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Μαρούσι, 30/03/2016 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΣΩ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 12 MHNOY 2015  

ΑΥΞΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΙΑΣΩ 

 

Ο Όμιλος ΙΑΣΩ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του δωδεκαμήνου 2015 τα 
οποία επιβαρύνθηκαν ακόμα μια φορά από τις περικοπές μέσω των 
μηχανισμών rebate και claw-back, καθώς και τις γενικότερες δυσμενείς 
συνθήκες οι οποίες επικρατούν. 

 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου μετά από την επιβολή των μηχανισμών 
rebate και claw-back παρουσίασε μείωση 6,23% και ανήλθε στα 109,27 
εκατ. € από 116,53 εκατ. € που ήταν το αντίστοιχο δωδεκάμηνο του 2014.  

Αύξηση της τάξεως του 2,96% παρουσίασε ο κύκλος εργασιών της 
μητρικής εταιρείας  ο οποίος διαμορφώθηκε στα 72,99 εκατ. € από 70,89 
εκατ. € που ήταν το αντίστοιχο δωδεκάμηνο του 2014. 

 

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ 

Στον Όμιλο, τα μικτά κέρδη μετά από την επιβολή των μηχανισμών 
rebate και claw-back ανήλθαν σε 12,85 εκατ. € σημειώνοντας μείωση  
8,74% έναντι 14,08 εκατ. € το αντίστοιχο δωδεκάμηνο του 2014.  

Μείωση κατά 10,44% παρουσίασε η μητρική-εταιρεία, με τα μικτά κέρδη 
να διαμορφώνονται στα 12,95 εκατ. € ενώ  το αντίστοιχο δωδεκάμηνο του 
2014 ήταν 14,46 εκατ. €. 

 

Ο Πρόεδρος του Ομίλου dr. Γεώργιος Σταματίου σχολιάζοντας τα 

αποτελέσματα δήλωσε ότι: «Οι συνεχιζόμενες συνθήκες αστάθειας και 

αβεβαιότητας οι οποίες μαστίζουν την οικονομία της χώρας επιβαρύνουν 

ολοένα και περισσότερο τον κλάδο μας. Τα αποτελέσματα του δωδεκαμήνου 

του 2015, επηρεάστηκαν καθοριστικά από τις αυξημένες προβλέψεις 

περικοπών rebate & clawback στο 2015, τα capital controls, και την αύξηση 

του συντελεστή ΦΠΑ σε 23% στην υγεία.    
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Τα εισοδήματα των πολιτών ολοένα και μειώνονται. Η ανεργία αυξάνεται. Η 

παραγωγικότητα καταδικάζεται. Η υγεία των πολιτών, άμεσα επηρεασμένη, 

γίνεται χειρότερη. Οι συνεχιζόμενοι νέοι φόροι, συνεχίζουν να αποτελούν 

πρόβλημα χωρίς να δίνουν λύση.  

 

Αυτές οι εξελίξεις είναι άμεσα συνυφασμένες με τις προοπτικές και του κλάδου 

μας και μας επηρεάζουν αρνητικά σε πολύ μεγάλο βαθμό. Περιμένουμε 

ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις, ιδιαίτερα στο σύστημα υγείας, ώστε να μπορέσει 

κάποια στιγμή να υπάρξει πραγματική ανάπτυξη.  

 

Εμείς, στον Όμιλο ΙΑΣΩ θα συνεχίσουμε να είμαστε αισιόδοξοι και να 
εργαζόμαστε για ο,τι πιο πολύτιμο έχουμε. Την υγεία μας. Την υγεία όλων 
των πολιτών που μας εμπιστεύονται και περιμένουν από εμάς το καλύτερο.  

 Το 2016 το ΙΑΣΩ θα γιορτάσει τα 20 χρόνια λειτουργίας του. Καμία 
επιτυχία δεν έρχεται τυχαία και αν έρθει σίγουρα δεν κρατάει τόσο πολύ. Είμαι 
πεπεισμένος ότι θα αντέξουμε στον χρόνο και στις όποιες αντιξοότητες. Έχω 
ξαναπεί ότι πιστεύω στην δύναμη των ανθρώπων τους οποίους διακρίνει 
όραμα για το γενικό καλό, επαγγελματισμός, πίστη και αγάπη σε αυτό που 
κάνουν. Μόνο αυτό κάνει την διαφορά και Εμείς αυτό το διαθέτουμε.  

 

Ας αποτελέσει αυτή η οικονομική κρίση, μια ευκαιρία για μια ουσιαστική 

αλλαγή και εύχομαι σε αυτό να συμβάλουν ιδιαίτερα εκείνοι που ασχολούνται 

με τα θέματα της υγείας.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Ακολουθεί πίνακας με τα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου και της μητρικής. 
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Οι οικονομικές καταστάσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου 

Αθηνών (www.ase.gr) και της εταιρείας (www.groupiaso.gr) 

 Ποσά σε εκατ. € 
Αποτελέσματα 12 Μήνου 

2015 

Αποτελέσματα 12 Μήνου 

2014 
 Μεταβολή 

ΟΜΙΛΟΣ       

Κύκλος εργασιών (ΠΡΟ rebate 

και claw back) 
128,60 130,63 -1,55% 

Κύκλος εργασιών (ΜΕΤΑ από 

rebate και claw back) 
109,27 116,53 -6,23% 

Μικτά κέρδη / (ζημιές) 12,85 14,08 -8,74% 

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, 

χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και συνολικών 

αποσβέσεων (EBITDA) 

14,35 17,15 -16,33% 

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, 

χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεσμάτων 

(EBIT) 

3,87 6,26 -38,18% 

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων -2,57 -2,77 7,40% 

Κέρδη / (ζημιές) μετά από 

φόρους 
7,80 -5,95 - 

        

ΕΤΑΙΡΕΙΑ       

Κύκλος εργασιών (ΠΡΟ rebate 

και claw back) 
72,99 70,89 2,96% 

Κύκλος εργασιών (ΜΕΤΑ από 

rebate και claw back) 
61,36 62,80 -2,29% 

Μικτά κέρδη / (ζημιές) 12,95 14,46 -10,44% 

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, 

χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και συνολικών 

αποσβέσεων (EBITDA) 

15,70 16,28 -3,56% 

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, 

χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεσμάτων 

(EBIT) 

10,95 11,52 -4,95% 

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων -11,03 -5,33 -106,94% 

Κέρδη / (ζημιές) μετά από 

φόρους 
-0,64 -6,88 90,70% 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα κέρδη  μετά από φόρους της Εταιρείας και του Ομίλου της χρήσης 

1/1-31/12/2015, προέκυψαν από την αναγνώριση αναβαλλόμενου φόρου επί 

σωρευτικών ζημιών και απομειώσεων συμμετοχών, λόγω της σχετικής βεβαιότητας 

αναφορικά με την ανακτησιμότητά του. 

http://www.groupiaso.gr/

