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ΙΣΧΥΡΗ ΑΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (+10%) ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ (+15%)
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
Συνολικές πωλήσεις €44,3 εκ., αύξηση 10%

Μείωση τραπεζικού δανεισμού €8,6 εκ.

Πωλήσεις ψαριών € 36,6 εκ., αύξηση 15,4% σε αξία
και 3,4% σε όγκο

Κέρδη ανά μετοχή €0,1742

Εξαγωγές €34 εκ., αύξηση 15%

ΚΥΡΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011
o

Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου ΝΗΡΕΑ ανήλθαν στα
€ 44,3 εκ., καταγράφοντας σημαντική οργανική άνοδο
10% που τροφοδοτήθηκε από την ισχυρή θέση του
Ομίλου σε όλες τις αγορές.

o

Οι πωλήσεις εκτός Ελλάδας ανήλθαν στα € 34 εκ., και
σημείωσαν αύξηση 15%.

o

36,6

40,0

Οι πωλήσεις ψαριών ανήλθαν σε € 36,6 εκ. (αύξηση
15,4%) και 7,8 χιλιάδες τόνους (αύξηση 3,4%).

o

Πωλήσεις ψαριών
(εκ. €)
Άλλες πωλήσεις (εκ.
€)

Oι

υψηλότερες

τιμές,

σε

συνδυασμό

με

τον

29,3

31,7

συνεχιζόμενο έλεγχο των δαπανών, βελτίωσαν τα
περιθώρια κέρδους προ βιολογικών παρά την άνοδο

20,0

στις τιμές των πρώτων υλών για τροφές και του
κόστους μεταφοράς.
o

Τα καθαρά κέρδη σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν σε €1,5

11,0

8,6

7,7

εκ. έναντι αρνητικών αποτελεσμάτων € (0,4) εκ. το
πρώτο τρίμηνο του 2010.

Αντίστοιχα, τα κέρδη ανά

μετοχή αυξήθηκαν σε € 0,1742 από €0,0116 το πρώτο 0,0
τρίμηνο του 2010.
o

3M 2009 3M 2010 3M 2011

Τον Φεβρουάριο του 2011, ο αριθμός των μετοχών
αυξήθηκε κατά 975 μετοχές από τη μετατροπή 450 ομολογιών αξίας € 4.397 (από το
μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο που εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2007). Το μετοχικό κεφάλαιο της
εταιρίας διαιρείται σε 63.629.723 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €1,34, εκ
των οποίων 22.390 είναι ίδιες μετοχές.
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Ο Κ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΕΛΛΕΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΔΗΛΩΣΕ:

“To 2011 συνεχίζουμε τις προσπάθειες των τελευταίων ετών για αύξηση της αποτελεσματικότητάς μας
σε όλα τα επίπεδα.
Κατά το πρώτο φετινό τρίμηνο, αυξήσαμε σημαντικά τις πωλήσεις ψαριών και διευρύναμε την
παρουσία μας στις αγορές του εξωτερικού. Παράλληλα, συνεχίσαμε τις ενέργειές μας στο μέτωπο του
περιορισμού του λειτουργικού μας κόστους, με αποτέλεσμα να βελτιώσουμε το μικτό περιθώριο μας
παρά τις αυξήσεις που σημειώθηκαν στο κόστος των πρώτων υλών και των μεταφορών.”

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ
o

Οι

πωλήσεις

των

ιχθυοκαλλιέργειας
γόνος)

ανήλθαν

προϊόντων
(ψάρια

στα

€38,6

Πωλήσεις ανά τομέα για 3Μ 2010 & 3Μ 2011 (εκ. €)

και

3M 2010

38,6

εκ.

