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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ - Α οτελέσµατα Εννεαµήνου 2008»:
 Αύξηση ενο οιηµένου κύκλου εργασιών κατά 147,5% στα 202,8 εκ. Ευρώ.
Αύξηση κύκλου εργασιών της µητρικής κατά 23,4% στα 98,3 εκ. Ευρώ.
 Αύξηση ενο οιηµένων κερδών ρο τόκων, φόρων και α οσβέσεων (EBITDA)
158,6% έναντι των ερσινών στα 42,6 εκ. Ευρώ.
 Αύξηση EBITDA της µητρικής κατά 21,6% στα 19,8 εκ. Ευρώ, αρά τη δυσµενή
διεθνή οικονοµική συγκυρία.
 Αύξηση ενο οιηµένων κερδών ρο φόρων 36,4% έναντι των ερσινών στα
16,9 εκ. Ευρώ.

Τις ενδιάµεσες ενο οιηµένες και ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις του Εννεαµήνου του
2008 ανακοίνωσε η εταιρεία «∆ιαγνωστικό & Θερα ευτικό Κέντρο Αθηνών ΥΓΕΙΑ Α.Ε.»,
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π).

Σηµαντική αύξηση του κύκλου εργασιών και της λειτουργικής κερδοφορίας εµφανίζουν τα
ενο οιηµένα και εταιρικά α οτελέσµατα του εννεαµήνου 2008 του «∆.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε.»
καθώς και των θυγατρικών εταιρειών του οµίλου, α οδεικνύοντας ότι ο όµιλος ΥΓΕΙΑ έχει
αµυντικά χαρακτηριστικά και η οργανική του ανά τυξη δεν ε ηρεάζεται άµεσα α ό την
διεθνή οικονοµική κρίση:

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Σε ενο οιηµένο ε ί εδο ο κύκλος εργασιών του Εννεαµήνου του
2008 ανήλθε σε 202,8 εκ. Ευρώ σηµειώνοντας αύξηση 147,5%, έναντι 81,9 εκ. Ευρώ το ίδιο
διάστηµα του 2007. Ο κύκλος εργασιών του ΥΓΕΙΑ αυξήθηκε κατά 23,4% και ανήλθε σε 98,3
εκ. Ευρώ έναντι 79,7 εκ. Ευρώ την αντίστοιχη ερίοδο έρυσι. Εξίσου εντυ ωσιακή ήταν
και η αύξηση του κύκλου εργασιών του Εννεαµήνου του ΜΗΤΕΡΑ και του ΛΗΤΩ.
Συγκεκριµένα ο κύκλος εργασιών του ΜΗΤΕΡΑ αυξήθηκε κατά 12,7% και ανήλθε σε 63,7
εκ. Ευρώ, και του ΛΗΤΩ αυξήθηκε κατά 29,4% στα 18,1 εκ. Ευρώ. Ακόµα ιο εντυ ωσιακή
είναι η αύξηση των εσόδων το Γ’ τρίµηνο του 2008, αρόλο ου το εν λόγω τρίµηνο είναι
το ασθενέστερο λόγω της ε οχικότητας ου αρουσιάζει ο κλάδος. Συγκεκριµένα σε
ενο οιηµένο ε ί εδο ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 165,2% στα 65,7 εκατ. Ευρώ και
της µητρικής αυξήθηκε κατά 26,8% στα 29,8 εκατ. Ευρώ.
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ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΩΝ,
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (EBITDA): Τα ενο οιηµένα κέρδη ρο τόκων,
φόρων, χρηµατοδοτικών, ε ενδυτικών α οτελεσµάτων και α οσβέσεων (EBITDA) του
Εννεαµήνου αυξήθηκαν κατά 158,6% στα 42,6 εκ. Ευρώ. Το ενο οιηµένο εριθώριο των
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κερδών ρο τόκων, φόρων, χρηµατοδοτικών, ε ενδυτικών α οτελεσµάτων και α οσβέσεων
(EBITDA margin) βελτιώθηκε κατά 90 µονάδες βάσης στο 21,0%. Το EBITDA του ΥΓΕΙΑ
ανήλθε σε 19,8 εκ. Ευρώ, αρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 21,6% και το εριθώριο
EBITDA ως οσοστό των ωλήσεων διαµορφώθηκε στο 20,1%. Το EBITDA του ΜΗΤΕΡΑ
διαµορφώθηκε στα 16,0 εκ. Ευρώ (αυξηµένο κατά 9,7%), ενώ το EBITDA του ΛΗΤΩ ανήλθε
στα 4,5 εκ. Ευρώ (αυξηµένο κατά 95,4%), ξε ερνώντας το EBITDA της χρήσης 2007 (2,8
εκατ. Ευρώ). Η βελτίωση των οργανικών κερδών είναι ακόµα ιο έντονη σε ε ί εδο Γ’
τριµήνου. Το ενο οιηµένο EBITDA αυξήθηκε κατά 245,3% στα 12,6 εκατ. Ευρώ,
αυξάνοντας το εριθώριο EBITDA κατά 446 µονάδες βάσης στο 19,2%. Το EBITDA της
µητρικής αυξήθηκε κατά 38,9% στα 5,3 εκατ. Ευρώ, ενώ το εριθώριο EBITDA
βελτιώθηκε κατά 153 µονάδες βάσης στο 17,6% σε σχέση µε την ερσινή ερίοδο λόγω της
αναδιάρθρωσης του οµίλου, η ο οία είχε ως α οτέλεσµα τον δραστικό εριορισµό των
λειτουργικών εξόδων κατά την εξεταζόµενη ερίοδο.

ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ, ΦΟΡΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΩΝ & ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (EBIT): Τα ενο οιηµένα λειτουργικά κέρδη (EBIT) του Εννεαµήνου
αυξήθηκαν κατά 167,9% στα 31,6 εκ. Ευρώ. Το ενο οιηµένο εριθώριο των λειτουργικών
κερδών (EBIT margin) διαµορφώθηκε στο 15,6%. Τα λειτουργικά κέρδη του ΥΓΕΙΑ
ανήλθαν σε 14,5 εκ. Ευρώ, αρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 25,3% και το εριθώριο
των λειτουργικών κερδών (EBIT margin) ως οσοστό των ωλήσεων βελτιώθηκε κατά 23
µονάδες βάσης στο 14,8% έναντι µε έρσι. Η βελτίωση των λειτουργικών κερδών είναι
ακόµα ιο έντονη σε ε ί εδο Γ’ τριµήνου. Τα ενο οιηµένα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν
κατά 314% στα 8,7 εκατ. Ευρώ, αυξάνοντας το εριθώριο των λειτουργικών κερδών
κατά 476 µονάδες βάσης στο 13,2%. Τα λειτουργικά κέρδη της µητρικής αυξήθηκαν
κατά 55,2% στα 3,5 εκατ. Ευρώ, ενώ το εριθώριο των λειτουργικών κερδών βελτιώθηκε
κατά 215 µονάδες βάσης στο 11,7%

ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ: Τα ενο οιηµένα κέρδη ρο φόρων του οµίλου αυξήθηκαν κατά
36,4% στα 16,9 εκατ. Ευρώ. Τα κέρδη ρο φόρων του ΥΓΕΙΑ αυξήθηκαν κατά 13,1% στα
13,6 εκατ. Ευρώ. Τα Κ.Π.Φ του ΜΗΤΕΡΑ διαµορφώθηκαν στα 13,2 εκ. Ευρώ, ενώ τα Κ.Π.Φ
του ΛΗΤΩ εκτοξεύθηκαν στα 3,6 εκ. Ευρώ, ξε ερνώντας τα κέρδη της χρήσης 2007 (1,8
εκατ. Ευρώ).

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ & ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ: Τα
καθαρά κέρδη του Οµίλου αυξήθηκαν κατά 1,8% στα 10,5 εκ. Ευρώ. Τα κέρδη µετά φόρων
του ∆.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ αυξήθηκαν κατά 23,0% στα 12,3 εκ. Ευρώ, έναντι κερδών 10,0 εκ.
Ευρώ την αντίστοιχη ερίοδο έρυσι, αρόλο ότι τα α οτελέσµατα του εννεαµήνου του
2008 ε ιβαρύνθηκαν α ό το χρηµατοοικονοµικό κόστος ερί ου 18,5 εκ. Ευρώ του
Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆άνειου (Μ.Ο.∆.) ύψους 300 εκ. Ευρώ. Τέλος τα καθαρά
κέρδη του ΜΗΤΕΡΑ ξε έρασαν τα 9,6 εκ. Ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη του ΛΗΤΩ
ροσέγγισαν τα 1,8 εκ. Ευρώ, ξε ερνώντας τα καθαρά κέρδη της χρήσης 2007 (1,24 εκατ.
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Ευρώ). Σε ε ί εδο Γ’ τριµήνου τα καθαρά κέρδη του Οµίλου αυξήθηκαν κατά 36% στα 2,4
εκατ. Ευρώ έναντι 1,8 εκατ. Ευρώ την ίδια ερίοδο έρσι. Τα καθαρά κέρδη της µητρικής
εταιρείας υ ερέβησαν τις 900 χιλ. Ευρώ έναντι 1,1 εκατ. Ευρώ µε έρσι.

