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ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 

 
ΙΣΧΥΡΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΑΥΞΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ EBITDA 

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 

ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΥΨΟΥΣ € 58,6 ΕΚ. 

 
 
ΚΥΡΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ  
 

o Στις 24 Μαρτίου 2015, ο ΝΗΡΕΑΣ προχώρησε σε σύναψη Συνοπτικής Συµφωνίας Αµοιβαίας 
Κατανόησης µε τις Πιστώτριες Τράπεζες για την αναδιάρθρωση των δανείων του, η οποία 
αναµένεται να δώσει σταθερότητα και νέα δυναµική στον Όµιλο παρέχοντας όλα τα εχέγγυα για 
µία ανοδική πορεία µέσα από τη χρηµατοοικονοµική και λειτουργική αναδιάρθρωσή του.  Στα 
πλαίσια αυτής της συµφωνίας προβλέπεται κεφαλαιοποίηση δανείων ύψους € 58,6 εκ. 

o Κατά το 2014, ο Όµιλος ΝΗΡΕΑ πέτυχε σηµαντική βελτίωση της λειτουργικής του κερδοφορίας 
παρά την αντίξοες οικονοµικές συνθήκες που επικρατούν όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά και στις 
χώρες της Νότιας Ευρώπης, που αποτελούν τις παραδοσιακές αγορές για τα προϊόντα µας. 

o Συγκεκριµένα, ο Όµιλος αύξησε τις πωλήσεις ψαριών σε αξία και τις εξαγωγές του, µείωσε τις 
υποχρεώσεις του και τα λειτουργικά του έξοδα ανεβάζοντας έτσι την λειτουργική του κερδοφορία 
και περιορίζοντας τις ζηµιές του. 

o Οι πωλήσεις ψαριών του Οµίλου, που αποτελούν το 82% των συνολικών πωλήσεων, ανήλθαν σε € 
160,6 εκ, σηµειώνοντας αύξηση € 2,3 εκ. σε αξία. Οι πωλήσεις εκτός Ελλάδας αυξήθηκαν σε € 
156,2 εκ. (αύξηση € 2 εκ.) και αντιστοιχούν στο 80% των συνολικών πωλήσεων.  

o Οι συνολικές πωλήσεις του Οµίλου ανήλθαν σε € 195,2 εκ., σηµειώνοντας µικρή µείωση 1,7% 
έναντι του 2013, η οποία προέρχεται αποκλειστικά από χαµηλότερες πωλήσεις τροφών λόγω της 
υιοθέτησης πολιτικής για τον περιορισµό του πιστωτικού κινδύνου στο εγχώριο οικονοµικό 
περιβάλλον.  

o Ο όµιλος ΝΗΡΕΑ συνέχισε τις ενέργειές του για τον έλεγχο των δαπανών, την καλύτερη διαχείριση 
του κεφαλαίου κίνησης και τη µείωση των υποχρεώσεων.   

o Οι λειτουργικές δαπάνες, µετά την αφαίρεση των προβλέψεων, µειώθηκαν κατά € 5,6 εκ. (2,9%) 
έναντι της χρήσης 2013, από € 194,7 εκ. σε € 189,1 εκ.  

o Παράλληλα κατεβλήθη σηµαντική προσπάθεια για τον περιορισµό των απαιτήσεων και των 
πιστωτικών υπολοίπων.  Η µέση είσπραξη από εµπορικές απαιτήσεις συρρικνώθηκε από  92 
ηµέρες το  2013 σε  69 ηµέρες το 2014, ενώ τα υπόλοιπα των απαιτήσεων µειώθηκαν κατά  €17,4 
εκ. και των πιστωτών πλην τραπεζών κατά € 13,2 εκ.   

o Οι ελεύθερες ταµειακές ροές (free cash flow) ανήλθαν σε € 2,4 εκ. και είναι βελτιωµένες κατά € 2 
εκ.   Oι λειτουργικές ταµειακές ροές διαµορφώθηκαν σε € 7 εκ. και ήταν σταθερές έναντι της 
αντίστοιχης περιόδου του 2013. 

