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Ο κφκλοσ εργαςιϊν τθσ μθτρικισ αυξικθκε κατά 2 % ςτα € 37,8 εκ.
Η μθτρικι Εταιρεία διατθρεί ςθμαντικι λειτουργικι κερδοφορία φψουσ €5,8 εκ,
καταγράφοντασ αντίςτοιχα υψθλό περικϊριο κερδοφορίασ 15,3%. (EBITDA margin).
Σα ενοποιθμζνα αποτελζςματα προ τόκων, φόρων και αποςβζςεων (EBITDA)
παρουςίαςαν κζρδθ φψουσ € 2,8 εκ.

Τισ ενδιάμεςεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ του Α’ τριμινου του 2011 ανακοίνωςε θ Εταιρεία
«Διαγνωςτικόν και Θεραπευτικόν Κζντρον Ακθνϊν ΥΓΕΙΑ Α.Ε.», (εφεξισ ΥΓΕΙΑ) ςφμφωνα με τα
Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ (Δ.Π.Χ.Α).
ΚΤΚΛΟ ΕΡΓΑΙΩΝ: Σε ενοποιθμζνο επίπεδο, ο κφκλοσ εργαςιϊν μειϊκθκε κατά 17% ςτα € 64,8
εκ., ζναντι € 77,9 εκ. τθν αντίςτοιχθ περςινι περίοδο. Ο κφκλοσ εργαςιϊν του ΥΓΕΙΑ αυξικθκε
κατά 2 % και ανιλκε ςε € 37,8 εκ. ζναντι € 37,2 εκ. το πρϊτο τρίμθνο του 2010.
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΣΟΚΩΝ ΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΒΕΕΩΝ (EBITDA): Τα ενοποιθμζνα αποτελζςματα προ
τόκων, φόρων και αποςβζςεων (EBITDA) διαμορφϊκθκαν ςε κζρδθ € 2,8 εκ., ζναντι κερδϊν €
9,8 εκ. τθν αντίςτοιχθ περςινι περίοδο. Οι κυριότεροι λόγοι τθσ μείωςθσ των λειτουργικϊν
κερδϊν ιταν θ πτϊςθ των περιςτατικϊν του μαιευτικοφ κλάδου του Ομίλου λόγω του
εντεινόμενου ανταγωνιςμοφ και θ ζναρξθ λειτουργίασ του νζου Νοςοκομείου ςτα Τίρανα
Αλβανίασ .
Τα αποτελζςματα προ τόκων, φόρων και αποςβζςεων (EBITDA) του ΥΓΕΙΑ ανζρχονται ςε κζρδθ €
5,8 εκ., ζναντι κερδϊν € 6,1 εκ. τθν αντίςτοιχθ περςινι περίοδο.
ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ: Για πρϊτο τρίμθνο του 2011, ο Όμιλοσ ΥΓΕΙΑ παρουςίαςε ηθμίεσ
προ φόρων φψουσ € 5,4 εκ., ζναντι κερδϊν € 3,9 εκ. τθν αντίςτοιχθ περίοδο το 2010. Το ΥΓΕΙΑ
παρουςίαςε κζρδθ προ φόρων € 1,6 εκ. ζναντι κερδϊν € 3,2 εκ. τθν αντίςτοιχθ περςινι περίοδο.
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕ) ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΤ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ: Ο Όμιλοσ το
πρϊτο τρίμθνο του 2011 παρουςίαςε ηθμίεσ μετά από φόρουσ και δικαιϊματα μειοψθφίασ από
ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ € 5,2 εκ., ζναντι κερδϊν € 2,9 εκ. τθν αντίςτοιχθ περςινι περίοδο.
Σε εταιρικό επίπεδο, το ΥΓΕΙΑ παρουςίαςε κζρδθ μετά από φόρουσ € 1 εκ., ζναντι κερδϊν € 2,5
εκ. τθν αντίςτοιχθ περςινι περίοδο.

