
 

 

 

Μαρούσι, 29 Απριλίου 2021 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Αποτελέσματα οικονομικής χρήσης 2020 

 

Σε μια χρονιά πρωτόγνωρης αβεβαιότητας, λόγω της πανδημίας του Covid-19, ο όμιλος ΙΑΣΩ 

κατάφερε να συνεχίσει την υλοποίηση του αναπτυξιακού του πλάνου, βελτιώνοντας ταυτόχρονα 

τα μεγέθη και τα αποτελέσματά του.  

Την ίδια στιγμή, με αυξημένη εγρήγορση και αίσθημα ευθύνης, ο όμιλος ΙΑΣΩ παρέμεινε 

δυναμικά στην πρώτη γραμμή κάλυψης των ιατρικών αναγκών, παρέχοντας, υπό τις συστάσεις 

του Υπουργείου Υγείας και τις οδηγίες της Επιτροπής Λοιμώξεων, πλήρη Ιατρική κάλυψη και 

Νοσηλευτική προστασία στους νοσηλευόμενους ασθενείς.  

Τα αποτελέσματα του 2020 του ΙΑΣΩ, σε εταιρικό και ενοποιημένο επίπεδο, όπως προκύπτουν 

από τις δημοσιευθείσες οικονομικές καταστάσεις, είναι τα εξής: 

Α)ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Ο κύκλος εργασιών, μετά από rebate & clawback, διαμορφώθηκε, κατά τη 

χρήση 2020, σε 75,78 εκατ. ευρώ, έναντι 72,13 εκατ. ευρώ, την αμέσως προηγούμενη χρήση, 

καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 5,1%.  

EBITDA: Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 
(EBITDA) ανήλθαν σε 17,46 εκατ. ευρώ, έναντι 17,02 εκατ. ευρώ, το 2019, καταγράφοντας αύξηση 
κατά 2,6%. Το σχετικό περιθώριο ανήλθε στο 23,1% επί των πωλήσεων.   

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ: Η εταιρεία παρουσίασε κέρδη προ φόρων, ποσού 9,69 εκατ. ευρώ, έναντι 
4,54 εκατ. ευρώ το 2019, καταγράφοντας άνοδο κατά 113,4%.  

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ: Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 5,39 εκατ. ευρώ, 
έναντι καθαρών κερδών 3,84 εκατ. ευρώ, το 2019, καταγράφοντας άνοδο κατά 40,4%.   

Β) ΟΜΙΛΟΣ  

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Σε ενοποιημένο επίπεδο, ο κύκλος εργασιών ανήλθε, κατά τη χρήση 2020, σε 
97,01 εκατ. ευρώ, έναντι 95,71 εκατ. ευρώ κατά την αμέσως προηγούμενη χρήση, καταγράφοντας 
άνοδο κατά 1,4%.  

EBITDA: Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 
(EBITDA) του ομίλου ανήλθαν σε 20,32 εκατ. ευρώ, έναντι 7,84 εκατ. ευρώ, το 2019, 
καταγράφοντας άνοδο κατά 159,2%. Το σχετικό περιθώριο ανήλθε στο 20,9% επί των 
ενοποιημένων πωλήσεων.   

 



 

 

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ: Ο όμιλος έκλεισε τη χρήση 2020 με προ φόρων κέρδη 3,66 εκατ. ευρώ, 
έναντι ζημιών 8,89 εκατ. ευρώ, το 2019. Η κερδοφορία της χρήσης 2020 επηρεάστηκε από τελικές 
λογιστικές εγγραφές ενοποίησης, συνδεόμενες με την πώληση και αποενοποίηση της 
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ.    

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ: Σε επίπεδο αποτελεσμάτων μετά από φόρους καταγράφηκε ζημιά 
0,9 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιάς 10,82 εκατ. ευρώ, το 2019.   

  

  

 

  

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

ΟΜΙΛΟΣ 

         
Ποσά σε εκατ. €   12Μ 2020 12Μ 2019 Δ% 

 

12Μ 2020 12Μ 2019 Δ% 

Κύκλος εργασιών μετά 

Rebate & Clawback 
  75,78 72,13 5,1% 

 

97,01 95,71 1,4% 

Μικτά κέρδη / (ζημίες)   18,60 17,76 4,8% 

 

19,30 21,43 -9,9% 

EBITDA   17,46 17,02 2,6% 

 

20,32 7,84 159,2% 

Περιθώριο EBITDA %   23,1% 23,6%   

 

20,9% 8,2%   

EBIT   12,19 12,20 - 

 

12,51 0,14 - 

Κέρδη / (ζημίες) προ 

φόρων 
  9,69 4,54 113,4% 

 

3,66 -8,89 - 

Κέρδη / (ζημίες) μετά 

από φόρους 

  
5,39 3,84 40,4%  -0,90 -10,82 - 

  

 
 

  

Η ισχυρή χρηματοοικονομική θέση του ΙΑΣΩ, σε συνδυασμό με τα βελτιούμενα αποτελέσματα, 

επιτρέπει την ομαλή συνέχιση της δραστηριότητας. Ενδεχόμενη συνέχιση, όμως, των 

περιοριστικών μέτρων μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την αγοραστική δύναμη των πολιτών και 

κατ’ επέκτασιν την ζήτηση για ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας. 

Οι οικονομικές καταστάσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών 

(www.helex.gr) και της εταιρείας (www.groupiaso.gr) 

 

 Από το Γραφείο Τύπου 
 

 

http://www.groupiaso.gr/


 

 

Για περισσότερες δημοσιογραφικές πληροφορίες: Θανάσης Παπαδής, Υπεύθυνος Γραφείου 
Τύπου Ομίλου ΙΑΣΩ τηλ. 210.6383972, 6974-441150,  6944-346076, Ε-mail: papadis@iaso.gr και 
την Νάνσυ Χριστοπούλου, Εμπορική Διεύθυνση Ομίλου ΙΑΣΩ, Τηλ.:210 6383917, E-mail: 
nchristopoulou@iaso.gr 
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