o Αποτέλεσµα των ανωτέρω είναι η σηµαντική βελτίωση των λειτουργικών κερδών προ φόρων, 
τόκων, αποσβέσεων και της επίδρασης των βιολογικών αποθεµάτων (EBITDA προ βιολογικών) 
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κατά € 21,7 εκ., τα οποία διαµορφώθηκαν σε € 7,9 εκ. έναντι ζηµιών € (13,8) εκ. το 2013. Το τελικό 
EBITDA ανήλθε σε € 13,5 εκ., λόγω της θετικής συνεισφοράς της µεταβολής της εύλογης αξίας των 
βιολογικών αποθεµάτων που προήλθε από τις βελτιωµένες τιµές στο τέλος του 2014.   

o Τα αποτελέσµατα επιβαρύνθηκαν µε µη επαναλαµβανόµενες ζηµίες ύψους € 12 εκ.  Εποµένως, τα 
καθαρά αποτελέσµατα σε επίπεδο Οµίλου ήταν ζηµίες € 15,5 εκ., σηµαντικά όµως βελτιωµένες 
από  ζηµίες € 75,5 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013.  Τα αποτελέσµατα µετά από φόρους που 
αντιστοιχούν στους µετόχους της µητρικής ήταν και αυτά αρνητικά € 8,5 εκ. έναντι αρνητικών € 
77,7 εκ. το 2013. 

o Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείται σε 63.697.153 κοινές ονοµαστικές µετοχές 
ονοµαστικής αξίας €1,34, εκ των οποίων 22.390 είναι ίδιες.  Τα ίδια κεφάλαια των ιδιοκτητών της 
µητρικής ανέρχονται την 31.12.2014 σε € 60,2 εκ., ενώ µετά από δικαιώµατα µειοψηφίας 
ανέρχονται σε € 51,2 εκ.  

o Τον Ιανουάριο του 2015, ο ΝΗΡΕΑΣ προχώρησε σε σύναψη συµφωνίας για την πώληση της 
συνολικής δραστηριότητας  και του συνόλου των µετοχών των τουρκικών εταιρειών ILKNAK SU 
URUNLERI και MIRAMAR SU URUNLERI καθώς και των θυγατρικών τους. 

 
 
 
Ο Κ. ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΜΠΕΛΛΕΣ, ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ∆ΗΛΩΣΕ: 

 
“To 2014 ήταν ένα ακόµη έτος σκληρής προσπάθειας που είχε ως αποτέλεσµα να αυξήσουµε τις πωλήσεις 
ψαριών και τις εξαγωγές µας, να περιορίσουµε το κόστος, να διευρύνουµε τη λειτουργική µας κερδοφορία 
και να σηµειώσουµε θετικές ελεύθερες ταµειακές ροές. 
 
Παράλληλα, επιτύχαµε και τη σύναψη της Συνοπτικής Αµοιβαίας Κατανόησης µε τις πιστώτριες τράπεζες, η 
οποία εξασφαλίζει τη σταθερότητα στον Όµιλο και του δίνει τη δυνατότητα να µπει σε µια νέα καλύτερη 
εποχή. 
 
Ήδη, οι πρώτες ενδείξεις για το 2015 είναι θετικές, καθώς η τάση των τιµών των ψαριών δείχνει να είναι 
ικανοποιητική και το µεγαλύτερο ποσοστό της παραγωγής µας κατευθύνεται σε χώρες του εξωτερικού. 
 
Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τους εργαζόµενους του Οµίλου, που µε παραδειγµατική 
εργατικότητα και εµπιστοσύνη συνέβαλαν τα µέγιστα στην αντιµετώπιση τόσων προκλήσεων.  

Θα συνεχίσουµε να εργαζόµαστε αποφασιστικά και µεθοδικά για τη βελτίωση της αποδοτικότητάς του 
Οµίλου µε στόχο τη διατήρηση της ηγετικής του παρουσίας και την κατάταξή του στους µεγαλύτερους 
εξαγωγείς τροφίµων της χώρας.” 

