
  

1ο χλμ. Λ. Κορωπίου- Βάρης, 194 00 Κορωπί, Αττική 

Τηλ +30 210 6698224-225, Fax : +30 210 6627404 

E-mail : irodpt@nireus.com         1 

 

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ  
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2016  

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2017 
 

ASE: ΝΗΡ                   Bloomberg: NIR:GA / Reuters: NIRr.AT 
 

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016  
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ EBITDA € 27,3 εκ. 
(ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙ∆ΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΛΟΓΗ 

ΑΞΙΑ) 
 

ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ 6,7% 
 

ΤΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΝΗΛΘΑΝ ΣΕ € 132,1 εκ. 

 
Οι πωλήσεις του Οµίλου ΝΗΡΕΑ ανήλθαν σε € 197,8 εκ. έναντι € 185,4 εκ. του 2015 
σηµειώνοντας αύξηση κατά 6,7%. Οι πωλήσεις του κλάδου ιχθυοκαλλιέργειας 
αυξήθηκαν κατά 6% και αντιστοιχούν στο 89,6% των συνολικών πωλήσεων. Οι 
εξαγωγές, οι οποίες αντιστοιχούν στο 78,9% των πωλήσεων, ανήλθαν σε € 156,1 εκ. 
σηµειώνοντας αύξηση κατά € 6,5 εκ. ή 4,3% έναντι του 2015. Το δεύτερο εξάµηνο του 
2016 η τιµή πώλησης της τσιπούρας δέχθηκε πιέσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο εξάµηνο 
του 2015 ενώ η τιµή του λαυρακίου παρέµεινε ανθεκτική.   
 
Το λειτουργικό EBITDA (προ της επίδρασης της αποτίµησης των βιολογικών στοιχείων 
σε εύλογη αξία) ανήλθε σε € 27,3 εκ. από € 22,3 εκ. το 2015 σηµειώνοντας αύξηση 
κατά 22,4%, παρά τη µείωση της τιµής πώλησης της τσιπούρας κατά το δεύτερο 
εξάµηνο. Η αύξηση του λειτουργικού EBITDA οφείλεται κυρίως στην αύξηση των 
ποσοτήτων πώλησης και στη µείωση του κόστους παραγωγής των ψαριών.  
 
Τα συνολικά προ φόρων αποτελέσµατα του 2016 ανήλθαν σε κέρδη € 7,9 εκ., έναντι 
κερδών € 68,1 εκ. το 2015. Σηµειώνεται ότι τα αποτελέσµατα του 2015 περιλαµβάνουν 
κέρδη ύψους €57,2 εκ. από την αποτίµηση σε εύλογη αξία της αναδιάρθρωσης των 
δανείων και της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου. 
 
Τα συνολικά µετά φόρων αποτελέσµατα της χρήσης ανήλθαν σε κέρδη € 10,9 εκ. έναντι 
κερδών € 60,1 εκ. το 2015  τα οποία όπως προαναφέρθηκε περιλαµβάνουν τα κέρδη 
από την αποτίµηση σε  εύλογη αξία της αναδιάρθρωσης των δανείων και της αύξησης 
του µετοχικού κεφαλαίου.  
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Οι θετικές λειτουργικές ταµειακές ροές συνεχίστηκαν και τη χρήση 2016 και  ανήλθαν 
σε € 4,8 εκ. σε σύγκριση µε € 5,9 εκ. το 2015.  
 
Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισµό διαµορφώθηκαν σε € 6,6 εκ. έναντι € 6,9 εκ. το 2015.  
 
Ο τραπεζικός δανεισµός, προ της επίδρασης από την αποτίµηση των δανείων του 
Οµίλου σε εύλογη αξία,  ανήλθε στα € 184,6 εκ. έναντι € 187,3 εκ. στις 31/12/2015. 
 
Ο καθαρός τραπεζικός δανεισµός (Net Debt), προ της επίδρασης από την αποτίµηση 
των δανείων του Οµίλου σε εύλογη αξία, ανήλθε στα € 171,6 εκ. έναντι € 171,5 εκ. στις 
31/12/2015. 
 
