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 Σελ. 1111 από 4 
 

 

 

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 

 

  

ΚΥΡΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014   

 

o Οι συνολικέ̋ πωλήσει̋ του Οµίλου ΝΗΡΕΑ διαµορφώθηκαν σε € 43,5 εκ. και είναι ελαφρά 

µειωµένε̋ κατά 2,4% από την αντίστοιχη περίοδο του 2013.  Οι πωλήσει̋ ψαριών, που αποτελούν 

το 87% των συνολικών πωλήσεων, ήταν σταθερέ̋ σε αξία.  

o Συνεχίστηκε η δηµιουργία θετικών ταµειακών ροών. Στο α’ τρίµηνο του 2014, οι λειτουργικέ̋ 

ταµειακέ̋ ροέ̋ ανήλθαν σε € 5,5 εκ. και οι ελεύθερε̋ ταµειακέ̋ ροέ̋ (free cash flow) σε € 4,5 εκ.    

o Παράλληλα, συνεχίστηκαν οι ενέργειε̋ για τον έλεγχο των δαπανών, την καλύτερη διαχείριση του 

κεφαλαίου κίνηση̋ και την µείωση των υποχρεώσεων.   Οι συνολικέ̋ προ φόρων δαπάνε̋ 

παρέµειναν στα ίδια επίπεδα µε το πρώτο τρίµηνο του 2013 (€ 39,4 εκ.).  Τα υπόλοιπα των 

πελατών µειώθηκαν κατά  €5,3 εκ. και των πιστωτών πλην τραπεζών κατά € 10,3 εκ. 

o Οι παραπάνω προσπάθειε̋  επέδρασαν θετικά στα λειτουργικά αποτελέσµατα και τα λειτουργικά 

περιθώρια κέρδου̋ του Οµίλου (πριν την επίπτωση τη̋ αποτίµηση̋ των βιολογικών αποθεµάτων).  

Τα κέρδη του Οµίλου προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και τη̋ επίδραση̋ των βιολογικών 

αποθεµάτων (EBITDA προ βιολογικών) ανήλθαν σε € 1,8 εκ. έναντι αρνητικών αποτελεσµάτων € 

(0,6) εκ. το πρώτο τρίµηνο του 2013, σηµειώνοντα̋ αύξηση € 2,44 εκ.   

o Η βελτίωση τη̋ λειτουργική̋ αποδοτικότητα̋ αντισταθµίστηκε από αρνητική επίδραση € (20,5 εκ.) 

στην αποτίµηση των βιολογικών αποθεµάτων, έναντι τη̋ 31.12.2013, λόγω τη̋ µειωµένη̋ 

ανάπτυξη̋ ψαριών κατά την διάρκεια των χειµερινών µηνών βάσει του βιολογικού του̋ κύκλου. 

o Εποµένω̋, τα καθαρά αποτελέσµατα σε επίπεδο Οµίλου ήταν αρνητικά € (12,4 εκ.) έναντι 

αρνητικών € (2,4) εκ. το πρώτο τρίµηνο του 2013.  Τα αποτελέσµατα µετά από φόρου̋ που 

αντιστοιχούν στου̋ µετόχου̋ τη̋ µητρική̋ ήταν και αυτά αρνητικά € (12,6) εκ.  

o Το µετοχικό κεφάλαιο τη̋ Εταιρεία̋ διαιρείται σε 63.697.153 κοινέ̋ ονοµαστικέ̋ µετοχέ̋ 

ονοµαστική̋ αξία̋ € 1,34, εκ των οποίων 22.390 είναι ίδιε̋. 

 
 

 

 

Ο Κ. ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΜΠΕΛΛΕΣ, ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ∆ΗΛΩΣΕ: 

 

“Ο Όµιλό̋ µα̋ αποδεικνύει δια των αποτελεσµάτων του α’ τριµήνου 2014 ότι κυρίω̋ οι µεθοδικέ̋ και 

επίµονε̋ προσπάθειε̋ βελτίωση̋ τη̋ λειτουργία̋ µα̋, παρ’ όλε̋ τι̋ πολυεπίπεδε̋ αντιξοότητε̋, 

απέφεραν ένα αισιόδοξο θετικό αποτέλεσµα στην λειτουργική µα̋ επίδοση ( ΕΒΙTDA προ βιολογικών) 

σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του 2013.  