 
 
ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ   
 

o Οι πωλήσεις των προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας (ψάρια, γόνος και άλλα συναφή προϊόντα και 
υπηρεσίες) ανήλθαν σε € 171,2 (αύξηση €1,1 εκ.).    

o Οι πωλήσεις των ιχθυοτροφών διαµορφώθηκαν σε € 10,7 εκ. (µείωση € 5,3 εκ.).   
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o Οι πωλήσεις των αγρο-πτηνοτροφικών προϊόντων (διατίθενται µέσω της 100% θυγατρικής 
KEGOagri) και των εξοπλισµών ανήλθαν σε € 13,2 εκ. (αύξηση  €0,7 εκ.). 

o Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά € 2εκ. σε €156,2 εκ.  Εξ’ αυτών, οι πωλήσεις προς χώρες µέλη της ΕΕ 
ανήλθαν σε € 127,9 εκ. (αύξηση € 5,6 εκ.) ενώ οι εξαγωγές προς χώρες εκτός ΕΕ ήταν µειωµένες 
κατά € (3,7) εκ.  λόγω της συνεχιζόµενης κρίσης στην Ανατολική Ευρώπη και του εµπάργκο της 
Ρωσίας.   
 
 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 

 
o Οι καθαρές επενδύσεις σε πάγια και εξοπλισµό διαµορφώθηκαν σε €4,6 εκ.  
o Στις 31 ∆εκεµβρίου 2014, οι συνολικές υποχρεώσεις του Οµίλου, συµπεριλαµβανοµένων και των 

τραπεζικών, µειώθηκαν κατά € 9,3 εκ. στα € 321,7 εκ. έναντι € 331,0 εκ. στο τέλος της οικονοµικής 
χρήσης του 2013.  Οι συνολικές υποχρεώσεις (πλην δανειακών) ανήλθαν σε € 85,8 εκ. έναντι €99,2 
εκ. το 2013 και ήταν µειωµένες κατά € (13,2)  εκ.   

o Ο καθαρός τραπεζικός δανεισµός ήταν € 226,2 εκ. έναντι € 222,7 εκ. Ο συνολικός τραπεζικός 
δανεισµός ανήλθε σε € 235,6 εκ. έναντι € 231,9 εκ. της 31 ∆εκεµβρίου 2013.  Αντίστοιχα, τα 
συνολικά ταµειακά διαθέσιµα ήταν € 9,7 εκ. έναντι € 9,1 εκ. 

 
 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ  

 
o Οι προοπτικές του κλάδου της µεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας συνεχίζουν να είναι θετικές. 
o Το 2015, η πορεία των τιµών των ψαριών  διαφαίνεται ικανοποιητική. 
o Η οικονοµική κρίση της ελληνικής οικονοµίας δεν επηρεάζει σηµαντικά τις πωλήσεις του Οµίλου, 

καθώς η πλειονότητα αυτών γίνεται παραδοσιακά στις χώρες του εξωτερικού. Η ∆ιοίκηση του 
Οµίλου εκτιµά πως δεν θα υπάρξει πρόβληµα διάθεσης των προϊόντων µας, λόγω της ισχυρής 
πελατειακής της βάσης και των εκτεταµένων δικτύων που διαθέτουµε. 

 
 

Βασικά Μεγέθη Οµίλου
εκ. € 12M 2014 12M 2013
Όγκος πωληθέντων ψαριών (χιλ. τόνοι) 30,1 32,8

Πωλήσεις 195,17      198,58     
EBITDA µετά την επίπτωση βιολογικών 13,45        (60,17)     
EBITDA προ επίπτωσης βιολογικών 7,87         (13,79)     
Κέρδη (ζηµίες) προ φόρων (ΕΒΤ) (16,50)      (87,43)     
Κέρδη (ζηµίες)  µετά από φόρους (EΑT) -Όµιλος (15,16)      (75,48)     
Κέρδη (ζηµίες) ανά µετοχή - σε € (0,2223) (1,1791)

Σύνολο ενεργητικού 365,06      388,73     
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Οµίλου 43,40        57,69      
Καθαρός τραπεζικός δανεισµός 226,16      222,71     

Λειτουργικές ταµειακές ροές 6,95         7,19        
Ταµειακές ροές επενδύσεων (2,17)        (6,66)       
Χρηµατοοικονοµικές ταµειακές ροές (2,38)        1,22        
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ΠΡΟΦΙΛ ΟΜΙΛΟΥ 
 

