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ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 

 
ΑΝΟ∆ΟΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ(+3%) ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ (+5%)  

ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΨΗΛΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΥ € 18,9 εκ (7,8%) 

 
ΚΥΡΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012  
 

o Οι συνολικές πωλήσεις του οµίλου ΝΗΡΕΑ αυξήθηκαν 
κατά 2.7% σε € 202,2 εκ., τροφοδοτούµενες από την άνοδο 
των εξαγωγών και των πωλήσεων ψαριών. 

o Οι πωλήσεις ψαριών ανήλθαν σε € 163 εκ., σηµειώνοντας 
αύξηση 5,5%, λόγω της συνεχιζόµενης δυναµικής αύξησης 
των πωλήσεων στις νέες αγορές.   

o Οι εξαγωγές ανήλθαν σε € 155,6 εκ., σηµειώνοντας 
αύξηση 5%. 

o Και κατά το 2012, ο Όµιλος συνέχισε την πολιτική 
µείωσης του τραπεζικού δανεισµού και βελτίωσης της 
ρευστότητας.  Στις 31 ∆εκεµβρίου 2012, ο τραπεζικός 
δανεισµός ήταν € 224,3 εκ., µειωµένος κατά € 18,9 εκατ.  
έναντι του 2011 (µείωση 7,8%).  Σηµειώνεται ότι κατά την 
τελευταία διετία, ο συνολικός τραπεζικός δανεισµός έχει 
µειωθεί κατά € 42 εκ. (15,8%).   

o Οι λειτουργικές ταµειακές ροές ανήλθαν σε € 14,2 εκ. και 
οι ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες και 
κεφαλαιακές επενδύσεις (free cash flow)  ήταν 
βελτιωµένες στα € 8,6 εκ. έναντι €  7,9 εκ. το 2011.  

o Το επίπεδο τιµών των πρώτων υλών για ιχθυοτροφές κινήθηκε έντονα ανοδικά, σηµειώνοντας 
κατά µέσον όρο αύξηση  15%, έναντι του 2011.  Ο Όµιλος περιόρισε την επίδραση αυτής της 
αύξησης στο 8,5% ανά κιλό τροφής µε την κοστολογική βελτιστοποίηση των συνταγολογίων, 
χωρίς να επηρεαστούν οι ποιοτικοί παράµετροι και προδιαγραφές τους. 

o Το EBITDA προ βιολογικών του Οµίλου (λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και 
της επίδρασης της αποτίµησης των βιολογικών αποθεµάτων) ήταν € 21,6 εκ. έναντι € 23,6 εκ. 
το 2011, µειωµένο κατά € 2 εκ.   

o Σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 41, οι εταιρείες µε βιολογικά αποθέµατα οφείλουν 
να προσθέτουν στα αποτελέσµατα τη διαφορά της καθαρής εύλογης αξίας των βιολογικών 
τους αποθεµάτων.  Η διαφορά αυτή ήταν αρνητική κατά € (14,3) εκ. στο τέλος του 2012, έναντι 
του 2011, κυρίως λόγω της µειωµένης µέσης τιµής των µικρών µεγεθών ψαριών και του 
αυξηµένου κόστους παραγωγής.  Συνεπώς, τα καθαρά αποτελέσµατα του Οµίλου ήταν 
αρνητικά € (13,2) εκ. από θετικά € 0,2 εκ. το 2011. Τα καθαρά αποτελέσµατα που αντιστοιχούν 
στους µετόχους της µητρικής επηρεάστηκαν επίσης από την επίδραση της αποτίµησης των 
βιολογικών αποθεµάτων και ήταν αρνητικά € (13,3) εκ. - € (0,2093) ανά µετοχή. 

o Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας διαιρείται σε 63.683.276 κοινές ονοµαστικές µετοχές 
ονοµαστικής αξίας €1,34, εκ των οποίων 22.390 είναι ίδιες. 
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Ο Κ. ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΜΠΕΛΛΕΣ, ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ∆ΗΛΩΣΕ: 
 
“Σε µια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά για τις οικονοµίες της Ελλάδας και της Νότιας Ευρώπης ο όµιλος 
ΝΗΡΕΑ κατάφερε να αυξήσει για µια ακόµη φορά τις εξαγωγές του και τις πωλήσεις ψαριών. 
Παράλληλα, διείσδυσε σε νέες αγορές και αντιµετώπισε τις προκλήσεις από τη συνεχιζόµενη οικονοµική 
κρίση, κύριο χαρακτηριστικό της οποίας ήταν η πιστωτική στενότητα και η αύξηση των επιτοκίων. 
 
Τα αποτελέσµατά µας επηρεάστηκαν αρνητικά από τη µείωση της εύλογης αξίας των βιολογικών µας 
αποθεµάτων, ενώ οι συντονισµένες κινήσεις µας για τον έλεγχο του κόστους και την αύξηση της 
αποτελεσµατικότητας του διεθνούς δικτύου πωλήσεων ελαχιστοποίησαν τις επιπτώσεις του δυσµενούς 
εξωτερικού περιβάλλοντος. 
 
