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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ - Α οτελέσµατα Α’ Εξαµήνου 2010»:
 O ενο οιηµένος κύκλος εργασιών µειώθηκε κατά 6,1% στα € 171,8εκ.
 Μείωση κύκλου εργασιών της µητρικής κατά 1,9% στα € 72,7εκ.
 Ο Όµιλος ΥΓΕΙΑ σε ενο οιηµένο ε ί εδο αρουσίασε λειτουργική κερδοφορία
ύψους € 9,9εκ. αρά τις αντίξοες οικονοµικές συνθήκες και τον αθέµιτο
ανταγωνισµό ου ε ικρατούν στην Ελληνική αγορά.
 Σε συγκρίσιµη βάση ο Όµιλος αρουσίασε ζηµίες € 2,1εκ., ενώ οι δηµοσιευµένες
ζηµίες µετά την έκτακτη εισφορά και τα δικαιώµατα µειοψηφίας ροσέγγισαν
τα € 6,0εκ.
 Η µητρική Εταιρεία αρουσίασε κέρδη µετά φόρων ύψους € 1,8εκ. και µετά την
έκτακτη εισφορά ύψους € 1,7εκ.
Τις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις του Α’ εξαµήνου του 2010 ανακοίνωσε η
εταιρεία «∆ιαγνωστικό και Θεραευτικό Κέντρο 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
και της µητρικής Εταιρείας (δηλ. του Νοσοκοµείου ΥΓΕΙΑ) εέδειξαν αντοχή.
Συγκεκριµένα σε ενοοιηµένο είεδο ο κύκλος εργασιών το Α’ εξάµηνο του 2010
µειώθηκε κατά 6,1% στα € 171,8εκ., έναντι € 183,0εκ. την αντίστοιχη ερίοδο έρσι. Ο
κύκλος εργασιών του ΥΓΕΙΑ µειώθηκε µόλις κατά 1,9% και ανήλθε σε € 72,7εκ. έναντι
€ 74,1εκ. το Α’ εξάµηνο του 2009.
ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ ΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (EBITDA): Τα ενοοιηµένα κέρδη
ρο τόκων, φόρων και αοσβέσεων (EBITDA) µειώθηκαν κατά 67,9% στα € 9,9εκ. Οι
κυριότεροι λόγοι για τη µείωση των λειτουργικών κερδών του Οµίλου ήταν: τα έξοδα
έναρξης λειτουργίας (pre-opening expenses) ύψους € 1,1εκ. του νέου υερσύγχρονου
νοσοκοµείου στα Τίρανα της Αλβανίας, οι Τουρκικές και Κυριακές θυγατρικές
εταιρείες, οι οοίες το Α’ εξάµηνο 2010 αρουσίασαν συνολικά λειτουργικές ζηµίες
ερίου € 4,9εκ., καθώς και η σηµαντική µείωση των εριστατικών των Μαιευτικών
κλινικών του Οµίλου, λόγω της οικονοµικής κρίσης, αλλά και του αθέµιτου
ανταγωνισµού ου αντιµετωίζουν. Αοτέλεσµα των ανωτέρω ήταν, το ενοοιηµένο
εριθώριο των κερδών ρο τόκων, φόρων και αοσβέσεων (EBITDA margin) να
διαµορφωθεί στο 5,8%. Τα κέρδη ρο τόκων, φόρων και αοσβέσεων (EBITDA) του
ΥΓΕΙΑ µειώθηκαν κατά 24,8% και ανήλθαν σε € 11,1εκ., ενώ το εριθώριο λειτουργικών
κερδών ως οσοστό των ωλήσεων διαµορφώθηκε σε ικανοοιητικά είεδα εν µέσω
της κλιµακούµενης οικονοµικής κρίσης, ήτοι στο 15,3%.
