
 

 

 

21.11.2012 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

«ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ - Αποτελέσματα  9μήνου 2012» 

 Tα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τη συνεχή  βελτίωση των επιδόσεων του Ομίλου,  
 Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) 

παρουσιάζουν  σημαντικά  κέρδη ύψους € 12,3 εκ. έναντι κερδών € 1,7 εκ.  την αντίστοιχη 
περίοδο του 2011, 

 Η μητρική Εταιρεία παρουσιάζει σημαντικά λειτουργικά κέρδη ύψους € 15,6 εκ,  
διατηρώντας  αντίστοιχα υψηλό περιθώριο κερδοφορίας 15,1% (EBITDA margin),  

 Τα αποτελέσματα μετά από φόρους της μητρικής Εταιρείας καταγράφουν κέρδη ύψους € 3 
εκ. 
 

Τις ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις του Εννεάμηνου του 2012 ανακοίνωσε η Εταιρεία 

«Διαγνωστικόν και Θεραπευτικόν Κέντρον Αθηνών ΥΓΕΙΑ Α.Ε.», (εφεξής ΥΓΕΙΑ) σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α). 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Σε ενοποιημένο επίπεδο, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα € 184,5 εκ., 

έναντι € 184,2 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.  Ο κύκλος εργασιών του ΥΓΕΙΑ ανήλθε σε € 

102,9 εκ. έναντι € 107,1 εκ. το Εννεάμηνο του 2011. 

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ ΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (EBITDA): Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, 

φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν  σημαντική αύξηση και διαμορφώθηκαν σε € 

12,3 εκ., έναντι κερδών € 1,7 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Τα κέρδη  προ τόκων, φόρων 

και αποσβέσεων (EBITDA) του ΥΓΕΙΑ ανήλθαν σε € 15,6 εκ., καταγράφοντας περιθώριο 

λειτουργικής κερδοφορίας 15,1% έναντι κερδών € 15,8 εκ. και περιθώριο λειτουργικής 

κερδοφορίας 14,7% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.  

 

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ: Για το Εννεάμηνο του  2012, ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ περιόρισε  

σημαντικά  τις  ζημίες προ φόρων στα € 13 εκ., έναντι ζημιών  € 23,8 εκ. κατά την αντίστοιχη 

περίοδο το 2011. Το ΥΓΕΙΑ παρουσίασε κέρδη προ φόρων  € 4,2 εκ. έναντι ζημιών  € 2,5 εκ. που 

είχαν προκύψει από την αποεπένδυση της συμμετοχής στην Τουρκία την αντίστοιχη περίοδο του 

2011. Σε συγκρίσιμη βάση τα αποτελέσματα προ φόρων του ΥΓΕΙΑ διαμορφώνονται σε κέρδη  € 

4,2 εκ. έναντι κερδών 3,6 εκ. την  αντίστοιχη περσινή περίοδο. 

 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ: Ο Όμιλος το  

Εννεάμηνο του 2012 περιόρισε τις  ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας  από 

συνεχιζόμενες δραστηριότητες στα € 12 εκ., έναντι  ζημιών € 21,2 εκ. το Εννεάμηνο του 2011. Σε 

εταιρικό επίπεδο, το ΥΓΕΙΑ παρουσίασε κέρδη μετά από φόρους  € 3 εκ.,  έναντι ζημιών  € 2,9 εκ. 

την  αντίστοιχη περσινή  περίοδο. Τα συγκρίσιμα αποτελέσματα του ΥΓΕΙΑ μετά από φόρους 

ανέρχονται για το Εννεάμηνο του 2012 σε κέρδη  €3 εκ. έναντι κερδών  €2,4 εκ. το Εννεάμηνο 

του 2011.  

 

 

 



 

 

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, η Διευθύνουσα Σύμβουλος του «Ομίλου ΥΓΕΙΑ» κα Ρίτα 

Σουβατζόγλου, έκανε την ακόλουθη δήλωση:   

 

«Σε αντίθεση με το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον που επικρατεί στην χώρα μας και τις  

επικρατούσες συνθήκες στην παγκόσμια οικονομία,  τόσο ο  Όμιλος ΥΓΕΙΑ όσο  και η μητρική 

εταιρεία, για το εννεάμηνο του 2012, παρουσίασαν ισχυρή λειτουργική κερδοφορία και επιδόσεις, 

αντανακλώντας  την ορθότητα των  στρατηγικών μας προτεραιοτήτων. 

 

Η Διοίκηση του Ομίλου ΥΓΕΙΑ διαβλέποντας έγκαιρα τις γενικότερες τάσεις και  προκλήσεις  στην 

εγχώρια οικονομία και ιδιαίτερα στον κλάδο υγείας αναπροσαρμόζει το σχεδιασμό του  εξασφαλίζοντας 

συνεχή αναπτυξιακή πορεία στοχεύοντας στον περιορισμό του κινδύνου που  προέρχεται από την 

καθυστέρηση κάλυψης των  υποχρεώσεων του κράτους προς την ιδιωτική οικονομία. 

