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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ - Α οτελέσµατα Εννεαµήνου 2009»:
 Αύξηση ενο οιηµένου κύκλου εργασιών κατά 29,9% στα 263,3 εκ. Ευρώ.
Αύξηση κύκλου εργασιών της µητρικής κατά 7,4% στα 105,6 εκ. Ευρώ.
 Ενο οιηµένα κέρδη ρο τόκων, φόρων και α οσβέσεων (EBITDA) 39,2 εκ.
Ευρώ.
 Αύξηση ενο οιηµένων κερδών µετά α ό φόρους και δικαιώµατα
µειοψηφίας 11,6% στα 11,7 εκ. Ευρώ.
 Οι ενο οιηµένες Ταµειακές Ροές α ό Λειτουργικές ∆ραστηριότητες
ροσέγγισαν τα 25,5 εκ. Ευρώ, έναντι 24,6 εκ. Ευρώ έρσι.
Τις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις του Εννεαµήνου του 2009 ανακοίνωσε η
εταιρεία «∆ιαγνωστικό και Θεραευτικό Κέντρο Αθηνών ΥΓΕΙΑ Α.Ε.», σύµφωνα µε
τα ∆ιεθνή Πρότυα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α).
Τα ενοοιηµένα αοτελέσµατα του Εννεαµήνου του 2009 δεν είναι ευθέως
συγκρίσιµα µε τα αοτελέσµατα του Εννεαµήνου του 2008, λόγω της λήρους
ενοοίησης του ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ της Πάφου αό τον Ιούλιο 2008, του Οµίλου
SAFAK αό το ∆εκέµβριο του 2008 και της εταιρείας BIO-CHECK INTL αό τον
Ιούνιο του 2009.
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Σε ενοοιηµένο είεδο ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 263,3
εκ. Ευρώ σηµειώνοντας αύξηση 29,9%, έναντι 202,8 εκ. Ευρώ σε σχέση µε την
αντίστοιχη ερίοδο έρυσι. Ο κύκλος εργασιών του ∆.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ αυξήθηκε κατά
7,4% και ανήλθε σε 105,6 εκ. Ευρώ έναντι 98,3 εκ. Ευρώ την αντίστοιχη ερίοδο
έρυσι.
ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ ΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (EBITDA): Τα ενοοιηµένα
κέρδη ρο τόκων, φόρων και αοσβέσεων (EBITDA) µειώθηκαν κατά 8,3% στα 39,2
εκ. Ευρώ. Το ενοοιηµένο εριθώριο των κερδών ρο τόκων, φόρων και αοσβέσεων
(EBITDA margin) διαµορφώθηκε σε 14,9%. Το ενοοιηµένο εριθώριο EBITDA
αρουσιάζεται µειωµένο σε σχέση µε την ίδια ερίοδο έρυσι κυρίως λόγω της
οικονοµικής κρίσης και της λήρους ενοοίησης των αλλοδαών θυγατρικών, οι
οοίες είναι σε φάση αναδιάρθρωσης. Σε εταιρικό είεδο τα κέρδη ρο τόκων,
φόρων και αοσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 17,8εκ. Ευρώ, ενώ το εριθώριο
λειτουργικών κερδών ως οσοστό των ωλήσεων διαµορφώθηκε στο 16,8%.
ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ: Τα ενοοιηµένα κέρδη ρο φόρων του Οµίλου µειώθηκαν
κατά 5,3% στα 16,0 εκατ. Ευρώ. Τα κέρδη ρο φόρων του ∆.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ
αυξήθηκαν κατά 15,8% στα 15,8 εκατ. Ευρώ. Η βελτίωση της κερδοφορίας της
µητρικής οφείλεται κυρίως στην κεφαλαιακή αναδιάρθρωση, στην οοία
ροχώρησε η ∆ιοίκηση στην αρχή του έτους µε αοτέλεσµα τη µείωση των
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χρεωστικών τόκων. Υενθυµίζουµε ότι µέρος της κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης
αοτελεί η ρόωρη ολική αοληρωµή του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου
(Μ.Ο.∆.) των 300 εκ. Ευρώ.
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ & ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ: Τα
καθαρά κέρδη του Οµίλου αυξήθηκαν κατά 11,6% στα 11,7 εκ. Ευρώ. Σε εταιρικό
είεδο τα κέρδη µετά φόρων αυξήθηκαν κατά 15,0% στα 14,2 εκ. Ευρώ σε σχέση µε
την αντίστοιχη ερίοδο έρυσι.
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: Οι ενοοιηµένες
λειτουργικές ταµειακές ροές βελτιώθηκαν κατά 3,5% φτάνοντας τα 25,5 εκ. Ευρώ,
έναντι 24,6 εκ. Ευρώ έρσι. Οι λειτουργικές ταµειακές ροές της µητρικής
ενταλασιάστηκαν φτάνοντας τα 14 εκ. Ευρώ, έναντι λειτουργικών ταµειακών
ροών 2,6 εκ. Ευρώ έρυσι.
Σχολιάζοντας τα αοτελέσµατα, η ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος του «∆.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ
Α.Ε» κα Ρίτα Σουβατζόγλου, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Κατά τη διάρκεια του τρίτου τριµήνου, αρατηρήσαµε εραιτέρω ειδείνωση της
ελληνικής οικονοµίας και των ανατυσσόµενων και αναδυόµενων αγορών στις
οοίες δραστηριοοιούµαστε. Εντούτοις τα οικονοµικά µεγέθη του Οµίλου ΥΓΕΙΑ
ε έδειξαν αντοχή αντανακλώντας την ορθότητα των βραχυ ρόθεσµων
ροτεραιοτήτων µας για την ισχυρο οίηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης, τον
εριορισµό των ελαστικών δα ανών, την αύξηση του µεριδίου αγοράς µέσω της
εραιτέρω βελτίωσης των αρεχόµενων υ ηρεσιών υγείας, και την ενίσχυση των
ταµειακών ροών.
Αναµένουµε αρόµοιες ροκλήσεις στο οικονοµικό εριβάλλον των αγορών αυτών
και κατά τη διάρκεια του τέταρτου τριµήνου, αλλά και κατά τη διάρκεια της
εόµενης χρήσης. Πιστεύουµε ότι η ανάκαµψη των οικονοµιών, τόσο της ελληνικής
όσο και των χωρών στις οοίες δραστηριοοιούµαστε, θα καθυστερήσει χρονικά σε
σχέση µε την ανάκαµψη των ανατυγµένων οικονοµιών.
Αν και οι οικονοµικές ροοτικές αραµένουν γεµάτες ροκλήσεις, ιστεύουµε, ως
η ισχυρή κεφαλαιουχική δοµή µας σε συνδυασµό µε τις εενδυτικές ρωτοβουλίες τις
οοίες έχουµε λάβει, θα ενισχύσουν εραιτέρω την ανταγωνιστική µας θέση, δίνοντάς
µας τη δυνατότητα να εκµεταλλευτούµε τις ευκαιρίες ου δηµιουργούνται και τις
θετικές µακρορόθεσµες ροοτικές των χωρών στις οοίες δραστηριοοιούµαστε.

