
 
Αποτελέσµατα Εξαµήνου 2007 Οµίλου ΙΑΣΩ 

 

 

Συνεχίζεται η ανοδική πορεία των µεγεθών  του Οµίλου ΙΑΣΩ κατά το εξάµηνο του 

2007, επιβεβαιώνοντας τις προσδοκίες της διοίκησης του Οµίλου. 

 

Σε επίπεδο Οµίλου, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 85,33 εκ. €, έναντι 71,24 εκ. € 

για το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα του 2006, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 19,8 %, 

ενώ τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών επενδυτικών αποτελεσµάτων 

και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 23,21 εκ. € έναντι 15,06 εκ. € για το 

αντίστοιχο χρονικό διάστηµα του 2006, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 54,1 % και 

έχοντας ενσωµατώσει τους πρόσθετους φόρους και τις διάφορες προσαυξήσεις που 

προέκυψαν από τους τακτικούς φορολογικούς ελέγχους τόσο της Μητρικής όσο και 

της θυγατρικής ΙΑΣΩ GENERAL  Α.Ε. για τις χρήσεις 2002,2003,2004 και 2005   

 

Τα κέρδη προ φόρων του Οµίλου ανήλθαν σε 18,33 εκ. € έναντι 10,23 εκ. € κατά 

το πρώτο εξάµηνο του 2006 παρουσιάζοντας αύξηση 79,2 %, ενώ τα κέρδη µετά 

από φόρους ανήλθαν σε 10,02 εκ. € έναντι 7,18 εκ. € του αντίστοιχου χρονικού 

διαστήµατος του 2006, παρουσιάζοντας αύξηση 39,6 %. 

 

Σε επίπεδο Μητρικής Εταιρείας, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 50,51 εκ. €, 

έναντι 43,48 εκ. € για το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα του 2006, παρουσιάζοντας 

αύξηση κατά 16,2 %, ενώ τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 18,84 εκ. 

€ έναντι 14,53 εκ. € , παρουσιάζοντας αύξηση κατά 29,7 %.  

 

Τα κέρδη προ φόρων της Μητρικής Εταιρείας ανήλθαν σε 17,34 εκ. € έναντι 

12,92 εκ. € κατά το πρώτο εξάµηνο του 2006 παρουσιάζοντας αύξηση 34,2 %, ενώ 

τα κέρδη µετά από φόρους ανήλθαν σε 11,39 εκ. € έναντι 9,14 εκ. € το 

αντίστοιχο χρονικό διάστηµα, παρουσιάζοντας αύξηση 24,6 %. 

 

Σηµαντική συµβολή στην επίτευξη των παραπάνω αποτελεσµάτων είχαν : 

 

• Η αύξηση των εσόδων της Μητρικής ΙΑΣΩ Α.Ε. συνέπεια της ανόδου του αριθµού 

των εσωτερικών και εξωτερικών ασθενών της. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η 

συνεχιζόµενη αύξηση των µεγεθών της ΙΑΣΩ Α.Ε. οφείλεται στην διεύρυνση της 



συνεργασίας µε νέους Ιατρούς και είναι ενδεικτική της εµπιστοσύνης µε την οποία 

περιβάλλουν το ΙΑΣΩ οι συνεργάτες Ιατροί και οι ασθενείς τους. 

 

• Η θετική κερδοφορία προ φόρων της Θυγατρικής ΙΑΣΩ General, συνέπεια της 

αύξησης των εσόδων και περιστατικών εσωτερικών και εξωτερικών ασθενών. Η 

ΙΑΣΩ General έχει 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 συνεχιζόµενη εξαιρετική πορεία όλων των µεγεθών της θυγατρικής του Οµίλου 

MEDSTEM Services Α.Ε., στον τοµέα της συλλογής, επεξεργασίας, φύλαξης και 

κρυοσυντήρησης βλαστοκυτάρων. Η εταιρία λειτουργεί από τις αρχές του 2006 , 

την αρτιότερα 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 ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις του Α’ εξαµήνου 2007 θα δηµοσιευτούν την 

Τρίτη 28 Αυγούστου 2007. 