 

Παράλληλα στην απαιτητική αυτή οικονομική συγκυρία που βιώνει η Ελληνική επιχειρηματικότητα, 

το ΥΓΕΙΑ, προχώρησε στην υπογραφή με τις πιστώτριες τράπεζες προγράμματος κοινού 

εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ύψους 95 εκ. ευρώ, ισχυροποιώντας ακόμα περισσότερο τη 

χρηματοοικονομική θέση που κατέχει ο Όμιλος.  

 

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ συνεχίζει να προγραμματίζει και να επενδύει σε μακροπρόθεσμη βάση, 

παραμένοντας  προσηλωμένος στο στόχο της  ενίσχυσης της κυρίαρχης θέσης που κατέχει  στην 

παροχή υπηρεσιών υγείας, βελτιστοποιώντας το κόστος και την αποδοτικότητα των επιχειρηματικών 

του δράσεων. 

 

Προτεραιότητα μας παραμένει η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου παροχής υπηρεσιών υγείας, ενώ 

ταυτόχρονα, συνεχίζουμε έμπρακτα το κοινωνικό μας έργο με σεβασμό στις ευαίσθητες κοινωνικές 

ομάδες οι οποίες καθημερινά βιώνουν την έλλειψη δυνατότητας πρόσβασης σε βασικά αγαθά.  

 

O Όμιλος ΥΓΕΙΑ, ένας από τους ισχυρότερους ομίλους, ανταποκρινόμενος στις διαρκώς αυξανόμενες 

ανάγκες ηγείται στην παροχή μοναδικών παροχών υγείας με την εγκατάσταση στο νοσοκομείο 

ΥΓΕΙΑ του πρώτου και μοναδικού υβριδικού χειρουργείου στη Ελλάδα, ενώ παράλληλα παραμένει 

σταθερά προσηλωμένο στη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών του, όντας το μόνο 

διαπιστευμένο νοσοκομείο κατά το διεθνές πρότυπο ποιότητας Joint Commission International (JCI) 

στην Ελλάδα. Κινητήριος δύναμη  στην επίτευξη των ανωτέρω αποτελεί η ύπαρξη ειλικρινούς και 

αμφίδρομης σχέσης ανάμεσα στη Διοίκηση και τους εργαζόμενους, οι οποίοι απασχολούνται σε ένα 

εργασιακό περιβάλλον βραβευμένο ως πρότυπο Νοσοκομείο, στη κατάταξη των Best Workplaces.         

 

Με τις  συντονισμένες προσπάθειες όλης της ομάδας του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, ιατρικού, νοσηλευτικού και 

διοικητικού προσωπικού, συνεχίζουμε δυναμικά να δημιουργούμε ισχυρές βάσεις προκειμένου να 

ανταπεξέλθουμε σε νέες προκλήσεις, υπηρετώντας με  αφοσίωση το υπέρτατο αγαθό, την ΥΓΕΙΑ. 

 Αρωγός στην επίτευξη του στόχου μας παραμένει ο βασικός μέτοχος μας και μεγαλύτερος  

επιχειρηματικός όμιλος στην Ελλάδα, η ‘MARFIN INVESTMENT GROUP’» 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ακολουθεί πίνακας με τα κυριότερα οικονομικά στοιχεία της Εταιρείας και του Ομίλου με 

την αντίστοιχη περίοδο του 2011: 

Μητρική (Δημοσιευμένα)     

€ εκατ. 9M 2012 9M 2011 

Κύκλος Εργασιών 102,9 107,1 

EBITDA 15,6 15,8 

Κέρδη (Ζημίες) Προ Φόρων 4,2 (2,5) 

Καθαρά Κέρδη (Ζημίες) 3,0 (2,9) 
 
 
Μητρική  
(Συγκρίσιμα Επαναλαμβανόμενα ) 9M 2012 9M 2011 

 Κέρδη  Προ φόρων  4,2 3,6 

Καθαρά Κέρδη  3,0 2,4 

                       
  

Όμιλος  (Δημοσιευμένα)     

€ εκατ. 9M 2012 9M 2011 

Κύκλος Εργασιών 184,5 184,2 

EBITDA 12,3 1,7 

Κέρδη (Ζημίες) Προ Φόρων  (13,0) (23,8) 

Καθαρά Κέρδη (Ζημίες) (1) (12,0) (21,2) 

Όμιλος       

(Συγκρίσιμα Επαναλαμβανόμενα ) 9M 2012 9M 2011 

 Κέρδη (Ζημίες)  Προ φόρων  (13,0) (23,5) 

Καθαρά Κέρδη (Ζημίες) (1)                         (12,0) (21,7) 

 

(1) Καθαρά κέρδη (Ζημίες) μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 

*Στα συγκρίσιμα αποτελέσματα δεν συμπεριλαμβάνονται, τα αποτελέσματα της Τουρκικής θυγατρικής εταιρείας, 

έκτακτες φορολογικές εισφορές και λοιπά έκτακτα έξοδα. 

 

Λεπτομερή οικονομικά και άλλα στοιχεία παρέχονται στην ιστοσελίδα του Ομίλου  

στην διεύθυνση: www.hygeia.gr.  

 

http://www.hygeia.gr/

