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Ανακοίνωζη Αποηελεζμάηων Χρήζης 2008 
 

 Αύμεζε θύθινπ εξγαζηώλ νκίινπ 8,4%. 

 Αύμεζε ηεο Κεξδνθνξίαο πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη 

απνζβέζεσλ  (EBITDA) ηνπ Οκίινπ θαηά 11,3% 

 Αύμεζε θαζαξώλ Κεξδώλ νκίινπ, (κεηά από θόξνπο θαη δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο), θαηά 4,6%. 

 εκαληηθή ελίζρπζε ηεο Κεξδνθνξίαο πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ 

θαη απνζβέζεσλ  (EBITDA) ηνπ ΙΑΩ General (+36,8%) . 

 

Ο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ νκίινπ γηα ηε ρξήζε ηνπ 2008 αλήιζε ζε €184,0 εθαη. παξνπζηάδνληαο 

αύμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 8,4% ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξπζηλή ρξήζε. Σα θέξδε πξν θόξσλ, 

ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) ηνπ νκίινπ 

δηακνξθώζεθαλ ζε €49,8 εθαη. θαηαγξάθνληαο αύμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 11,3%, ελώ ην ελ ιόγσ 

πεξηζώξην θέξδνπο παξνπζηάδεηαη εληζρπκέλν θαηά 71 κνλάδεο βάζεο ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε 

πεξπζηλή ρξήζε. Σα πξν θόξσλ θέξδε ηνπ νκίινπ αλήιζαλ €36,1 εθαη. παξνπζηάδνληαο αύμεζε ηεο 

ηάμεσο ηνπ 7,6%, ελώ ηα θαζαξά θέξδε κεηά θόξσλ θαη δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο αλήιζαλ ζε €21,3 

εθαη. εληζρπκέλα θαηά 4,6%. 

 

Αλαιπηηθόηεξα: 

ΙΑΣΩ Α.Ε.: Σηαθερή ενίζτσζη ηων μεγεθών ηης μηηρικής εηαιρίας. 

Ο θύθινο εξγαζηώλ ηεο εηαηξίαο γηα ηε ρξήζε ηνπ 2008 αλήιζε ζε €109,0 εθαη. παξνπζηάδνληαο 

αύμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 7,9% ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξπζηλή ρξήζε. Η αύμεζε ηνπ θύθινπ 

εξγαζηώλ νθείιεηαη ζηελ αύμεζε ησλ εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ αζζελώλ θαηά 2,4% θαη 2,0% 

αληίζηνηρα, θαζώο θαη ζηελ αύμεζε ηνπ κέζνπ εζόδνπ αλά αζζελή θαηά 6,4%. Σα θέξδε πξν θόξσλ, 

ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) δηακνξθώζεθαλ ζε €39,7  

εθαη. θαηαγξάθνληαο αύμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 7,7%, ελώ ην ελ ιόγσ πεξηζώξην θέξδνπο αλήιζε ζε 

36,4%. Σα θαζαξά θέξδε (κεηά από θόξνπο) αλήιζαλ ζε €24,9 εθαη. εληζρπκέλα θαηά 13,4%. Σν 

πξνηεηλόκελν από ην Δ κέξηζκα ζα αλέιζεη ζε 0,22 επξώ αλά κεηνρή 

 

ΙΑΣΩ General Α.Ε.: Σημανηική ενίζτσζη ηης  Κερδοθορίας προ θόρων, τρημαηοδοηικών, 

επενδσηικών αποηελεζμάηων και αποζβέζεων (EBITDA) (+36,8%) 

Ο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ ΙΑΩ General γηα ηε ρξήζε ηνπ 2008 αλήιζε ζε €70,6 εθαη. παξνπζηάδνληαο 

αύμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 9,6% ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξπζηλή ρξήζε. Η αύμεζε ηνπ θύθινπ 

εξγαζηώλ νθείιεηαη ζηελ αύμεζε ησλ εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ αζζελώλ θαηά 0,9% θαη 18,4% 

αληίζηνηρα. Σα θέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ 

(EBITDA) (δηακνξθώζεθαλ ζε €9,5  εθαη. θαη παξνπζηάδνληαη αύμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 36,8%  ζε 

ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξπζηλή ρξήζε. Επηζεκαίλνπκε όηη ην πεξηζώξην (EBITDA) αλήιζε ζε 

13,4% επί ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ θαη παξνπζηάδεηαη εληζρπκέλν θαηά 268 κνλάδεο βάζεο ζε ζρέζε κε 

ηελ αληίζηνηρε πεξπζηλή ρξήζε. Σα θέξδε πξν θόξσλ ηεο εηαηξίαο αλήιζαλ ζε €3,7 εθαη. έλαληη €0,1 

εθαη. ηελ αληίζηνηρε πεξπζηλή ρξήζε. 

 

MedStem Services Α.Ε.: Μικρή άνοδος  ηοσ κύκλοσ εργαζιών 

Ο θύθινο εξγαζηώλ ηεο MedStem γηα ηε ρξήζε ηνπ 2008 θαηέγξαςε αύμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 0,7% ζε 

ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξπζηλή ρξήζε θαη αλήιζε ζε €4,6 εθαη. Σα θέξδε πξν θόξσλ, 

ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ  (EBITDA) αλήιζαλ ζε €1,1 εθαη. 

παξνπζηάδνληαο κείσζε θαηά 22,0% ζε ζρέζε κε ην 2007. Σα θαζαξά θέξδε κεηά από θόξνπο 

αλήιζαλ ζε €0,73 εθαη. κεησκέλα θαηά 25,4%. 

 

Η εηαηξεία ΙΑΩ Α.Ε. ελεκεξώλεη ην επελδπηηθό θνηλό όηη ηελ Δεπηέξα, 30 Μαξηίνπ 2009 πξόθεηηαη 

λα δεκνζηεπζεί ε εηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε γηα  ηε ρξήζε 2008. Εηδηθόηεξα, ηα ζηνηρεία θαη 

πιεξνθνξίεο ζα δεκνζηεπζνύλ ζηηο εθεκεξίδεο ΝΑΤΣΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΑΠΟΓΕΤΜΑΣΙΝΗ & 

ΑΜΑΡΤΙΑ, ελώ ηελ ίδηα κέξα ε εηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε  γηα ηε ρξήζε 2008 , ζα είλαη δηαζέζηκε 

από ηηο ηζηνζειίδεο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ (www.ase.gr), θαη ηεο εηαηξίαο (www.iaso.gr). 

 

Μαξνύζη  27-03-2009 

Λάκπξνο Μήηξνπ 
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