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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤA ΠΡΩΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 
 
 

Οριακή αύξηση λειτουργικού EBITDA παρά τη μείωση των τιμών πώλησης των ψαριών 
 

 
Το πρώτο εξάμηνο του 2018, ο Όμιλος κατέγραψε οριακή άνοδο του λειτουργικού EBITDA, 
παρά τη μείωση των τιμών πώλησης των ψαριών, αύξηση των λειτουργικών ταμειακών 
ροών καθώς και μείωση των καθαρού τραπεζικού δανεισμού (Net Debt).  
 
Πωλήσεις 
Το πρώτο εξάμηνο του 2018 οι ποσότητες πώλησης των ψαριών διατηρήθηκαν στα ίδια 
επίπεδα σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2017. Οι πωλήσεις του πρώτου εξαμήνου 
του 2018 του Ομίλου ανήλθαν σε € 98,3 εκ. έναντι € 102 εκ. το πρώτο  εξάμηνο του 2017,  ως 
αποτέλεσμα της αυξημένης πίεσης της τιμής πώλησης του λαυρακίου. Επίσης μειωμένες 
ήταν οι πωλήσεις  γόνου σε σημαντικούς πελάτες του εξωτερικού λόγω γραφειοκρατικών 
διαδικασιών, οι οποίες προβλέπεται  ότι θα υλοποιηθούν στους επόμενους μήνες.  
 
EBITDA  
Το λειτουργικό EBITDA (προ της επίδρασης της αποτίμησης των βιολογικών στοιχείων σε 
εύλογη αξία) ανήλθε σε € 3,2 εκ. από € 2,8 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2017, αύξηση κατά 14,3%. 
Η αύξηση του λειτουργικού EBITDA οφείλεται κυρίως στη μείωση του κόστους παραγωγής 
των ψαριών η οποία υπερκάλυψε την αρνητική επίδραση της μείωσης της μέσης τιμής 
πώλησης.  
 
Το EBITDA μετά την επίδραση της αποτίμησης των βιολογικών στοιχείων σε εύλογη αξία 
ανήλθε σε αρνητικό (€ 8,9) εκ. έναντι € 5,3 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2017 κυρίως λόγω της 
μειωμένης μέσης τιμής αποτίμησης των βιολογικών αποθεμάτων ως αποτέλεσμα των 
μειωμένων τιμών πώλησης. 
 
Κερδοφορία  
Τα συνολικά προ φόρων αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2018 ανήλθαν σε ζημιές 
(€ 17,2) εκ., ακολουθώντας τη μείωση του EBITDA λόγω της αρνητικής επίδρασης της 
αποτίμησης των αποθεμάτων σε εύλογη αξία.  
 
Τα συνολικά μετά φόρων αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2018 ανήλθαν σε ζημιές 
(€ 13,6) εκ. έναντι ζημιών  (€ 2,6) εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2017.   
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Ταμειακές Ροές 
Σημαντική ήταν η αύξηση των λειτουργικών ταμειακών ροών το πρώτο εξάμηνο του 2018, 
οι οποίες  ανήλθαν σε € 16,6 εκ. σε σύγκριση με € 12,6 εκ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2017.  
 
Οι επενδύσεις του Ομίλου σε πάγιο εξοπλισμό διαμορφώθηκαν σε € 4,6 εκ. έναντι € 4,9 εκ. 
το πρώτο εξάμηνο του 2017. Ο Όμιλος συνεχίζει το επενδυτικό πλάνο που αφορά στον 
εκσυγχρονισμό των παραγωγικών μονάδων καθώς και στις προγραμματισμένες 
επενδύσεις μείωσης του κόστους. 
 
Τραπεζικός δανεισμός  
Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός (Net Debt) , προ της επίδρασης από την αποτίμηση των 
δανείων του Ομίλου σε εύλογη αξία,  ανήλθε στα € 151,9 εκ. έναντι € 161,3 εκ. στις 31/12/2017.  
 
Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός (Net Debt), μετά την επίδραση της αποτίμησης σε εύλογη 
αξία των νέων δανείων, ανήλθε στα € 137,8 εκ. έναντι € 146,2 εκ. στις 31/12/2017 
παρουσιάζοντας σημαντική μείωση κατά € 8,4 εκ.  
 
Μετοχικό Κεφάλαιο & Ίδια  Κεφάλαια 
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των € 88.205.043,60 διαιρούμενο σε 
294.016.812 μετοχές με ονομαστική αξία € 0,30 εκάστη. 
 
Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν σε € 142,4 εκ. στις 30/6/2018. 
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Ο Κ. ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΧΛΑΚΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΔΗΛΩΣΕ: 
 
 
«Κατά την διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2018 ο Όμιλος σημείωσε αύξηση του 

λειτουργικού EBITDA συγκριτικά με το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο, ενώ ταυτόχρονα 

διατηρήθηκε ο όγκος πωλήσεων των ψαριών παρά το γεγονός ότι οι τιμές πώλησης 

σημείωσαν σημαντική υποχώρηση.  

Συνεχίζουμε την υλοποίηση του φιλόδοξου επενδυτικού μας προγράμματος για τον 

εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων μας και την μείωση του κόστους. 

Παράλληλα, διανύουμε την τελική φάση της αναμενόμενης ολοκλήρωσης της εισόδου του 

επενδυτικού σχήματος AMERRA/MUBADALA και είμαστε αισιόδοξοι για την προοπτική 

ανάπτυξης ενός ισχυροποιημένου σχήματος στον κλάδο της μεσογειακής 

ιχθυοκαλλιέργειας. 

.» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΦΙΛ ΟΜΙΛΟΥ 

 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Σχέσεων με 
Επενδυτές. 
Πρόσθετη πληροφόρηση για την Εταιρεία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της   

www.nireus.com 
 

 
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ        
 

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 
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Δήλωση 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. 

 

 
 

 

Σημείωση :  Εάν επιθυμείτε να ενημερώνεστε απευθείας με email για τα νέα της Εταιρίας στείλτε 

μήνυμα στο irodpt@nireus.com 


