
 

1 
 

 

Μαρούζη, 30/11/2015 

 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

ΟΜΙΛΟ ΙΑΩ: ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΤ 2015  

ΑΤΞΗΗ ΚΤΚΛΟΤ ΕΡΓΑΙΩΝ ΣΗ ΜΗΣΡΙΚΗ ΙΑΩ 

 

Ο Όκηιος ΙΑΣΩ αλαθοίλωζε ηα αποηειέζκαηα ηοσ ελληακήλοσ 2015 ηα οποία 
επηβαρύλζεθαλ από ηης περηθοπές κέζω ηωλ κεταληζκώλ rebate θαη claw-
back, θαζώς θαη ηης γεληθόηερες δσζκελείς ζσλζήθες οη οποίες επηθραηούλ, 
πιήηηοληας ηασηότρολα θαη ηολ θιάδο ηες Υγείας.  

 

ΚΤΚΛΟ ΕΡΓΑΙΩΝ 

Ο κύκλορ επγαζιών ηοσ Οκίιοσ μεηά από ηην επιβολή ηων μησανιζμών 
rebate και claw-back παροσζίαζε κείωζε 6,18% θαη αλήιζε ζηα 87,54 εθαη. 
€ από 93,31 εθαη. € ποσ ήηαλ ηο αληίζηοητο ελλεάκελο ηοσ 2014.  

Αύξηζη ηηρ ηάξεωρ ηος 4,51% παροσζίαζε ο κύκλορ επγαζιών ηηρ 
μηηπικήρ εηαηρείας  ο οποίος δηακορθώζεθε ζηα 55,03 εθαη. € από 52,65 
εθαη. € ποσ ήηαλ ηο αληίζηοητο ελλεάκελο ηοσ 2014. 

 

ΜΙΚΣΑ ΚΕΡΔΗ 

Σηολ Όκηιο, ηα μικηά κέπδη μεηά από ηην επιβολή ηων μησανιζμών 
rebate και claw-back αλήιζαλ ζε 13,17 εθαη. € ζεκεηώλοληας κείωζε  
23,06% έλαληη 17,11 εθαη. € ηο αληίζηοητο ελλεάκελο ηοσ 2014.  

Οπιακή μείωζη καηά 3,75% παροσζίαζε ε μηηπική-εηαιπεία, κε ηα μικηά 
κέπδη λα δηακορθώλοληαη ζηα 12,27 εθαη. € ελώ  ηο αληίζηοητο ελλεάκελο 
ηοσ 2014 ήηαλ 12,75 εθαη. €. 

 

Ο Πρόεδρος ηοσ Οκίιοσ dr. Γεώργηος Σηακαηίοσ ζτοιηάδοληας ηα 

αποηειέζκαηα δήιωζε όηη: «Τα αποτελζςματα του 3ου τριμινου 
επθρεάςτθκαν  από τισ γενικότερεσ ςυνκικεσ αςτάκειασ και 
αβεβαιότθτασ που μαςτίηουν τθν οικονομία τθσ χϊρασ και τισ 
ειδικότερεσ πολιτικζσ που εφαρμόηονται ςτον κλάδο μασ. Η 
κεςμοκετθμζνθ υποχρζωςθ εφαρμογισ του μθχανιςμοφ περικοπϊν 
Rebate & Claw Back επιβάρυνε ςθμαντικά τα αποτελζςματα και 
μάλιςτα περιςςότερο από τθν αντίςτοιχθ περςινι περίοδο λόγω  
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μεγαλφτερων προβλζψεων. Περικοπζσ που επαναλαμβάνω και με αυτι 
τθν  ευκαιρία ότι είναι άδικεσ, αντιςυνταγματικζσ και μθ αποδεκτζσ από 
όλουσ μασ. Πρόςθετα προβλήματα επέφερε η αφξηςη του ςυντελεςτή 
ΦΠΑ ςε 23%, αφξηςη που θεωρώ, πωσ πρέπει να επανεξεταςτεί από 
την Κυβέρνηςη.  Μάλιςτα ο ΕΟΠΥΥ επιβάλλεται άμεςα να 
αντιμετωπίςει τθν αφξθςθ του ΦΠΑ με αντίςτοιχθ αφξθςθ του 
προχπολογιςμοφ του, τόςο για το 2015 όςο και για τα επόμενα χρόνια 
εφαρμογισ του.  

