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ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 

 
 
ΚΥΡΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014   
 

o Οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου ΝΗΡΕΑ διαμορφώθηκαν σε € 94,3 εκ. και είναι ελαφρά 
μειωμένες κατά 3% από την αντίστοιχη περίοδο του 2013.   

o Οι πωλήσεις ψαριών, που αποτελούν το 84% των συνολικών πωλήσεων, ήταν σταθερές σε αξία.  
Οι πωλήσεις γόνου και τροφών ήταν μειωμένες λόγω της υιοθέτησης πολιτικής για τον περιορισμό 
του πιστωτικού κινδύνου στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον. 

o Οι πωλήσεις εκτός Ελλάδας ανήλθαν σε € 76,8 εκ. και αντιστοιχούν στο 81% των συνολικών 
πωλήσεων 

o Συνεχίστηκε η δημιουργία θετικών ταμειακών ροών. Στο εξάμηνο του 2014, οι λειτουργικές 
ταμειακές ροές ανήλθαν σε € 14,9 εκ., έναντι € 8,6 εκ. το εξάμηνο του 2013.  Oι ελεύθερες 
ταμειακές ροές (free cash flow) ανήλθαν σε € 12,1 εκ. (αύξηση € 6,8 εκ.).  Παράλληλα, συνεχίστηκαν 
οι ενέργειες για τον έλεγχο των δαπανών, την καλύτερη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης και τη 
μείωση των υποχρεώσεων.  Οι λειτουργικές δαπάνες διαμορφώθηκαν στα € 81,6 εκ. 
καταγράφοντας μείωση € 3 εκ. έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2013.  Τα υπόλοιπα των πελατών 
μειώθηκαν κατά  €8,1 εκ. και των πιστωτών πλην τραπεζών κατά € 9,1 εκ. 

o Οι παραπάνω προσπάθειες  επέδρασαν θετικά στα λειτουργικά αποτελέσματα και τα λειτουργικά 
περιθώρια κέρδους του Ομίλου (πριν την επίπτωση της αποτίμησης των βιολογικών αποθεμάτων).  
Τα κέρδη του Ομίλου προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και της επίδρασης των βιολογικών 
αποθεμάτων (EBITDA προ βιολογικών) ανήλθαν σε € 5,4 εκ. έναντι € 3,5 εκ. το εξάμηνο του 2013, 
σημειώνοντας αύξηση 55%.   

o Η βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας αντισταθμίστηκε από αρνητική επίδραση € (19,3) εκ. 
στην αποτίμηση των βιολογικών αποθεμάτων στην εύλογη αξία, έναντι της 31.12.2013, λόγω της 
μειωμένης ανάπτυξης ψαριών κατά την διάρκεια των χειμερινών μηνών βάσει του βιολογικού τους 
κύκλου.  

o Επομένως τα καθαρά αποτελέσματα σε επίπεδο Ομίλου ήταν αρνητικά € (19,3) εκ. έναντι 
αρνητικών € (12,5) εκ. το εξάμηνο του 2013.  Τα αποτελέσματα μετά από φόρους που 
αντιστοιχούν στους μετόχους της μητρικής ήταν και αυτά αρνητικά € (19,5) εκ. έναντι αρνητικών € 
(11) εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013. 

o Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείται σε 63.697.153 κοινές ονομαστικές μετοχές 
ονομαστικής αξίας €1,34, εκ των οποίων 22.390 είναι ίδιες. 

 
 
Ο Κ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΕΛΛΕΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΔΗΛΩΣΕ: 

“Παρά τις ιδιαίτερα αρνητικές συγκυρίες που χαρακτηρίζουν την ελληνική οικονομία και τον κλάδο μας, ο 
όμιλος ΝΗΡΕΑ συνέχισε να διευρύνει τη παρουσία του στις διεθνείς αγορές και να αυξάνει τη λειτουργική 
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του κερδοφορία, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές και μειώνοντας το 
λειτουργικό του κόστος. 

Συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας αποτελεί μία από τις πλέον δυναμικά 
αναπτυσσόμενες δραστηριότητες διεθνώς, μπορεί να προσφέρει πολλά στη χώρα και να συνεισφέρει στην 
προσπάθεια ανάκαμψης που επιχειρείται στην ελληνική οικονομία. 

Επομένως θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε προς την ίδια κατεύθυνση και για το υπόλοιπο 2014, όπου οι 
συνθήκες στην αγορά δείχνουν σαφώς βελτιωμένες. 

Παράλληλα, βρισκόμαστε σε διαδικασία συνεννόησης με τις πιστώτριες τράπεζες με στόχο την απρόσκοπτη 
χρηματοδότηση των εργασιών και όλα δείχνουν πως σύντομα θα καταλήξουμε σε μια δίκαιη και βιώσιμη 
λύση.” 