Σχολιάζοντας τα α οτελέσµατα του εννεαµήνου 2008, ο Αντι ρόεδρος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του «∆.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε» κ. Ανδρέας Βγενό ουλος, έκανε την ακόλουθη
δήλωση:

«Είµαι ιδιαίτερα ικανο οιηµένος διότι αρά την σοβαρή ε ιδείνωση της διεθνούς
οικονοµικής κρίσης κατά το τρίτο τρίµηνο, οι εταιρείες του Οµίλου ΥΓΕΙΑ,
αρουσίασαν εντυ ωσιακή βελτίωση του κύκλου εργασιών και της λειτουργικής
κερδοφορίας τους, όχι µόνο λόγω των αµυντικών χαρακτηριστικών του κλάδου, αλλά
κυρίως λόγω των σωστών στρατηγικών ε ιλογών και της χρηστής διαχείρισης.
Μας α ασχολεί η σηµαντική ε ιβάρυνση των α οτελεσµάτων µας α ό το κόστος του
µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου σε συνθήκες ό ου δεν είµαστε διατεθειµένοι να
ροχωρήσουµε σε σηµαντικές νέες ε ενδυτικές κινήσεις λόγω αβεβαιότητος για τις γενικές
εξελίξεις στην εριοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώ ης. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα κληθεί
σύντοµα να α οφασίσει την καλύτερη δυνατή κεφαλαιακή διάρθρωση του Οµίλου κάτω
α ό τις σηµερινές συνθήκες µε γνώµονα άντα την εξυ ηρέτηση των συµφερόντων των
µετόχων µας».
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Ακολουθεί ίνακας µε τα κυριότερα οικονοµικά στοιχεία του Οµίλου και της Εταιρείας:
Όµιλος
Ευρώ εκατ.

9M
2007

9M
2008

Ετήσια
Μεταβολή

3ο
Τρίµηνο
2007

3ο
Τρίµηνο
2008

Ετήσια
Μεταβολή

Κύκλος Εργασιών

81,9

202,8

147,5%

24,8

65,7

165,2%

EBITDA
Λειτουργικά Κέρδη
(EBIT)

16,5

42,6

158,6%

3,7

12,6

245,3%

11,8

31,6

167,9%

2,1

8,7

314,0%

Κ.Π.Φ.

12,4

16,9

36,4%

2,2

4,5

107,0%

Καθαρά Κέρδη*

10,3

10,5

1,8%

1,8

2,4

35.8%

* Μετά αό Φόρους & ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας

Μητρική
Ευρώ εκατ.

9M
2007

9M
2008

Ετήσια
Μεταβολή

3ο
Τρίµηνο
2007

3ο
Τρίµηνο
2008

Ετήσια
Μεταβολή

Κύκλος Εργασιών

79,7

98,3

23,4%

23,5

29,8

26,8%

EBITDA
Λειτουργικά Κέρδη
(EBIT)

16,2

19,8

21,6%

3,8

5,3

38,9%

11,6

14,5

25,3%

2,3

3,5

55,2%

Κ.Π.Φ.

12,0

13,6

13,1%

1,5

1,5

-1,6%

Καθαρά Κέρδη

10,0

12,3

23,0%

1,1

0,9

-18,3%

Το «∆.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1970, είναι εταιρεία εισηγµένη στο
Χρηµατιστήριο Αθηνών κατέχοντας ηγετική θέση στον κλάδο αροχής υηρεσιών υγείας και είναι
ένας αό τους ταχύτερα ανατυσσόµενους οµίλους στην Νοτιανατολική Ευρώη, αασχολώντας
ερισσότερους αό 4.000 εργαζοµένους. ∆ιαθέτει 9 νοσοκοµεία στην Ελλάδα, την Τουρκία και την
Κύρο, συνολικής δυναµικότητας 1.548 κλινών, ενώ µε την ολοκλήρωση του Νοσοκοµείου στα
Τίρανα της Αλβανίας στο τέλος του 2009, ο Όµιλος θα διαθέτει 10 νοσοκοµεία συνολικής
δυναµικότητας 1.708 κλινών. Το ΥΓΕΙΑ εεκτείνεται στον κλάδο τραεζών βλαστοκυττάρων µε την
δηµιουργία δικτύου στην Ευρώη, την Μεσόγειο και την Μ. Ανατολή και διαθέτει εταιρείες εµορίας
ειδικών υλικών, φαρµακευτικών ειδών και ειδών ιατρικής γενικής χρήσης. Καθ’ όλη την διάρκεια της
ιστορίας του ο Όµιλος εεδίωξε να συνδυάσει την αροχή υψηλής οιότητας υηρεσιών υγείας µε
σεβασµό στον άνθρωο, την κοινωνία και το εριβάλλον. O Όµιλος ΥΓΕΙΑ α οτελεί τον
ε ενδυτικό βραχίονα στον τοµέα
αροχής υ ηρεσιών υγείας της «MARFIN
INVESTMENT GROUP A.E.» (MIG) ου είναι ο στρατηγικός µέτοχος του «∆.Θ.Κ.Α.
ΥΓΕΙΑ Α.Ε.».
Λετοµερή οικονοµικά και άλλα στοιχεία αρέχονται στην ιστοσελίδα του Οµίλου στην διεύθυνση:

www.hygeia.gr.
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