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Τποσώπηζη μεγεθών, ζημία από απομείυζη ζςμμεηοσών 

  

      

 

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

2011 κε βάζε ηα Δηεζλή Πξόηππα Φξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Δ.Π.Φ.Α). 

 

 Κύκλορ Δπγαζιών: € 567,0 εκαη. ένανηι € 687,9 εκαη. ηο 2010 (-17,6%)  

 Μικηό Κέπδορ: € 12,8 εκαη. ένανηι € 16,4 εκαη. ηο 2010 (-22,0%)  

 EBITDA: € 3,2 εκαη. ένανηι € 7,6 εκαη. ηο 2010. (-57,6%)  

 Καθαπά κέπδη μεηά θόπυν και δικαιυμάηυν μειοτηθίαρ και ππο ηυν διαγπαθών 

απομειώζευν: € 0,2 εκαη. ένανηι € 4,4 εκαη. ηο 2010. (-95,6%) 

 Καθαπά κέπδη (ζημίερ) μεηά θόπυν και δικαιυμάηυν μειοτηθίαρ και διαγπαθών 

απομειώζευν : -€ 12,8 εκαη. ένανηι €4,4 εκαη. ηο 2010. 

 Ίδια κεθάλαια (31/12/2011): € 42,3 εκαη. (+ 20,2%). 

 Γανειακέρ ςποσπεώζειρ (31.12.2011) : € 1,6 εκαη. ένανηι € 22,4 εκαη. ζηιρ 31.12.2010 (-

92,6%) 

 

 

Κύκλορ Δπγαζιών 

 

Ο ελνπνηεκέλνο κύκλορ επγαζιών θαηά ηε ρξήζε ηνπ 2011 αλήιζε ζε εςπώ 567,0 εκαη. έλαληη επξώ 

687,9 εθαη.  ην 2010, κεησκέλνο θαηά 17,6%. Η ππνρώξεζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ  νθείιεηαη ζηελ απνπζία 

ζεκαληηθώλ αζιεηηθώλ γεγνλόησλ ζε ζύγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξπζηλή πεξίνδν (παγθόζκην θύπειιν 

πνδνζθαίξνπ) θαη  ζηηο αξλεηηθέο επηπηώζεηο ηεο παξαηεηακέλεο ύθεζεο ζηηο αγνξέο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη 

ν όκηινο. 

 

 

Κεπδοθοπία  

 

Τν κηθηό θέξδνο ηνπ νκίινπ ππνρώξεζε θαηά 22,0% θαη αλήιζε ζε επξώ 12,8 εθαη. έλαληη επξώ 16,4 εθαη. 

ην  2010. Η κείσζε απηή ηνπ κηθηνύ θέξδνπο είλαη ζε ζπλάξηεζε ηεο κείσζεο ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ θαζώο 

θαη ζηε κηθξή αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ ηεο απόδνζεο θεξδώλ ζηνπο παίθηεο (payout).  

 

Αληίζηνηρα, ηα θέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ & ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ 

(EBITDA) ηνπ Οκίινπ ππνρώξεζαλ ζηα εςπώ 3,2 εκαη. έλαληη επξώ 7,6 εθαη. ην 2010. Η ςποσώπηζη 

απηή νθείιεηαη θαηά θύξην ιόγν ζηελ πξναλαθεξζείζα ππνρώξεζε ηνπ κηθηνύ θέξδνπο θαηά επξώ 3,6 εθαη. 

θαζώο θαη ζηελ κηθξή αύμεζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ θαηά 4%.  

 

Αθνινύζσο, ηα ελνπνηεκέλα θέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ (ΔΒΙΣ) ην 

2011 ππνρώξεζαλ ζε εςπώ 2,9 εκαη. έλαληη επξώ 7,4 εθαη. ην 2010. Τα απνηειέζκαηα ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο δηακνξθώζεθαλ ζεκαληηθά επηβαξπκέλα ιόγσ απνκείσζεο ηεο αμίαο ησλ 

ζπκκεηνρώλ ηεο θαηά πνζό € 12 εθαη. πεξίπνπ όπσο επίζεο θαη από ηελ πξόβιεςε απνκείσζεο απαίηεζεο 



 
ύςνπο επξώ 1,1 εθαη. πνπ αθνξνύλ ζηελ παξνρή πίζησζεο πξνο ην πξνζσπηθό θαη ζπλεξγάηεο ηνπ νκίινπ 

γηα ηελ απόθηεζε κεηνρώλ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο πξναίξεζεο πνπ ζεζπίζηεθε ην 2009. 

