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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ - Α οτελέσµατα 2008»:
 Αύξηση ενο οιηµένου κύκλου εργασιών κατά 116,2% στα 281,8 εκ.
Ευρώ. Αύξηση κύκλου εργασιών της µητρικής κατά 23,2% στα 132,7 εκ.
Ευρώ.
 Αύξηση ενο οιηµένων κερδών ρο τόκων, φόρων και α οσβέσεων
(EBITDA) 107,5% έναντι των ερσινών στα 49,8 εκ. Ευρώ.
 Αύξηση EBITDA της µητρικής κατά 17% στα 22,8 εκ. Ευρώ, αρά τη
δυσµενή διεθνή οικονοµική συγκυρία.
 Αύξηση 74,5% των ενο οιηµένων κερδών µετά α ό φόρους και
δικαιώµατα µειοψηφίας στα 21 εκ. Ευρώ. Αύξηση κερδών µετά α ό
φόρους µητρικής κατά 7,8% στα 11,6 εκ. Ευρώ
 Προτεινόµενη διανοµή 0,17 Ευρώ ανά µετοχή µε τη µορφή µερίσµατος και
ε ιστροφής κεφαλαίου (constructive dividend).

Τις ενοοιηµένες και ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης του 2008
ανακοίνωσε η εταιρεία «∆ιαγνωστικό & Θεραευτικό Κέντρο Αθηνών ΥΓΕΙΑ
Α.Ε.», σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης
(∆.Π.Χ.Π). Τα ενοοιηµένα αοτελέσµατα της χρήσης του 2008 δεν είναι ευθέως
συγκρίσιµα µε της χρήσης του 2007, λόγω της λήρους ενοοίησης του Οµίλου
ΜΗΤΕΡΑ-ΛΗΤΩ αό το Νοέµβριο του 2007, του ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ Λεµεσού αό τις
αρχές του 2008, του ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ της Πάφου αό τον Ιούλιο 2008 και του
Οµίλου SAFAK αό το ∆εκέµβριο του 2008.
Σηµαντική αύξηση του κύκλου εργασιών και της λειτουργικής κερδοφορίας
εµφανίζουν τα ενοοιηµένα και εταιρικά αοτελέσµατα της χρήσης του 2008 του
«∆.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε.» καθώς και των θυγατρικών εταιρειών του Οµίλου,
αοδεικνύοντας ότι ο Όµιλος ΥΓΕΙΑ έχει αµυντικά χαρακτηριστικά και η οργανική
του ανάτυξη δεν εηρεάζεται άµεσα αό τη διεθνή οικονοµική κρίση:
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Σε ενοοιηµένο είεδο ο κύκλος εργασιών του 2008 ανήλθε
σε 281,8 εκ. Ευρώ, σηµειώνοντας αύξηση 116,2%, έναντι 130,3 εκ. Ευρώ το 2007. Ο
κύκλος εργασιών του ΥΓΕΙΑ αυξήθηκε κατά 23,2% και ανήλθε σε 132,7 εκ. Ευρώ
έναντι 107,7 εκ. Ευρώ την αντίστοιχη ερίοδο έρυσι. Εξίσου εντυωσιακή ήταν και
η αύξηση του κύκλου εργασιών του ΜΗΤΕΡΑ και του ΛΗΤΩ. Συγκεκριµένα ο
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κύκλος εργασιών του ΜΗΤΕΡΑ αυξήθηκε κατά 13,7% και ανήλθε σε 87,4 εκ. Ευρώ,
και του ΛΗΤΩ αυξήθηκε κατά 23% στα 24,2 εκ. Ευρώ.
ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ, ΦΟΡΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΩΝ, ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (EBITDA): Τα ενο οιηµένα κέρδη ρο
τόκων, φόρων, χρηµατοδοτικών, εενδυτικών αοτελεσµάτων και αοσβέσεων
(EBITDA) αυξήθηκαν κατά 107,5% στα 49,8 εκ. Ευρώ. Το ενοοιηµένο εριθώριο
των κερδών ρο τόκων, φόρων, χρηµατοδοτικών, εενδυτικών αοτελεσµάτων και
αοσβέσεων (EBITDA margin) διαµορφώθηκε στο 17,7%, κυρίως λόγω του
Προσδιορισµού της Εύλογης Αξίας του οµίλου (P.P.A) ΜΗΤΕΡΑ-ΛΗΤΩ και της
ολιτικής αυξηµένων ροβλέψεων ου εφάρµοσε η διοίκηση του Οµίλου ΥΓΕΙΑ,
έτσι ώστε να θωρακιστεί εραιτέρω στην εερχόµενη κρίση, η οοία αναµένεται να
κορυφωθεί κατά τη διάρκεια του 2009. Το EBITDA του ΥΓΕΙΑ ανήλθε σε 22,8 εκ.
Ευρώ, αρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 17,0% και το εριθώριο EBITDA ως
οσοστό των ωλήσεων διαµορφώθηκε στο 17,1%. Το EBITDA του ΜΗΤΕΡΑ
διαµορφώθηκε στα 20,7 εκ. Ευρώ (αυξηµένο κατά 4,1%), ενώ το EBITDA του ΛΗΤΩ
ανήλθε στα 4,7 εκ. Ευρώ (αυξηµένο κατά 70%).
ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ, ΦΟΡΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΩΝ & ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (EBIT): Τα ενοοιηµένα λειτουργικά κέρδη (EBIT) αυξήθηκαν
κατά 104% στα 33,9 εκ. Ευρώ. Το ενοοιηµένο εριθώριο των λειτουργικών κερδών
(EBIT margin) διαµορφώθηκε στο 12,0%. Τα λειτουργικά κέρδη του ΥΓΕΙΑ ανήλθαν
σε 15,7 εκ. Ευρώ, αρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 19,8% και το εριθώριο
των λειτουργικών κερδών (EBIT margin) ως οσοστό των ωλήσεων διαµορφώθηκε
στο 11,8%.

