
 
Πέκπηε 25 Ννεκβξίνπ 2010   

Γεληίο Τύπος  

 

 
 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2010  

 

      

 

Η εηαηξεία CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. αλαθνηλώλεη ηα ελνπνηεκέλα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ 

ελλεάκελε πεξίνδν πνπ έιεμε ζηηο 30 Σεπηεκβξίνπ 2010 κε βάζε ηα Δηεζλή Πξόηππα Φξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο (Δ.Π.Φ.Α). 

 

 Κύκλορ Δπγαζιών: εςπώ 523,0 εκαη. ένανηι εςπώ 546,7 εκαη. ηο εννεάμηνο ηος 2009 (-4,3%). 

 Μικηό Κέπδορ: εςπώ 12,8 εκαη. ένανηι εςπώ 11,8 εκαη. ηο εννεάμηνο ηος 2009 (+8,3%).   

 Κέπδη ππο θόπυν, σπημαηοδοηικών, επενδςηικών αποηελεζμάηυν & ζςνολικών αποζβέζευν 

(EBITDA): εςπώ 6,8 εκαη. ένανηι εςπώ 7,4 εκαη. ηο εννεάμηνο ηος 2009 (-7,1%).  

 Καθαπά κέπδη μεηά θόπυν και δικαιυμάηυν μειοτηθίαρ: εςπώ 3,9 εκαη. ένανηι εςπώ 4,4 εκαη. 

ηο εννεάμηνο ηος 2009 (-12,5%). 

 Ίδια κεθάλαια ηην 30η/09/2010: εςπώ 25,5 εκαη. (+ 17,9%). 

   

Γπαζηηπιόηηηα: 

O κύκλορ επγαζιών ηνπ νκίινπ δηακνξθώζεθε ζηα εςπώ 523,0 εκαη. έλαληη επξώ 546,7 εθαη. ην 

ελλεάκελν ηνπ 2009 θαηαγξάθνληαο κείσζε θαηά 4,3%. Η ππνρώξεζε απηή ζηνλ θύθιν εξγαζηώλ 

νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζηε κεησκέλε δξαζηεξηόηεηα ηεο θαηεγνξίαο θαδίλν. Σεκεησηέν όηη ηελ ίδηα πεξίνδν 

όιεο νη άιιεο θαηεγνξίεο ζηνηρεκαηηζκνύ θαη εηδηθόηεξα ηνπ αζιεηηθνύ ζηνηρεκαηηζκνύ ζεκείσζαλ αύμεζε. 

  

Κεπδοθοπία: 

Δνιζσςμένο καηά 8,3% εκθαλίδεηαη ην μικηό κέπδορ ηνπ νκίινπ, ην νπνίν δηακνξθώζεθε ζε εςπώ 12,8 

εκαη. έλαληη επξώ 11,8 εθαη. ην αληίζηνηρν ελλεάκελν ηνπ 2009. Καηά ζπλέπεηα εληζρπκέλν θαηά 0,2 

κνλάδεο βάζεο εκθαλίδεηαη θαη ην πεξηζώξην κηθηνύ θέξδνπο, ην νπνίν αλήιζε ζε 2,4% έλαληη 2,2% ην 

αληίζηνηρν ελλεάκελν ηνπ 2009. Η αύξηζη ηος πεπιθυπίος αποδίδεηαι ζηην ενίζσςζη, όπυρ 

πποαναθέπαμε, ηηρ καηηγοπίαρ ηος αθληηικού ζηοισημαηιζμού, θαηεγνξία ε νπνία ηζηνξηθά 

θαηαγξάθεη κεγαιύηεξα πεξηζώξηα θεξδνθνξίαο από ηηο ππόινηπεο θαηεγνξίεο ζηνηρεκαηηζκνύ. 