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ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ: Το Α’ εξάµηνο του 2010 για τους ανωτέρω λόγους, αλλά και
λόγω αύξησης των αοσβέσεων κατά ερίου 12% ο Όµιλος ΥΓΕΙΑ αρουσίασε ζηµίες
ρο φόρων ύψους € 4,7εκ., έναντι κερδών € 15,6εκ. το Α’ εξάµηνο του 2009. Τα
συγκρίσιµα εαναλαµβανόµενα κέρδη ρο φόρων του ΥΓΕΙΑ µειώθηκαν κατά 26,8%
στα € 4,8εκ., ενώ τα δηµοσιευµένα κέρδη ρο φόρων µειώθηκαν κατά 67,5% καθώς η
διοίκηση, µε γνώµονα την χρηµατοοικονοµική ενίσχυση των θυγατρικών, αοφάσισε
το ΥΓΕΙΑ να µη λάβει µερίσµατα για την αρελθούσα χρήση. Υενθυµίζουµε ότι το Α’
εξάµηνο του 2009 η µητρική εταιρεία είχε λάβει συνολικά µερίσµατα ύψους € 8,3εκ. αό
τις θυγατρικές εταιρείες της.

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ & ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ: Σε
συγκρίσιµη βάση ο Όµιλος αρουσίασε ζηµίες µετά αό φόρους και δικαιώµατα
µειοψηφίας ύψους € 2,1εκ., έναντι κερδών € 11,0εκ. την ίδια ερίοδο έρσι.
Υενθυµίζουµε ότι τα αοτελέσµατα των ελληνικών εταιρειών του οµίλου το Β’ τρίµηνο
του 2010 έχουν ειβαρυνθεί µε συνολική έκτακτη φορολογική εισφορά ύψους € 3,8εκ., η
οοία ειβλήθηκε στις Ελληνικές εταιρείες, στο λαίσιο στήριξης της Ελληνικής
οικονοµίας. Συµεριλαµβανοµένου της έκτακτης εισφοράς ο Όµιλος ΥΓΕΙΑ
αρουσίασε ζηµίες µετά αό φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας ύψους € 6,0εκ. Σε
εταιρικό είεδο τα συγκρίσιµα εαναλαµβανόµενα κέρδη µετά φόρων µειώθηκαν
κατά 38,5% στα € 3,6εκ. Τα δηµοσιευµένα κέρδη µετά φόρων της Εταιρείας
(συµεριλαµβανοµένου των µερισµάτων των θυγατρικών ύψους € 8,3εκ. και της
έκτακτης εισφοράς ύψους € 1,7εκ.) ροσέγγισαν τα € 1,8εκ., έναντι € 13,2εκ. το ρώτο
εξάµηνο του 2009.
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Σχολιάζοντας τα αοτελέσµατα, η ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος του «Οµίλου ΥΓΕΙΑ» 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 κατάφερε να αραµείνει ο
αδιαφιλονίκητος ηγέτης και να συγκρατήσει τα έσοδα του ρώτου εξαµήνου. Ό ως είχαµε
αναφέρει, το 2010 θα είναι µια δύσκολη χρονιά για την ελληνική οικονοµία, κατά την ο οία θα
ρέ ει να αντιµετω ίσουµε εκτός α ό την οικονοµική κρίση και τις αρνητικές ε ι τώσεις των
µέτρων λιτότητας ου έχουν ανακοινωθεί, τα ο οία µειώνουν εραιτέρω το διαθέσιµο εισόδηµα.
Σε αυτό το οικονοµικό εριβάλλον, η διοίκηση του Οµίλου ΥΓΕΙΑ διαβλέ οντας την ε ιδείνωση
της Ελληνικής οικονοµίας, ροχώρησε τους τελευταίους 9 µήνες στην ολοκλήρωση του νέου
υ ερσύγχρονου νοσοκοµείου HYGEIA HOSPITAL TIRANA στην Αλβανία το ο οίο ξεκίνησε
ήδη να λειτουργεί α ό την 1η Ιουλίου, σε ε ενδύσεις σε άγιο τεχνολογικό εξο λισµό, στη διαρκή
ανακαίνιση των κτιριακών της εγκαταστάσεων, στη δια ίστευση του ΥΓΕΙΑ α ό το Joint
Commission International, στην εισαγωγή νέων καινοτόµων υ ηρεσιών ροστιθέµενης αξίας
σε εξειδικευµένες αγορές (niche markets) και στη συνεχή εκ αίδευση του ροσω ικού µε µοναδικό
γνώµονα τη βελτίωση των αρεχόµενων υ ηρεσιών. Ε ίσης, η διοίκηση του Oµίλου µε λήρη
συναίσθηση του αυξηµένου κοινωνικού ρόλου του Οργανισµού στην τρέχουσα δύσκολη
οικονοµική συγκυρία ου βιώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά, α οφάσισε την α ορρόφηση του
συνόλου του Φ.Π.Α ου ε ιβλήθηκε α ό την 1η Ιουλίου για ρώτη φορά στην Ελλάδα στην
αροχή υ ηρεσιών υγείας και την ροώθηση οικονοµικών ακέτων για ασθενείς µε εριορισµένες
οικονοµικές δυνατότητες.