Οι προοπτικζσ του κλάδου μασ είναι ςυνυφαςμζνεσ με τθν πορεία τθσ 
Ελλθνικισ οικονομίασ και θ πορεία του ομίλου επθρεάηεται από αυτι. 
Δεν μποροφμε να παραγνωρίςουμε ηθτιματα όπωσ είναι θ αυξθμζνθ 
ηιτθςθ των υπθρεςιϊν μασ λόγω των αδυναμιϊν του ΕΣΥ, θ μείωςθ του 
διακζςιμου ειςοδιματοσ και τθσ καταναλωτικισ δαπάνθσ, θ αφξθςθ τθσ 
ανεργίασ κοκ. Σε όλα αυτά τα ηθτιματα που προκαλοφν ςοβαρζσ 
πιζςεισ, όλοι όςοι απαρτίηουμε τον όμιλο ΙΑΣΩ αντιδροφμε με κετικι 
διάκεςθ και εργαηόμαςτε για τθν επίτευξθ του πρωταρχικοφ ςτόχου 
που είναι οι ακόμα καλφτερεσ και ποιοτικότερεσ υπθρεςίεσ υγείασ. Το 
κεντρικό μότο του ομίλου μασ είναι «για ό,τι πιο πολφτιμο έχεισ», αυτό 
δεν είναι τυχαίο και για τθν υλοποίθςι του, εμείσ ςυνειςφζρουμε όλεσ 
μασ τισ δυνάμεισ.  

Αντίςτοιχο ενδιαφζρον και κατανόθςθ κα πρζπει να δείξουν  όλοι όςοι 
αςχολοφνται με τα κζματα τθσ υγείασ και τουσ παρόχουσ των 
υπθρεςιϊν αυτϊν. Τα προβλιματα είναι οξυμζνα, οι δυςκολίεσ των 
πολιτϊν πολφ μεγάλεσ και οι εταιρείεσ του κλάδου εξάντλθςαν κάκε 
όριο υπομονισ και αντοχισ. Απαιτείται όλοι να εργαςτοφν και να 
ςυνδράμουν για το κοινό καλό και αμοιβαίο όφελοσ ςτο πλαίςιο των 
δυνατοτιτων τουσ, χωρίσ άλλουσ αιφνιδιαςμοφσ και αναδρομικοφ 
χαρακτιρα αποφάςεισ.  

  
Αθοιοσζεί πίλαθας κε ηα οηθολοκηθά ζηοητεία ηοσ Οκίιοσ θαη ηες κεηρηθής. 

 

Οη οηθολοκηθές θαηαζηάζεης ζα αλαρηεζούλ ζηελ ηζηοζειίδα ηοσ Χρεκαηηζηερίοσ 

Αζελώλ (www.ase.gr) θαη ηες εηαηρείας (www.iaso.gr) 
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 Ποσά σε εκατ. € 
Αποτελέσματα 9 Μήνου 

2015 

Αποτελέσματα 9 Μήνου 

2014 
 Μεταβολή 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ       

Κύκλος εργαζιών (ΠΡΟ rebate 

και claw back) 
55,03 52,65 4,51% 

Κύκλος εργαζιών (ΜΕΣΑ από 

rebate και claw back) 
49,43 49,44 -0,02% 

Μικηά κέρδε / (δεμιές) 12,27 12,75 -3,75% 

Κέρδε / (δεμιές) προ θόρων, 

τρεμαηοδοηικών, επενδσηικών 

αποηελεζμάηων και ζσνολικών 

αποζβέζεων (EBITDA) 

14,98 14,89 0,60% 

Κέρδε / (δεμιές) προ θόρων, 

τρεμαηοδοηικών και 

επενδσηικών αποηελεζμάηων 

(EBIT) 

11,36 11,32 0,35% 

Κέρδε / (δεμιές) προ θόρων 9,27 9,71 -4,56% 

Κέρδε / (δεμιές) μεηά από 

θόροσς 
10,14 7,09 42,95% 

    ΟΜΙΛΟ       

Κύκλος εργαζιών (ΠΡΟ rebate 

και claw back) 
96,62 98,92 -2,32% 

Κύκλος εργαζιών (ΜΕΣΑ από 

rebate και claw back) 
87,54 93,31 -6,18% 

Μικηά κέρδε / (δεμιές) 13,17 17,11 -23,06% 

Κέρδε / (δεμιές) προ θόρων, 

τρεμαηοδοηικών, επενδσηικών 

αποηελεζμάηων και ζσνολικών 

αποζβέζεων (EBITDA) 

17,87 19,84 -9,93% 

Κέρδε / (δεμιές) προ θόρων, 

τρεμαηοδοηικών και 

επενδσηικών αποηελεζμάηων 

(EBIT) 

9,93 11,67 -14,96% 

Κέρδε / (δεμιές) προ θόρων 4,92 6,33 -22,30% 

Κέρδε / (δεμιές) μεηά από 

θόροσς 
5,38 3,09 74,09% 