Σεκεηώλεηαη όηη νη ζπγθεθξηκέλεο δαπάλεο είλαη έκηακηερ και δεν αθοπούν ηο λειηοςπγικό αποηέλεζμα 

ηνπ νκίινπ. 

Σπλεπεία ηνπ αξλεηηθνύ απνηειέζκαηνο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ν όκηινο δηακόξθσζε δεκηέο 

πξν θόξσλ (ΔΒΣ) επξώ 10,6 εθαη. έλαληη θεξδώλ επξώ 6,7 εθαη. ην 2010.  

 

Τέινο, ηα ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα κεηά από θόξνπο θαη δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο (ΔΑΣΑΜ) ην 2011 ήηαλ 

αληίζηνηρα δεκηνγόλα θαη δηακνξθώζεθαλ ζε εςπώ 12,8 εκαη. έλαληη θεξδώλ επξώ 4,4 εθαη. ην 2010. 

Απνπζία ησλ εθηάθησλ δεκηώλ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ηα ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα κεηά από 

θόξνπο θαη δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο (ΕΑΤΑΜ) ζα δηακνξθσλόηαλ ζεηηθό ζε επξώ 189 ρηι.  

 

Κεθαλαιακή διάπθπυζη 

 

Σεκαληηθά εληζρπκέλα εκθαλίδνληαη ηα ίδια κεθάλαια ηνπ νκίινπ ηελ 31/12/2011, ηα νπνία αλήιζαλ ζε 

εςπώ 42,3 εκαη. έλαληη επξώ 35,3 εθαη. ηελ 31/12/2010 θαηαγξάθνληαο αύξηζη καηά 20,2%. Η 

ελίζρπζε απηή ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ νθείιεηαη ζηελ νινθιήξσζε ηεο αύμεζεο κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ κε ηε 

κεηαηξνπή ησλ ελαπνκείλαλησλ νκνινγηώλ ηνπ κεηαηξέςηκνπ νκνινγηαθνύ δαλείνπ έθδνζεο 2007 ζε 

κεηνρέο.  Η  ελίζρπζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο θαηά επξώ 20,2 εθαη., ζε ζπλδπαζκό κε ηελ 

ηζόπνζε κείσζε ηνπ δαλεηζκνύ νδήγεζε ζηε δηακόξθσζε ηνπ δείθηε ξένα/ίδια κεθάλαια (ζύλνιν 

ππνρξεώζεσλ/ίδηα θεθάιαηα) ηνπ νκίινπ ζην 0,20 ηελ 31/12/2011 έλαληη 0,97 ηελ 31/12/2010.  

 

ΣΟΥΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ  

 

Οη επηπηώζεηο ηνπ πθηζηάκελνπ νηθνλνκηθνύ πεξηβάιινληνο έρνπλ αλαπόθεπθηα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηελ 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα θαη θαη’ επέθηαζε θαη ηνλ θιάδν ησλ ηπρεξώλ παηγληδηώλ θαη ηνπ δηαδηθηπαθνύ 

ζηνηρεκαηηζκνύ. Παξόια απηά ε Centric παξακέλεη ζηαζεξά πξνζεισκέλε ζηνπο ζηξαηεγηθνύο ηεο ζηόρνπο 

πνπ αθνξνύλ ηόζν ζηελ επέθηαζε ζε λέα πξντόληα θαη ππεξεζίεο θαζώο θαη ζηε δηείζδπζε ζε λέεο ρώξεο 

ηεο ΝΑ Επξώπεο, δξαζηεξηνπνηνύκελε ζε έλα έληνλα αληαγσληζηηθό πεξηβάιινλ όπσο απηό δηακνξθώλεηαη.  

 

 

ηοισεία Έηοςρ: 

 

Ενοποιημζνα Οικονομικά Αποτελζςματα Υπήζηρ 2011 

Ποσά σε χιλ. € 
Αποτελζςματα  
χρήςησ  2011 

Αποτελζςματα  
χρήςησ 2010 

Δ% 2011 vs  
2010  

Πωλήςεισ 567.041 687.950 -17,6% 

Μικτό Κζρδοσ 12.842 16.410 -22,0% 

(%) 2,3% 2,4% 
 

EBITDA 3.231 7.627 -57,6% 

(%) 0,6% 1,1% 
 

ΕΒΙΤ 2.894 7.379 -60,8% 

(%) 0,5% 1,1% 
 

EBT -10.644 6.723 Δ.Ο. 

(%) -1,9% 1,0% 
 

EATAM -12.821 4.417 
 

(%) -2,3% 0,6% 
 

    

 

 


