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1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013

Στα 303 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών, αυξημένος κατά 19%, στο +6%
η καθαρή κερδοφορία μετά δικαιωμάτων μειοψηφίας.
Σημαντική ενίσχυση των διαθεσίμων

Η εταιρεία CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για την
περίοδο 1 Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου 2013 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(Δ.Π.Χ.Α).
 Κύκλος Εργασιών: € 303,28 εκατ. έναντι € 255,02 εκατ. το 1ο εξάμ. 2012 (+18,9%)
 Μικτό Κέρδος: € 5,73 εκατ. έναντι € 5,03 εκατ. το 1ο εξάμ. 2012 (+14,1%)
 EBITDA: € 2,87 εκατ. έναντι € 2,84 εκατ. το 1ο εξάμ. 2012 (+1,2%)
 Κέρδη προ φόρων: κέρδη € 2,92 εκατ. έναντι κερδών € 2,69 εκατ. το 1ο εξάμ. 2012 (+8,5%)
 Καθαρά αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας: κέρδη € 2,00 εκατ. έναντι
κερδών € 1,89 εκατ. το 1ο εξάμ. 2012 (+6,0%)
 Ίδια κεφάλαια (30/6/2013): € 46,98 εκατ. (+3,6% σε σχέση με τις 31.12.2012)
 Ταμειακά διαθέσιμα (30/06/2013): € 3,34 εκατ. (+ 76,9% σε σχέση με τις 31.12.2012)

Κύκλος Εργασιών
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών στο πρώτο εξάμηνο του 2012 ανήλθε σε € 303,3 εκατ. έναντι € 255,0
εκατ. του πρώτου εξαμήνου του 2012 καταγράφοντας αύξηση κατά 18,9% τη στιγμή που την ίδια
περίοδο η αγορά σημείωσε κατά μέσο όρο μείωση 25%. Η αύξηση του κύκλου εργασιών θεωρείται ιδιαίτερα
ικανοποιητική αν ληφθεί υπόψη η τρέχουσα οικονομική συγκυρία όπως και η απουσία σημαντικών
αθλητικών γεγονότων το πρώτο εξάμηνο της χρήσης, σε αντιδιαστολή με το 2012, έτος διοργάνωσης
Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου. (EURO 2012)
Κερδοφορία
Το μικτό κέρδος του ομίλου ανήλθε σε € 5,7 εκατ. έναντι € 5,0 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2012
καταγράφοντας αύξηση κατά 14,1%. Η αύξηση έρχεται σε ακολουθία της αύξησης του κύκλου εργασιών. Η
οριακή μείωση του περιθωρίου μικτού κέρδους αποδίδεται στην αύξηση του ποσοστού της απόδοσης κερδών
στους παίκτες (payout), το οποίο διαμορφώθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2013 σε 94,5%.
Τα λειτουργικά έξοδα του ομίλου διαμορφώθηκαν αυξημένα κατά 20,6% λόγω της αύξησης των εξόδων
διάθεσης, εξέλιξη που αντανακλά την υιοθέτηση στοχευμένων πολιτικών προώθησης των υπηρεσιών που
παρέχουν οι θυγατρικές εταιρείες του ομίλου. Η αύξηση των λειτουργικών εξόδων αντιστάθμισε την αύξηση
των μικτών κερδών με αποτέλεσμα τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων &
συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου να διαμορφωθούν οριακά αυξημένα σε σχέση με πέρυσι κατά
1,2%.

Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε € 2,9 εκατ., αυξημένα κατά 8,5% σε σχέση με το πρώτο
εξάμηνο της χρήσης του 2012 λόγω της βελτίωσης του αποτελέσματος της χρηματοοικονομικής λειτουργίας
αλλά και της διενέργειας χαμηλότερου ύψους αποσβέσεων. Το καθαρό αποτέλεσμα μετά φόρων και
δικαιωμάτων μειοψηφίας για το πρώτο εξάμηνο της χρήσης διαμόρφωσε κερδοφορία ύψους € 2,0 εκατ.
έναντι κερδών € 1,9 εκάτ. την αντίστοιχη περίοδο του 2012 καταγράφοντας αύξηση 6,0%.

