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ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2012 

 

ΣΤΑΘΕΡΗ  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ  

ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ  ΣΕ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ +21% ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ +7% 

 

 

ΚΥΡΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2012  

o Οι συνολικέ̋ πωλήσει̋ του οµίλου ΝΗΡΕΑ αυξήθηκαν 

κατά 3% σε € 155,8 εκ., τροφοδοτούµενε̋ από την άνοδο 

των εξαγωγών και των όγκων πωληθέντων ψαριών. 

o Οι πωλήσει̋ στι̋ νέε̋ αγορέ̋ (χώρε̋ εκτό̋ ΕΕ) 

συνέχισαν να αναπτύσσονται δυναµικά (+21%) 

συµβάλλοντα̋ στην άνοδο των εξαγωγών σε € 121,9 εκ. 

(+7%). 

o Οι πωλήσει̋ ψαριών ανήλθαν σε € 126,2 εκ., 

σηµειώνοντα̋ αύξηση 5,6%. 

o Τα λειτουργικά κέρδη του Οµίλου προ φόρων, τόκων, 

αποσβέσεων και τη̋ επίδραση̋ τη̋ αποτίµηση̋ των 

βιολογικών αποθεµάτων αυξήθηκαν  σε € 21,7 εκ., 

έναντι € 20,7 εκ. το εννεάµηνο του 2011. 

o Οι λειτουργικέ̋ ταµειακέ̋ ροέ̋ ενισχύθηκαν στα € 14,1 

εκ. και οι ταµειακέ̋ ροέ̋ από λειτουργικέ̋ 

δραστηριότητε̋ και κεφαλαιακέ̋ επενδύσει̋ (free cash flow)  ήταν βελτιωµένε̋ στα € 10,4 εκ. 

έναντι € 8,5 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2011. 

o Παρά την αύξηση των λειτουργικών κερδών, τα καθαρά αποτελέσµατα του οµίλου ΝΗΡΕΑ 

µειώθηκαν λόγω τη̋ επίδραση̋ τη̋ αποτίµηση̋ των βιολογικών αποθεµάτων.  Σύµφωνα µε το 

∆ιεθνέ̋ Λογιστικό Πρότυπο 41, η συγκριτική λογιστική διαφορά τη̋ αποτίµηση̋ των 

βιολογικών αποθεµάτων επηρεάζει τα καθαρά αποτελέσµατα. 

o Η λογιστική διαφορά τη̋ αποτίµηση̋ των βιολογικών αποθεµάτων στο τέλο̋ του εννεαµήνου 

2012 ήταν αρνητική € (13) εκ. έναντι θετική̋ επίδραση̋ € 2 εκ. στο τέλο̋ του εννεαµήνου 2011.  

Εποµένω̋, τα καθαρά αποτελέσµατα του Οµίλου ήταν αρνητικά € (6,5) εκ. από θετικά € 6,4 εκ. 

την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Τα καθαρά αποτελέσµατα που αντιστοιχούν στου̋ µετόχου̋ 

τη̋ µητρική̋ επηρεάστηκαν επίση̋ από την επίδραση τη̋ αποτίµηση̋ των βιολογικών 

αποθεµάτων και ήταν αρνητικά € (6,6) εκ. - € (0,1035) ανά µετοχή. 

o Ο καθαρό̋ τραπεζικό̋ δανεισµό̋ µειώθηκε κατά € 9,5 εκ. έναντι του εννεαµήνου του 2011. 

o Τον Ιούλιο του 2012, αναδιαρθρώθηκε µέρο̋ του τραπεζικού δανεισµού (€24 εκ.)  µε την τριετή 

επιµήκυνση του µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου, που εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2007, έω̋ 

τον Ιούλιο του 2015.  

9M 2010 9M 2011 9M 2012

109,1

32,6
29,6

126,2
119,6

31,5

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

110,0

120,0

130,0

140,0

150,0

Πωλήσεις ψαριών (εκ. €)

Άλλες πωλήσεις (εκ. €)



Αθήνα, 29 Νοεµβρίου 2012    

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ__________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

Σελ. 2222 από 4 

Ιχθυοκαλλιέργεια Ιχθυοτροφές Λοιπά
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o Τον Οκτώβριο του 2012, ο αριθµό̋ των µετοχών αυξήθηκε κατά 30.993 µετοχέ̋ από τη 

µετατροπή 3.350 οµολογιών αξία̋ € 41.842 (από το µετατρέψιµο οµολογιακό δάνειο που 

εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2007).  Το µετοχικό κεφάλαιο τη̋ εταιρία̋ διαιρείται σε 63.683.276 

