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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017  

 

Αύξηση του κύκλου εργασιών και επιστροφή στη κερδοφορία 

 

 

Η εταιρεία CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για την 

περίοδο 1 Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου 2017 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

(Δ.Π.Χ.Α). 

 

 Κύκλος Εργασιών: € 744,09 εκατ. έναντι € 555,78 εκατ. το 1ο εξάμ. 2016 (+33,88%) 

 Μικτό Κέρδος: € 6,89 εκατ. έναντι € 4,93 εκατ. το 1ο εξάμ. 2016 (+39,85%)  

 EBITDA: κέρδος € 0,21 εκατ. έναντι ζημίας € 0,29 εκατ. το 1ο εξάμ. 2016  

 Κέρδη προ φόρων: κέρδος € 0,41 εκατ. έναντι ζημιών € 1,24 εκατ. το 1ο εξάμ. 2016 

 Καθαρά αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας: κέρδη € 0,31 εκατ. έναντι 

ζημιών  € 1,98 εκατ. το 1ο εξάμ. 2016 

 Ίδια κεφάλαια (30/6/2017): € 38,15 εκατ. (+0,79% σε σχέση με τις 31.12.2016) 

 

 

Κύκλος Εργασιών 

 

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών στο πρώτο εξάμηνο του 2017 ανήλθε σε €744,1 εκατ. έναντι €555,8 
εκατ. του πρώτου εξαμήνου του 2016 καταγράφοντας αύξηση κατά 33,9%. Η δραστηριότητα 
διαμορφώθηκε σημαντικά ενισχυμένη, εξέλιξη που καταδεικνύει την αποδοχή των υπηρεσιών που προωθούν 
οι εταιρίες του ομίλου.  

 
 
Κερδοφορία  

 

Το μικτό κέρδος του ομίλου ανήλθε σε € 6,9 εκατ. έναντι € 4,9 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2016 
καταγράφοντας αύξηση κατά 39,8%.  Η αύξηση του μικτού κέρδους αντανακλά την αύξηση του κύκλου 

εργασιών. Το περιθώριο μεικτού κέρδους παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο το 2016. 
(0,9%) 
 
Τα λειτουργικά έξοδα του ομίλου διαμορφώθηκαν αυξημένα κατά 24,2% εξέλιξη που έρχεται σε 
συνάρτηση της αύξησης του κύκλου εργασιών.  Η μικρότερη αύξηση των λειτουργικών εξόδων σε σχέση με 

την αύξηση του μεικτού κέρδους οδήγησε στη βελτίωση των κερδών προ φόρων αποσβέσεων και 
χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων (EBITDA) τα οποία διαμόρφωθηκαν θετικά κατά την περίοδο κατά 
ποσό €212 χιλ. έναντι ζημιών € 295 χιλ. κατά την αντίστοιχη περίοδο το 2016.  
 
 
Τα κέρδη της επενδυτικής και χρηματοοικονομικής λειτουργίας ύψους € 400 χιλ περίπου ενίσχυσαν επίσης 
την κερδόφορία του ομίλου η οποία σε επίπεδο προ φορων διαμορφώθηκε σε € 415 χιλ.  ενώ σε επίπεδο 

μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας σε  313 χιλ.  έναντι ζημιών ύψους € 2,0 εκατ. το πρώτο εξάμηνο 
του 2016.  
 

 
 
 

Κεφαλαιακή διάρθρωση 



 
 

Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου στις 30/6/2017 διαμορφώθηκαν οριακά αυξημένα κατά 0,8% σε σχέση με τις 
31.12.2016 και ανήλθαν σε € 38,2 εκατ. Η Εταιρεία και ο όμιλος εξακολουθεί σταθερά και σήμερα να 

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 30/6/2017 στο 0,26.  
 

 

Εξελίξεις της αγοράς διαδικτυακής ψυχαγωγίας  

 
Η εταιρεία Sporting Odds Ltd, θυγατρική εταιρεία του  ομίλου της Gaming VC group,   αδειοδοτημένη στην 
Αγγλία από την Βρετανική επιτροπή παιγνίων (Gambling Commission)  και εκ των στρατηγικών συνεργατών 

του ομίλου Centric, έχει υπαχθεί εθελοντικά στο φορολογικό καθεστώς της μεταβατικής περιόδου της 
παραγράφου 12 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011 και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Στην Κύπρο 
λειτουργεί βάσει του νόμου 106/2012. 
 
 

 

Στοιχεία Πρώτου Εξαμήνου: 

 

Ποσά σε χιλ. € 
Αποτελέσματα  

Α’ Εξαμ. 2017 

Αποτελέσματα  

Α’ Εξαμ. 2016 

Δ% 2017 vs  

2016 

Πωλήσεις 744.086 555.777        +33,88% 

Μικτό Κέρδος 6.895 4.930       +39,85% 

(%) 0,93% 0,89%  

EBITDA 212 -295 Δ.Ο. 

(%) 0,03% -0,05%  

ΕΒΙΤ 14 -493 Δ.Ο. 

(%) 0,00% -0,09%  

EBT 415 -1.238 Δ.Ο. 

(%) 0,06% -0,22%  

EATAM 313 -1.979 Δ.Ο. 

(%) 0,04% -0,36%  

 


