεκαηηθόο θνξέαο παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο θαη αλαπξνζαξκόδεη
ηε ζηξαηεγηθή ηεο ζύκθσλα κε ηα λέα εθάζηνηε δεδνκέλα.
Ο Ρνδόιθνο Οληόλη, Γηεπζύλσλ ύκβνπινο ηεο Centric δήισζε:
"H Centric θαηόξζσζε λα πεηύρεη κηα αθόκα θεξδνθόξα ρξήζε θαη λα απμήζεη θαηά πνιύ ηνλ θύθιν
εξγαζηώλ ηεο. Δίκαζηε πνιύ ηθαλνπνηεκέλνη πνπ απηέο ηηο εκέξεο θαη παξά ηηο δπζθνιίεο εμαθνινπζνύκε λα
δεκηνπξγνύκε αμία θαη λα βειηηώλνπκε ηηο επηδόζεηο καο. πλερίδνπκε δπλακηθά ηελ πξνζπάζεηά καο
ζηνρεύνληαο ζηελ ελίζρπζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ησλ ζπκκεηνρώλ καο. Βξηζθόκαζηε ζε ζπλερή εγξήγνξζε
γηα λα εληνπίζνπκε ηηο θαηάιιειεο επελδπηηθέο επθαηξίεο.”

Σηοισεία Έηοςρ:

Ενοποιημζνα Οικονομικά Αποτελζςματα Χπήζηρ 2013
Ποσά σε χιλ. €

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

Αποτελζςματα
χρήςησ 2013

745.741
11.596
1,55%
4.075
0,55%
3.725
0,50%
4.032
0,54%
2.451
0,33%

Αποτελζςματα
χρήςησ 2012

504.028
9.177
1,82%
4.468
0,89%
4.175
0,83%
4.461
0,89%
2.999
0,59%

Δ% 2013 vs
2012

48,0%
26,3%
-8,8%
-10,8%
-9,6%
-18,3%