 

Τα ελνπνηεκέλα θέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ & ζπλνιηθώλ 

απνζβέζεσλ (EBITDA) αλήιζαλ ζε εςπώ 6,8 εκαη. έλαληη επξώ 7,4 εθαη. ην ελλεάκελν ηνπ 2009 

κεησκέλα θαηά 7,1%. Σηε κείσζε απηή ζπλεηέιεζε ε αύμεζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ νη νπνίεο αλήιζαλ 

ζε επξώ 7,3 εθαη. έλαληη επξώ 6,0 εθαη. ην ελλεάκελν ηνπ 2009, θαη απνδίδεηαη ζηελ αύμεζε ηεο 

δηαθήκηζεο θαη ηνπ θόζηνπο ππνζηήξημεο ησλ λέσλ αγνξώλ πνπ δξαζηεξηνπνηήζεθε ν Όκηινο θαζώο θαη 

ζηελ πξνώζεζε ηνπ θεηηλνύ mundial. Καηά ζπλέπεηα ην πεπιθώπιο EBITDA παξέκεηλε ακεηάβιεην ζην 

1,3% επί ηνπ ελνπνηεκέλνπ θύθινπ εξγαζηώλ.  

 

Τα ελνπνηεκέλα θέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ (ΔΒΙΤ) 

δηακνξθώζεθαλ ζε εςπώ 6,6 εκαη. έλαληη επξώ 7,1 εθαη. ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν πέξπζη ζεκεηώλνληαο 

κείσζε θαηά 7,5% ελώ ηα ελνπνηεκέλα θέξδε πξν θόξσλ (ΔΒΤ) αλήιζαλ ζε εςπώ 6,0 εκαη. έλαληη επξώ 

6,5 εθαη. αληίζηνηρν ελλεάκελν ηνπ 2009. Τέινο, ηα ελνπνηεκέλα θέξδε κεηά από θόξνπο θαη δηθαηώκαηα 

κεηνςεθίαο (ΔΑΤΑΜ) δηακνξθώζεθαλ ζηα εςπώ 3,9 εκαη. έλαληη επξώ 4,4 εθαη. ην αληίζηνηρν ελλεάκελν 

ηνπ 2009.  

 



 
Κεθαλαιακή διάπθπυζη:  

Δνιζσςμένα καηά 17,9% εκθαλίδνληαη ηα ίδια κεθάλαια ηνπ νκίινπ ηελ 30ε/09/2010 ηα νπνία αλήιζαλ 

ζηα εςπώ 25,5 εκαη. έλαληη επξώ 21,6 εθαη. ηελ 31ε/12/2009, ηα νπνία εληζρύζεθαλ από ηελ θεξδνθνξία 

ηνπ Οκίινπ. Καηά ζπλέπεηα ν δείθηεο ξένα/ίδια κεθάλαια (ζύλνιν ππνρξεώζεσλ/ ίδηα θεθάιαηα) ηνπ 

νκίινπ βεληιώθηκε ζημανηικά και διαμοπθώθηκε ζην 1,17 ηελ 30ε/09/2010 έλαληη 1,53 ηελ 

31ε/12/2009.     

 

Σηόσοι και πποοπηικέρ:  

Τα απνηειέζκαηα ηνπ ελλεακήλνπ 2010 θξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθά δεδνκέλεο ηεο ηδηαίηεξα αξλεηηθήο 

ζπγθπξίαο θαη ησλ επηπηώζεσλ ηεο δηεζλνύο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ύθεζεο. Σην πιαίζην ηεο 

πινπνίεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ νκίινπ κε ζηόρν αθελόο ηε δηεύξπλζε ηεο πξνζθεξόκελεο γθάκαο ησλ 

ππεξεζηώλ θαη αθεηέξνπ ηελ επέθηαζε ζε λέεο αγνξέο, ε Centric κεηά ηελ αλάιεςε ηεο πξνώζεζεο θαη 

δηάζεζεο ησλ ππεξεζηώλ financial spreads trading ηεο Worldspreads Ltd ζηα ειιεληθά (spreads.gr) ζην 

ηέινο ηνπ 2009 αλέιαβε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Dragonfish ηνπ νκίινπ 888 Holdings ηελ πξνώζεζε θαη 

αλάπηπμε δηαδηθηπαθώλ ππεξεζηώλ ςπραγσγίαο, casino θαη poker. Επηπιένλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ελλεακήλνπ ηνπ 2010 δύν λέεο αγνξέο εληάρζεθαλ κεηά ηε δηάζεζε ησλ ππεξεζηώλ θαη πξντόλησλ ηεο 

Sportingbet ζηα Σινβαθηθά θαζώο θαη ησλ πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ ηεο Vistabet ζηα Αιβαληθά.   

