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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Αποτελέσµατα Οικονοµικής χρήσης 2010 

 

 

Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου ΙΑΣΩ το 2010 ανήλθε σε €149,1 εκατ., 

σηµειώνοντας µείωση 16,5% ενώ της εταιρίας ανήλθε σε €87,1 εκατ. 

παρουσιάζοντας µείωση της τάξεως του 18,0%* σε σχέση µε την 

αντίστοιχη περυσινή χρήση. Η µείωση αυτή θεωρείται αναµενόµενη 

λόγω της γενικότερης ύφεσης της ελληνικής οικονοµίας, της επιβολής 

ΦΠΑ στις ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας και στη µείωση του τιµολογίου των 

παρεχοµένων υπηρεσιών. 

 

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)  

Σε επίπεδο Οµίλου διαµορφώθηκαν στα € 19,3 εκατ το 2010 έναντι €37,5 

εκατ. το 2009. 

Της µητρικής εταιρίας διαµορφώθηκαν στα  €20,6 εκατ το 2010 έναντι 

€32,1 εκατ. το 2009 ενώ το περιθώριο (Ebitda margin) κυµάνθηκε σε 

ποσοστό 23,6% από 30,2% το 2009. Το δ΄τρίµηνο του 2010 το 

αντίστοιχο ποσοστό ανήλθε σε 25,2% από 28,5% για την αντίστοιχη 

περίοδο του 2009 επιδεικνύοντας µια σαφή βελτίωση των µεγεθών, η 

οποία οφείλεται κυρίως στον περιορισµό του λειτουργικών δαπανών.  

 

 

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων  του Οµίλου, διαµορφώθηκαν σε 

€5,8εκατ. από €26,6 εκατ. το 2009 . Η µεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως 

στην έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της κλινικής ΙΑΣΩ Θεσσαλίας  

το Μάρτιο του 2010 . Τα κέρδη προ φόρων της µητρικής ΙΑΣΩ ΑΕ  

διαµορφώθηκαν σε €14,9 εκατ. από €26,4 το 2009  που οφείλεται κυρίως 

στη δραστική µείωση των τιµών και στην εφαρµογή τιµών κρατικού 

τιµολογίου σε αρκετές υπηρεσίες. 

  

Τα καθαρά κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας, σε 

επίπεδο οµίλου διαµορφώθηκαν σε € (1,9) εκατ ζηµίες από € 13,5εκατ.το 

2009, ενώ της µητρικής   τα καθαρά κέρδη µετά από φόρους  ανήλθαν 

σε €8,6 εκατ. έναντι €17,2 εκατ το 2009.  
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Τα καθαρά κέρδη επιβαρύνθηκαν µε έκτακτη εισφορά του ν.3845/2010 

(€2,88 εκατ.) , µε υψηλότερες αποσβέσεις λόγω της έναρξης της 

παραγωγικής λειτουργίας της κλινικής ΙΑΣΩ Θεσσαλίας Α.Ε., και µε 

διαφορές φορολογικού ελέγχου . 

 

Μερίσµατα Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΙΑΣΩ ΑΕ αποφάσισε να 

προτείνει στην ετήσια Γενική Συνέλευση  των µετόχων τη διανοµή 

µικτού µερίσµατος €0,057 ανά µετοχή ως ελάχιστη αποζηµίωση στους 

µετόχους της.  

 

Σχολιάζοντας τα αποτελέσµατα ο Πρόεδρος του ∆.Σ . της ΙΑΣΩ Α.Ε., κος 

Γεώργιος Σταµατίου έκανε την ακόλουθη δήλωση: 

 

«Όπως αναµενόταν, το 2010 ήταν µια δύσκολη χρονιά, όχι µόνο σε 

Ελληνικό αλλά και παγκόσµιο επίπεδο. Ο κλάδος µας επηρεάστηκε 

σηµαντικά από την παγκόσµια χρηµατοοικονοµική κρίση. Από τα 

αποτελέσµατα που δηµοσιεύσαµε σήµερα προκύπτει συρρίκνωση 

οικονοµικών µεγεθών των εταιριών του οµίλου η οποία ήταν στα πλαίσια 

των προβλέψεων µας  και οφείλεται : 

