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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ - Α οτελέσµατα 2009»:
 Αύξηση ενο οιηµένου κύκλου εργασιών κατά 25,4% στα € 353,4 εκ. Αύξηση
κύκλου εργασιών της µητρικής κατά 6,6% στα € 141,4 εκ.
 Τα Ενο οιηµένα κέρδη ρο τόκων, φόρων και α οσβέσεων (EBITDA)
διολίσθησαν κατά 0,4% στα € 49,6 εκ. Αύξηση EBITDA της µητρικής κατά 9,5%
στα € 24,9 εκ., αρά τη δυσµενή οικονοµική συγκυρία.
 Αύξηση ενο οιηµένων κερδών ρο φόρων κατά 11,7% στα € 17,4 εκ.
 Τα συγκρίσιµα ε αναλαµβανόµενα ενο οιηµένα κέρδη µετά α ό φόρους και
δικαιώµατα µειοψηφίας υ οχώρησαν κατά 3,5% στα € 10,6 εκ.
 Αύξηση κερδών µετά α ό φόρους της µητρικής κατά 17,2% στα € 13,6 εκ.
 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα α οφασίσει αναφορικά µε την µερισµατική
ολιτική σε ε όµενη συνεδρίασή του.
Τις ενοοιηµένες και ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 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 της χρήσης του 2009 δεν είναι ευθέως συγκρίσιµα µε
τα αοτελέσµατα της χρήσης 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 € 353,4
εκ. σηµειώνοντας αύξηση 25,4%, έναντι € 281,8 εκ. σε σχέση µε τη χρήση του 2008. Ο
κύκλος εργασιών του ∆.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ αυξήθηκε κατά 6,6% και ανήλθε σε € 141,4 εκ.
έναντι € 132,7 εκ. τη χρήση του 2008.
ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ ΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (EBITDA): Τα ενοοιηµένα
κέρδη ρο τόκων, φόρων και αοσβέσεων (EBITDA) διολίσθησαν κατά 0,4% στα €
49,6 εκ. Το ενοοιηµένο εριθώριο των κερδών ρο τόκων, φόρων και αοσβέσεων
(EBITDA margin) διαµορφώθηκε σε 14,0%. 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) αυξήθηκαν κατά 9,5% και ανήλθαν σε € 24,9εκ.,
ενώ το εριθώριο λειτουργικών κερδών ως οσοστό των ωλήσεων βελτιώθηκε κατά
47 µονάδες βάσης στο 17,6%.
ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ: Τα ενοοιηµένα κέρδη ρο φόρων του Οµίλου αυξήθηκαν
κατά 11,7% στα € 17,4 εκατ. Τα κέρδη ρο φόρων του ∆.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ αυξήθηκαν
κατά 70% στα € 18,3 εκατ. Η βελτίωση της κερδοφορίας οφείλεται κυρίως στην
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κεφαλαιακή αναδιάρθρωση, στην οοία ροχώρησε η ∆ιοίκηση κατά τη διάρκεια
του 2009 µε αοτέλεσµα τη µείωση των χρεωστικών τόκων. Υενθυµίζουµε ότι η
κεφαλαιακή αναδιάρθρωση αοτελείτο αό την ρόωρη ολική αοληρωµή του
Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου (Μ.Ο.∆.) των € 300 εκ., και την Α.Μ.Κ. ύψους
ερίου € 83εκ.
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ & ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ: Τα
συγκρίσιµα εαναλαµβανόµενα ενοοιηµένα κέρδη µετά αό φόρους και
δικαιώµατα µειοψηφίας υ οχώρησαν κατά 3,5% στα € 10,6εκ. Υενθυµίζουµε ότι τα
κέρδη του 2009 έχουν ειβαρυνθεί αό την έκτατη φορολογική εισφορά ύψους €
1,7εκ., η οοία ειβλήθηκε στις Ελληνικές εταιρείες, στο λαίσιο στήριξης της
Ελληνικής οικονοµίας. Ειλέον τα καθαρά κέρδη του 2008 ήταν αυξηµένα κατά €
10εκ., λόγω αναβαλλόµενης φορολογίας, η οοία είχε ροκύψει αό τη µείωση των
φορολογικών συντελεστών κατά µια οσοστιαία µονάδα κατ’ έτος αό το 2010 έως το
2014. Τα δηµοσιευµένα καθαρά κέρδη του Οµίλου (µετά την έκτατη εισφορά)
ροσέγγισαν τα € 8,9 εκ., έναντι € 21,0εκ. Σε εταιρικό είεδο τα κέρδη µετά φόρων
αυξήθηκαν κατά 17,2% στα € 13,6 εκ.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα αοφασίσει αναφορικά µε την µερισµατική ολιτική σε
εόµενη συνεδρίασή του, µε γνώµονα την ολιτική της εταιρείας να αοδίδει
σηµαντικά εισοδήµατα στους µακρορόθεσµους µετόχους της εταιρίας.