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ & ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ: Τα
καθαρά κέρδη του Οµίλου αυξήθηκαν κατά 74,5% στα 21,0 εκ. Ευρώ. Τα κέρδη
µετά φόρων του ∆.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ αυξήθηκαν κατά 7,8% στα 11,6 εκ. Ευρώ, έναντι
κερδών 10,7 εκ. Ευρώ την αντίστοιχη ερίοδο έρυσι, αρόλο ότι τα αοτελέσµατα
της χρήσης του 2008 ειβαρύνθηκαν αό το χρηµατοοικονοµικό κόστος ερίου
24,1 εκ. Ευρώ του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆άνειου (Μ.Ο.∆.) ύψους 300 εκ.
Ευρώ. Τέλος τα καθαρά κέρδη του ΜΗΤΕΡΑ ξεέρασαν τα 12,7 εκ. Ευρώ, ενώ τα
καθαρά κέρδη του ΛΗΤΩ ροσέγγισαν τα 2,5 εκ. Ευρώ (αυξηµένο κατά 83%).
Με βάση τα ανωτέρω ολύ θετικά αοτελέσµατα, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα
ροτείνει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων την διανοµή 0,17 Ευρώ ανά
µετοχή, µε την µορφή µερίσµατος 0,05 Ευρώ ανά µετοχή και ειστροφής κεφαλαίου
0,12 Ευρώ ανά µετοχή (constructive dividend) βάσει της ολιτικής της εταιρείας να
αοδίδει σηµαντικά εισοδήµατα στους µακρορόθεσµους µετόχους της εταιρίας.
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Το 2008 ο Όµιλος ΥΓΕΙΑ συνέχισε να αναλαµβάνει σηµαντικές στρατηγικές
εενδυτικές ρωτοβουλίες µε στόχο τη βελτίωση της θέσης του Οµίλου και την
εραιτέρω ενίσχυσή του στην Ελλάδα, την Κύρο και τη Νοτιοανατολική Ευρώη.
Οι σηµαντικότερες στρατηγικές κινήσεις ήταν:

