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Ενοποιημένα κέρδη α΄εξαμήνου 2006 €812.1 χιλιάδες
Αύξηση 254% έναντι του α΄εξαμήνου 2005
Δυναμική ανάπτυξη εργασιών

Οι εργασίες του Ομίλου Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών Υγεία
εξελίχθηκαν ιδιαίτερα ικανοποιητικά στο α’ εξάμηνο του 2006. Η εκτεταμένη
αναδιάρθρωση του λειτουργικού μοντέλου του Ομίλου η οποία ξεκίνησε να
υλοποιείται κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2006 έχει εισάγει τον Ομιλο σε μία πορεία
δυναμικής ανάπτυξης των εργασιών.
Συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών του Ομίλου κατά το α’ εξάμηνο του 2006 αυξήθηκε
κατά 6.2% σε €47.6 εκ. σε σύγκριση με €44.8 εκ. για την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Η αύξηση του κύκλου εργασιών του Ομίλου σε επίπεδο β’ τριμήνου 2006 ήταν 10%
στα €24.2 εκ. έναντι €22.0 εκ. κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2005.
Συνέπεια της ταχείας επέκτασης των δραστηριοτήτων ήταν η επίτευξη αυξημένων
λειτουργικών επιδόσεων. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων
μειοψηφίας σημείωσαν θεαματική αύξηση το α’ εξάμηνο του 2006 κατά 254% σε
€812.1 χιλ. έναντι €229.5 χιλ. για την αντίστοιχη περσινή περίοδο ενώ σε επίπεδο β’
τριμήνου κυμάνθηκαν σε €213.9 χιλ. έναντι ζημιών €297.9 χιλ. το β’ τρίμηνο του
2005.
Ενδεικτικό της νέας τάσης είναι ότι το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε ήδη
στο 8.6% από 7.6% την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρουσιάζοντας αύξηση κατά
13%.
Ταυτόχρονα το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου αυξήθηκε κατά 48% στα €194.5
εκ. από €131.3 εκ. την 31/12/2005 .
Τα σημαντικά βελτιωμένα οικονομικά αποτελέσματα του α’ εξαμήνου
αντικατοπτρίζουν την τάση της διεύρυνσης της πελατειακής βάσης, της παροχής
νέων προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και της συγκράτησης του ρυθμού αύξησης του
κόστους.
Ο Όμιλος υλοποιώντας το νέο επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο παρουσιάστηκε στην
γενική συνέλευση των μετόχων έχει ήδη μπει σε μια νέα πορεία δυναμικής
ανάπτυξης των εργασιών. Η εκτίμηση της διοίκησης του Ομίλου είναι ότι οι θετικές
επιπτώσεις από την υλοποίηση του σχεδίου θα ενταθούν την επόμενη περίοδο.