 

Η συνέχιση των προσπαθειών αυτών, σε συνδυασµό µε την εξεύρεση λύσεων που θα ενδυναµώσουν 

την ανταγωνιστικότητα των πρὀόντων µα̋ ιδίω̋ στην διεθνή αγορά, καθώ̋ και η πρόοδο̋ τη̋ 

διαδικασία̋ αναδιάρθρωση̋ του δανεισµού του Οµίλου, αποτελούν τα θεµέλια για την ανάκαµψη τη̋ 

δραστηριότητα̋ µα̋. “ 
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Σελ. 2222 από 4 

 

 

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ   

 

o Οι πωλήσει̋ των πρὀόντων ιχθυοκαλλιέργεια̋ (ψάρια, γόνο̋ και άλλα συναφή πρὀόντα και 

υπηρεσίε̋) ανήλθαν σε € 38,9 εκ.  έναντι € 40 εκ. το τρίµηνο του 2013 λόγω µειωµένων πωλήσεων 

γόνου.   

o Οι πωλήσει̋ των ιχθυοτροφών διαµορφώθηκαν σε € 1,6 εκ. (µείωση € 0,4 εκ.).   

o Οι πωλήσει̋ των αγρο-πτηνοτροφικών πρὀόντων (διατίθενται µέσω τη̋ 100% θυγατρική̋ 

KEGOagri) και των εξοπλισµών ανήλθαν σε € 3 εκ. (αύξηση  €0,4 εκ.) 

o Οι πωλήσει̋ εκτό̋ Ελλάδα̋ ανήλθαν σε € 35,5 εκ. και αντιστοιχούν στο 82% των συνολικών 

πωλήσεων.   

 

 

 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 

 

o Οι καθαρέ̋ επενδύσει̋ σε πάγια και εξοπλισµό και θυγατρικέ̋ ήταν σταθερέ̋ και ανήλθαν σε € 1 

εκ.  

o Στι̋ 31 Μαρτίου 2014, ο καθαρό̋ τραπεζικό̋ δανεισµό̋ ήταν € 218,9 εκ. έναντι € 222,7 εκ. στο 

τέλο̋ τη̋ οικονοµική̋ χρήση̋ του 2013.   Ο συνολικό̋ τραπεζικό̋ δανεισµό̋ ήταν € 226,6 έναντι € 

231,9 στι̋ 31 ∆εκεµβρίου 2013.  Αντίστοιχα, τα συνολικά ταµειακά διαθέσιµα ήταν € 7,8 εκ. έναντι 

€ 9,1 εκ. 

 

 

 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ  

 

o Οι προοπτικέ̋ του κλάδου τη̋ µεσογειακή̋ ιχθυοκαλλιέργεια̋ για το 2014 φαίνεται να είναι 

θετικέ̋.  

o Η οικονοµική κρίση τη̋ ελληνική̋ οικονοµία̋ δεν επηρεάζει σηµαντικά τι̋ πωλήσει̋ του Οµίλου, 

καθώ̋ η πλειονότητα αυτών γίνεται παραδοσιακά στι̋ χώρε̋ του εξωτερικού. Μάλιστα, η 

∆ιοίκηση του Οµίλου εκτιµά πω̋ δεν θα υπάρξει πρόβληµα διάθεση̋ των πρὀόντων µα̋, λόγω 

τη̋ ισχυρή̋ πελατειακή̋ τη̋ βάση̋ και των εκτεταµένων δικτύων που διαθέτουµε. 

o Ο όµιλο̋ Νηρέα κατέχει ηγετική θέση και υψηλή τεχνογνωσία σε ένα κλάδο που συµβάλλει σε 