Πιστεύουµε ότι οι ικανότητες των ιατρών και των ανθρώπων του Οµίλου ΥΓΕΙΑ σε
συνάρτηση µε τη συνεχιζόµενη οικονοµική πειθαρχεία θα συµβάλλουν στην
πραγµατοποίηση του στόχου µας για τη δηµιουργία του µεγαλύτερου Οµίλου
παροχής ολοκληρωµένων υπηρεσιών Υγείας στην περιοχή της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης.»
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Ακολουθεί ίνακας µε τα κυριότερα οικονοµικά στοιχεία του Οµίλου και της
Εταιρείας:

Όµιλος
Ευρώ εκατ.
Κύκλος Εργασιών
EBITDA
Κέρδη Προ Φόρων
Καθαρά Κέρδη*

Εννεάµηνο
2008
202,8
42,7
16,9
10,5

Εννεάµηνο
2009
263,3
39,2
16,0
11,7

Ετήσια
Μεταβολή
29,9%
-8,3%
-5,3%
11,6%

Εννεάµηνο
2009
105,6
17,8
15,8
14,2

Ετήσια
Μεταβολή
7,4%
-10,0%
15,8%
15,0%

*Μετά αό Φόρους & ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας

Μητρική
Ευρώ εκατ.
Κύκλος Εργασιών
EBITDA
Κέρδη Προ Φόρων
Καθαρά Κέρδη

Εννεάµηνο
2008
98,3
19,8
13,6
12,3

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
4.200 εργαζοµένους. ∆ιαθέτει 9 νοσοκοµεία στην Ελλάδα, την Τουρκία και την Κύρο, συνολικής
δυναµικότητας 1.668 κλινών, ενώ µε την ολοκλήρωση του Νοσοκοµείου στα Τίρανα της Αλβανίας, ο
Όµιλος θα διαθέτει 10 νοσοκοµεία συνολικής δυναµικότητας 1.888 κλινών. Το ΥΓΕΙΑ εεκτείνεται στον
κλάδο τραεζών βλαστοκυττάρων µε τη δηµιουργία δικτύου στην Ευρώη, την Μεσόγειο και την Μ.
Ανατολή και διαθέτει εταιρείες εµορίας αναλώσιµων, ειδικών υλικών, φαρµακευτικών ειδών και ειδών
ιατρικής γενικής χρήσης. Καθ’ όλη τη 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).
Λετοµερή οικονοµικά και άλλα στοιχεία αρέχονται στην ιστοσελίδα του Οµίλου στην διεύθυνση:
www.hygeia.gr,
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