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Η μητρική Εταιρεία αυξάνει την λειτουργική της κερδοφορία καταγράφοντας
κέρδη €20,8εκ, διατηρώντας την ισχυρή χρηματοοικονομική της θέση με θετικές
λειτουργικές ροές ύψους €10,7εκ.
Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του
Ομίλου ΥΓΕΙΑ παρουσίασαν κέρδη ύψους €1,66εκ.
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 10,4% και ανήλθε στα € 244,1εκ.
ενώ ο αντίστοιχος της μητρικής αυξήθηκε κατά 1,4% στα € 141,7 εκ.

Τις ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2011 ανακοίνωσε η
Εταιρεία «Διαγνωστικόν και Θεραπευτικόν Κέντρον Αθηνών ΥΓΕΙΑ Α.Ε.», (εφεξής
ΥΓΕΙΑ) σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α).
Τα ενοποιημένα και εταιρικά αποτελέσματα της χρήσης 2011 δεν είναι ευθέως συγκρίσιμα
με τα αποτελέσματα της χρήσης του 2010, κυρίως λόγω της πώλησης της τουρκικής
θυγατρικής εταιρείας το 2011 και την απομείωση της υπεραξίας των θυγατρικών του
Ομίλου, το 2010.
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Σε ενοποιημένο επίπεδο ο κύκλος εργασιών του 2011, ανήλθε σε
€244,1 εκ. σημειώνοντας μείωση 10,4 %, έναντι €272,5 εκ. το 2010. Ο κύκλος εργασιών της
Εταιρείας αυξήθηκε κατά 1,4% και ανήλθε σε €141,7 εκ. έναντι €139,7 εκ. την αντίστοιχη
περίοδο πέρυσι.
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ ΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (EBITDA): Τα ενοποιημένα
δημοσιευμένα
αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA)
διαμορφώθηκαν σε κέρδη €1,66 εκ. έναντι €4 εκ. το 2010 λόγω του συνεχιζόμενου
ανταγωνισμού του μαιευτικού κλάδου.
Τα συγκρίσιμα ενοποιημένα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA)
διαμορφώθηκαν σε κέρδη €1,9εκ. έναντι κερδών €4,2 εκ. το 2010.
Τα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του ΥΓΕΙΑ ανήλθαν σε
€20,8 εκ., έναντι κερδών €18 εκ. το 2010 παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 15,5% και
το περιθώριο EBITDA ως ποσοστό των πωλήσεων ανήλθε σε 14,7% το 2011 έναντι 12,9%
το 2010.
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ:
Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ παρουσίασε ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας από
συνεχιζόμενες δραστηριότητες -€ 29,5 εκ. έναντι ζημιών -€61,2 εκ. το 2010.
Οι ζημιές μετά φόρων της Εταιρείας μειώθηκαν κατά 80,7% στα -€12,4 εκ., έναντι
ζημιών -€64,4 εκ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Τα συγκρίσιμα αποτελέσματα μετά από
φόρους ανέρχονται σε κέρδη €2,6 εκ. το 2011 έναντι κερδών €2,4 εκ. το 2010.
*Στα συγκρίσιμα αποτελέσματα δεν συμπεριλαμβάνονται απομειώσεις υπεραξίας και συμμετοχών, τα
αποτελέσματα από την λειτουργία και πώληση της Τουρκικής θυγατρικής εταιρείας, έκτακτες φορολογικές
εισφορές και λοιπά έκτακτα έξοδα.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ομίλου ΥΓΕΙΑ κα Ρίτα
Σουβατζόγλου, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«To 2011 αποτέλεσε μια χρονιά ιδιαίτερα αρνητικών εξελίξεων για την Ελληνική οικονομία και το
εγχώριο επιχειρηματικό περιβάλλον. Σ ’αυτήν την εξαιρετικά επιβαρημένη συγκυρία ο Όμιλος
ΥΓΕΙΑ αντιλαμβανόμενος έγκαιρα τις προκλήσεις, επέδειξε προσαρμοστικότητα και αντοχή,
βελτιώνοντας τα λειτουργικά του αποτελέσματα. Σε επίπεδα μητρικής εταιρείας η αύξηση της
λειτουργικής κερδοφορίας, αντανακλά την ηγετική θέση της στον κλάδο Υγείας.
Η Διοίκηση του Ομίλου λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες στην ελληνική αγορά,
προχώρησε σε ενίσχυση της κεφαλαιακή δομής του με την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού
Κεφαλαίου συνολικού ύψους €65εκ. περίπου, έχοντας την υποστήριξη του βασικού του Μετόχου
MARFIN INVESTMENT GROUP.
Κατά τη διάρκεια του 2011, το ΥΓΕΙΑ, επιβεβαιώνοντας την ορθότητα του στρατηγικού σχεδιασμού,
βραβεύτηκε από την ICAP Group με το βραβείο True Leaders, ξεχωρίζοντας ως το μοναδικό
νοσοκομείο στην Ελλάδα που διακρίνεται για τους υψηλούς δείκτες πιστοληπτικής ικανότητας, την
αύξηση του αριθμού του απασχολούμενου ανθρώπινου δυναμικού και την ισχυρή λειτουργική
κερδοφορία. Επιπλέον, το Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ διακρίθηκε στις πρώτες θέσεις των εταιρειών Best
Workplaces 2011, αναδεικνύοντας για μια ακόμη φορά την αμφίδρομη σχέση κατανόησης,
συνεργασίας και σεβασμού μεταξύ Διοίκησης και εργαζομένων.
Παράλληλα το 2011, ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ εισήλθε στην διεθνή αγορά του Ιατρικού τουρισμού με την
πιστοποίηση των δύο μεγαλυτέρων νοσοκομείων του ΥΓΕΙΑ και ΜΗΤΕΡΑ, από τον παγκόσμιο
οργανισμό πιστοποίησης υπηρεσιών ιατρικού τουρισμού TΕMOS ως τα μοναδικά νοσοκομεία στην
Ελλάδα για τη δυνατότητα και επάρκεια τους να ανταποκρίνονται στις ανάγκες ξένων ασθενών.
Στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού μας ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ, περιορίζει τα λειτουργικά κόστη,
διατηρώντας την δυναμική των θέσεων εργασίας, ενισχύει τα λειτουργικά του αποτελέσματα ,
βελτιώνει την χρηματοοικονομική του θέση, και αναβαθμίζει διαρκώς το επίπεδο των παρεχόμενων
υπηρεσιών υγείας, με στόχο τη διασφάλιση της υγιούς ανάπτυξης του Ομίλου και το μακροπρόθεσμο
συμφέρον των μετόχων του.
Στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ εκτιμούμε ότι κάθε κρίση είναι μια νέα πρόκληση και πιστεύουμε ότι οι
συντονισμένες προσπάθειες όλης της ομάδας του Ομίλου ΥΓΕΙΑ μαζί με την άρτια κατάρτιση του
προσωπικού μας και τη βαθιά αίσθηση ευθύνης στον συνάνθρωπο και ασθενή, είναι τα στοιχεία που
θα διατηρήσουν τον Όμιλο στην κορυφή της παροχής υπηρεσιών υγείας.
Αρωγός στην επίτευξη του στόχου μας παραμένει ο μεγαλύτερος επιχειρηματικός όμιλος στην
Ελλάδα, η ‘MARFIN INVESTMENT GROUP’»

