
ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013                  ∆ελτίο Τύπου 
Αθήνα, 30 Αυγούστου 2013 

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

___________________________________________________________________________________________ 
 Σελ. 1 από 4 

 

 
 

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 

 
ΑΥΞΗΣΗ 5% ΣΤΟΝ ΟΓΚΟ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΠΑΡΑ ΤΗ 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΒΡΑ∆ΥΝΣΗ 

 
 
 
ΚΥΡΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013   
 

o Οι συνολικές πωλήσεις του Οµίλου ΝΗΡΕΑ 
παρέµειναν σταθερές παρά την επιδείνωση της 
οικονοµικής κρίσης η οποία έχει επηρεάσει κυρίως 
τις παραδοσιακές, για τα προϊόντα µας, αγορές της 
Νότιας Ευρώπης.  Κατά το εξάµηνο του 2013, οι 
συνολικές πωλήσεις ανήλθαν σε € 97,2 εκ. έναντι € 
97,6 εκ. το εξάµηνο του 2012. 

o Οι πωλήσεις ψαριών, που αποτελούν το 80% των 
συνολικών πωλήσεων, σηµείωσαν αύξηση 5,1% σε 
όγκο και ήταν σταθερές σε αξία έναντι της 
αντίστοιχης περυσινής περιόδου.  Η µεσοσταθµική 
τιµή πώλησης ψαριών ήταν µειωµένη λόγω 
διαφορών στο προϊοντικό µίγµα και υποχώρησης 
της τιµής των µικρότερων µεγεθών. 

o Οι λειτουργικές δαπάνες της περιόδου παρέµειναν 
σταθερές (€ 83,8 εκ.) παρά την αύξηση του όγκου πωλήσεων και την σηµαντική αύξηση, κατά 
µέσον όρο 15% περίπου, των τιµών των πρώτων υλών για τροφές.   

o Συνεχίστηκε η δηµιουργία θετικών ταµειακών ροών.  Στο εξάµηνο του 2013, οι λειτουργικές 
ταµειακές ροές ανήλθαν σε € 8,6 εκ. έναντι € 8,1 εκ. το εξάµηνο του 2012.  Οι ταµειακές ροές 
από λειτουργικές δραστηριότητες και κεφαλαιακές επενδύσεις (free cash flow) ανήλθαν σε € 
5,3 εκ. έναντι € 6 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο λόγω αυξηµένων επενδύσεων. 

o Τα αποτελέσµατα επηρεάστηκαν από τη µείωση της εύλογης αξίας των βιολογικών 
αποθεµάτων, καθώς και έκτακτες προβλέψεις και πρόσθετους φόρους. 

o Η καθαρή εύλογη αξία των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων κατά την λήξη του εξαµήνου 
2013 ήταν µειωµένη κατά € (11,6) εκ. έναντι µείωσης € (7,1) εκ. την αντίστοιχη περυσινή 
περίοδο λόγω της χαµηλότερης µέσης τιµής των µικρών µεγέθους ψαριών και του αυξηµένου 
κόστους παραγωγής.  Υπενθυµίζεται ότι, 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.    

o Παράλληλα, ο Όµιλος σχηµάτισε έκτακτες προβλέψεις συνολικού ύψους € 7,8 εκ., εκ των 
οποίων τα € 6,3 εκ. αφορούν συνδεδεµένες εταιρείες και επιβάρυναν τις χρηµατοοικονοµικές 
δαπάνες, και το € 1,5 εκ. αφορά πελάτες και επιβάρυνε τις λειτουργικές δαπάνες.  Επί πλέον, 
η αύξηση του εταιρικού φορολογικού συντελεστή από 20% σε 26%, επιβάρυνε τα αποτελέσµατα 
µε πρόσθετο αναβαλλόµενο φόρο € 2,7 εκ.  

o Συνεπώς, τα συνολικά προ φόρων αποτελέσµατα ήταν αρνητικά € (9,3) εκ., έναντι θετικών € 
2,1 εκ. της αντίστοιχης περιόδου του προηγούµενου έτους και τα αποτελέσµατα µετά από 
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φόρους που αντιστοιχούν στους µετόχους της µητρικής ήταν αρνητικά € (10,9) εκ. από θετικά € 
1,7  εκ. το εξάµηνο του 2012.   

o Τον Ιούλιο του 2013, ο αριθµός των µετοχών αυξήθηκε κατά 13.877 µετοχές από τη µετατροπή 
1.500 οµολογιών αξίας € 18.735 (από το µετατρέψιµο οµολογιακό δάνειο που εκδόθηκε τον 
Ιούλιο του 2007).  Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας διαιρείται σε 63.697.153 κοινές 
ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας €1,34, εκ των οποίων 22.390 είναι ίδιες. 

 
 
Ο Κ. ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΜΠΕΛΛΕΣ, ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ∆ΗΛΩΣΕ: 
 
“Και κατά το πρώτο εξάµηνο του 2013, συνεχίστηκε η επιδείνωση του γενικότερου οικονοµικού 
περιβάλλοντος (ύψος επιτοκίων, περιορισµένη ρευστότητα) και η άνοδος του κόστους των πρώτων υλών 
που επηρεάζει αρνητικά τον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών. 
 
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο Όµιλός µας συνέχισε να αυξάνει τον όγκο πωλήσεων του σε ψάρι, να 
διευρύνει τη παρουσία του στις διεθνείς αγορές, και να επιτυγχάνει θετικές ταµειακές ροές. 
Ταυτόχρονα, συνέχισε τις επενδύσεις  για περιορισµό του κόστους προκειµένου να αυξηθεί η 
παραγωγικότητα της λειτουργίας και να καταστεί περισσότερο ανταγωνιστικός. 
 
