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ΥΓΕΙΑ:
•
•
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Καθαρά κέρδη μετά από φόρους 5,6 εκατ. ευρώ το Α΄ τρίμηνο του έτους
Άνοδος 840% στα καθαρά κέρδη του Ομίλου και 1210% στα εταιρικά
κέρδη
Συγκράτηση του κόστους πωληθέντων στα επίπεδα του 2006

Σημαντική αύξηση της κερδοφορίας εμφανίζουν τα εταιρικά και ενοποιημένα
αποτελέσματα του πρώτου
τριμήνου 2007 που ανακοινώθηκαν από το
Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών ΥΓΕΙΑ Α.Ε. Η βελτίωση των
οικονομικών μεγεθών απεικονίζεται σε όλα τα εταιρικά και ενοποιημένα στοιχεία:
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Σε ενοποιημένο επίπεδο ο κύκλος εργασιών στον Όμιλο
αυξήθηκε κατά 19% και ανήλθε σε 27,77 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο, έναντι 23,41
εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2006. Σε εταιρικό επίπεδο αυξήθηκε κατά 20% και
ανήλθε σε 28 εκατ. ευρώ έναντι 23,38 εκατ. ευρώ που ήταν το πρώτο τρίμηνο
πέρυσι.
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ: Συγκρατήθηκε στα επίπεδα του 2006 παρά την
σημαντική αύξηση πωλήσεων του Ομίλου. Σε ενοποιημένο επίπεδο το κόστος είναι
20,5 εκατ. ευρώ έναντι 20,8 εκατ. ευρώ του 2006 και σε εταιρικό επίπεδο έφθασε τα
21,27 εκατ. ευρώ από 21,01 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2006.
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ: Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου
σημείωσαν αύξηση κατά 840% και ανήλθαν σε 5,62 εκατ. ευρώ έναντι 0,59 εκατ.
ευρώ του 2006. Σε εταιρικό επίπεδο ξεπέρασαν τα 6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας
αύξηση 1210% ενώ πέρυσι το πρώτο τρίμηνο ήταν 459. 323 ευρώ.
Τα παραπάνω αποτελέσματα δείχνουν ότι εκτελείται με επιτυχία το στρατηγικό
Πρόγραμμα Αναδιοργάνωσης και Ανάπτυξης της εταιρείας. Επισημαίνεται ότι το
2007 έχει χαρακτηριστεί από τη διοίκηση της εταιρείας «έτος εξωστρέφειας και
υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης». Η υλοποίηση αποφάσεων της
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού
δανείου αναμένεται να ολοκληρωθεί στο δεύτερο τρίμηνο του έτους. Η
κεφαλαιακή ενίσχυση της εταιρείας θα επιτρέψει την ανάπτυξή της εντός και
εκτός Ελλάδος, είτε με την ίδρυση νέων εταιρειών, είτε με εξαγορές.
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου, ο πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΥΓΕΙΑ κ. Ανδρέας Βγενόπουλος, έκανε την
ακόλουθη δήλωση:
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«Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος διότι η επιλογή της Marfin Investment Group
(MIG) για σημαντικές επενδύσεις στο χώρο της υγείας φαίνεται να
δικαιώνεται. Πιστεύω ότι η εξέλιξη της υλοποίησης του αρχικού μας
σχεδιασμού που εφαρμόζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και την Διοίκηση
του ΥΓΕΙΑ, θα προσθέσει ακόμα μεγαλύτερες αξίες για τους μετόχους της
εταιρείας.»
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