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

Όμιλος (Δημοσιευμένα)
€ εκατ.

2011

2010

Ετήσια
μεταβολή

Κύκλος Εργασιών

244,1

272,5

-10,4%

EBITDA

1,66

4,0

-58,5%

Καθαρά Κέρδη (Ζημίες) (1)

(29,5)

(61,2)

-51,8%

Όμιλος
(Συγκρίσιμα Επαναλαμβανόμενα )

2011

2010

1,9

4,2

-54,8%

€ εκατ.

2011

2010

Ετήσια
μεταβολή

Κύκλος Εργασιών

141,7

139,7

1,4%

ΕΒΙTDA

Μητρική (Δημοσιευμένα)

EBITDA

20,8

18,0

15,5%

Καθαρά Κέρδη (Ζημίες)

(12,4)

(64,4)

-80,7%

Μητρική
(Συγκρίσιμα Επαναλαμβανόμενα )

2011

2010

2,6

2,4

Καθαρά Κέρδη

8,3%

(1) Καθαρά κέρδη (Ζημίες) μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας
*Στα συγκρίσιμα αποτελέσματα δεν συμπεριλαμβάνονται απομειώσεις υπεραξίας και συμμετοχών, τα
αποτελέσματα από την λειτουργία και πώληση της Τουρκικής θυγατρικής εταιρείας, έκτακτες
φορολογικές εισφορές και λοιπά έκτακτα έξοδα
Λεπτομερή οικονομικά και άλλα στοιχεία παρέχονται στην ιστοσελίδα του Ομίλου στην
διεύθυνση: www.hygeia.gr.