Κεφαλαιακή διάρθρωση
Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου στις 30/6/2013 διαμορφώθηκαν και πάλι αυξημένα σε σχέση με τις 31.12.2012
και ανήλθαν σε € 47,0 εκατ. Η Εταιρεία και ο όμιλος σήμερα διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση με
σημαντικό ύψος ιδίων κεφαλαίων και περιορισμένες υποχρεώσεις, εκ των οποίων οι δανειακές είναι σχεδόν
μηδενικές και εξαντλούνται στο υπόλοιπο της χρηματοδοτικής μίσθωσης για την αγορά του κτιρίου που
στεγάζεται η έδρα της Εταιρείας. Ο σχετικός δείκτης ξένα/ίδια κεφάλαια (σύνολο υποχρεώσεων/ίδια
κεφάλαια) διαμορφώθηκε στις 30/6/2013 στο 0,10. Επίσης η διαμόρφωση σημαντικών θετικών ταμειακών
ροών από τις λειτουργικές δραστηριότητες του ομίλου, επέτρεψε την αύξηση των ταμειακών διαθεσίμων του
ομίλου, τα οποία διαμορφώθηκαν στις 30.06.2013 σε € 3,3 εκατ. αυξημένα κατά 76,9% σε σχέση με τις
31.12.2012.

Εξελίξεις της αγοράς διαδικτυακής ψυχαγωγίας
O όμιλος μας λειτουργεί στη Σερβία σε συνεργασία, και κάτω από την άδεια της κρατικής λειτουργίας της
χώρας Drzavna Lutrija Srbije (DLS). Η εταιρεία Sporting Odds Ltd, που ανήκει στον όμιλο της Gaming VC
Holdings, λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα βάσει του νόμου 4002/2011. Στην Κύπρο λειτουργεί βάσει του
νόμου 106/2012. Στη Ρουμανία σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 246/2010 και την κυβερνητική
απόφαση 823/2011.
Η εταιρεία Gaming VC σε συνεργασία με την εταιρεία William Hill ολοκλήρωσαν τον Απρίλιο του 2013 την
εξαγορά της Sportingbet Plc, στρατηγικού συνεταίρου των θυγατρικών εταιρειών του ομίλου. Σήμερα η
Sportingbet είναι θυγατρική της Gaming VC της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες στην αγορά ΑΙΜ του
χρηματιστηρίου του Λονδίνου με κεφαλαιοποίηση που ξεπερνά τα € 220 εκατ.
Ο Ροδόλφος Οντόνι, Διευθύνων Σύμβουλος της Centric δήλωσε:
"Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που μέσα σε γενικά αντίξοες συνθήκες πετύχαμε ένα ακόμα θετικό τρίμηνο
τόσο σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του ομίλου μας όσο και αναφορικά με την κερδοφορία του. Η ορθή
χρηματοοικονομική διαχείριση και η βελτίωση της αποδοτικότητας των επιχειρησιακών πόρων αποτελούν
μια συστηματική προσπάθεια που αποδίδει καρπούς, και μας επέτρεψε να διπλασιάσουμε σχεδόν τα
διαθέσιμα μας. Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου
αποτελούν μια ισχυρή ένδειξη επιτυχούς
αντιμετώπισης της κρίσης. Οι προκλήσεις είναι πολλές και εκτείνονται σε πολλά μέτωπα. Αντίστοιχες είναι
όμως και οι ευκαιρίες περεταίρω ανάπτυξης. Η προσπάθεια συνεχίζεται με στόχο τη συνεχώς καλύτερη
λειτουργία μας όπως και τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων μας.
Στοιχεία Πρώτου Εξαμήνου:
Ποσά σε χιλ. €

Πωλήσεις
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Αποτελέσματα
Α’ Εξαμ. 2013

Αποτελέσματα
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Δ% 2013 vs
2012

303.280
5.733

255.022
5.027

+18,9%
+14,1%

1,9%
2.871

2,0%
2.837

0,9%
2.735

+1,2%
1,1%

2.680
0,9%

2.910

+ 1,8%
1,1%

2.691
1,0%

2.000

+8,5%
1,1%

1.888
0,7%

+6,0%
0,7%

