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ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

• Υπερδιπλασιασμός μικτών κερδών κατά το 2006
• Bελτίωση όλων των οικονομικών μεγεθών κατά 1ο τρίμηνο του
2007
Το 2006 αποτέλεσε για το Διαγνωστικό & Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών ΥΓΕΙΑ
Α.Ε. χρονιά καθοριστικών αλλαγών, καθώς υπήρξαν σημαντικές μεταβολές στη
μετοχική του σύνθεση, στην οργανωτική του δομή & διάρθρωση και στους
επιχειρηματικούς στόχους.
Τα ατομικά και τα ενοποιημένα αποτελέσματα της χρήσης 2006 που δόθηκαν
σήμερα στη δημοσιότητα καταδεικνύουν την σημαντική αναπτυξιακή πορεία
της εταιρείας και επαληθεύουν την υλοποίηση των εξαγγελιών - προβλέψεων.
Η βελτίωση των οικονομικών μεγεθών απεικονίζεται σε όλα τα εταιρικά αλλά
και ενοποιημένα στοιχεία:
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ: Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη στο 2006 ανήλθαν σε
1.036.863 € έναντι ζημίας 2.346.618 € το 2005. Σημειώνεται ότι η χρήση του 2006
επιβαρύνθηκε με δαπάνες προηγούμενων χρήσεων ύψους 9.9 εκατ € περίπου,
χωρίς τις οποίες τα καθαρά κέρδη θα ξεπερνούσαν τα 10,9 εκατ €.
ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ: Υπερδιπλασιάστηκαν έναντι του 2005 και σε ενοποιημένη
βάση έφθασαν τα 15.224.833 εκ. € από 6.876.066 εκ. € το προηγούμενο έτος, τα
ατομικά μικτά κέρδη ανήλθαν το 2006 σε 13.692.202 € από 5.117.211 € το 2005.
Ομοίως έχουν διευρυνθεί και τα μικτά περιθώρια κέρδους της εταιρείας.
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ: Αυξήθηκαν σε εταιρικό επίπεδο κατά
12,2% και έφθασαν τα 93.638.975 € έναντι 83.453.136 € που ήταν το 2005, ενώ
σε ενοποιημένο επίπεδο αυξήθηκαν κατά 13,2% και έφθασαν τα 94.593.377 εκ. €
έναντι 83.558.207εκ. € το προηγούμενο έτος.
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Η αυξητική τάση που παρουσιάστηκε σε όλα τα ποσοτικά μεγέθη κατά την
διάρκεια του 2006 και απεικονίστηκε στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της
εταιρείας, εκτιμάται ότι συνεχίζεται και το 2007.
Το 2006 ήταν έτος εσωτερικής αναδιοργάνωσης και κύριος προσανατολισμός
όλων των φορέων διοίκησης ήταν ο χώρος του «ΥΓΕΙΑ». Το 2007 θα αποτελέσει
έτος εξωστρέφειας του «ΥΓΕΙΑ» και υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων
ανάπτυξης. Επιπλέον η βελτίωση των μεγεθών αλλά και της κερδοφορίας θα
είναι εμφανέστερη καθώς δεν θα υπάρχουν πρόσθετες επιβαρύνσεις, από τις
παρελθούσες χρήσεις.
Η υλοποίηση αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για την έκδοση
μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου αναμένεται να ολοκληρωθεί στο 2ο
τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Η κεφαλαιακή ενίσχυση της εταιρείας θα
επιτρέψει την στρατηγική ανάπτυξή της , εντός και εκτός Ελλάδος, είτε με την
ίδρυση νέων εταιρειών, είτε με εξαγορές.
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