Ο ΝΗΡΕΑΣ είναι η µεγαλύτερη εταιρεία στο χώρο της µεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας, παράγει στην Ελλάδα 
και στην Ισπανία και κατέχει ηγετικές θέσεις σε όλα τα προϊόντα του:  ψάρια, γόνο, ιχθυοτροφές.  Είναι 
πλήρως καθετοποιηµένος και διαθέτει 33 ιχθυοτροφεία, 4 γεννητικούς σταθµούς, 3 µονάδες προ-πάχυνσης, 
ερευνητικό κέντρο, 6 συσκευαστήρια, µονάδα επεξεργασίας ιχθύων, 2 εργοστάσια ιχθυοτροφών, εταιρεία 
παραγωγής  εξοπλισµού ιχθυοκαλλιεργειών και εταιρεία διάθεσης προϊόντων αναπαραγωγής, διατροφής, 
εξοπλισµού και υγείας σε πτηνοτρόφους και κτηνοτρόφους.  Ο Όµιλος έχει εξαγωγικό χαρακτήρα και 
κατέχει, στην Ελλάδα, την 1η θέση σε εξαγωγές στον τοµέα τροφίµων.    
Ο ΝΗΡΕΑΣ ακολουθεί αρχές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και βιώσιµης ανάπτυξης και  έχει βραβευθεί για 
τις περιβαλλοντολογικές του επιδόσεις.  Είναι πιστοποιηµένος για βιολογική καλλιέργεια και σύµφωνα µε 
τα πρότυπα ISO 9001: 2000, ISO 14001: 2004, ISO 22000: 2005, BRC standards και Global GAP. 
Πρόσθετη πληροφόρηση για την Εταιρεία είναι διαθέσιµη στην ιστοσελίδα της   www.nireus.com 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΕΝ∆ΥΤΕΣ        
 

Κα. Μαρία Κωτσοβού, ∆ιευθύντρια Σχέσεων µε Επενδυτές Οµίλου  210 66 98 335  m.kotsovou@nireus.com 
 
 
∆ήλωση αποποίησης ευθύνης 
Σε αυτήν την παρουσίαση περιέχονται µελλοντικές εκτιµήσεις, οι οποίες περιλαµβάνουν αναλύσεις και παρατηρήσεις σύµφωνα µε 
τους αντικειµενικούς στόχους και τη στρατηγική του Οµίλου, καθώς και τα αποτελέσµατα εργασιών, λαµβάνοντας υπόψη την 
αβεβαιότητα του περιβάλλοντος και λοιπούς παράγοντες κινδύνου. Παρά όλα αυτά, εκ φύσεως, αυτές οι µελλοντικές εκτιµήσεις 
βασίζονται σε γενικές και ειδικές υποθέσεις, αβεβαιότητες και συγκυρίες. Υπάρχει ο κίνδυνος οι εκτιµήσεις αυτές να µην 
εκπληρωθούν. Εφιστούµε την προσοχή των αναγνωστών να µην στηριχθούν αποκλειστικά σε αυτές τις µελλοντικές εκτιµήσεις, 
καθώς διάφοροι παράγοντες µπορούν να δηµιουργήσουν σηµαντική παρέκκλιση των µελλοντικών αποτελεσµάτων του Οµίλου σε 
σχέση µε αυτούς τους στόχους. Οι µελλοντικές εκτιµήσεις µπορούν να επηρεασθούν ειδικά από συντελεστές, όπως οι διακυµάνσεις 
στις τιµές των ψαριών και στις τιµές των πρώτων υλών, η  επίδραση του ανταγωνισµού στους τοµείς των δραστηριοτήτων του 
Οµίλου, οι αλλαγές σε οικονοµικές, θεσµικές και τεχνολογικές συνθήκες. Σηµειώνεται ότι ο εν λόγω κατάλογος δεν είναι πλήρης. 
Στηριζόµενοι σε µελλοντικές εκτιµήσεις για τη λήψη αποφάσεων, οι επενδυτές πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους τα ανωτέρω, 
καθώς και άλλους αστάθµητους παράγοντες και γεγονότα. 
 
 
 
 
 