Παρά τις τρέχουσες δυσκολίες, πεποίθησή µας είναι ότι ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας αποτελεί µίας 
από τις καλύτερες δραστηριότητες διεθνώς µε ιδιαίτερα αξιόλογες µακροπρόθεσµες προοπτικές.  
Εποµένως, και για το υπόλοιπο του 2013, θα εστιάζουµε στη βελτίωσης της αποδοτικότητας και στην 
υγιή οργανική λειτουργία, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η περαιτέρω ανάπτυξή µας στο µέλλον.  
Παράλληλα, διεξάγουµε συζητήσεις µε τις τράπεζες για την επίτευξη της βέλτιστης αναδιάρθρωσης του 
δανεισµού µας ». 
 
 
ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ   
 

o Οι πωλήσεις των προϊόντων 
ιχθυοκαλλιέργειας (ψάρια, γόνος και 
άλλα συναφή προϊόντα και υπηρεσίες) 
ανήλθαν σε € 86 εκ.  έναντι € 87,1 εκ. 
το εξάµηνο του 2012 λόγω µειωµένων 
πωλήσεων γόνου.   

o Οι πωλήσεις των ιχθυοτροφών 
διαµορφώθηκαν σε €5,5 εκ.,  
σηµειώνοντας αύξηση € 1,4 εκ.   

o Οι πωλήσεις των αγρο-πτηνοτροφικών 
προϊόντων (διατίθενται µέσω της 100% 
θυγατρικής KEGOagri) και των εξοπλισµών 
ανήλθαν σε €5,7 εκ. (µείωση €0,7 εκ.) 

o Οι πωλήσεις εκτός Ελλάδας ανήλθαν σε € 76,6 
εκ. (αύξηση 1%) και αντιστοιχούν στο 79% των 
συνολικών πωλήσεων.   

 
 
 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 
 

o Οι καθαρές επενδύσεις σε πάγια, εξοπλισµό και θυγατρικές ήταν αυξηµένες σε  € 3,3 εκ. 
(αύξηση €1,2 εκ.) λόγω της ολοκλήρωσης εξοπλισµού νέου µεγάλου συσκευαστηρίου στον 
Αστακό Αιτωλοακαρνανίας.  Η επένδυση πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια του επιχειρηµατικού 

Ιχθυοκαλλιέργεια Ιχθυοτροφές Λοιπά

87,1

4,1 6,4

86,0

5,5 5,7

Πωλήσεις ανά τοµέα για 3M 2012 & 3Μ 2013 (εκ. €)

6M 2012

6M 2013

Ελλάδα
21%Ε.Ε.

62%

Λοιπές Χώρες
17%

Κατανοµή Πωλήσεων 6M 2013



Αθήνα, 30 Αυγούστου 2013 

_____________________________________________________ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ__________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
Σελ. 3 από 4 

σχεδίου του Οµίλου που προβλέπει τη συγκέντρωση τον εγκαταστάσεων µε στόχο τη µείωση 
του κόστους παραγωγής. 

o Στις 30 Ιουνίου 2013, ο συνολικός τραπεζικός δανεισµός ήταν € 222,9 εκ. έναντι € 224,3 εκ. 
στο τέλος της οικονοµικής χρήσης του 2012.   Αντίστοιχα, τα συνολικά ταµειακά διαθέσιµα 
ήταν € 11,4 εκ. έναντι € 7,9 εκ. 

 
 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ  
 

o Η παγκόσµια ζήτηση για θαλασσινά υπερβαίνει την προσφορά και παρατηρείται µία 
αυξανόµενη ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον που µετατοπίζει τη ζήτηση από την ελεύθερη 
αλιεία στην υδατοκαλλιέργεια.   

o Για το 2013, επειδή ο Όµιλος εξάγει το 90% των ψαριών που παράγει,  δεν αναµένεται να 
υπάρξει σηµαντική επιρροή στις πωλήσεις του από τη συνεχιζόµενη κρίση στην Ελλάδα.   

o 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, 

o Για το 2013, οι τιµές των πρώτων υλών για τις ιχθυοτροφές αναµένεται να διατηρηθούν σε 
υψηλά επίπεδα.   

 
 
Βασικά Μεγέθη
εκ. € 6M 2013 6M 2012 12M 2012
Όγκος πωληθέντων ψαριών (χιλ. τόνοι) 15,9 15,1 31,6

Πωλήσεις 97,19        97,61      202,16
EBITDA  6,73         13,67      7,33           
Κέρδη /(ζηµίες) προ φόρων (ΕΒΤ) (9,31)        2,03        (1,63)         
Κέρδη /(ζηµίες)  µετά από φόρους (EΑT) -Όµιλος (12,46)      1,55        (13,17)        
Κέρδη ανά µετοχή - σε € (0,1721) 0,0267 (0,2093)

Σύνολο ενεργητικού 460,72      495,01     470,40
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 122,75      154,51     137,67
Καθαρός τραπεζικός δανεισµός 211,59      218,57     216,45

Λειτουργικές ταµειακές ροές 8,59         8,10        14,16         
Ταµειακές ροές επενδύσεων (3,23)        (1,99)       (5,22)         
Χρηµατοιοικονοµικές ταµειακές ροές (5,24)        (8,22)       (14,08)        

 
 

 
 
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, 6 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 