• στις σηµαντικές µειώσεις των τιµών των υπηρεσιών µας οι οποίες 

κυµαίνονταν από 25% έως 45%   

• στην επιβολή ΦΠΑ στις υπηρεσίες ιδιωτικής υγείας 

• στην µείωση του αριθµού των γεννήσεων  
 

Παρά τις αντίξοες οικονοµικές συνθήκες και την χρηµατοοικονοµική 

κρίση,  καταφέραµε να πετύχουµε τους στόχους που είχαµε θέσει για το 

2010.  

• Ακολουθήσαµε µε συνέπεια το επενδυτικό πλάνο µε αποτέλεσµα οι 

συνολικές επενδύσεις να ανέλθουν σε  €17.09εκ, κυρίως µε την 

ολοκλήρωση της κλινικής της ΙΑΣΩ Θεσσαλίας αλλά και µε 

επενδύσεις σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό των λοιπών εταιριών. 

• Προχωρήσαµε στην περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των 

παρεχοµένων υπηρεσιών µέσω της αναβάθµισης των µαιευτικών 

κλινών και της κατάργησης των πολύκλινων δωµατίων (τετράκλινα).  

• Τέλος επικεντρωθήκαµε στην αξιοποίηση και  ευηµερία του 

ανθρώπινου δυναµικού µέσω της διατήρησης των θέσεων εργασίας  
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καθώς και στην σχετική απόδοση  µικτού µερίσµατος €0,057 ανά 

µετοχή στους  µετόχους µας. 

 

Πιστεύουµε ότι το έτος 2011 θα είναι µια εξίσου δύσκολη χρονιά αλλά 

έχουµε υποχρέωση όλοι να την αντιµετωπίσουµε µε αισιοδοξία ». 

 

 

 

Τα κυριότερα οικονοµικά στοιχεία του Οµίλου ΙΑΣΩ και της ΙΑΣΩ 

Α.Ε.  

 

Όµιλος  ΙΑΣΩ 

 

€ εκατ.  

 

 

2010 

 

 

2009 

 

Ετήσια 

Μεταβολή 

Κύκλος Εργασιών * 

 
149,07 178,50 -16,49 

EBITDA  

 
19,29 37,51 -48,57 

Κέρδη Προ Φόρων  

 
5,80 26,62 -78,21 

Καθαρά Κέρδη (ζηµίες) 

 
-1,87 13,52 -113,83 

 

ΙΑΣΩ Α.Ε. 

 

€ εκατ.  

 

2010 

 

2009 

 

Ετήσια 

Μεταβολή 

 

Κύκλος Εργασιών * 

 
87,10 106,24 -18,02 

EBITDA  

 
20,57 32,06 -35,84 

Κέρδη Προ Φόρων  

 
14,88 26,36 -43,55 

Καθαρά Κέρδη  

 
8,57 17,19 -50,15 

    

* Ο κύκλος εργασιών δεν είναι απόλυτα συγκρίσιµο µέγεθος λόγω της  

εφαρµογής Φ.Π.Α. από 1/7/2010 και της αλλαγής στο νοµικό καθεστώς 

τιµολόγησης των φαρµάκων. 

 



 

Λεωφ. Κηφισίας 37- 39, 151 23, Μαρούσι, Αθήνα 
Τηλ.: 210 618 4000, Fax: 210 6184 158, www.iaso.gr 

 

Οι οικονοµικές καταστάσεις  της χρήσης 2010, είναι διαθέσιµες στις 

ιστοσελίδες του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr), και της 

εταιρείας (www.iaso.gr). 

 

 

 

Μαρούσι, 30/03/2011 

 

∆ουλγεράκης Εµµανουήλ 

Υπεύθυνος Εταιρικών Ανακοινώσεων 

 