Ο καθαρός τραπεζικός δανεισµός (Net Debt), µετά την επίδραση της αποτίµησης σε 
εύλογη αξία των νέων δανείων, ανήλθε στα € 154,7 εκ. έναντι € 153,1 εκ. το 2015.  
 
Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των € 87.449.210,40 διαιρούµενο 
σε 291.497.368 µετοχές µε ονοµαστική αξία € 0,30 εκάστη. 
 
Τα Ίδια Κεφάλαια του Οµίλου ανήλθαν σε € 132,1 εκ. στις 31/12/2016. 

 
 
 
 
 
Ο Κ. ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΧΛΑΚΗΣ, ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ∆ΗΛΩΣΕ: 
 
«Συνεχίζοντας την ανοδική µας πορεία προς την λειτουργική κερδοφορία η οποία είχε 
ξεκινήσει από το 2015, επιτύχαµε  το 2016 τα υψηλότερα αποτελέσµατα της εταιρείας 
σε επίπεδο κύκλου εργασιών που ανήλθε στα €197,8 εκ. και λειτουργικού ΕΒΙΤDA που 
διαµορφώθηκε.στα.€.27,3.εκ.  
Τα επιτεύγµατα αυτά ήταν αποτέλεσµα της προσήλωσης του συνόλου των εργαζοµένων 
στην υλοποίηση των στόχων µας. Κατά την διάρκεια του 2016 δώσαµε µεγάλη έµφαση 
στην ενδυνάµωση και διεύρυνση του πελατολογίου µας µε συγκεκριµένες 
ενέργειες  προώθησης των προϊόντων µας και των υπηρεσιών µας που ήδη διακρίνονται 
και είναι προτιµητέα για την υψηλή τους ποιότητα και αξιοπιστία. 
Πραγµατοποιήσαµε  πρόγραµµα επενδύσεων και µια σειρά άλλων στοχευµένων 
δράσεων που απέφεραν περαιτέρω µείωση του κόστους παραγωγής µας και αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας των δραστηριοτήτων µας. Προχωρήσαµε πρώτοι στον κλάδο µας 
σε µία πολύ σηµαντική συνεργασία στον τοµέα της διαµόρφωσης διεθνών προτύπων 
υπεύθυνων πρακτικών για την µεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια, όπως έχουµε ήδη 
ανακοινώσει.  
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Στο τέλος του 2016 ολοκληρώσαµε τον στρατηγικό σχεδιασµό για την τετραετία 2017-
2020,  που έχουµε ήδη ξεκινήσει να υλοποιούµε, βασικοί άξονες του οποίου είναι  :  
 

• η στοχευµένη στρατηγική επικοινωνίας και marketing για την ενδυνάµωση 
του  brand  ΝΗΡΕΑ  

• το R&D νέων προϊόντων, µεθόδων διατροφής και εξέλιξης διαδικασιών 
παραγωγής  

• οι απαραίτητες επενδύσεις για την ανάπτυξη της παραγωγικής µας 
δυναµικότητας και της  αποδοτικότητας των λειτουργιών µας καθώς και για τη 
µείωση του κόστους  

• η αειφορία στο σύνολο των δραστηριοτήτων µας  
• η αναβάθµιση των πληροφοριακών µας συστηµάτων και των εργαλείων 

διοίκησης.της.απόδοσης   
 

Με βάση αυτούς τους πυλώνες, χτίζουµε γερά θεµέλια για να αντιµετωπίζουµε  τις 
πολλές προκλήσεις που εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν την ιχθυοκαλλιέργεια αλλά και 
τις πιθανές άµεσες και έµµεσες δυσµενείς επιδράσεις από το  διεθνές περιβάλλον. Σηµεία 
αναφοράς για κάθε βήµα προόδου του ΝΗΡΕΑ ήταν, είναι και θα είναι η διαχρονική 
εµπιστοσύνη.και.ικανοποίηση.όλων.των.stakeholders.του.Οµίλου.µας».  
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στο Τµήµα Σχέσεων 
µε Επενδυτές. 
 
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 
 
Πρόσθετη πληροφόρηση για την Εταιρεία είναι διαθέσιµη στην ιστοσελίδα της   
www.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. 


