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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ - Α οτελέσµατα 1ου Τριµήνου 2010»:
 O ενο οιηµένος κύκλος εργασιών µειώθηκε κατά 0,7% στα € 88,7εκ.
 Αύξηση κύκλου εργασιών της µητρικής κατά 1,2% στα € 37,2εκ.
 Ο Όµιλος ΥΓΕΙΑ σε ενο οιηµένο και ατοµικό ε ί εδο αρουσίασε κερδοφορία
αρά τις αντίξοες οικονοµικές συνθήκες ου ε ικρατούν στην Ελληνική αγορά.

Τις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις του Α’ τριµήνου του 2010 ανακοίνωσε η εταιρεία
«∆ιαγνωστικόν και Θεραευτικόν Κέντρον Αθηνών ΥΓΕΙΑ Α.Ε.», σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή
Πρότυα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α).
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Παρά τις αντίξοες οικονοµικές συνθήκες, τον αυξηµένο
ανταγωνισµό και τη µείωση του διαθέσιµου εισοδήµατος, τα έσοδα του Οµίλου ΥΓΕΙΑ
εέδειξαν αντοχή. Συγκεκριµένα σε ενοοιηµένο είεδο ο κύκλος εργασιών το ρώτο
τρίµηνο του 2010 µειώθηκε κατά 0,7% στα € 88,7 εκ., έναντι € 89,3 εκ. την αντίστοιχη
ερίοδο έρσι. Ο κύκλος εργασιών του ∆.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ αυξήθηκε κατά 1,2% και ανήλθε
σε € 37,2 εκ. έναντι € 36,7 εκ. το ρώτο τρίµηνο του 2009.
ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ ΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (EBITDA): Τα ενοοιηµένα κέρδη ρο
τόκων, φόρων και αοσβέσεων (EBITDA) µειώθηκαν κατά 54,5% στα € 8,1 εκ. Τα
λειτουργικά κέρδη του Οµίλου εηρεάστηκαν κυρίως αό τις ζηµιογόνες αλλοδαές
θυγατρικές εταιρείες, καθώς και αό την τώση των εριστατικών των Μαιευτικών
κλινικών του Οµίλου, έχοντας ως συνέεια τη σηµαντική µείωση της λειτουργικής
κερδοφορίας τους. Αοτέλεσµα των ανωτέρω ήταν, το ενοοιηµένο εριθώριο των κερδών
ρο τόκων, φόρων και αοσβέσεων (EBITDA margin) να διαµορφωθεί στο 9,1%. Σε
εταιρικό είεδο τα κέρδη ρο τόκων, φόρων και αοσβέσεων (EBITDA) µειώθηκαν κατά
28,1% και ανήλθαν σε € 6,1εκ., ενώ το εριθώριο λειτουργικών κερδών ως οσοστό των
ωλήσεων διαµορφώθηκε στο 16,4%.
ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ: Τα ενοοιηµένα κέρδη ρο φόρων του Οµίλου µειώθηκαν κατά
89,4% στα € 1,1 εκατ. Τα κέρδη ρο φόρων του ∆.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ µειώθηκαν κατά 18,7% στα
€ 3,3 εκατ.
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ & ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ: Τα
ενοοιηµένα κέρδη µετά αό φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας υοχώρησαν κατά 74,4%
στα € 2,0εκ. Σε εταιρικό είεδο τα κέρδη µετά φόρων µειώθηκαν κατά 34,8% στα € 2,5 εκ.
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Σχολιάζοντας τα αοτελέσµατα, η ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος του «∆.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε»
κα Ρίτα Σουβατζόγλου, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Παρά την ε ιδείνωση της οικονοµικής κρίσης στην Ελλάδα και το δύσκολο
εριβάλλον στις ερισσότερες χώρες ου δραστηριο οιούµαστε, ο Όµιλος ΥΓΕΙΑ
ε έδειξε αντοχή συγκρατώντας τα έσοδα του ρώτου τριµήνου του 2010. Το αοτέλεσµα
αυτό εετεύχθη σε ένα δυσχερές οικονοµικό εριβάλλον, µε το διαθέσιµο εισόδηµα να
µειώνεται συνεχώς και τις συνθήκες στις χρηµαταγορές να αραµένουν αβέβαιες.
Όως έχουµε αναφέρει, αναµένουµε το 2010 να είναι µια δύσκολη χρονιά για την ελληνική
αγορά, όου θα ρέει να αντιµετωίσουµε τις αρνητικές ειτώσεις των µέτρων λιτότητας
ου έχουν ανακοινωθεί, τα οοία αναµένεται να µειώσουν εραιτέρω το διαθέσιµο
εισόδηµα. ∆ιατηρούµε την ροσοχή µας στον έλεγχο των ελαστικών λειτουργικών
δαανών και ειδεικνύουµε ειθαρχία στη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης,
αοφασισµένοι να διαφυλάξουµε τα οφέλη ου ροέκυψαν και ροκύτουν αό την
καθοριστική εφαρµογή των ρωτοβουλιών µας κατά το ροηγούµενο έτος.
Πρωτίστως όµως µε λήρη συναίσθηση του αυξηµένου κοινωνικού µας ρόλου στην
τρέχουσα συγκυρία συνεχίζουµε να εισάγουµε νέες-καινοτόµες υηρεσίες ροστιθέµενης
αξίας (added-value services), ροσβλέοντας στην αροχή υηρεσιών υγείας υψηλής
οιότητας, καθώς και στην ενίσχυση των µεριδίων αγοράς του Οµίλου.
Είµαι βέβαιη ότι, οι ικανότητες των ιατρών και των ανθρώων του Οµίλου ΥΓΕΙΑ σε
συνάρτηση µε τη συνεχιζόµενη οικονοµική ειθαρχεία θα συµβάλλουν στη διατήρηση της
ηγετικής θέσης του Οµίλου στον κλάδο αροχής υηρεσιών υγείας.»
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Ακολουθεί ίνακας µε τα κυριότερα οικονοµικά στοιχεία του Οµίλου και της Εταιρείας:
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Σχετικά µε τον Όµιλο ΥΓΕΙΑ:
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 4.300 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
αοτελεί 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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