
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΙΑΣΩ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ  

 

Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του εννεαμήνου 2011 της μητρικής εταιρείας  και του 

ομίλου «ΙΑΣΩ». Τα σημαντικότερα οικονομικά μεγέθη απεικονίζονται στους επόμενους 

πίνακες. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΙΑΣΩ κ Γεώργιος Σταματίου σχολιάζοντας τα 

αποτελέσματα υπογράμμισε ότι «τα αποτελέσματα του Γ’ τριμήνου επιβεβαιώνουν την 

αισιοδοξία με την οποία αντιμετωπίζεται το μέλλον του ΙΑΣΩ και ζήτησε για μια ακόμη 

φορά να συνεχιστούν οι συντονισμένες προσπάθειες όλων των μελών της οικογένειας 

του ΙΑΣΩ και στο επόμενο διάστημα με την ίδια διάθεση και ένταση»  

Ο κύκλος εργασιών παρότι δεν είναι απόλυτα συγκρίσιμο μέγεθος λόγω της  

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

των φαρμάκων διαμορφώθηκε στα 94,24 εκατ.€ για τον Όμιλο και στα 52,31 εκατ. € για 

την εταιρεία. Αντίστοιχα το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε στα 14,31 εκατ.€ για τον 

Όμιλο και στα 13,87 εκατ.€ για την Εταιρεία. 

Ειδικότερα στο Γ’ Τρίμηνο του 2011 ο κύκλος εργασιών του Ομίλου προσέγγισε τα 

29,02 εκατ. € από 31,57 εκατ. € ενώ το περιθώριο EBITDA του Ομίλου αυξήθηκε κατά 

2,93 εκατ.€ και έφτασε τα 4,15 εκατ.€ από 1,22 εκατ.€ που ήταν το αντίστοιχο Τρίμηνο 

του 2010, Σε επίπεδο μητρικής ο κύκλος εργασιών προσέγγισε τα 16,44 εκατ. € από 

19,44 εκατ. € ενώ το περιθώριο EBITDA αυξήθηκε κατά 1,13 εκατ.€ και έφτασε τα 4,34 

εκατ.€ έναντι 3,21 εκατ.€ του αντίστοιχου Τριμήνου του 2010. 

Όπως προκύπτει και από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου ΙΑΣΩ 

υπήρξε σημαντική μείωση σε όλα τα επίπεδα των δαπανών λειτουργίας, των 

αποθεμάτων, των βραχυπροθέσμων απαιτήσεων και υποχρεώσεων, γεγονός που 

συνέβαλλε στο περιορισμό των συνεπειών της κρίσης όλων των εταιρειών του Ομίλου.  

Σημαντική επίδραση στα αποτελέσματα προκάλεσε η αύξηση των περιθωρίων των 

επιτοκίων (spreads) των δανειοδοτήσεων η οποία περιόρισε τα κέρδη μετά από 

φόρους του εννεαμήνου του 2011 της μητρικής εταιρείας κατά 8,6% φτάνοντας τα 6,17 

εκατ.€ από 5,68 εκατ.€ του προηγούμενου εννεαμήνου του 2010 ενώ σε επίπεδο 

Ομίλου οι ζημίες περιορίστηκαν στα 0,87 εκατ. € έναντι ζημιών 1,15 εκατ.€ του 

προηγούμενου εννεαμήνου του 2010.    

Τα αποτελέσματα αυτά επιτεύχθηκαν σε μια δύσκολη περίοδο η οποία χαρακτηρίζεται 

από πρωτόγνωρη οικονομική ύφεση. Είναι απόρροια σημαντικής μείωσης των 

τιμολογίων αλλά και του περιορισμού των λειτουργικών δαπανών.  



 

 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις του τριμήνου έχουν ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 

Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr) και της εταιρείας (www.iaso.gr)   

 

 

Όμιλος  ΙΑΣΩ 

€ εκατ.  

9/μηνο 

2011 

9/μηνο 

2010 

Μεταβολή 

9/μηνου 

Γ Τρίμηνο 

2011 

Γ Τρίμηνο 

2010 

Μεταβολή Γ’ 

Τριμήνου 

Κύκλος Εργασιών * 94,24 114,51 -17,7% 29,02 31,57 -8,07% 

EBITDA  14,31 13,88 3,1% 4,15 1,22 241,22% 

Κέρδη Προ Φόρων  0,29 4,11 -93,0% -1,21 -2,16 44,12% 

Καθαρά Κέρδη (ζημίες) -0,87 -1,15 24,7% -1,45 -2,37 38,96% 

ΙΑΣΩ Α.Ε. 

€ εκατ.  

9/μηνο 

2011 

9/μηνο 

2010 

Μεταβολή 

9/μηνου 

Γ Τρίμηνο 

2011 

Γ Τρίμηνο 

2010 

Μεταβολή Γ’ 

Τριμήνου 

Κύκλος Εργασιών * 52,31 67,03 -22,0% 16,44 19,44 -15,41% 

EBITDA  13,87 15,51 -10,5% 4,34 3,21 35,12% 

Κέρδη Προ Φόρων  8,07 11,49 -29,8% 2,18 1,57 39,12% 

Καθαρά Κέρδη 6,17 5,68 8,6% 1,66 0,83 98,85% 


