Πέκπηε 31 Μαΐνπ 2012
Δεληίο Σύπος

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Α΄ΣΡΙΜΗΝΟΤ 2012

Μεγάλη μείυζη ηυν λειηοςπγικών εξόδυν και ζημανηική ενίζσςζη
κεπδοθοπίαρ, παπά ηο δςζμενέρ κλίμα.

Η εηαηξεία CENTRIC Σπκκεηνρώλ Α.Ε. αλαθνηλώλεη ηα ελνπνηεκέλα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα γηα ην Α’
ηξίκελν 2012 κε βάζε ηα Δηεζλή Πξόηππα Χξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Δ.Π.Χ.Α).
 Κύκλορ Επγαζιών: € 137,75 εκαη. ένανηι € 160,16 εκαη. ηο 2011 (-14,0%)
 Μικηό Κέπδορ: € 2,68 εκαη. ένανηι € 3,84 εκαη. ηο 2011 (-30,2%)
 EBITDA: € 1,53 εκαη. ένανηι € 1,88 εκαη. ηο 2011. (-18,7%)
 Καθαπά κέπδη μεηά θόπυν € 1,16 εκαη. ένανηι € 1,04 εκαη. ηο 2011 (12,9%)
 Καθαπά κέπδη μεηά θόπυν και δικαιυμάηυν μειοτηθίαρ € 1,04 εκαη. ένανηι € 0,77 εκαη. ηο
2011. (+36,3%)
 Ίδια κεθάλαια (31.3.2012): € 43,34 εκαη. (+ 2,5% ζε ζσέζη με ηιρ 31.12.2011)

Κύκλορ Επγαζιών
Ο ελνπνηεκέλνο κύκλορ επγαζιών ζην πξώην ηξίκελν ηνπ 2012 αλήιζε ζε € 137,75 εκαη. έλαληη €
160,16 εθαη. ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2011, κεησκέλνο θαηά 14,0%. Η ππνρώξεζε ηνπ θύθινπ
εξγαζηώλ νθείιεηαη θπξίσο ζηηο αξλεηηθέο επηπηώζεηο ηεο πξσηνθαλνύο ύθεζεο πνπ πιήηηεη ηε ρώξα καο
αιιά θαη ηελ επξύηεξε πεξηνρή πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ν όκηινο. Η ππνρώξεζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ
ζεσξείηαη δηθαηνινγεκέλε βάζεη ησλ γεληθόηεξσλ νηθνλνκηθώλ ζπλζεθώλ θαη θπκαίλεηαη ζην κέζν όξν ηεο
αγνξάο.

Κεπδοθοπία
Τν κηθηό θέξδνο ηνπ νκίινπ θαηά ην πξώην ηξίκελν ηεο ρξήζεο ηνπ 2012 ππνρώξεζε θαηά 30,2% θαη
αλήιζε ζε € 2,68 εκαη. έλαληη € 3,84 εθαη. θαηά ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2011. Η κείσζε απηή ηνπ κηθηνύ
θέξδνπο βξίζθεηαη ζε ζπλάξηεζε ηεο κείσζεο ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ θαζώο θαη ζηελ αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ
ηεο απόδνζεο θεξδώλ ζηνπο παίθηεο (payout) θπξηόηεξα ζηελ πξντνληηθή θαηεγνξία ησλ παηρληδηώλ.
Παξά ηε κείσζε ηνπ κηθηνύ θέξδνπο, ε ζεακαηηθή κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ πεξηόξηζε δξαζηηθά ηε
κείσζε ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ & ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ
(EBITDA) ηνπ Οκίινπ πνπ δηακνξθώζεθαλ ζε € 1,53 εκαη. έλαληη €1,88 εθαη. θαηά ην πξώην ηξίκελν ηνπ
2011 (κείσζε 18,7%). Εηδηθόηεξα γηα ηελ πεξίνδν ηνπ πξώηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2012, ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα
ηνπ νκίινπ ππνρώξεζαλ θαηά 45,5% θαη δηακνξθώζεθαλ ζε € 1,50 εκαη. (1,1% επί ηνπ θύθινπ
εξγαζηώλ) έλαληη ζε € 2,76 εθαη. (1,7% επί ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ) ηεο αληίζηνηρεο πεξηόδνπ ην 2011. Η
κείσζε απηή αληαλαθιά ηνλ ζηξαηεγηθό αλαζρεδηαζκό ηεο δηνίθεζεο κε ζηόρν ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ θόζηνπο
ιεηηνπξγίαο θαη ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο ρξήζεο ησλ επηρεηξεκαηηθώλ πόξσλ ηνπ νκίινπ.

