12.05.2010

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΤΓΕΙΑ
ΣΗΝ ΕΝΩΗ ΘΕΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΤΣΩΝ
Πραγματοποιήθηκε σήμερα 12.05.2010, στα γραφεία της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών
στην Αθήνα, η παρουσίαση του ΟΜΙΛΟΤ ΤΓΕΙΑ στο πλαίσιο της Ετήσιας Ενημέρωσης των
Αναλυτών. Η παρουσίαση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.hygeia.gr.
Η διοίκηση της εταιρείας παρουσίασε ενδελεχώς τα οικονομικά στοιχεία και τις
σημαντικότερες εξελίξεις της χρήσης του 2009. Επίσης, αναλύθηκαν οι προοπτικές και οι
στόχοι για το 2010.
Σα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την οικονομική χρήση του 2009
επέδειξαν αντοχή αντανακλώντας την ορθότητα των βραχυπρόθεσμων προτεραιοτήτων
του Ομίλου ΤΓΕΙΑ. Σα ενοποιημένα αποτελέσματα της χρήσης του 2009 δεν είναι ευθέως
συγκρίσιμα με τα αποτελέσματα της χρήσης του 2008, λόγω της πλήρους ενοποίησης του
ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟΤ της Πάφου από τον Ιούλιο 2008, του Ομίλου SAFAK από το Δεκέμβριο
του 2008 και της εταιρείας BIO-CHECK INTL από τον Ιούνιο του 2009.
Πιο αναλυτικά, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών το 2009 ανήλθε σε € 353,4 εκ.
σημειώνοντας αύξηση 25,4%, έναντι € 281,8 εκ. σε σχέση με τη χρήση του. Ο κύκλος
εργασιών της μητρικής αυξήθηκε κατά 6,6% και ανήλθε σε € 141,4 εκ. έναντι € 132,7 εκ. τη
χρήση του 2008.
Σα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διολίσθησαν κατά
0,4% στα € 49,6 εκ. Σο ενοποιημένο περιθώριο των κερδών προ τόκων, φόρων και
αποσβέσεων (EBITDA margin) διαμορφώθηκε στο 14,0%. ε εταιρικό επίπεδο τα κέρδη
προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 9,5% και ανήλθαν σε €
24,9εκ., ενώ το περιθώριο λειτουργικών κερδών ως ποσοστό των πωλήσεων βελτιώθηκε
κατά 47 μονάδες βάσης στο 17,6%.
Σα συγκρίσιμα και επαναλαμβανόμενα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και
δικαιώματα μειοψηφίας για το 2009, υποχώρησαν κατά 3,5% στα € 10,6εκ. Τπενθυμίζουμε
ότι τα κέρδη του 2009 είχαν επιβαρυνθεί από την έκτατη φορολογική εισφορά ύψους €
1,7εκ., η οποία επιβλήθηκε στις Ελληνικές εταιρείες, στο πλαίσιο στήριξης της Ελληνικής
οικονομίας. Επιπλέον τα καθαρά κέρδη του 2008 ήταν αυξημένα κατά € 10εκ., λόγω
αναβαλλόμενης φορολογίας, η οποία είχε προκύψει από τη μείωση των φορολογικών
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συντελεστών κατά μια ποσοστιαία μονάδα κατ’ έτος από το 2010 έως το 2014. Σα
δημοσιευμένα καθαρά κέρδη του Ομίλου (μετά την έκτατη εισφορά) προσέγγισαν τα € 8,9
εκ. ε εταιρικό επίπεδο τα κέρδη μετά φόρων αυξήθηκαν κατά 17,2% στα € 13,6 εκ.
Επίσης, παρουσιάστηκαν τα πρόσφατα στοιχεία του κλάδου Τγείας στη Ελλάδα. Δόθηκε
έμφαση στον Ιδιωτικό τομέα και στο γεγονός ότι σύμφωνα με τα δημοσιευθέντα
οικονομικά στοιχεία του 2009 και την εκτίμηση της ICAP για το μέγεθος της ιδιωτικής
αγοράς παροχής υπηρεσιών υγείας, η καθετοποιημένη δομή του Ομίλου ΤΓΕΙΑ τον
κατέστησε αδιαφιλονίκητο ηγέτη στην παροχή υπηρεσιών υγείας με μερίδιο αγοράς 13,9%.
Επιπλέον, ο Όμιλος ΤΓΕΙΑ μέσω των κλινικών ΜΗΣΕΡΑ και ΛΗΣΩ κατατάσσεται πρώτος
στον κλάδο των Ιδιωτικών Μαιευτικών Κλινικών με μερίδιο αγοράς 39,8%.
Σο 2010 αναμένεται να είναι μια δύσκολη χρονιά για την ελληνική αγορά, λόγω της
οικονομικής κρίσης. Ως εκ τούτου η διοίκηση του Ομίλου ΤΓΕΙΑ θα πρέπει να
αντιμετωπίσει τις αρνητικές επιπτώσεις των μέτρων που έχουν ληφθεί.
Η διοίκηση του Ομίλου ΤΓΕΙΑ για τους παραπάνω λόγους, θέτει ως προτεραιότητες για το
2010, τη μείωση των ελαστικών λειτουργικών δαπανών, τη βέλτιστη διαχείριση του
κεφαλαίου κίνησης, την περαιτέρω μείωση του δανεισμού, την περαιτέρω βελτίωση των
μεριδίων αγοράς, τον περιορισμό των κεφαλαιουχικών δαπανών, τη διατήρηση των
θέσεων εργασίας, και τη μεγιστοποίηση της εκμετάλλευσης των συνεργιών εντός του
Ομίλου. Ο Όμιλος ΤΓΕΙΑ θα συνεχίσει να επενδύει στην παροχή υπηρεσιών υγείας
προστιθέμενης αξίας με γνώμονα τον κοινωνικό του ρόλου στο ελληνικό σύστημα υγείας
και τη μεγιστοποίηση της αξίας των μετόχων του.
Δεδηλωμένη παραμένει η δέσμευσή της διοίκησης στους τέσσερις στρατηγικούς άξονες: τη
γεωγραφική διαφοροποίηση, τη συνεχή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την
καθετοποίηση των δραστηριοτήτων και την επικέντρωση στο ανθρώπινο δυναμικό και την
εταιρική κοινωνική ευθύνη.

Σχετικά με τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ:
Το «Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε,» ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1970, είναι εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών
κατέχοντας ηγετική θέση στον κλάδο παροχής υπηρεσιών υγείας και είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους ομίλους
στην Νοτιανατολική Ευρώπη, απασχολώντας περισσότερους από 4.200 εργαζομένους. Διαθέτει 9 νοσοκομεία στην Ελλάδα,
την Τουρκία και την Κύπρο, 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 επεκτείνεται στον
κλάδο τραπεζών βλαστοκυττάρων με τη δημιουργία δικτύου στην Ευρώπη, την Μεσόγειο και την Μ. Ανατολή και διαθέτει
εταιρείες εμπορίας αναλώσιμων, ειδικών υλικών, φαρμακευτικών ειδών και ειδών ιατρικής γενικής χρήσης. Καθ’ όλη τη
διάρκεια της ιστορίας του ο Όμιλος, σεβόμενος τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, επεδίωξε να συνδυάσει την παροχή
υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας με σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. O Όμιλος ΥΓΕΙΑ
αποτελεί θυγατρική Εταιρεία της «MARFIN INVESTMENT GROUP A.E.» (MIG).
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