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Μεγάλη αύξηζη καθαπήρ κεπδοθοπίαρ (+853,5%) παπά ηην κπίζη

Η εηαηξεία CENTRIC ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ Α.Δ. αλαθνηλώλεη ηα ελνπνηεκέλα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ
πεξίνδν 1 Ιαλνπαξίνπ - 30 επηεκβξίνπ 2012 κε βάζε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο
(Γ.Π.Υ.Α).
 Κύκλορ Δπγαζιών: € 364,4 εκαη. ένανηι € 422,4 εκαη. ηο εννεάμηνο ηος 2011 (-13,73%)
 Μικηό Κέπδορ: € 6,9 εκαη. ένανηι € 9,4 εκαη. ηο εννεάμηνο ηος 2011 (-26,48%)
 EBITDA: € 3,8 εκαη. ένανηι € 2,9 εκαη. ηο εννεάμηνο ηος 2011 (+29,82%)
 Κέπδη ππο θόπυν: κέπδη € 3,7 εκαη. ένανηι κεπδών € 2,0 εκαη. ηο εννεάμηνο ηος 2011
(+86,06%)
 Καθαπά αποηελέζμαηα μεηά θόπυν και δικαιυμάηυν μειοτηθίαρ: κέπδη € 2,6 εκαη. ένανηι
κεπδών € 0,3 εκαη. ηο εννεάμηνο ηος 2011 (+853,46%)
 Ίδια κεθάλαια 30.9.2012: € 44,9 εκαη. (+6,25% ζε ζσέζη με ηιρ 31.12.2011)
Κύκλορ Δπγαζιών
Ο ελνπνηεκέλνο κύκλορ επγαζιών γηα ηελ πεξίνδν Ιαλνπαξίνπ-επηεκβξίνπ ηνπ 2012 αλήιζε ζε € 364,4
εκαη. έλαληη € 422,4 εθαη. γηα ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2011 θαηαγξάθνληαο κείσζε θαηά 13,73%. Η
ππνρώξεζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ απνδίδεηαη ζηελ πθηζηάκελε θξίζε θαη ζεσξείηαη θπζηνινγηθή δεδνκέλεο
ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί ζηελ πεξηνρή πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ν όκηινο.
Κεπδοθοπία
Σν μικηό κέπδορ ηνπ νκίινπ αλήιζε ζε € 6,9 εκαη. έλαληη € 9,4 εθαη. θαηά ηνπο πξώηνπο ελλέα κήλεο ηεο
ρξήζεο ηνπ 2011 θαηαγξάθνληαο μείυζη καηά 26,48%. Η ππνρώξεζε ηνπ κηθηνύ θέξδνπο αληαλαθιά
θπξίσο ηελ ππνρώξεζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ, αιιά θαη ηελ ηελ αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ ηεο απόδνζεο
θεξδώλ ζηνπο παίθηεο (payout) θπξηόηεξα ζηελ πξντνληηθή θαηεγνξία ησλ παηρληδηώλ.
Η κείσζε ηεο κηθηήο θεξδνθνξίαο αληηκεησπίζηεθε κε ην ζεκαληηθό πεξηνξηζκό ησλ ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ
ηνπ νκίινπ, ν νπνίνο όρη κόλν αληηζηάζκηζε ηηο απώιεηεο ηνπ κηθηνύ θέξδνπο αιιά νδήγεζε θαη ζε αμηόινγε
αύμεζε ηεο θεξδνθνξίαο. Δηδηθόηεξα ην ζύλνιν ησλ ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ δηνίθεζεο θαη δηάζεζεο γηα ηνπο
πξώηνπο ελλέα κήλεο ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο ανήλθε ζε € 4,1 εκαη. ένανηι € 7,5 εκαη. ηνπ πξώηνπ
ελλεακήλνπ ηνπ 2011.(-44,86%) Η παξαπάλσ μείυζη ηυν € 3,4 εκαη. επέηξεςε ηε δηακόξθσζε
απμεκέλσλ θεξδώλ πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ & ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ
(EBITDA) καηά 29,82% πνπ έθζαζαλ ηα 3,8 εκαη. ένανηι ηυν € 2,9 εκαη. ην 2011. Η ειάηησζε ησλ
εμόδσλ δηνίθεζεο θαη δηάζεζεο απνηειεί απνηέιεζκα ζηνρεπκέλεο ζηξαηεγηθήο βειηηζηνπνίεζεο ησλ
επηρεηξεζηαθώλ πόξσλ θαη ηεο αύμεζεο ηεο απνδνηηθόηεηαο ηνπο.
Ιδηαίηεξα βειηησκέλν δηακνξθώζεθε θαη ην απνηέιεζκα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο. πγθεθξηκέλα
ην απνηέιεζκα ήηαλ κεπδοθόπο καηά € 0,2 εκαη. έλαληη δεκίαο € 0,7 εθαη. γηα ην 2011. Βαζηθή αηηία ηεο
παξαπάλσ δηαθνξνπνίεζεο ππήξμε ε εμάιεηςε ηνπ εμόδνπ γηα ηόθνπο πνπ επηβάξπλε ηα απνηειέζκαηα ηεο