Η εμάιεηςε ησλ δαλεηαθώλ ππνρξεώζεσλ, είρε σο απνηέιεζκα ην κεγάιν πεξηνξηζκό ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ εμόδσλ θαη ζπλέβαιε ζηε δηακόξθσζε θεξδνθόξνπ απνηειέζκαηνο κεηά από θόξνπο
θαη δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο (ΕΑΣΑΜ) ύτοςρ € 1,04 εκαη. έλαληη θεξδώλ € 0,77 εθαη. θαηά ην πξώην
ηξίκελν ηνπ 2011. (+36,3%)
Κεθαλαιακή διάπθπυζη
Τα ίδια κεθάλαια ηνπ νκίινπ θαηά ηελ 31/3/2012 δηακνξθσζήθαλ νξηαθά απμεκέλα ζε ζρέζε κε ηηο
31.12.2011 θαη αλήιζαλ ζε € 43,34 εκαη. Η Εηαηξεία θαη ν όκηινο ζήκεξα δηαζέηεη ηζρπξή θεθαιαηαθή
δηάξζξσζε κε ζεκαληηθό ύςνο ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη πεξηνξηζκέλεο ππνρξεώζεηο. Η κείσζε ησλ δαλεηαθώλ
ππνρξεώζεσλ ηνπ νκίινπ είλαη απνηέιεζκα ζπζηεκαηηθήο πξνζπάζεηαο, έρεη πξαγκαησζεί βάζεη ζρεδηαζκνύ
θαη ζηνρεύεη ζηελ ζσξάθηζε ηεο ξεπζηόηεηαο ηεο Εηαηξείαο. Ο ζρεηηθόο δείθηεο ξένα/ίδια κεθάλαια
(ζύλνιν ππνρξεώζεσλ/ίδηα θεθάιαηα) δηακνξθώζεθε ζηηο 31/3/2012 ζην 0,20.
Ρύθμιζη ηηρ αγοπάρ διαδικηςακήρ τςσαγυγίαρ
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. Η Sporting Odds είλαη ε κνλαδηθή από ηηο
κεγάιεο εηαηξίεο ηνπ ρώξνπ πνπ ππάρζεθαλ ζην ελ ιόγσ θνξνινγηθό θαζεζηώο θαη πξνζβιέπεη ζηελ
νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ξύζκηζεο.
ηόσοι και πποοπηικέρ
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 ηξίκελν
ηεο ρξήζεο παξά ην αξλεηηθό πεξηβάιινλ. Παξακέλεη ζηαζεξά πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ πεξεηαίξσ αλάπηπμε
ηνπ νκίινπ κέζσ ηεο πξνΐνληηθήο θαη γεσγξαθηθήο δηεύξπλζεο ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ.

ηοισεία Ππώηος Σπιμήνος:

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

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

Αποτελζςματα
Α’ Τριμήνου 2012

137.748
2.681
1,9%
1.530
1,1%
1.448
1,1%
1.165
0,8%
1.044
0,8%

Αποτελζςματα
Α’ Τριμήνου 2011

160.159
3.841
2,4%
1.882
1,2%
1.799
1,1%
1.039
0,6%
766
0,5%

Δ% 2012 vs
2011

-14,0
-30,2
-18,7
-19,5
12,1
36,3