χολιάηοντασ τα αποτελζςματα, θ Διευκφνουςα φμβουλοσ του «Ομίλου ΤΓΕΙΑ» κα Ρίτα
ουβατηόγλου, ζκανε τθν ακόλουκθ διλωςθ:
«Στην μεγαλφτερη οικονομική κρίςη των τελευταίων δεκαετιϊν, το ΥΓΕΙΑ για το πρϊτο τρίμηνο
του 2011 παρουςίαςε ιςχυρή κερδοφορία ςε όλα τα επίπεδα, ενϊ ο Όμιλοσ ΥΓΕΙΑ επζδειξε
αντοχή παρά την μείωςη των περιςτατικϊν ςτον μαιευτικό κλάδο λόγω του εντεινόμενου
ανταγωνιςμοφ.
Στο εν λόγω διάςτημα, η Διοίκηςη του Ομίλου, προχϊρηςε ςε αναπροςαρμογή του επενδυτικοφ
ςχεδιαςμοφ τησ, λαμβάνοντασ τη ςτρατηγική απόφαςη να προχωρήςει ςε αποεπζνδυςη τησ
ςυμμετοχήσ ςτην Τουρκία, υλοποιϊντασ την επιθυμία τησ, να διατηρεί απόλυτο ζλεγχο τησ
ιδιοκτηςίασ και τησ διοίκηςησ, ςε όλα τα νοςοκομεία του Ομίλου.
Στην παροφςα ςυγκυρία, η Διοίκηςη του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, με απϊτερο ςτόχο το μακροπρόθεςμο
ςυμφζρον των μετόχων, προβαίνει ςε Αφξηςη Μετοχικοφ Κεφαλαίου τησ Εταιρείασ φψουσ €88
εκατ., με ςκοπό την ενίςχυςη τησ κεφαλαιακήσ δομήσ του Ομίλου, αλλά και την εκμετάλλευςη
τυχόν επενδυτικϊν ευκαιριϊν, που ενδζχεται να προκφψουν ςτο εγγφσ μζλλον.
Ζχοντασ πλήρη ςυναίςθηςη του αυξημζνου κοινωνικοφ μασ ρόλου ςτην τρζχουςα ςυγκυρία,
προτεραιότητά μασ παραμζνει πάντα η διαςφάλιςη του υψηλοφ επιπζδου υπηρεςιϊν υγείασ και
η διατήρηςη των θζςεων εργαςίασ, ςτο καλφτερο εργαςιακό περιβάλλον του κλάδου υγείασ ςτη
χϊρα.
Στισ επικρατοφςεσ οικονομικζσ ςυνθήκεσ, το ανθρϊπινο δυναμικό και οι ιατροί μασ, ςε
ςυνδυαςμό με το ολοκληρωμζνο χαρτοφυλάκιο των υπηρεςιϊν υγείασ που παρζχουμε,
αποτελοφν τα απαραίτητα εχζγγυα, για την αντιμετϊπιςη των ςημερινϊν προκλήςεων και την
διατήρηςη τησ ηγετικήσ θζςησ του Ομίλου ΥΓΕΙΑ ςτον κλάδο υπηρεςιϊν υγείασ.
Αρωγόσ ςτην επίτευξη του ςτόχου μασ παραμζνει ο μεγαλφτεροσ επιχειρηματικόσ όμιλοσ ςτην
Ελλάδα, η ‘MARFIN INVESTMENT GROUP’»

Ακολουθεί πίνακας με τα κυριότερα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου και της Εταιρείας:

Μητρική
€ εκατ.

1Q 2011

1Q 2010

Κύκλος Εργασιών

37,8

37,2

EBITDA

5,8

6,1

Κέρδη Προ Φόρων

1,6

3,2

Καθαρά Κέρδη

1,0

2,5

1Q 2011

1Q 2010

Κύκλος Εργασιών

64,8

77,9

EBITDA

2,8

9,8

Κέρδη (Ζημίες) Προ Φόρων

-5,4

3,9

Καθαρά Κέρδη (Ζημίες)

-5,2

2,9

Όμιλος
€ εκατ.

Λεπτομερή οικονομικά και άλλα ςτοιχεία παρζχονται ςτην ιςτοςελίδα του Ομίλου
ςτην διεφθυνςη: www.hygeia.gr.

