
 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΟΜΙΛΟΣ «ΙΑΣΩ» - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2012 

 

 Τις ενοποιημένες και τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις του 2012 

ανακοίνωσε η εταιρεία «ΙΑΣΩ» που συνέταξε σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Επισυνάπτεται στη συνέχεια  

πίνακας με όλα τα βασικά οικονομικά μεγέθη του ομίλου και της 

εταιρείας τα οποία συγκρίνονται με τα αντίστοιχα του προηγούμενου 

έτους. Ο Πρόεδρος του ομίλου ΙΑΣΩ κ. Γιώργος Σταματίου σχολιάζοντας 

τα εν λόγω αποτελέσματα, δήλωσε:  

“Στις αρχές  του 2012 , λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενείς οικονομικές 

συνθήκες , αλλά και τις νέες συνθήκες που δημιουργήθηκαν στην αγορά 

της υγείας με την δημιουργία του ΕΟΠΥΥ, θέσαμε ως κύριο στόχο την 

διατήρηση του αριθμού των ασθενών και του μεριδίου αγοράς με 

παράλληλη βελτίωση της κερδοφορίας μας.   

Για τον σκοπό αυτό αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στη σύναψη 

σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ από την 17/1/2012 παρέχοντας υπηρεσίες  

όλων των εταιρειών του ομίλου στους ασφαλισμένους του.  

Το γεγονός αυτό  σε συνδυασμό με την πιστή εφαρμογή των σχεδίων 

μας για διαρκή βελτίωση του επιπέδου των παρεχομένων υπηρεσιών, 

την προσφορά τους σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές καθώς και την 

ορθολογικότερη διαχείριση των λειτουργικών δαπανών, είχαν ως 

αποτέλεσμα να περιορισθούν κατά μεγάλο βαθμό οι δυσμενείς 

επιπτώσεις της κρίσης και να αποφευχθεί η μείωση των ασθενών και 

του κύκλου εργασιών. 



 

 

Οι  θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις του ομίλου παρουσίασαν 

στο 2012 βελτιωμένα αποτελέσματα , ανέπτυξαν τον κύκλο εργασιών 

περιόρισαν τις λειτουργικές τους δαπάνες και τελικά βελτίωσαν τα 

περιθώρια κέρδους μέσω περιορισμού των λειτουργικών δαπανών 

όπου αυτό ήταν εφικτό.  

Σοβαρή επίδραση στα οικονομικά μεγέθη και ιδίως στα αποτελέσματα 

των εταιρειών επέφερε η κρίση ρευστότητας της αγοράς , η οποία 

εντάθηκε από τις καθυστερήσεις αποπληρωμής των χρεών του 

δημοσίου και ιδίως του ΕΟΠΥΥ. 

Ως Ιατρός, δεν επιθυμώ να αναφερθώ περισσότερο στα ποσοτικά 

μεγέθη των οικονομικών καταστάσεων και αρκούμαι στις ακόλουθες 

παρατηρήσεις που χαρακτηρίζουν και την σχετική αισιοδοξία όλων μας. 

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών, έμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος και 

έφτασε το 2012 στα 124,14 εκατ. ευρώ, έναντι των περσινών 124,37 

εκατ. ευρώ. Εν τούτοις το EBITDA  δηλαδή τα ενοποιημένα κέρδη προ 

φόρων, χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων,  

παρουσίασαν σημαντική αύξηση και έφτασαν το 2012 στα 24,61 εκατ. 

ευρώ, έναντι των περσινών 20,13 εκατ. ευρώ.  

Τα συγκρίσιμα  με το 2011 τελικά προ φόρων αποτελέσματα της 

μητρικής  στο 2012 είναι 8,07 εκατ. ευρώ .Οι ανάγκες για πιστή  

απεικόνιση των μεγεθών των οικονομικών τους καταστάσεων , οδήγησε 

στην απόφαση για απομείωση της αξίας των συμμετοχών μας στην 

θυγατρική ΙΑΣΩ General κατά  11,17 εκατ. ευρώ.  

Τέλος επισημαίνουμε ότι κατά το 4ο τρίμηνο του 2012 ο ενοποιημένος 

κύκλος εργασιών σημείωσε σημαντική αύξηση και ανήλθε σε 32,51 

εκατ. ευρώ, έναντι των περσινών 30,12 εκατ. ευρώ και τα  ενοποιημένα 

κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, 

(EBITDA), έφτασαν στο 4ο τρίμηνο του 2012 τα 6,54 εκατ. ευρώ, έναντι 

των περσινών 2,90 εκατ. ευρώ.  



 

 

Εμείς όλοι οι άνθρωποι του «ΙΑΣΩ» είμαστε υποχρεωμένοι να βλέπουμε 

με αισιοδοξία το μέλλον. Θεωρούμε ότι η  διεύρυνση της ποιότητας των 

υπηρεσιών μας, η μείωση του κόστους της λειτουργίας μας και η 

μείωση των προσφερόμενων τιμών σε όλους όσους κάνουν χρήση των 

υπηρεσιών μας, συνεχίζουν και φέτος να αποτελούν τους 

κατευθυντήριους άξονες της έργου μας. Επίσης αγκαλιάζουμε και 

υιοθετούμε τις εξελίξεις της Ιατρικής επιστήμης και επιδιώκουμε παρά 

τις όποιες δυσκολίες να είμαστε στην πρωτοπορία του κλάδου μας.” 

 

 

Οι Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012 θα αναρτηθούν 

στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr) και της 

εταιρείας (www.iaso.gr)   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ  

 Όμιλος  ΙΑΣΩ Εταιρεία ΙΑΣΩ  

€ εκατ. 2012 2011 2012 2011 

Κύκλος Εργασιών  124,14 124,37 67,52 68,83 

EBITDA  24,61 20,13 18,42 18,67 

Κέρδη Προ Φόρων  5,55 1,23 -3,10 10,75 

Καθαρά Κέρδη / ζημίες 
(μετά από φόρους)  2,59 -2,54 -3,74 8,40 

http://www.ase.gr/
http://www.iaso.gr/

