
Δυναμική αύξηση στα ενοποιημένα κέρδη πρό φόρων της ΙΑΣΩ Α.Ε. κατά 

48,35% και στον ενοποιημένο κύκλο κατά 17,20% στο 9μηνο 2007 

 

Δυναμικά συνεχίζεται η ανοδική πορεία των μεγεθών του Ομίλου ΙΑΣΩ και κατά το 

εννεάμηνο του 2007, επιβεβαιώνοντας τις προσδοκίες της διοίκησης του Ομίλου. 

 

Σε επίπεδο Ομίλου, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 123,96 εκ. € κατά το 

εννεάμηνο του 2007 έναντι 105,77 εκ. € για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 

2006, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 17,20%, ενώ τα κέρδη προ φόρων, 

χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) 

ανήλθαν σε 32,35 εκ. € έναντι 23,78 εκ. € παρουσιάζοντας αύξηση κατά 36,07 %. Τα 

κέρδη προ φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε 24,36 εκ. € κατά το εννεάμηνο του 

2007 έναντι 16,42 εκ. € του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος του 2006, 

παρουσιάζοντας αύξηση 48,35 %, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 

14,54 εκ. € έναντι 10,37 εκ. €, παρουσιάζοντας αύξηση 40,17 %, 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.   

 

Σε επίπεδο Μητρικής Εταιρείας, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 74,38 εκ. € κατά 

το εννεάμηνο του 2007 έναντι 65,60 εκ. € για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 

2006, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13,38 %, ενώ τα κέρδη προ φόρων, 

χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) 

ανήλθαν σε 27,27 εκ. € έναντι 22,84 εκ. € παρουσιάζοντας αύξηση κατά 19,4 %. Τα 

κέρδη προ φόρων της Μητρικής Εταιρείας ανήλθαν σε 24,39 εκ. € έναντι 20,27 

εκ. € κατά το εννεάμηνο του 2006, παρουσιάζοντας αύξηση 20,34 %, ενώ τα κέρδη 

μετά από φόρους ανήλθαν σε 16,68 εκ. € έναντι 14,36 εκ. €, παρουσιάζοντας 

αύξηση 16,18 %. 

 

Η σημαντική συμβολή στην επίτευξη των παραπάνω μεγεθών οφείλεται στην αύξηση 

του αριθμού των περιστατικών και των αποτελεσμάτων και στις 3 ενεργές εταιρίες 

του Oμίλου ΙΑΣΩ Α.Ε., ΙΑΣΩ GENERAL A.E. και MEDSTEM SERVICES Α.Ε.  

 

 



Πρέπει να σημειωθεί ότι η συνεχιζόμενη αύξηση των μεγεθών της ΙΑΣΩ Α.Ε. και της 

ΙΑΣΩ GENERAL A.E., οφείλεται στην διεύρυνση της συνεργασίας με νέους Ιατρούς 

και είναι ενδεικτική της εμπιστοσύνης με την οποία περιβάλλουν το Όμιλο ΙΑΣΩ οι 

συνεργάτες Ιατροί και οι ασθενείς τους. Η ΙΑΣΩ General έχει καθιερωθεί πλέον 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.  

 

Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του εννεαμήνου 2007 θα δημοσιευτούν την 

Παρασκευή 30-11-2007  

 

 

Μαρούσι 29-11-2007 

 

Ο υπεύθυνος εταιρικών ανακοινώσεων 

 

Λάμπρος Μήτρου 


