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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ - Αποτελέσματα 1ου εξαμήνου 2015»
 Οι λειτουργικές επιδόσεις του Ομίλου συνεχίζουν να καταγράφουν βελτίωση παρά το
δυσμενές οικονομικό περιβάλλον και την νομοθετική υποχρέωση εφαρμογής περικοπών
από τον ΕΟΠΥΥ (claw-back και rebate),
 Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA)
παρουσιάζουν σημαντική αύξηση κατά 15,9% και ανέρχονται στα € 11,9 εκ.,
 Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα και ανήλθαν στα
€ 114,5 εκ. παρουσιάζοντας οριακή πτώση 0,5%
Τις ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις του Α’ εξαμήνου του 2015 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 ενδιάμεσα οικονομικά αποτελέσματα του 1ου εξαμήνου 2015 και 2014, που
ακολουθούν, έχουν επηρεαστεί αρνητικά από τις μονομερείς κυβερνητικές αποφάσεις
περικοπών στην τιμολόγηση των νοσηλειών και των διαγνωστικών εξετάσεων των
ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ (rebate και clawback) κατά το άρθρο 100 του Ν. 4172/2013(ΦΕΚ Α’
167), οι οποίες (αποφάσεις) τέθηκαν σε εφαρμογή αναδρομικά από 1.1.2013.
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Ο ενοποιημένος δημοσιευμένος κύκλος εργασιών του πρώτου εξαμήνου
του 2015, ανήλθε σε €114,5 εκ. σημειώνοντας οριακή μείωση 0,5% έναντι €115,1 εκ. το
αντίστοιχο εξάμηνο του 2014.
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ, ΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (EBITDA): Τα ενοποιημένα δημοσιευμένα κέρδη
προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του πρώτου εξαμήνου του 2015 παρουσίασαν
σημαντική αύξηση κατά 15,9% και ανήλθαν σε €11,9 εκ. έναντι κερδών €10,3 εκ. την αντίστοιχη
περσινή περίοδο.
ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ: Τα ενοποιημένα δημοσιευμένα αποτελέσματα προ φόρων του
πρώτου εξαμήνου του 2015 παρουσίασαν σημαντική βελτίωση κατά 48% και ανήλθαν σε ζημιές
€-2,7 εκ. έναντι ζημιών €-5,2εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2014.
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ: Τα ενοποιημένα
αποτελέσματα μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε ζημιές
€-1,7 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2015 έναντι ζημιών €-5,6εκ. το αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, η Πρόεδρος του Ομίλου ΥΓΕΙΑ κα Ρίτα Σουβατζόγλου, έκανε την
ακόλουθη δήλωση:
Στη σημερινή αβεβαιότητα του οικονομικού περιβάλλοντος που βιώνει η χώρα μας και παρά την συνεχιζόμενη
καθυστέρηση εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών των δημοσίων ασφαλιστικών ταμείων, ο Όμιλος
ΥΓΕΙΑ κατάφερε να αυξήσει την λειτουργική του κερδοφορία αναδεικνύοντας τη κυρίαρχη θέση που κατέχει
στον ιδιωτικό κλάδο παροχής υγείας.
Στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ, παραμένουμε σταθεροί στην επιχειρησιακή στρατηγική μας και ιδιαίτερα σε αυτή την
δύσκολη συγκυρία της ελληνικής επιχειρηματικότητας επικεντρωνόμαστε στην κεφαλαιακή μας ισχυροποίηση,
την εξασφάλιση επαρκούς ρευστότητας και στη συνεχή αύξηση της λειτουργικής αποδοτικότητας των
επιχειρηματικών δράσεων των εταιρειών του Ομίλου, μεγιστοποιώντας όλες τις συνέργιες εντός του Ομίλου.
Βασικός πυλώνας σε κάθε βήμα της οικονομικής μας ανάπτυξης αποτελεί η ενδυνάμωση της αξίας και το
μακροπρόθεσμο συμφέρον των μετόχων και όλων των συμμετεχόντων, υπηρετώντας ταυτόχρονα με σεβασμό
τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
Στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ παρά την δυσχερή οικονομική συγκυρία, συνεχίζουμε όλοι μαζί με ξεκάθαρη δέσμευση την
υλοποίηση του οράματος μας, ώστε οι παρεχόμενες υπηρεσίες των νοσοκομείων να εξακολουθούν να
παραμένουν εφάμιλλες της υψηλότερης παγκοσμίως ποιότητας και ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ να παραμένει στην
υψηλή θέση αναγνωρισιμότητας διεθνώς.
Αρωγός στην προσπάθεια για την επίτευξη του στόχου μας παραμένει ο βασικός μας μέτοχος, η ‘MARFIN
INVESTMENT GROUP’»
Λεπτομερή οικονομικά και άλλα στοιχεία παρέχονται στην ιστοσελίδα του Ομίλου στην διεύθυνση: www.hygeia.gr.

«Το Νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ Α.Ε,» ιδρύθηκε το 1970, και δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας περίθαλψης κατέχοντας κυρίαρχη θέση στον κλάδο παροχής υπηρεσιών υγείας. Είναι εταιρεία
εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, απασχολώντας περισσότερους από 3.200 εργαζομένους. Τον Ιανουάριο του
2006 η «MARFIN INVESTMENT GROUP» (MIG) απέκτησε τον έλεγχο του Ομίλου και προχώρησε σε μια σειρά από
επενδυτικές πρωτοβουλίες με στρατηγικό στόχο τη δημιουργία του μεγαλύτερου ομίλου παροχής ολοκληρωμένων
υπηρεσιών υγείας. Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ, σήμερα διαθέτει 3 νοσοκομεία στην Ελλάδα (ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ, ΛΗΤΩ) και ένα
στην Αλβανία (ΥΓΕΙΑ ΤΙΡΑΝΩΝ), συνολικής δυναμικότητας 1.261 κλινών με 55 χειρουργικές αίθουσες, 30 αίθουσες
τοκετών και 9 Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Παράλληλα έχει παρουσία στο χώρο της πρωτοβάθμιας παροχής
υγείας με δύο Διαγνωστικά Kέντρα (ΥΓΕΙΑΝΕΤ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ), ένα Κέντρο Μοριακής Βιολογίας &
Κυτταρογενετικής (ΑΛΦΑLAB), ενώ διαθέτει εταιρεία εμπορίας ειδικών υλικών, αναλωσίμων, φαρμακευτικών
ειδών και ειδών ιατρικής γενικής χρήσης (YLOGIMED). Επιπλέον δραστηριοποιείται στον τομέα της έρευνας,
παραγωγής και εμπορίας ιατρικών καλλυντικών προϊόντων (BEATIFIC)»

