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Ανακοίνωση Αποτελεσµάτων  Α΄ Τριµήνου 2008 

 

• Αύξηση κύκλου εργασιών οµίλου 7,5%. 

• Αύξηση της Κερδοφορίας προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων  

(EBITDA) του Οµίλου ΙΑΣΩ (+6,3%). 

• Ενίσχυση της Κερδοφορίας προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και 

αποσβέσεων  (EBITDA) του ΙΑΣΩ General (+19,6%). 

• Σηµαντική ενίσχυση των µετά φόρων κερδών του ΙΑΣΩ General (+606,9%). 

• Οριακή µείωση των κερδών µετά φόρων και δικαιωµάτων µειοψηφίας κατά 3,7%  

 

Ο κύκλος εργασιών του οµίλου για την περίοδο του Ά τριµήνου 2008 ανήλθε σε €45,8 εκατ. 

παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 7,5% σε σχέση µε την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα κέρδη προ 

φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του οµίλου 

διαµορφώθηκαν σε €12,7 εκατ. καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 6,3%. Τα προ φόρων κέρδη του 

οµίλου ανήλθαν €9,3 εκατ. παρουσιάζοντας οριακή µείωση της τάξεως του 2,3%, ενώ τα καθαρά κέρδη 

µετά φόρων και δικαιωµάτων µειοψηφίας ανήλθαν σε €6,9 εκατ. παρουσιάζοντας µικρή µείωση 3,7%. 

 

Αναλυτικότερα: 

 

ΙΑΣΩ Α.Ε.: Συνεχίζεται σταθερά η βελτίωση του περιθωρίου κερδών προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA). 

Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας για τη χρήση του Α’ τριµήνου 2008 ανήλθε σε €26,5 εκατ. παρουσιάζοντας 

αύξηση της τάξεως του 3,4% σε σχέση µε την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η αύξηση του κύκλου 

εργασιών οφείλεται στην αύξηση των εσόδων των εσωτερικών και εξωτερικών ασθενών κατά 3,8% και 

1,9% αντίστοιχα. Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 

(EBITDA) διαµορφώθηκαν σε €10,3  εκατ. καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 3,7%, ενώ το εν λόγω 

περιθώριο κέρδους ανήλθε σε 38,9% και παρουσιάζεται ενισχυµένο κατά 12 µονάδες βάσης σε σχέση µε 

την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα προ φόρων κέρδη της εταιρίας ανήλθαν σε €8,5 εκατ. και 

παρουσιάζονται µειωµένα κατά 7,6%, τα καθαρά κέρδη (µετά από φόρους) ανήλθαν σε €6,3 εκατ. µειωµένα 

κατά 8,9%. Η µείωση των καθαρών κερδών οφείλεται κυρίως στην αύξηση των χρηµατοοικονοµικών 

εξόδων €830 χιλ. σε σχέση µε την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.  

 

ΙΑΣΩ General Α.Ε.: Σηµαντική ενίσχυση των µετά φόρων κερδών. 

Ο κύκλος εργασιών του ΙΑΣΩ General για το Α’ τρίµηνο 2008 ανήλθε σε €18,3 εκατ. παρουσιάζοντας 

αύξηση της τάξεως του 13,4% σε σχέση µε την αντίστοιχο περυσινό τρίµηνο. Η αύξηση του κύκλου 

εργασιών οφείλεται στην αύξηση των περιστατικών εσωτερικών και εξωτερικών ασθενών κατά 6,8% και 

37,3% αντίστοιχα. Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 

(EBITDA) διαµορφώθηκαν σε €2,1 εκατ. και παρουσιάζονται αύξηση της τάξεως του 19,6% σε σχέση µε 

την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Επισηµαίνουµε, ότι το περιθώριο (EBITDA) ανήλθε σε 11,6% και 

παρουσιάζεται ενισχυµένο κατά 60 µονάδες βάσης. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €546 χιλ. έναντι €133 

χιλ. και παρουσιάζονται ενισχυµένα κατά 310% σε σχέση µε το Α’ τρίµηνο του 2007. Σε επίπεδο καθαρού 

αποτελέσµατος διατηρείται η θετική εικόνα, αφού τα κέρδη µετά από φόρους διαµορφώθηκαν σε €410 χιλ. 

παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 606,9% 

 

MedStem Services Α.Ε.: Ενίσχυση της θετικής πορείας 

Ο κύκλος εργασιών της MedStem κατά το Α’ τριµήνου του 2008 κατέγραψε αύξηση της τάξεως του 16,8% 

σε σχέση µε την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και ανήλθε σε €1,1 εκατ. Η αύξηση του κύκλου εργασιών 

οφείλεται κυρίως στην αύξηση των αποθηκευµένων δειγµάτων βλαστοκυττάρων κατά 15% γεγονός που 

οφείλεται στην ολοένα και µεγαλύτερη αναγνώριση της αναγκαιότητας αποθήκευσης βλαστοκυττάρων και 

αποδοχής της µεθόδου από τους νέους γονείς. Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €323 χιλ. παρουσιάζοντας οριακή µεταβολή, 0,6% 

σε σχέση µε την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα προ φόρων κέρδη διαµορφώθηκαν σε €319 χιλ. 

παρουσιάζοντας αύξηση 2,1%. Τα καθαρά κέρδη µετά από φόρους ανήλθαν σε €209 χιλ. και 

παρουσιάζονται µειωµένα κατά 10,7%, γεγονός το οποίο οφείλεται στο σχηµατισµό πρόβλεψης για 

διαφορές φορολογικού ελέγχου. 
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