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A privát kórházfenntartók körében megváltoztak az erőviszonyok. A Fresenius 

Helios 40 Rhön-klinika átvételét követően az élre tört és megelőzte az 

Asklepios-t és a Sana-t.  

 

A Fresenius Helios június közepén jelentette be, hogy megszerezte a Dr. Horst 

Schmidt-Kliniken (HSK) Wiesbaden részvényeinek 49%-át. Az ezer ággyal 

rendelkező HSK volt az utolsó a Rhön-Klinikum AG-től kereken három milliárd 

EUR ellenében átvett 40 kórház közül. A legnagyobb német kórházfenntartó 87 

aktív kórházzal, 24 rehabilitációs intézettel és 50 egészségügyi ellátási központtal 

rendelkezik. A cégvezetés szerint az újonnan bekebelezett kórházaknak csak úgy 

öt-hét év elteltével kell 12-15%-os hozamot kigazdálkodniuk.  

A Fresenius-konszern elsősorban orvostechnikai eszközökkel, többek között 

dialízis-készülékekkel vált naggyá. Éves hozama 20,5 milliárd EUR, amely a 

jövőben is csak kisebb részben fog a kórházi ágazatból származni. A Fresenius 

Helios, tehát a kórházi ágazat hozama 2014 első negyedévében az új 

szerzeményezések folytán 49%-kal, 2,52 milliárd EUR-ra, a foglalkoztatottak 

száma 42.900-ról 68.700-ra növekedett. Az összes Helios-kórház EBIT-

különbözete 9,9%-ot ért el. A nyereséghez az egykori Rhön-kórházak is 

hozzájárultak, ám 8,2%-kal elmaradtak a többi Helios-kórház hozamától. A 

Helios 2014-ben a szerzeményezési effektustól eltekintve öt százalékos 

organikus hozamnövekedésre számít.  

 

A Rhön máris újra szerzeményezésekre gondol: A cégalapító Eugen Münch 

vesszőparipája a hálózatban nyújtott gyógyítás volt, amelyet a jelenlegi elnökség 

is követ. Ennek egyik eleme egy a munkaadó által finanszírozott kiegészítő 

biztosítás lenne, amelyet a cég a Fresenius Helios-szal és az Asklepios-Kliniken-

nel együttesen kínál fel. A Rhön jövője azonban a két nagyrészvényes, Ludwig 

Georg Braun, a B. Braun Melsungen orvostechnikai cég alapítója (a részvények 

18%-a) és Münch (12,5%) akaratán múlik. A részvényesek közgyűlése eddig mit 

sem közölt arról, hogy milyen terveket forralnak. Braun, aki sokáig Münch 

ellenlábasa volt, minden befolyását bevetette a Rhön bekebelezése ellen. De most 

már eljött az idő, amikor el kell ásni a csatabárdot. Braunt beválasztották a 

felügyelőbizottságba. A részvényeseket is ki kell elégíteni. 1,7 millió EUR 

részvény visszavásárlás formájában a részvénytulajdonosokhoz kerül. A Rhön 

most 800 millió EUR-t fordít adósságtörlesztésre, 200 millió EUR-t pedig 

beruházásokra különített el. Sőt most már ismét a szerzeményezések 

gondolatával kacérkodik.  



 

Az Asklepios a Rhön részvényesei közé tartozik. 2012-ben Dr. Bernard gr. 

Broermann, az Asklepios alapítója és egyedüli részvényese az utolsó pillanatban 

megpuccsolta az üzletet és megszerezte a konkurens öt százalékos tulajdonrészét, 

így pedig megakadályozta a Fresenius általi teljes bekebelezést. Időközben 

azonban Broermann is békét kötött a Rhön-nel és a Helios-szal. Az Asklepios így 

a második legnagyobb kórházfenntartóvá vált. A családi tulajdonban levő 

legnagyobb német kórházfenntartó forgalma az elmúlt évben 3%-kal, 2,899 

milliárd EUR-ra, nettó eredménye 7%-kal, 121 millió EUR-ra növekedett. A 

hozam 85%-a aktív kórházaktól, a többi rehabilitációs intézetektől származik. Az 

Asklepios számára 2014 az organikus növekedés éve, a célkitűzés 2-4%-os 

növekedés. Az első negyedévben sikerült elérni ennek a sávnak a felső határát.  

 

A Sana Kliniken AG, Ismaning hasonló eredményekről számolhat be. A 30 

privát betegbiztosító tulajdonában levő Sana az elmúlt évben a leggyorsabb, jó 

tíz százalékos hozamnövekedést ért el (2,01 milliárd EUR-ra). A konszern nettó 

eredménye 8,8%-kal, 57 millió EUR-ra növekedett. A hozamnövekedés zöme két 

szerzeményezésnek tulajdonítható: 2013 eleje óta a csoporthoz tartozik a Sana 

Kliniken Landkreis Biberach három telephellyel, 2013 augusztusában pedig 

sikerült megszerezni a Klinikum Offenbach részvényeinek 90%-át. Az új 

tulajdonosnak azonban mindkét kórházat szanálnia kell. A korábban városi 

tulajdonban levő Klinikum Offenbach 2013-ban 163 millió EUR hozam mellett 

csaknem 25 millió EUR veszteséget szenvedett.  

 

A privát kórházfenntartók paraméterei:  
 

 Kórházak  Ágyak  Foglalkoztatottak Éves hozam 
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Az Asklepios nyeresége 2014 első félévében  

Ärzte Zeitung App, 2014. szeptember 2.  

Az Asklepios Kliniken GmbH 2014 első félévében 4,6%-os hozamnövekedést 

(1,5 milliárd EUR-ra) ért el, a betegek száma 36.000-re növekedett.  

Az adózás előtti nyereség 26%-kal, 151,6 millió EUR-ra növekedett. A nettó 

hozamrés a jelentés időszakában 4,7% volt.  

A saját tőke csaknem 42 millió EUR-ral, 968 millió EUR-ra növekedett, a nettó 

adósság csaknem 12%-kal, 528 millió EUR-ra csökkent. A konszern jelenleg 

kereken 700 millió EUR likviditással rendelkezik.  

A folyamatban levő üzleti évben az Asklepios 2-4%-os organikus növekedésre 

számít. A szövetségi szinten működő privát kórházlánc 150 egészségügyi 

intézményt üzemeltet és kereken 45.000 foglalkoztatottal rendelkezik. A 

konszern adatai szerint az elmúlt évben az Asklepios intézményeiben 2,2 millió 

beteget kezeltek.  

 

*  

Átadták az Asklepios új kórházépületét Hamburg-Harburg-ban  

Ärzte Zeitung App, 09.09.2014  

Az Asklepios Klinikum Hamburg-Harburg új, hatemeletes épületének átadására 

2014. szeptember 5-én került sor. Az új épület összesen 52 millió EUR-ba került, 

ebből az orvostechnikára 8 millió EUR-t fordítottak.  

Ehhez Hamburg tartomány kórházi beruházási programja 30 millió EUR-ral 

járult hozzá. A bővítés eredményeként a kórház helikopter leszállóhellyel, 

bővített központi sürgősségi osztállyal, új szívkatéter-laborral, CT-vel, új hibrid-

műtővel, valamint egy modern, 60 beteg befogadására alkalmas intenzív 

osztállyal gyarapodott.  

 

[Fentiekkel kapcsolatban lásd még: Gyógyszerpiaci rövidhírek, 2013. 13. sz.; 

2013. 22. sz.; 2014. 19. sz., 2014. 21. sz.] (KB)  