Σχολιάζοντας τα αοτελέσµατα, η ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος του «∆.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ
Α.Ε» κα Ρίτα Σουβατζόγλου, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Είµαι ιδιαιτέρως ικανο οιηµένη διότι αρά την ε ιδείνωση της οικονοµικής
κρίσης κατά τη διάρκεια του 4ου τρίµηνου του 2009, λόγω της δοµής της ελληνικής
οικονοµίας, τα οικονοµικά µεγέθη του Οµίλου ΥΓΕΙΑ ε έδειξαν αντοχή
αντανακλώντας την ορθότητα των βραχυ ρόθεσµων ροτεραιοτήτων µας.
Αναµένουµε το 2010 να είναι µια δύσκολη χρονιά για την ελληνική αγορά, όου θα
ρέει να αντιµετωίσουµε τις αρνητικές ειτώσεις των µέτρων ου έχουν
ανακοινωθεί, όως η εραιτέρω µείωση του διαθέσιµου εισοδήµατος, οι εριορισµοί
χρηµατοδότησης των Πιστωτικών Ιδρυµάτων σε καταναλωτές και ειχειρήσεις, η
αναδιάρθρωση της ιδιωτικής ασφαλιστικής αγοράς και η αύξηση του λειτουργικού
κόστους αό την αύξηση της έµµεσης φορολογίας (Φ.Π.Α., Ε.Φ.Κ., κτλ).
Για το λόγο αυτό, οι ροτεραιότητες µας για το 2010, εστιάζονται στη διατήρηση των
θέσεων εργασίας, στην εραιτέρω µείωση του δανεισµού, στη µείωση των ελαστικών
λειτουργικών δαανών, στην εραιτέρω βελτίωση των µεριδίων ου ιθανόν να
ροκύψουν αό την αναδιάρθρωση της αγορά, στον εριορισµό των
κεφαλαιουχικών δαανών και στη µεγιστοοίηση της εκµετάλλευσης των συνεργιών
εντός του Οµίλου.
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∆εδηλωµένη αραµένει η δέσµευσή µας στους τέσσερις στρατηγικούς άξονες: τη
γεωγραφική διαφοροοίηση, τη συνεχή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την
καθετοοίηση των δραστηριοτήτων και την εικέντρωση στο ανθρώινο δυναµικό
και την εταιρική κοινωνική ευθύνη.
Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τους ιατρούς και το
ροσωικό του Οµίλου ΥΓΕΙΑ, διότι δίχως τη δική τους συµβολή και συµαράσταση
δεν θα ήταν εφικτό να ειτύχουµε σε τόσο σύντοµο χρονικό διάστηµα τη διαίστευση
του Νοσοκοµείου ΥΓΕΙΑ αό το διεθνούς κύρους οργανισµό διαίστευσης οιότητας
αροχής υηρεσιών υγείας, Joint Commission International, µε αοτέλεσµα το
ΥΓΕΙΑ να είναι το ρώτο και µοναδικό δια ιστευµένο νοσηλευτικό ίδρυµα στην
Ελλάδα, και µεταξύ των κορυφαίων νοσοκοµείων του κόσµου.

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

Όµιλος
€ εκατ.
Κύκλος Εργασιών
EBITDA
Κέρδη Προ Φόρων
Καθαρά Κέρδη*
Συγκρίσιµα Καθαρά Κέρδη*

2008
281,8
49,8
15,5
21,0
11,1

2009
353,4
49,6
17,4
8,9
10,6

Ετήσια
Μεταβολή
25,4%
-0,4%
11,7%
-57,5%
-3,5%

*Μετά αό Φόρους & ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας

Μητρική
€ εκατ.
Κύκλος Εργασιών

2008
132,7

2009
141,4

Ετήσια
Μεταβολή
6,6%

EBITDA

22,8

24,9

9,5%

Κέρδη Προ Φόρων

10,8

18,3

69,8%

Καθαρά Κέρδη

11,6

13,6

17,2%

Συγκρίσιµα Καθαρά Κέρδη

10,5

14,1

35,2%
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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 1.628 κλινών, ενώ µε την ολοκλήρωση του
Νοσοκοµείου στα Τίρανα της Αλβανίας, ο Όµιλος θα διαθέτει 10 νοσοκοµεία συνολικής δυναµικότητας 1.848 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, σεβόµενος τις αρχές της
βιώσιµης ανάτυξης, εεδίωξε να συνδυάσει την αροχή υψηλής οιότητας υηρεσιών υγείας µε σεβασµό στον
άνθρωο, την κοινωνία και το εριβάλλον. O Όµιλος ΥΓΕΙΑ α οτελεί θυγατρική Εταιρεία 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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