3M 2011

34,0

έναντι € 34 εκ. το τρίμηνο του
2010, σημειώνοντας άνοδο 13,3%.
Οι πωλήσεις ψαριών αυξήθηκαν
κατά 15,4% σε αξία λόγω του
αυξημένου όγκου πωλήσεων και
κυρίως λόγω των ανοδικών τιμών.
o
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καθώς

των

3,6

ιχθυοτροφών
€2,4
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εκ.,
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εκ.,
τροφές

για

ιδία

κατανάλωση.
o

2,4

Οι πωλήσεις των αγρο-πτηνοτροφικών

Λοιπές
Κατανομή πωλήσεων 3M 2011
Χώρες
13%
Ελλάδα
23%

προϊόντων (διατίθενται μέσω της 100%
θυγατρικής KEGOagri) ανήλθαν σε €3,4
εκ., σημειώνοντας άνοδο 28%, η οποία
προήλθε

από

την

επέκταση

των

πωλήσεων σε νέα προϊόντα και σε
γειτονικές χώρες.
o

Ε.Ε.
64%

Οι πωλήσεις εκτός Ελλάδας ανήλθαν
στα € 34 εκ. (αύξηση 15%) και αντιστοιχούν στο 77% των συνολικών πωλήσεων.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ
o

Οι καθαρές επενδύσεις σε πάγια και εξοπλισμό ανήλθαν σε €1 εκ. έναντι € 0,5 εκ. το τρίμηνο
του 2010.

Οι επενδύσεις κατά το 2011 αναμένεται να διατηρηθούν στα επίπεδα του

προηγούμενου έτους λόγω της εφαρμογής του επιχειρηματικού σχεδίου του Ομίλου που
προβλέπει τη συγκέντρωση των μονάδων σε μεγάλα παραγωγικά κέντρα.
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Ο τραπεζικός δανεισμός, ο οποίος είναι κατά 66% μακροχρόνιος, μειώθηκε κατά €8,6 εκ. Στις
31 Μαρτίου 2011, ο καθαρός δανεισμός ήταν €240 εκ., ενώ ο Όμιλος είχε € 18 εκ σε μετρητά
για την αποπληρωμή υφισταμένων δανείων και για μελλοντικές επενδύσεις.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
o

H ζήτηση για τα κύρια προϊόντα του Ομίλου, το λαβράκι και τη τσιπούρα, παραμένει ανθεκτική
και παρουσιάζει σταθερή ή αυξανόμενη ζήτηση σε όλες τις αγορές.

o

Η τιμή της τσιπούρας συνεχίζει την δυναμική της ανάκαμψη ενώ η τιμή του λαβρακιού
παρουσιάζει σταθερή βελτίωση από το Φεβρουάριο 2011.

o

Οι τιμές των πρώτων υλών για τις ιχθυοτροφές και το κόστος μεταφορών αναμένεται να είναι
αυξημένα το 2011.

o

Η μείωση της παγκόσμιας συνολικής προσφοράς σε τσιπούρα και λαβράκι

η οποία

παρατηρείται την τρέχουσα περίοδο έχει στο παρελθόν οδηγήσει σε καλύτερες τιμές οι οποίες
σε συνδυασμό με τον αυστηρό έλεγχο του κόστους δημιουργούν τις συνθήκες για θετικά
χρηματοοικονομικά μεγέθη της εταιρείας.

ΠΡΟΦΙΛ ΟΜΙΛΟΥ
Ο ΝΗΡΕΑΣ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στο χώρο της μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας, παράγει σε 3
χώρες (Ελλάδα, Τουρκία, Ισπανία) και κατέχει ηγετικές θέσεις σε όλα τα προϊόντα του: ψάρια, γόνο,
ιχθυοτροφές. Είναι πλήρως καθετοποιημένος και λειτουργεί 64 ιχθυοτροφεία, 5 γεννητικούς σταθμούς,
3 μονάδες προ-πάχυνσης, 1 ερευνητικό κέντρο, 1 κέντρο γεννητικής, 14 συσκευαστήρια, μονάδa
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 στον

τομέα τροφίμων σε εξαγωγές.
Ο ΝΗΡΕΑΣ ακολουθεί αρχές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και βιώσιμης ανάπτυξης και έχει βραβευθεί
για τις περιβαλλοντολογικές του επιδόσεις. Είναι πιστοποιημένος με ISO 9001: 2000, ISO 14001: 2004
και ISO 22000: 2005.
Πρόσθετη πληροφόρηση για την Εταιρία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της www.nireus.com

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
Κα. Μαρία Κωτσοβού, Διευθύντρια Σχέσεων με Επενδυτές Ομίλου

+30 210 66 98 335

m.kotsovou@nireus.com
Οικονομικό Ημερολόγιο 2011
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Έτους 2010: Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Τριμήνου 2011: Δευτέρα, 30 Μαΐου 2010
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση: Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εξαμήνου 2011: Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2011
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2011: Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2011
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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.
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