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MLP Care’in 2018 yılı üçüncü çeyrek hasılatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25
büyüme ile 782 milyon lira olarak gerçekleşti. Yönetim hizmeti sözleşmesi bulunan üç
üniversite hastanesine ait hasılat da eklendiğinde büyüme oranı yüzde 32 oldu. Dokuz aylık
hasılat ise yüzde 20,2 artışla 2 milyar 251 milyon lira olarak kaydedildi.



Bu yıl açılan Pendik ve Mersin hastanelerinin negatif etkileri çıkarıldığında üçüncü çeyrekteki
karşılaştırılabilir düzeltilmiş FAVÖK geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55,6 artışla 113
milyon lira; dokuz aylık dönemde ise 32,8 artışla 375 milyon lira oldu.



Şirket, Ekim 2018 itibariyle 2018-2020 yıllarına ait kredi ve finansal kiralama sözleşmelerine
ilişkin toplam 64 milyon Avroluk anapara ve faiz ödemeleri için kur sabitlemesi yaptı. Yasal
düzenlemeler çerçevesinde bina kira sözleşmeleri de Türk Lirası’na çevrildi.



MLP Care 2018’in ilk dokuz ayında sağlık turizmi hasılatını yüzde 71’den fazla artırdı.

Ülke genelindeki 31 Medical Park ve Liv Hospital şubesiyle Türkiye’nin en yaygın özel sağlık kurumu
olan MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MLP Care) 2018 yılının ilk dokuz aylık finansal sonuçlarını açıkladı.
Şirket üçüncü çeyrekte de hasılat ile düzeltilmiş faiz, amortisman ve vergi öncesi kârındaki (FAVÖK)
güçlü büyümesini hızlandırarak sürdürdü.
MLP Care’in 2018 yılı üçüncü çeyrek hasılatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 büyüme ile 782
milyon lira olarak gerçekleşti. Yönetim hizmeti sözleşmesi bulunan üç üniversite hastanesine ait hasılat
da eklendiğinde büyüme oranı yüzde 32 oldu. Dokuz aylık hasılatı ise yüzde 20,2 artışla 2 milyar 251
milyon lira olarak kaydedildi.
2018 yılında açılan Pendik ve Mersin hastanelerinin negatif FAVÖK etkileri çıkarıldığında üçüncü
çeyrekteki karşılaştırılabilir düzeltilmiş FAVÖK, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55,6 artışla 113
milyon lira; dokuz aylık dönemde ise 32,8 artışla 375 milyon lira oldu. Düzeltilmiş FAVÖK de üçüncü
çeyrekte yüzde 40,7’lik büyüme gösterdi, böylece ilk dokuz aylık dönemde yüzde 24,9’luk artışla 353
milyon liraya yükseldi.
Şirketin 2018 yılı ilk dokuz ayındaki net zararı 143 milyon lira olarak gerçekleşti. Net zararda
borçluluktan kaynaklı 285 milyon liralık kur farkı gideri etkili oldu. Şirket, Ekim 2018 itibariyle 20182020 yıllarına ait kredi ve finansal kiralama sözleşmelerine ilişkin toplam 64 milyon Avroluk anapara ve
faiz ödemeleri için kur sabitlemesi yaptı.
İlk dokuz ayda MLP Care hastanelerinin sağlık turizmi gelirlerinde yüzde 71,4 oranında artış kaydedildi.
Şirketin ilk dokuz aylık performansı ile ilgili değerlendirmede bulunan MLP Care Yönetim Kurulu
Başkanı ve CEO’su Dr. Muharrem Usta şöyle konuştu:

“Üçüncü çeyrekte de güçlü büyümemizi sürdürdüğümüzü ve daha önce olduğu gibi yılsonu hedeflerimizi
geçme yolunda ilerlediğimizi belirtmekten mutluluk duyuyorum.
Yılın üçüncü çeyreğinde, İstanbul ve Mersin'deki iki yeni hastanenin başarılı gelişiminin yanı sıra
maliyetlere ve tüm hastanelerimizde hasta memnuniyetini artıracak süreç iyileştirmelerine odaklandık.
Bu çalışmalarımızın sonuçlarını da görmeye şimdiden başladık.
Makro düzeydeki zorlu ortam ve dövizdeki sert hareketlilik sebebiyle nakit çıkışı gerektirmeyen kur farkı
giderleri yüksek seyretti; hasılat ve FAVÖK rakamlarında yakaladığımız başarıyı, henüz net kâr
rakamlarında göremedik. Gelecek dönemlerdeki kur hareketlerinin net kârlılığa yansımasını minimize
etmek için önemli adımlar attık. Yabancı para cinsinden gelirlerimizi artırmak için atılan adımlar sonucu
son çeyrekte sağlık turizmi gelirlerimiz yüzde 83 arttı. Dokuz aylık toplam artış ise yüzde 71,4 oldu. Daha
önce, önümüzdeki iki yıl içinde yapılacak yabancı para cinsi finansal borç ödemeleri için kur sabitlemeye
gittiğimizi açıkladık. Ayrıca, yasal düzenlemeler çerçevesinde bina kira sözleşmelerini Türk Lirası’na
çevirdik. Yabancı para cinsinden borçların azaltılması ve alınan bu önlemler çerçevesinde
operasyonlardaki başarının gelecek dönemlerde net kâr rakamına daha da net yansıdığını göreceğiz.”

MLP CARE HAKKINDA
1993 yılında kulak – burun – boğaz uzmanı Dr. Muharrem Usta tarafından temelleri atılan MLP Care, kurduğu
ulusal ve uluslararası ortaklıklarla 25 yılda tek hastaneden, Medical Park ve Liv Hospital markaları ile hizmet veren
toplam 31 hastaneli bir sağlık zincirine dönüşmeyi başardı.
Özellikle 2014 ve 2018 yılları arasında portföyüne 11 yeni hastane ekleyen şirket, yeni hastane açılışları ve satın
almalar ile büyümesini sürdürüyor.