µεγάλο βαθµό στι̋ εξαγωγέ̋ τη̋ ελληνική̋ οικονοµία̋ και στην περιφερειακή ανάπτυξη τη̋ 

χώρα̋. 

o Ακόµη και υπό τι̋ πλέον δυσµενεί̋ συνθήκε̋ που χαρακτηρίζουν την ελληνική οικονοµία 

καταφέρνει να σηµειώσει θετικέ̋ λειτουργικέ̋ ταµειακέ̋ ροέ̋ και να συνεχίσει το πρόγραµµα 

αναδιάρθρωση̋ που υλοποιεί. 

o Πιστεύουµε ότι σε συνεργασία µε τι̋ πιστώτριε̋ τράπεζε̋, θα αντιµετωπίσουµε επιτυχώ̋ το 

ζήτηµα τη̋ χρηµατοδότηση̋, προκειµένου ο Όµιλο̋ να εισέλθει στη νέα φάση τη̋ αναπτυξιακή̋ 

του πορεία̋.   
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Σελ. 3333 από 4 

Βασικά Μεγέθη Οµίλου

εκ. € 3M 2014 3M 2013 12M 2013

Όγκος πωληθέντων ψαριών (χιλ. τόνοι) 7,3 8,1 32,9

Πωλήσεις 43,51        44,58      198,58

EBITDA προ επίπτωσης βιολογικών 1,83         (0,61)       (13,80)        

ΕΒΙTDA µετά την επίπτωση βιολογικών (10,56)      7,05        (60,17)        

Κέρδη /(ζηµίες) προ φόρων (ΕΒΤ) (15,58)      2,27        (87,43)        

Κέρδη /(ζηµίες)  µετά από φόρους (EΑT) -Όµιλος (12,41)      (2,35)       (75,48)        

Κέρδη (ζηµίες) ανά µετοχή - σε € (0,1974) (0,0288) (1,1791)

Σύνολο ενεργητικού 359,57      467,52     388,73

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Οµίλου 45,25        134,41     57,69

Καθαρός τραπεζικός δανεισµός 218,81      211,37     222,71

Λειτουργικές ταµειακές ροές 5,51         6,14        7,19           

Ταµειακές ροές επενδύσεων (0,97)        (1,15)       (6,66)         

Χρηµατοιοικονοµικές ταµειακές ροές (4,36)        (2,65)       1,22           
 

 

 

 

ΠΡΟΦΙΛ ΟΜΙΛΟΥ 

 

Ο ΝΗΡΕΑΣ είναι η µεγαλύτερη εταιρεία στο χώρο τη̋ µεσογειακή̋ ιχθυοκαλλιέργεια̋, παράγει σε 3 χώρε̋ 

(Ελλάδα, Τουρκία, Ισπανία) και κατέχει ηγετικέ̋ θέσει̋ σε όλα τα πρὀόντα του:  ψάρια, γόνο, ιχθυοτροφέ̋.  

Είναι πλήρω̋ καθετοποιηµένο̋ και διαθέτει 42 ιχθυοτροφεία, 5 γεννητικού̋ σταθµού̋, 4 µονάδε̋ προ-

πάχυνση̋, ερευνητικό κέντρο, 5 συσκευαστήρια, µονάδα επεξεργασία̋ ιχθύων, 2 εργοστάσια ιχθυοτροφών, 

εταιρεία παραγωγή̋  εξοπλισµού ιχθυοκαλλιεργειών και εταιρεία διάθεση̋ πρὀόντων αναπαραγωγή̋, 

διατροφή̋, εξοπλισµού και υγεία̋ σε πτηνοτρόφου̋ και κτηνοτρόφου̋.  Ο Όµιλο̋ έχει εξαγωγικό 

χαρακτήρα και κατέχει, στην Ελλάδα, την 1η θέση στον τοµέα τροφίµων σε εξαγωγέ̋.    