Παράλληλα, ροχωράµε µε ταχείς ρυθµούς στην λήρη οργανωτική και διοικητική αναδιάρθρωση
του Τουρκικού οµίλου Genesis Holding, µε στόχο την ενίσχυση των ενο οιηµένων οικονοµικών
µεγεθών και την ενίσχυση της γεωγραφικής διαφορο οίησης του Οµίλου.
∆εδηλωµένη αραµένει η δέσµευση της διοίκησης στους τέσσερις στρατηγικούς άξονες ου
ακολουθεί: τη γεωγραφική διαφορο οίηση για την εραιτέρω µείωση του κινδύνου χώρας, τη
συνεχή βελτίωση των υ ηρεσιών, την καθετο οίηση των δραστηριοτήτων και την ε ικέντρωση
στο ανθρώ ινο δυναµικό και την εταιρική κοινωνική ευθύνη, µε γνώµονα το µακρο ρόθεσµο
συµφέρον των συµµετεχόντων (stakeholders) και την αύξηση της αξίας των µετόχων του Οµίλου.
Αρωγός στην ε ίτευξη των στόχων µας αραµένει ο µεγαλύτερος ε ιχειρηµατικός όµιλος στην
Ελλάδα η MARFIN INVESTMENT GROUP.
Είµαι βέβαιη ότι, οι ικανότητες των ιατρών και των ανθρώ ων του Οµίλου ΥΓΕΙΑ σε συνάρτηση
µε τη συνεχιζόµενη οικονοµική ειθαρχεία θα συµβάλλουν στη διατήρηση της ηγετικής θέσης του
Οµίλου στον κλάδο αροχής υ ηρεσιών υγείας.»
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Ακολουθεί ίνακας µε τα κυριότερα οικονοµικά στοιχεία του Οµίλου και της Εταιρείας:
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* Εξαιρουµένων των µερισµάτων των θυγατρικών & της έκτακτης φορολογικής εισφοράς

Σχετικά µε τον Όµιλο ΥΓΕΙΑ:
Το «ΥΓΕΙΑ Α.Ε,» ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1970, είναι εταιρεία εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και α οτελεί
τον αδιαφιλονίκητο ηγέτη στον κλάδο αροχής υ ηρεσιών υγείας και έναν α ό τους ταχύτερα ανα τυσσόµενους οµίλους
στην Νοτιανατολική Ευρώ η, α ασχολώντας ερισσότερους α ό 4.500 εργαζοµένους. ∆ιαθέτει 10 νοσοκοµεία στην
Ελλάδα, την Τουρκία, την Αλβανία και την Κύ ρο, µε άδεια λειτουργίας συνολικής δυναµικότητας 1.848 κλινών. Το
ΥΓΕΙΑ ε εκτείνεται στον κλάδο τρα εζών βλαστοκυττάρων µε τη δηµιουργία δικτύου στην Ευρώ η, την Μεσόγειο και
την Μ. Ανατολή και διαθέτει εταιρείες εµ ορίας αναλώσιµων, ειδικών υλικών, φαρµακευτικών ειδών και ειδών ιατρικής
γενικής χρήσης. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας του ο Όµιλος, σεβόµενος τις αρχές της βιώσιµης ανά τυξης,
ε εδίωξε να συνδυάσει την αροχή υψηλής οιότητας υ ηρεσιών υγείας µε σεβασµό στον άνθρω ο, την κοινωνία και
το εριβάλλον.
O Όµιλος ΥΓΕΙΑ αοτελεί θυγατρική Εταιρεία της «MARFIN INVESTMENT GROUP A.E.» (MIG).

Λε τοµερή οικονοµικά και άλλα στοιχεία αρέχονται στην ιστοσελίδα του Οµίλου στην διεύθυνση:

www.hygeia.gr.
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