Πετύχαµε υψηλές λειτουργικές ταµειακές ροές, παρά την αύξηση του κόστους των πρώτων υλών.  
Περιορίσαµε τον τραπεζικό µας δανεισµό κατά € 19 εκ. – και € 42 εκ. συνολικά την τελευταία διετία - 
διατηρώντας παράλληλα τη ρευστότητα µας σε ικανοποιητικά επίπεδα.  Και αυξήσαµε κατά 20% τις 
πωλήσεις µας σε χώρες εκτός της Ευρωζώνης εστιάζοντας στους πελάτες µας και σε προϊόντα που 
ακολουθούν τις αρχές της βιωσιµότητας και στην ποιότητα των προϊόντων µας.   
 
Και το 2013, οι προσπάθειές µας θα εστιασθούν στην αύξηση των αποτελεσµάτων της εταιρείας και την 
περαιτέρω ανάπτυξή της διεθνώς”. 
 
 
ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ   
 

o Οι πωλήσεις των προϊόντων 
ιχθυοκαλλιέργειας (ψάρια, 
γόνος και άλλα συναφή 
προϊόντα και υπηρεσίες) 
ανήλθαν σε € 176,2 εκ.  έναντι 
€ 168,7 εκ. το 2011, 
σηµειώνοντας αύξηση 4,5%.  
Οι όγκοι πωλήσεων ψαριών 
ανήλθαν στους 31,6 χιλ. 
τόνους, αύξηση +8,3%, ενώ η 
µέση τιµή ήταν µειωµένη κατά 
2,6% έναντι του 2011. 

o Οι πωλήσεις των ιχθυοτροφών 
διαµορφώθηκαν σε €12,6 εκ.,  σηµειώνοντας µείωση €3,7 εκ., καθώς περισσότερες τροφές 
χρησιµοποιούνται για ιδία 
κατανάλωση.   

o Οι πωλήσεις των αγρο-πτηνοτροφικών 
προϊόντων (διατίθενται µέσω της 100% 
θυγατρικής KEGOagri) και των 
εξοπλισµών ανήλθαν σε €13,4 εκ., και 
ήταν αυξηµένες κατά € 1,5 εκ. 

o Οι πωλήσεις εκτός Ελλάδας ανήλθαν σε 
€ 155,6 εκ. (αύξηση 5%) και 
αντιστοιχούν στο 77% των συνολικών πωλήσεων.  Οι πωλήσεις σε νέες αγορές (χώρες εκτός 
ΕΕ) σηµείωσαν δυναµική ανάπτυξη 20% και ανήλθαν σε € 33,3 εκ. που αντιστοιχεί στο 16,5% 
των συνολικών πωλήσεων έναντι 14% το 2011.  
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ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 
 

o Οι καθαρές επενδύσεις σε πάγια, εξοπλισµό και θυγατρικές ανήλθαν σε €5,6 εκ. έναντι € 8 εκ. 
το 2011. 

o Στις 31 ∆εκεµβρίου 2012, ο Όµιλος είχε € 7,9 εκ. σε µετρητά για την αποπληρωµή 
υφισταµένων δανείων και για µελλοντικές επενδύσεις. 
 

 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ  
 

o Οι τιµές των πρώτων υλών για τις ιχθυοτροφές και το κόστος µεταφορών αναµένεται να 
διατηρηθούν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.  

o Η συνεχιζόµενη κρίση στην Ελλάδα δεν αναµένεται να έχει σηµαντική επιρροή στις πωλήσεις 
ψαριών καθώς το 90% της παραγωγής ψαριών που παράγει ο Όµιλος εξάγεται.  Αν και είναι 
δύσκολο να αξιολογηθούν οι πραγµατικές συνέπειες  του ασταθούς οικονοµικού 
περιβάλλοντος που επικρατεί στην Ευρώπη, πιστεύουµε ότι ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας 
λαβρακιού και τσιπούρας, όπως και ο κλάδος τροφίµων, θα επηρεαστεί σε µικρότερο βαθµό 
από άλλους κλάδους, 

 
 

 
Βασικά Μεγέθη

εκ. € 12M 2012 12M 2011
Όγκος πωληθέντων ψαριών (χιλ. τόνοι) 31,6 29,2

Πωλήσεις 202,16       196,93     
EBITDA πριν την επίπτωση των 
βιολογικών αποθεµάτων 21,60         23,61       
Επίπτωση βιολογικών αποθεµάτων (14,27)       (2,00)        
EBITDA  µετά την επίπτωση των 
βιολογικών αποθεµάτων 7,33           21,61       
Κέρδη µετά από φόρους (EΑT) -Όµιλος (13,17)       0,25         
Κέρδη ανά µετοχή - σε € (0,2093) 0,1499 

Σύνολο ενεργητικού 470,10       498,42     
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 139,99       152,37     
Καθαρός τραπεζικός δανεισµός 216,45       224,42     

 
 
 
 
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 διαθέτει 42 ιχθυοτροφεία, 5 γεννητικούς σταθµούς, 3 
µονάδες προ-πάχυνσης, ερευνητικό κέντρο, 8 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 στον τοµέα τροφίµων σε 
εξαγωγές.    
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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, 
ISO 22000: 2005 και τα πρότυπα BRC 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. 

Οικονοµικό Ηµερολόγιο 2013 
 

Ανακοίνωση Αποτελεσµάτων Έτους  2012:  Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013 
Ανακοίνωση Αποτελεσµάτων Τριµήνου 2013:  Πέµπτη, 30 Μαΐου 2013 
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση:  Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2013  
Ανακοίνωση Αποτελεσµάτων  Εξαµήνου 2013:  Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2013 
Ανακοίνωση Αποτελεσµάτων Εννεαµήνου 2013:  Παρασκευή, 29 Νοεµβρίου 2013 