ρξήζεο ηνπ 2011. πλεπεία ηνπ θεξδνθόξνπ απνηειέζκαηνο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ηα θέξδε
πξν θόξσλ (ΔΒΣ) δηακνξθώζεθαλ πεξεηαίξσ βειηησκέλα θαηαγξάθνληαο αύξηζη 86,06%. Δηδηθόηεξα ηα
θέξδε πξν θόξσλ (ΔΒΤ) ηνπ νκίινπ δηακνξθώζεθαλ ζηα € 3,7 εκαη. έλαληη € 2,0 εθαη. ην ελλεάκελν ηνπ
2011. ην επίπεδν ησλ ελνπνηεκέλσλ απνηειεζκάησλ κεηά από θόξνπο θαη δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο
(ΔΑΤΑΜ) ε αύμεζε θαζίζηαηαη ζεακαηηθόηεξε (+853,46%) αθνύ γηα ηνπο πξώηνπο ελλέα κήλεο ηνπ 2012
ηα θέξδε αλήιζαλ ζε € 2,6 εκαη. έλαληη € 0,3 εθαη. ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2011.
Κεθαλαιακή διάπθπυζη
Σα ίδια κεθάλαια ηνπ νκίινπ ζηηο 30.9.2012 δηακνξθώζεθαλ απμεκέλα θαηά 6,25% ζε ζρέζε κε ηηο
31.12.2011 θαη αλήιζαλ ζε € 44,9 εκαη. Η εηαηξεία θαη ν όκηινο ζήκεξα δηαζέηεη ηζρπξή θεθαιαηαθή
δηάξζξσζε κε ζεκαληηθό ύςνο ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη πεξηνξηζκέλεο ππνρξεώζεηο, εθ ησλ νπνίσλ νη δαλεηαθέο
είλαη 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
ξένα/ίδια κεθάλαια (ζύλνιν ππνρξεώζεσλ/ίδηα θεθάιαηα) δηακνξθώζεθε ζηηο 30/9/2012 ζην 0,14.
Ρύθμιζη ηηρ αγοπάρ διαδικηςακήρ τςσαγυγίαρ
Η εηαηξεία Sporting Odds Ltd ζπγαηξηθή εηαηξεία ηεο Sportingbet Plc, 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 ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ζπγθπξία έρεη αλαπόθεπθηα επεξεάζεη θαη ηνλ θιάδν ησλ ηπρεξώλ παηγληδηώλ θαη
ηνπ δηαδηθηπαθνύ ζηνηρεκαηηζκνύ όπνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ηνπ νκίινπ. 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:
"Δίκαζηε ηθαλνπνηεκέλνη πνπ γηα έλα αθόκα ηξίκελν πεηύρακε λα απμήζνπκε ηελ θεξδνθνξία καο παξά ην
δπζκελέο νηθνλνκηθό θιίκα. πλερίδνπκε δπλακηθά ηελ πξνζπάζεηά καο ζηνρεύνληαο ζηελ ελίζρπζε ηνπ
ραξηνθπιαθίνπ ησλ ζπκκεηνρώλ καο θαη παξακέλνπκε ζηαζεξά πξνζαλαηνιηζκέλνη ζηελ πεξεηαίξσ
αλάπηπμε ησλ πθηζηάκελσλ ππεξεζηώλ ηνπ νκίινπ κέζσ ηεο πξντνληηθήο θαη γεσγξαθηθήο δηεύξπλζήο
ηνπο. "
Σηοισεία Δννεαμήνος:

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

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

Αποτελζςματα
Εννεάμηνο 2011

422.376
9.378
2,2%
2.912
0,7%
2.660
0,6%
2.003
0,5%
272
0,1%

Αποτελζςματα
Εννεάμηνο 2012

364.375
6.895
1,9%
3.780
1,0%
3.556
1,0%
3.726
1,0%
2.592
0,7%

Δ% 2012 vs
2011

-13,7%
-26,5%
29,8%
33,7%
86,1%
853,5%

