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Η μθτρικι Εταιρεία παρουςιάηει αφξθςθ λειτουργικϊν κερδϊν €12,3εκ, καταγράφοντασ
αντίςτοιχα υψθλό περικϊριο κερδοφορίασ 16,3%. (EBITDA margin).
ε ςυγκρίςιμθ βάςθ, θ μθτρικι Εταιρεία παρουςιάηει κακαρά κζρδθ μετά από φόρουσ
φψουσ €3,6εκ., ζναντι κερδϊν €3,5εκ. τθν αντίςτοιχθ περίοδο του 2010.
Σα ενοποιθμζνα αποτελζςματα προ τόκων, φόρων και αποςβζςεων (EBITDA) του Ομίλου
Τγεία παρουςιάηουν κζρδθ φψουσ €3,8εκ.

Τισ ενδιάμεςεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ του Α’ εξαμινου 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 14,5% ςτα
€128,2εκ., ζναντι €150εκ. τθν αντίςτοιχθ ςυγκρίςιμθ περυςινι περίοδο. Ο κφκλοσ εργαςιϊν του
ΥΓΕΙΑ αυξικθκε κατά 3,9 % και ανιλκε ςε € 75,5εκ. ζναντι € 72,7εκ. το Α’ Εξάμθνο του 2010.
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΣΟΚΩΝ ΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΒΕΕΩΝ (EBITDA): Τα ενοποιθμζνα δθμοςιευμζνα
αποτελζςματα προ τόκων, φόρων και αποςβζςεων (EBITDA) διαμορφϊκθκαν ςε κζρδθ €3,8εκ.,
ζναντι κερδϊν €13,8εκ. τθν αντίςτοιχθ περυςινι περίοδο. Κυριότερθ αιτία τθσ μείωςθσ των
λειτουργικϊν κερδϊν ιταν θ πτϊςθ των περιςτατικϊν του μαιευτικοφ κλάδου του Ομίλου λόγω
του ανταγωνιςμοφ. Τα αποτελζςματα προ τόκων, φόρων και αποςβζςεων (EBITDA) του ΥΓΕΙΑ
ανζρχονται ςε κζρδθ €12,3εκ., καταγράφοντασ περικϊριο λειτουργικισ κερδοφορίασ 16,3%
ζναντι κερδϊν €11,1εκ. και περικωρίου λειτουργικισ κερδοφορίασ 15,3% τθν αντίςτοιχθ
περυςινι περίοδο.
ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ: Για Α’ εξάμθνο του 2011, ο Όμιλοσ ΥΓΕΙΑ παρουςίαςε ηθμίεσ προ
φόρων φψουσ €13,2εκ., ζναντι κερδϊν €1,4εκ. τθν αντίςτοιχθ περίοδο το 2010. Το ΥΓΕΙΑ
παρουςίαςε ηθμίεσ προ φόρων €1,7εκ. ζναντι κερδϊν €4,8εκ. τθν αντίςτοιχθ περυςινι περίοδο,
λόγω ηθμίασ φψουσ €5,7εκ. περίπου, θ οποία προζκυψε από τθν αποεπζνδυςθ τθσ ςυμμετοχισ
τθσ ςτθν Τουρκία. Τα ςυγκρίςιμα αποτελζςματα προ φόρων του ΥΓΕΙΑ διαμορφϊνονται ςε
κζρδθ €4,3εκ. για το Α’ εξάμθνο το 2011 ζναντι κερδϊν €4,8εκ. τθν αντίςτοιχθ περίοδο το 2010.
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕ) ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΤ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ: Ο Όμιλοσ το Α’
εξάμθνο του 2011 παρουςίαςε ηθμίεσ μετά από φόρουσ και δικαιϊματα μειοψθφίασ από
ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ €11εκ., ζναντι ηθμιϊν €3,3εκ. τθν αντίςτοιχθ περυςινι περίοδο.
Σε εταιρικό επίπεδο, το ΥΓΕΙΑ παρουςίαςε ηθμιζσ μετά από φόρουσ €1,7εκ., ζναντι κερδϊν
€1,8εκ. τθν αντίςτοιχθ περςινι περίοδο. Τα ςυγκρίςιμα αποτελζςματα του ΥΓΕΙΑ μετά από
φόρουσ ανζρχονται για το Α’ εξάμθνο το 2011 ςε κζρδθ €3,6εκ. ζναντι κερδϊν €3,5εκ. τθν
αντίςτοιχθ περίοδο το 2010.
*Στα συγκρίσιμα αποτελέσματα δεν συμπεριλαμβάνονται, τα αποτελέσματα της Τουρκικής θυγατρικής εταιρείας,
έκτακτες φορολογικές εισφορές και λοιπά έκτακτα έξοδα.