 

Ελόςεη ησλ εμειίμεσλ πνπ δηαδξακαηίδνληαη ζηνλ θιάδν ηνπ online entertainment θαη αθνξνύλ ζηε ξύζκηζε 

ηεο αγνξάο ηπρεξώλ παηγλίσλ ζηελ Ειιάδα, ε Centric ζθνπεύεη λα θαηαζέζεη αίηεζε θαη λα ιάβεη κέξνο ζηε 

δηαδηθαζία αδεηνδόηεζεο ελώ επίζεο εμεηάδεη θαη πηζαλή επέθηαζε θαη ζε άιιεο αγνξέο ηεο ΝΑ Επξώπεο 

όπνπ δηαηεξεί ελδηαθέξνλ.  Παξάιιεια θαη κε ζηόρν ηελ πινπνίεζε ησλ επελδύζεώλ ηεο, πξαγκαηνπνηείηαη 

αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ θαηά 12,1 εθαη. επξώ κε ζηόρν ηελ απόθηεζε ηνπ 49% ηεο Usmar 

Management, πνπ έρεη ηα δηθαηώκαηα ηεο ζνπεδηθήο Unibet ζηελ ειιεληθή γιώζζα, θαζώο θαη ηνπ 20% ηεο 

εηαηξείαο αληηπξνζώπεπζεο θαη δηαλνκήο videogames CD Media. Τέινο ζηόρνο ηεο Δηνίθεζεο είλαη λα 

επηδηώμεη ηελ πξνζέιθπζε επελδπηηθώλ θεθαιαίσλ ηόζν από ηελ  Επξώπε όζν θαη από ηηο ΗΠΑ. 

    

Σηοισεία Δννεαμήνος: 

 

Ενοποιημζνα Οικονομικά Αποτελζςματα Δννεαμήνος 

Ποσά σε χιλ. € 
Αποτελζςματα  

εννεάμηνο  2009 
Αποτελζςματα  

εννεάμηνο 2010 
Δ% 2010 vs  

2009  

Πωλήςεισ 546.723 523.039 -4,3% 

Μικτό Κζρδοσ 11.820 12.800 +8,3% 

(%) 2,2% 2,4% 
 

EBITDA 7.364 6.838 -7,1% 

(%) 1,3% 1,3% 
 

ΕΒΙΤ 7.164 6.626 -7,5% 

(%) 1,3% 1,3% 
 

EBT 6.467 5.960 -7,8% 

(%) 1,2% 1,1% 
 

EATAM 4.437 3.882 -12,5% 

(%) 0,8% 0,7% 
 

 

 

 
Σσεηικά με ηην CENTRIC 

 

H Centric Πνιπκέζα ΑΕ είλαη εηζεγκέλε ζην Φξεκαηηζηήξην Αζελώλ. Η Centric ζπκκεηέρεη ζε εηαηξίεο νη νπνίεο πξνζαξκόδνπλ ζε ηνπηθέο 

αγνξέο, δηαρεηξίδνληαη θαη πξνσζνύλ ππεξεζίεο δηαδηθηπαθήο ςπραγσγίαο. Οη ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ηεο Centric ζπλεξγάδνληαη κε κεγάινπο 

παξόρνπο δηαδηθηπαθήο ςπραγσγίαο, νη νπνίνη είλαη εηζεγκέλνη ζε Επξσπατθά Φξεκαηηζηήξηα θαη θαηέρνπλ άδεηα εμ απνζηάζεσο παξνρήο 

ησλ ελ ιόγσ ππεξεζηώλ, γηα ηελ από θνηλνύ ιεηηνπξγία θαη πξνώζεζε ηζηνζειίδσλ ηπρεξώλ παηρληδηώλ ζε δηάθνξεο γιώζζεο ρσξώλ ηεο 

Κεληξηθήο θαη Ννηηναλαηνιηθήο Επξώπεο. Οη ζπγαηξηθέο ηεο ζπλεξγάδνληαη κε ηελ Sportingbet Plc γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ζεκάησλ 

“Sportingbet” θαη “VistaBet”, κε ηελ Dragonfish Plc γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ζεκάησλ “Lex” θαη κε ηε World Spreads Ltd γηα ηελ 

πξνώζεζε (marketing) ησλ πξντόλησλ financial spreads (www.spreads.gr). 