1. Η ολοκλήρωση της εξαγοράς οσοστού 50% του Οµίλου SAFAK στην
Κωνσταντινού ολη της Τουρκίας. Ο Όµιλος SAFAK διαθέτει 4 νοσοκοµεία
συνολικής δυναµικότητας 470 κλινών.
2. Η ολοκλήρωση της εξαγοράς οσοστού 65,7% του ιδιωτικού νοσοκοµείου
«ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ» στη Λεµεσό της Κύρου, δυναµικότητας 86 κλινών.
3. Η ολοκλήρωση της εξαγοράς του 60% του µετοχικού κεφαλαίου του
νοσοκοµείου «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» στην Πάφο της Κύρου, δυναµικότητας
71 κλινών.
4. Η σύσταση της εταιρείας «STEM-HEALTH UNIREA S.A.» στη Ρουµανία
για την εεξεργασία και τη φύλαξη βλαστοκυττάρων οµφαλολακουντιακού
αίµατος.
5. Η
έναρξη
λειτουργίας
του
εργαστηρίου
εεξεργασίας
οµφαλολακουντιακού
αίµατος
και
φύλαξης
βλαστοκυττάρων
οµφαλολακουντιακού αίµατος της «STEM-HEALTH HELLAS A.E.» εντός
του Νοσοκοµείου ΥΓΕΙΑ.
6. Η έναρξη λειτουργίας της ρώτης ιδιωτικής Παιδοκαρδιοχειρουργικής και
Παιδοκαρδιολογικής Κλινικής, καθώς και του ρώτου ολοκληρωµένου
Παιδο-οφθαλµολογικού τµήµατος στη χώρα µας, εντός των εγκαταστάσεων
της Παιδιατρικής Κλινικής “ΜΗΤΕΡΑ”.
7. Η Κεφαλαιακή αναδιάρθρωση του ∆ΘΚΑ ΥΓΕΙΑ. Η κεφαλαιακή
αναδιάρθρωση εριλαµβάνει την ρόωρη αοληρωµή του Μετατρέψιµου
Οµολογιακού ∆ανείου ύψους € 300 εκατ. και την Αύξηση του Μετοχικού
Κεφαλαίου ύψους € 83 εκατ. για την κεφαλαιακή θωράκιση του Οµίλου.
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Σχολιάζοντας τις ειδόσεις του Οµίλου ΥΓΕΙΑ κατά τη χρήση του 2008 ο
Αντιρόεδρος του «ΥΓΕΙΑ» κ. Ανδρέας Βγενόουλος έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Είµαι ιδιαίτερα ικανο οιηµένος διότι αρά την κλιµακούµενη κρίση στις
χρηµατο ιστωτικές αγορές κατά την διάρκεια του δεύτερου εξάµηνου, οι
εταιρείες του Οµίλου ΥΓΕΙΑ, αρουσίασαν σηµαντική 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. Α οδεικνύεται ότι η στρατηγική ε ιλογή
της MARFIN INVESTMENT GROUP (MIG) 3 χρόνια µετά την αρχική ε ένδυση
στο χώρο της υγείας έχει αρχίσει να α οφέρει σηµαντικούς καρ ούς,
αυξάνοντας την αξία των µετόχων µας.
Η ορατότητα, όσον αφορά το εγγύς µέλλον έχει µειωθεί αισθητά µετά τις
ρωτοφανείς εξελίξεις στις διεθνείς χρηµατοιστωτικές αγορές. Η διεθνής κρίση έχει
λέον θέσει σε ύφεση αρκετές ανατυγµένες αγορές της Ευρώης και έχει ειφέρει
σηµαντική ειβράδυνση της ανάτυξης στις ανατυσσόµενες αγορές της
Νοτιοανατολικής Ευρώης. Γι’ αυτό το λόγο ροχωρήσαµε σε ροσαρµογή του
Ειχειρηµατικού Σχεδιασµού, µε την υιοθέτηση στρατηγικής ειλεκτικής ανάτυξης
στη Νοτιοανατολική Ευρώη και την κεφαλαιακή αναδιάρθρωση (capital
restructuring) µε κύριο γνώµονα τη θωράκιση του Οµίλου. Είσης µε στόχο την
εναρµόνιση στις χωρίς ροηγούµενο δυσµενώς µεταβαλλόµενες συνθήκες, ειλέξαµε
την υιοθέτηση µιας ιο αµυντικής στρατηγικής µε αυξηµένες ροβλέψεις εισφαλών
ααιτήσεων.
Συνεχίζουµε να διαχειριζόµαστε τις δραστηριότητές µας µε µακρορόθεσµο
εενδυτικό ορίζοντα διατηρώντας αναλλοίωτη την κύρια στρατηγική ειλογή, για
τη δηµιουργία του µεγαλύτερου Οµίλου αροχής ολοκληρωµένων υ ηρεσιών
Υγείας στην εριοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώ ης.»
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Ακολουθεί ίνακας µε τα κυριότερα οικονοµικά στοιχεία του Οµίλου και της
Εταιρείας:

Όµιλος
Ευρώ εκατ.

2007

2008

Ετήσια
Μεταβολή

Κύκλος Εργασιών

130,3

281,8

116,2%

EBITDA

24,0

49,8

107,5%

Λειτουργικά Κέρδη (EBIT)

16,6

33,9

104,4%

Καθαρά Κέρδη*

12,1

21,1

74,5%

* Μετά αό Φόρους & ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας

Μητρική
Ευρώ εκατ.

2007

2008

Ετήσια
Μεταβολή

Κύκλος Εργασιών

107,7

132,7

23,2%

EBITDA
Λειτουργικά Κέρδη (EBIT)
Καθαρά Κέρδη

19,4
13,1
10,7

22,8
15,7
11,6

17,2%
19,8%
7,8%

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 1.768
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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