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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΥΓΕΙΑ:

Σταθερή πορεία Ανάπτυξης σε Κύκλο Εργασιών και Καθαρά Κέρδη
• Καθαρά κέρδη μετά από φόρους 8,56 εκ. ευρώ το Α΄ Εξάμηνο του έτους.
• Άνοδος 926 % στα καθαρά κέρδη του Ομίλου και 1713% στα εταιρικά
κέρδη.
Τα αποτελέσματά για το Α’ Εξάμηνο του 2007 ανακοίνωσε η εταιρεία
«Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών ΥΓΕΙΑ Α.Ε.», με βάση τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.
Ανοδικοί ρυθμοί ανάπτυξης χαρακτηρίζουν τα αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου
της εταιρείας συγκριτικά με τα αποτελέσματα της οικονομικής χρήσης του 2006,
επιβεβαιώνοντας τον στρατηγικό σχεδιασμό της διοίκησης.
Η βελτίωση των οικονομικών μεγεθών απεικονίζεται σε όλα τα εταιρικά και
ενοποιημένα στοιχεία:
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Σε ενοποιημένο επίπεδο ο κύκλος εργασιών στον Όμιλο
ανήλθε σε 57,18 εκ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 20% κατά το πρώτο εξάμηνο,
έναντι 47,59 εκ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2006. Σε εταιρικό επίπεδο αυξήθηκε
κατά 19% και ανήλθε σε 56,18 εκ. ευρώ έναντι 47,25 εκ. ευρώ την αντίστοιχη
περίοδο πέρυσι.
ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ: Σταθερή αύξηση παρουσιάζουν και τα μικτά κέρδη σε
επίπεδο Ομίλου κατά 104 % και ανήλθαν σε 12,25 εκ. ευρώ έναντι 6,00 εκ. ευρώ
την αντίστοιχη περίοδο του 2006. Σε εταιρικό επίπεδο τα μικτά κέρδη ανήλθαν
σε 11,03 εκ. ευρώ συγκριτικά με 5,29 εκ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2006,
παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 108%.
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ: Συνεχιζόμενη αύξηση παρουσιάζουν
τα καθαρά κέρδη του Ομίλου κατά 926% και ανήλθαν σε 8,56 εκ. ευρώ έναντι
0,84 εκ. ευρώ του 2006. Σε εταιρικό επίπεδο ξεπέρασαν τα 8,93 εκ. ευρώ,
σημειώνοντας αύξηση 1713%, σε σχέση με το αντίστοιχο πρώτο εξάμηνο του
2006 , που ήταν 0,49 εκ. ευρώ.
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.

Λεωφ. Κηφισίας & Ερυθρού Σταυρού 4, 151 23 Μαρούσι,
Τηλ.: 210-6867000-9, Φαξ: 210-6845089, Internet Site: www.hygeia.gr

Τα παραπάνω αποτελέσματα δείχνουν ότι συνεχίζεται με
επιτυχία το
Πρόγραμμα Αναδιοργάνωσης και Ανάπτυξης του Ομίλου. Η διοίκησή του
προχωρά στην υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδιασμού παραμένοντας
σταθερά προσηλωμένη στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων του Ομίλου εντός
και εκτός Ελλάδας, με στόχο τη δημιουργία του μεγαλύτερου ομίλου παροχής
ολοκληρωμένων υπηρεσιών Υγείας στην περιοχή της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης και της Μεσογείου.
Επισημαίνεται ότι το 2007 έχει χαρακτηριστεί από τη διοίκηση του Ομίλου
«έτος εξωστρέφειας και υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης».
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