χολιάηοντασ τα αποτελζςματα, θ Διευκφνουςα φμβουλοσ του «Ομίλου ΤΓΕΙΑ» κα Ρίτα
ουβατηόγλου, ζκανε τθν ακόλουκθ διλωςθ:
«Στθν παροφςα οικονομικι κρίςθ και τισ εμφανείσ αρνθτικζσ επιπτώςεισ των μζτρων λιτότθτασ
ςτο διακζςιμο ειςόδθμα των Ελλθνικών νοικοκυριών, το Υγεία παρουςίαςε ςε επίπεδο μθτρικισ,
αφξθςθ ςτο επίπεδο τθσ λειτουργικισ κερδοφορίασ, παρά τθν απορρόφθςθ του ΦΠΑ ςτισ
υπθρεςίεσ υγείασ. Ο Όμιλοσ ΥΓΕΙΑ, παρουςίαςε μείωςθ ςτο επίπεδο των εςόδων, θ οποία
οφείλεται κυρίωσ ςτον περιοριςμό των περιςτατικών του μαιευτικοφ κλάδου.
Στο εν λόγω δυςμενζσ χρθματοοικονομικό περιβάλλον, ζχουμε ιδθ προχωριςει ςε
αναπροςαρμογι του ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ, με ενζργειεσ που κα διαςφαλίςουν τθν αφξθςθ
τθσ αξίασ τθσ Εταιρείασ και τθν υγιι ανάπτυξθ τθσ, ενώ παράλλθλα ςτόχοσ μασ είναι θ διατιρθςθ
των κζςεων εργαςίασ, ςτο καλφτερο εργαςιακό περιβάλλον του κλάδου υγείασ ςτθ χώρα μασ.
Ο περιοριςμόσ του λειτουργικοφ κόςτουσ, θ αποεπζνδυςθ ςυμμετοχών από εταιρείεσ που δεν
διατθροφμε τον απόλυτο ζλεγχο ιδιοκτθςίασ, θ ενίςχυςθ τθσ κεφαλαιακισ δομισ του Ομίλου
μζςω τθσ Αφξθςθσ Μετοχικοφ Κεφαλαίου του ΥΓΕΙΑ και θ διαρκισ αναβάκμιςθ των παρεχόμενων
υπθρεςιών μασ, κα βελτιώςουν τθν ανταγωνιςτικότθτα μασ και κα διαςφαλίςουν τθν ανάπτυξθ
του Ομίλου.
Προςαρμοηόμαςτε ςτισ νζεσ ςυνκικεσ, διαμορφώνοντασ αναλόγωσ τισ ςτρατθγικζσ επιλογζσ μασ,
με κφριο μζλθμα τθ διατιρθςθ τθσ θγετικισ κζςθσ του Ομίλου ςτθν παροχι υπθρεςιών υγείασ,
με τθ διαρκι υποςτιριξθ όλων των ςυμμετεχόντων και του προςωπικοφ του Ομίλου Υγεία .
Αρωγόσ ςτθν επίτευξθ του ςτόχου μασ παραμζνει ο μεγαλφτεροσ επιχειρθματικόσ όμιλοσ ςτθν
Ελλάδα, θ ‘MARFIN INVESTMENT GROUP’»

Ακολουθεί πίνακας με τα κυριότερα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου και της Εταιρείας, με
την αντίστοιχη περίοδο το 2010:

Μητρική (Δημοσιευμένα)
€ εκατ.
Κύκλος Εργασιών

1Η 2011
75,5

1Η 2010
72,7

EBITDA

12,3

11,1

Κέρδη (Ζημίες) Προ Φόρων

-1,7

4,8

Καθαρά Κέρδη (Ζημίες)

-1,7

1,8

1Η 2011
4,3

1Η 2010
4,8

3,6

3,5

1Η 2011
128,2

1Η 2010
150

3,8

13,8

-13,2

1,4

-11

-3,3

1Η 2011
-12,9

1Η 2010
1,4

-11,5

0,6

Μητρική
(Συγκρίσιμα Επαναλαμβανόμενα )
Κέρδη (Ζημίες) Προ φόρων
Καθαρά Κέρδη

Όμιλος (Δημοσιευμένα)
€ εκατ.
Κύκλος Εργασιών
EBITDA
Κέρδη (Ζημίες) Προ Φόρων
Καθαρά Κέρδη (Ζημίες) (1)
Όμιλος
(Συγκρίσιμα Επαναλαμβανόμενα )
Κέρδη (Ζημίες) Προ φόρων
Καθαρά Κέρδη (Ζημίες) (1)
(1)

Καθαρά κέρδη (Ζημίες) μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας

*Στα συγκρίσιμα αποτελέσματα δεν συμπεριλαμβάνονται, τα αποτελέσματα της Τουρκικής θυγατρικής εταιρείας,
έκτακτες φορολογικές εισφορές και λοιπά έκτακτα έξοδα.

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