Ο ΝΗΡΕΑΣ ακολουθεί αρχέ̋ εταιρική̋ κοινωνική̋ ευθύνη̋ και βιώσιµη̋ ανάπτυξη̋ και  έχει βραβευθεί για 

τι̋ περιβαλλοντολογικέ̋ του επιδόσει̋.  Είναι πιστοποιηµένο̋ για βιολογική καλλιέργεια και σύµφωνα µε 

τα πρότυπα ISO 9001: 2000, ISO 14001: 2004, ISO 22000: 2005, BRC standards και Global GAP. 

Πρόσθετη πληροφόρηση για την Εταιρεία είναι διαθέσιµη στην ιστοσελίδα τη̋   www.nireus.com 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΕΝ∆ΥΤΕΣ        

 

Κα. Μαρία Κωτσοβού, ∆ιευθύντρια Σχέσεων µε Επενδυτέ̋ Οµίλου  210 66 98 335  m.kotsovou@nireus.com 

 

 
 

 

 

 

 

Οικονοµικό Ηµερολόγιο 2014 

 

Ανακοίνωση Αποτελεσµάτων Έτου̋  2013:  ∆ευτέρα, 31 Μαρτίου 2014 

Ανακοίνωση Αποτελεσµάτων Τριµήνου 2014:   Παρασκευή, 30 Μα˙ου 2014 

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση:  ∆ευτέρα, 30 Ιουνίου 2014  

Ανακοίνωση Αποτελεσµάτων  Εξαµήνου 2014:  Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2014 

Ανακοίνωση Αποτελεσµάτων Εννεαµήνου 2014:  Παρασκευή, 28 Νοεµβρίου 2014 
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Σελ. 4444 από 4 

 

∆ήλωση αποποίηση̋ ευθύνη̋ 

Σε αυτήν την παρουσίαση περιέχονται µελλοντικέ̋ εκτιµήσει̋, οι οποίε̋ περιλαµβάνουν αναλύσει̋ και παρατηρήσει̋ σύµφωνα µε 

του̋ αντικειµενικού̋ στόχου̋ και τη στρατηγική του Οµίλου, καθώ̋ και τα αποτελέσµατα εργασιών, λαµβάνοντα̋ υπόψη την 

αβεβαιότητα του περιβάλλοντο̋ και λοιπού̋ παράγοντε̋ κινδύνου. Παρά όλα αυτά, εκ φύσεω̋, αυτέ̋ οι µελλοντικέ̋ εκτιµήσει̋ 

βασίζονται σε γενικέ̋ και ειδικέ̋ υποθέσει̋, αβεβαιότητε̋ και συγκυρίε̋. Υπάρχει ο κίνδυνο̋ οι εκτιµήσει̋ αυτέ̋ να µην 

εκπληρωθούν. Εφιστούµε την προσοχή των αναγνωστών να µην στηριχθούν αποκλειστικά σε αυτέ̋ τι̋ µελλοντικέ̋ εκτιµήσει̋, 

καθώ̋ διάφοροι παράγοντε̋ µπορούν να δηµιουργήσουν σηµαντική παρέκκλιση των µελλοντικών αποτελεσµάτων του Οµίλου σε 

σχέση µε αυτού̋ του̋ στόχου̋. Οι µελλοντικέ̋ εκτιµήσει̋ µπορούν να επηρεασθούν ειδικά από συντελεστέ̋, όπω̋ οι διακυµάνσει̋ 

στι̋ τιµέ̋ των ψαριών και στι̋ τιµέ̋ των πρώτων υλών, η  επίδραση του ανταγωνισµού στου̋ τοµεί̋ των δραστηριοτήτων του 

Οµίλου, οι αλλαγέ̋ σε οικονοµικέ̋, θεσµικέ̋ και τεχνολογικέ̋ συνθήκε̋. Σηµειώνεται ότι ο εν λόγω κατάλογο̋ δεν είναι πλήρη̋. 

Στηριζόµενοι σε µελλοντικέ̋ εκτιµήσει̋ για τη λήψη αποφάσεων, οι επενδυτέ̋ πρέπει να λαµβάνουν υπόψη του̋ τα ανωτέρω, 

καθώ̋ και άλλου̋ αστάθµητου̋ παράγοντε̋ και γεγονότα. 