 
ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ   
 

o Οι πωλήσεις των προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας (ψάρια, γόνος και άλλα συναφή προϊόντα και 
υπηρεσίες) ανήλθαν σε € 84,4 εκ.  έναντι € 86 εκ. το εξάμηνο του 2013 λόγω μειωμένων πωλήσεων 
γόνου.   

o Οι πωλήσεις των ιχθυοτροφών διαμορφώθηκαν σε € 3,7 εκ. (μείωση € 1,8 εκ.).   
o Οι πωλήσεις των αγρο-πτηνοτροφικών προϊόντων (διατίθενται μέσω της 100% θυγατρικής 

KEGOagri) και των εξοπλισμών ανήλθαν σε € 6,1 εκ. (αύξηση  €0,5 εκ.). 
.   
 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 
 

o Οι καθαρές επενδύσεις σε πάγια και εξοπλισμό διαμορφώθηκαν σε € 2,7 εκ. και ήταν μειωμένες 
κατά € 0,6 εκ. 

o Στις 30 Ιουνίου 2014, ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός ήταν € 216,1 εκ. έναντι € 222,7 εκ. στο 
τέλος της οικονομικής χρήσης του 2013.   Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός παρέμεινε σταθερός, 
έναντι της 31 Δεκεμβρίου 2013, στα € 231,5.  Αντίστοιχα, τα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα ήταν € 
15,4 εκ. έναντι € 9,1 εκ. 

 
 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ  
 

o Οι προοπτικές του κλάδου της μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας για το 2014 φαίνεται να είναι 
θετικές.  

o Η πορεία των τιμών των ψαριών είναι ανοδική, σε αντίθεση με αυτή των πρώτων υλών που 
δείχνει να παρουσιάζει πτωτική τάση. 

o Η οικονομική κρίση της ελληνικής οικονομίας δεν επηρεάζει σημαντικά τις πωλήσεις του Ομίλου, 
καθώς η πλειονότητα αυτών γίνεται παραδοσιακά στις χώρες του εξωτερικού. Μάλιστα, η 
Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά πως δεν θα υπάρξει πρόβλημα διάθεσης των προϊόντων μας, λόγω 
της ισχυρής πελατειακής της βάσης και των εκτεταμένων δικτύων που διαθέτουμε. 
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o Ο όμιλος Νηρέα κατέχει ηγετική θέση και υψηλή τεχνογνωσία σε ένα κλάδο που συμβάλλει σε 
μεγάλο βαθμό στις εξαγωγές της ελληνικής οικονομίας και στην περιφερειακή ανάπτυξη της 
χώρας. 

o Ακόμη και υπό τις πλέον δυσμενείς συνθήκες που χαρακτηρίζουν την ελληνική οικονομία, ο Όμιλος 
καταφέρνει να σημειώσει θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές και να συνεχίσει το πρόγραμμα 
αναδιάρθρωσης που υλοποιεί. 

o Πιστεύουμε ότι σε συνεργασία με τις πιστώτριες τράπεζες, θα αντιμετωπίσουμε επιτυχώς το 
ζήτημα της αναδιάρθρωσης του δανεισμού, προκειμένου ο Όμιλος να εισέλθει στη νέα φάση της 
αναπτυξιακής του πορείας.   
 
Βασικά Μεγέθη Ομίλου

εκ. € 6M 2014 6M 2013 12M 2013
Όγκος πωληθέντων ψαριών (χιλ. τόνοι) 14,8 15,9 31,6

Πωλήσεις 94,27        97,19      198,58
EBITDA προ επίπτωσης βιολογικών 5,36         3,47        (13,80)        
EBITDA μετά την επίπτωση βιολογικών (13,98)      6,73        (60,17)        
Κέρδη (ζημίες) προ φόρων (ΕΒΤ) (24,45)      (9,31)       (87,43)        
Κέρδη (ζημίες)  μετά από φόρους (EΑT) -Όμιλος (19,32)      (12,46)     (75,48)        
Κέρδη (ζημίες) ανά μετοχή - σε € (0,3056) (0,1721) (1,1791)

Σύνολο ενεργητικού 354,34      460,72     388,73
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Ομίλου 38,41        122,75     57,69
Καθαρός τραπεζικός δανεισμός 216,08      211,59     222,71

Λειτουργικές ταμειακές ροές 14,87        8,59        7,19           
Ταμειακές ροές επενδύσεων (2,62)        (3,23)       (6,66)         
Χρηματοοικονομικές ταμειακές ροές (8,52)        (5,24)       1,22           

 
 

 
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, 4 μονάδες προ-
πάχυνσης, ερευνητικό κέντρο, 5 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 σε εξαγωγές στον τομέα τροφίμων.    
Ο ΝΗΡΕΑΣ ακολουθεί αρχές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και βιώσιμης ανάπτυξης και  έχει βραβευθεί για 
τις περιβαλλοντολογικές του επιδόσεις.  Είναι πιστοποιημένος 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 της   www.nireus.com 
 
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ        
 

Κα. Μαρία Κωτσοβού, Διευθύντρια Σχέσεων με Επενδυτές Ομίλου  210 66 98 335  m.kotsovou@nireus.com 
 

http://www.nireus.com
mailto:m.kotsovou@nireus.com
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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. 

Οικονομικό Ημερολόγιο 2014 
 

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Έτους  2013:  Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014 
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Τριμήνου 2014:   Παρασκευή, 30 Μαΐου 2014 
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση:  Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2014  
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων  Εξαμήνου 2014:  Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2014 
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2014:  Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014 
 

 


