
Αποτελέσµατα Έτους 2006 
 

Θεαµατική αύξηση κερδών και τζίρου για τον όµιλο ΙΑΣΩ το 2006 

 

Σηµαντική αύξηση κατά 23,2% παρουσίασε ο κύκλος εργασιών , σε επίπεδο Οµίλου 

το 2006 , ανερχόµενος σε 143,84 εκ. € έναντι 116,74 εκ. € κατά το έτος 2005, ενώ τα 

κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 

(EBITDA) φθάνουν τα 33,86 εκ. € για το 2006 έναντι 19,96 εκ. € για το αντίστοιχο 

χρονικό διάστηµα του 2005, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 69,6%.  

 

Εντυπωσιακή, επίσης,  αύξηση κατά 167,4%, παρουσίασαν τα κέρδη προ φόρων του 

Οµίλου , τα οποία ανήλθαν σε 24,20 εκ. €  έναντι 9,05 εκ. € το 2005, ενώ τα κέρδη 

µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας  φθάνουν τα 13,10 εκ. € για το 2006 

έναντι 5,76 εκ. € του προηγούµενου έτους, παρουσιάζοντας αύξηση 127,3%. 

 

Η εξαιρετική αυτή εξέλιξη των µεγεθών παρουσιάζεται και στο επίπεδο της 

Μητρικής Εταιρείας. Ο κύκλος εργασιών της οποίας ανέρχεται σε 88,74 εκ. € έναντι 

76,68 εκ. € για το έτος 2005, παρουσιάζοντας αύξηση 15,7%, ενώ τα κέρδη προ 

φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA) 

έφθασαν τα 31,57 εκ. € για το 2006 έναντι 23,94 εκ. € το 2005, παρουσιάζοντας 

αύξηση 31,9%.  

 

Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας ανήλθαν σε  28,50 εκ. € το 2006 έναντι 20,14 εκ. 

€ του προηγούµενου έτους, παρουσιάζοντας αλµατώδη αύξηση 41,5%, ενώ τα κέρδη 

µετά από φόρους ανήλθαν σε 20,20 εκ. € έναντι 13,29 εκ. € το αντίστοιχο χρονικό 

διάστηµα του 2005, παρουσιάζοντας αύξηση 51,9%. 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση 

µέρισµα 0,30€ ανά µετοχή. Το µέρισµα αυτό, εφόσον εγκριθεί, θα είναι αυξηµένο 

από 50% εως 200% έναντι των µερισµάτων που δόθηκαν από την είσοδο των 

µετοχών του ΙΑΣΩ στο Χ.Α.  

 

 

 



Σηµαντική συµβολή στην επίτευξη των παραπάνω αποτελεσµάτων είχαν : 

• Η δυναµική αύξηση των εσόδων της Μητρικής ΙΑΣΩ Α.Ε. ως συνέπεια της 

ανόδου του αριθµού των εσωτερικών και εξωτερικών ασθενών της.  

• Η αξιοσηµείωτη  βελτίωση των αποτελεσµάτων της θυγατρικής ΙΑΣΩ General, η 

οποία έχει πλέον καθιερωθεί ως µια από τις αρτιότερα εξοπλισµένες Γενικές 

Κλινικές της χώρας, µε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό υψηλής 

επαγγελµατικής κατάρτισης. Η καθιέρωση και η αναγνώριση της παροχής 

υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας είχε ως αποτέλεσµα τη σηµαντική αύξηση 

της πληρότητας και του αριθµού των νοσηλευθέντων.  

• Η δραστηριοποίηση του Οµίλου ΙΑΣΩ στον καινοτόµο τοµέα της συλλογής, 

επεξεργασίας, φύλαξης και κρυοσυντήρησης βλαστοκυττάρων, µέσω της 

θυγατρικής MEDSTEM Services Α.Ε. Η εταιρία λειτουργεί µία άρτια 

εξοπλισµένη επιστηµονικά και τεχνολογικά τράπεζα οµφαλοπλακουντιακού 

αίµατος στην Ελλάδα και την µοναδική ιδιωτική τράπεζα που φυλάσσει όλα τα 

µοσχεύµατα στα εργαστήριά της. Λειτουργεί κάτω από τις οδηγίες και την 

επίβλεψη µίας από τις µεγαλύτερες τράπεζες της Αµερικής, της Cryobanks 

International. 

 

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2006 θα δηµοσιευτούν την Πέµπτη 

29 Μαρτίου 2007. 

 


