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ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2016 

 

ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 7%  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ EBITDA (ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙ∆ΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ) € 15,6 εκ. 

 

 

o Οι πωλήσεις του Οµίλου ΝΗΡΕΑ ανήλθαν σε €149,9 εκ. έναντι € 140,1 εκ. της αντίστοιχης 

περυσινής περιόδου σηµειώνοντας αύξηση κατά 7%. Οι πωλήσεις του κλάδου 

ιχθυοκαλλιέργειας αυξήθηκαν κατά 6,9% και αντιστοιχούν στο 90,6% των συνολικών πωλήσεων. 

Οι εξαγωγές, οι οποίες αντιστοιχούν στο 80% των πωλήσεων, ανήλθαν σε € 120 εκ. 

σηµειώνοντας αύξηση κατά € 6,1 εκ. ή 5,4% έναντι του εννεαµήνου του 2015. 

Το τρίτο τρίµηνο του 2016 η τιµή πώλησης της τσιπούρας δέχθηκε πιέσεις σε σχέση µε το 

αντίστοιχο τρίµηνο του 2015, ενώ η τιµή του λαυρακίου παρέµεινε ανθεκτική.   

o Το λειτουργικό EBITDA (προ της επίδρασης των βιολογικών αποθεµάτων) ανήλθε σε € 15,6 εκ. 

από € 13,4 εκ. το εννεάµηνο του 2015 σηµειώνοντας αύξηση κατά 16,5%, παρά τη µείωση της 

τιµής πώλησης της τσιπούρας το τρίτο τρίµηνο. Η αύξηση του λειτουργικού EBITDA οφείλεται 

κυρίως στην αύξηση των ποσοτήτων πώλησης και στη µείωση του κόστους παραγωγής των 

ψαριών. Το EBITDA µετά την επίδραση των βιολογικών αποθεµάτων υποχώρησε κατά (€ 5,4) εκ. 

από € 12 εκ. το 2015 σε € 6,6 εκ. το εννεάµηνο του 2016 κυρίως λόγω της µειωµένης εύλογης 

τιµής αποτίµησης ανά κιλό των βιολογικών αποθεµάτων (ως αποτέλεσµα της µείωσης της 

τιµής πώλησης της τσιπούρας το τρίτο τρίµηνο).   

o Τα συνολικά προ φόρων αποτελέσµατα του εννεαµήνου του 2016 ανήλθαν σε ζηµιές (€ 3,9) εκ., 

έναντι ζηµιών  (€ 4,9) εκ. το 2015. Το αρνητικό αποτέλεσµα βελτιώνεται σταδιακά, σε σύγκριση 

µε το εξάµηνο του 2016, γεγονός απολύτως προβλεπόµενο που οφείλεται στην ανάκτηση της 

βιοµάζας των ψαριών λόγω του βιολογικού τους κύκλου κατά το δεύτερο εξάµηνο. Τα συνολικά 

µετά φόρων αποτελέσµατα ανήλθαν σε ζηµιές (€ 1,6) εκ. έναντι ζηµιών (€ 3,6) εκ. το εννεάµηνο 

του 2015 σηµειώνοντας βελτίωση κατά € 2 εκ..  

o Ο καθαρός τραπεζικός δανεισµός (Net Debt), µετά την επίδραση της αποτίµησης σε εύλογη 

αξία των νέων δανείων, ανήλθε στα € 147,2 εκ. Αντίστοιχα, προ της επίδρασης της αποτίµησης 

σε εύλογη αξία των νέων δανείων, ο καθαρός τραπεζικός δανεισµός (Net Debt) ανήλθε στα € 

164,7 εκ. έναντι € 171,3 εκ. στις 31/12/2015 σηµειώνοντας µείωση κατά € 6,6 εκ. 

o Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των € 87.384.628,5 διαιρούµενο σε 

291.282.095 µετοχές µε ονοµαστική αξία € 0,30 εκάστη. 

o Τα Ίδια Κεφάλαια του Οµίλου ανήλθαν σε € 119,7 εκ. στις 30/9/2016. 
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Ο Κ. ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΧΛΑΚΗΣ, ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ∆ΗΛΩΣΕ: 

 

«Tα αποτελέσµατα του εννεαµήνου 2016 είναι βελτιωµένα σε σχέση µε τα αντίστοιχα του 2015. Παρά την 

πίεση που δέχθηκε η τιµή της τσιπούρας το τρίτο τρίµηνο του έτους, οι δράσεις µας για την µείωση του 

κόστους παραγωγής και της βελτίωσης της συνολικής αποδοτικότητας της εταιρείας συνετέλεσαν στην 

απορρόφηση αυτής της αρνητικής επίδρασης. Η εταιρεία µας ξεκίνησε την εφαρµογή του στρατηγικού της 

σχεδιασµού για την είσοδο σε νέες αγορές και την ανάπτυξη καινοτόµων πρὀόντων µε στόχο την αύξηση 

των µεριδίων αγοράς και της κερδοφορίας της». 

 

 

ΠΡΟΦΙΛ ΟΜΙΛΟΥ 

 

Ο Όµιλος Νηρέα είναι ο µεγαλύτερος Όµιλος παγκοσµίως στην παραγωγή και εµπορία µεσογειακών ειδών 

ιχθυοκαλλιέργειας. Τα κύρια είδη που παράγει είναι Τσιπούρα, Λαβράκι, Κρανιός και Φαγκρί. Παράλληλα, 

δραστηριοποιείται στον τοµέα παραγωγής γόνου, ιχθυοτροφών και εξοπλισµού ιχθυοκαλλιέργειας, τόσο για 

ιδία χρήση, όσο και για εµπορία, σε ένα ευρύ φάσµα πελατών σε Ελλάδα και Εξωτερικό. 

Η µητρική Εταιρεία Νηρεύς ΑΕ ιδρύθηκε το 1988 και σήµερα είναι µία από τις 10 µεγαλύτερες εταιρείες 

ιχθυοκαλλιέργειας στην Ευρώπη (συµπεριλαµβανοµένων και εταιρειών σολοµού και άλλων ειδών).  Ο Όµιλος 

διατηρεί παραγωγικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα και στην Ισπανία, έχει έντονο εξαγωγικό χαρακτήρα  

διαθέτοντας τα πρὀόντα του σε  περισσότερες από 35 χώρες στον κόσµο. 

Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις του Οµίλου αποτελούνται από 4 ιχθυογεννητικούς σταθµούς, 3 µονάδες 

προ-πάχυνσης, 28 µονάδες πάχυνσης, 5 συσκευαστήρια, 1 ερευνητικό κέντρο, 2 εργοστάσια παραγωγής 

ιχθυοτροφών, 1 εργοστάσιο µεταποίησης, µία εταιρεία παραγωγής εξοπλισµού ιχθυοκαλλιέργειας και µία 

εταιρεία διάθεσης πρὀόντων αναπαραγωγής, διατροφής, εξοπλισµού και υγείας σε πτηνοτρόφους και 

κτηνοτρόφους. 

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: 2008, 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        

 

Νώντας Λεοντίδης, Investor Relations Officer/ Group Financial Controller - 210 66 98 225  

n.leontidis@nireus.com  
Κορίνα Μελιώτη, Shareholders Relations/ Corporate Announcement Officer   - 210 66 98 224 

k.melioti@nireus.com 

 

 

 
 

 

 
 

Σηµείωση :  Εάν επιθυµείτε να ενηµερώνεστε απευθείας µε email για τα νέα της Εταιρίας στείλτε µήνυµα στο irodpt@nireus.com 
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∆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. 

 