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: 

 

«Οι ενέργειέ̋ µα̋ για την ανάπτυξη των πωλήσεων και των εξαγωγών, τη βελτίωση των ταµειακών µα̋ 

ροών και τη µείωση του χρέου̋ οδήγησαν στη βελτίωση των λειτουργικών µα̋ αποτελεσµάτων παρά  το 

δύσκολο οικονοµικό περιβάλλον.  Αυξήσαµε τη διείσδυσή µα̋ στι̋ νέε̋ αγορέ̋, δίνοντα̋ ώθηση στι̋ 

εξαγωγέ̋ µα̋, και πετύχαµε υψηλέ̋ λειτουργικέ̋ ταµειακέ̋ ροέ̋, παρά τη σηµαντική αύξηση του 

κόστου̋ των πρώτων υλών. 

 

Οι δράσει̋ αυτέ̋ θα συνεχιστούν, καθώ̋ εφαρµόζουµε το επιχειρηµατικό µα̋ σχέδιο που 

επικεντρώνεται στον αυστηρό έλεγχο του κόστου̋, παραµένοντα̋ σε υψηλά επίπεδα ποιότητα̋ και 

καινοτοµία̋, σε πρωτοβουλίε̋ για την αύξηση τη̋ παραγωγικότητα̋, στη µεγιστοποίηση των 

ταµειακών ροών και στη µείωση του δανεισµού.». 

 

 

 

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ   

 

o Οι πωλήσει̋ των πρὀόντων 

ιχθυοκαλλιέργεια̋ (ψάρια, 

γόνο̋ και άλλα συναφή 

πρὀόντα και υπηρεσίε̋) 

ανήλθαν στα €137,6 εκ.  

έναντι €130,9 εκ. το 

εννεάµηνο του 2011, 

σηµειώνοντα̋ αύξηση 5,1%..  

Οι όγκοι πωλήσεων ψαριών 

ανήλθαν στου̋ 23.7 χιλ. 

τόνου̋, αύξηση +5,4% ενώ η 

µέση τιµή παρέµεινε σταθερή έναντι τη̋ αντίστοιχη̋ περιόδου του 2011. 

o Οι πωλήσει̋ των ιχθυοτροφών διαµορφώθηκαν σε €8,5 εκ.,  σηµειώνοντα̋ µείωση €2,9 εκ., 

καθώ̋ περισσότερε̋ τροφέ̋ χρησιµοποιούνται για ιδία κατανάλωση.   

o Οι πωλήσει̋ των αγρο-

πτηνοτροφικών πρὀόντων 

(διατίθενται µέσω τη̋ 100% 

θυγατρική̋ KEGOagri) και των 

εξοπλισµών ανήλθαν σε €9,7 εκ., 

και ήταν αυξηµένε̋ κατά € 0,8 εκ. 

o Οι πωλήσει̋ εκτό̋ Ελλάδα̋ 

ανήλθαν σε € 121,9 εκ. (αύξηση 
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6,8%) και αντιστοιχούν στο 78,2% των συνολικών πωλήσεων.  Οι πωλήσει̋ σε νέε̋ αγορέ̋ 

(χώρε̋ εκτό̋ ΕΕ) σηµείωσαν δυναµική ανάπτυξη 21% και ανήλθαν σε € 25,6 εκ. που αντιστοιχεί 

στο 16,4% των συνολικών πωλήσεων έναντι 14% το εννεάµηνο του 2011.  

 

 

 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 

. 

o Οι καθαρέ̋ επενδύσει̋ σε πάγια, εξοπλισµό και θυγατρικέ̋ ανήλθαν σε €3,7 εκ. έναντι € 5 εκ. 

το εννεάµηνο του 2011, λόγω τη̋ συνεχιζόµενη̋ συγκέντρωση̋ των µονάδων του Οµίλου σε 

µεγάλα παραγωγικά κέντρα. 

o Στι̋ 30 Σεπτεµβρίου 2012, ο τραπεζικό̋ δανεισµό̋ ήταν € 231,5 και τα ταµειακά διαθέσιµα € 

16,9 εκ.  Αντίστοιχα, ο  καθαρό̋ δανεισµό̋ µειώθηκε κατά €9,5 εκ, σε σύγκριση µε το 

εννεάµηνο του 2011, και ήταν €214,7  εκ. 

 

 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ  

 

o Οι τιµέ̋ των πρώτων υλών για τι̋ ιχθυοτροφέ̋ και το κόστο̋ µεταφορών αναµένεται να 

διατηρηθούν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.  

o Η συνεχιζόµενη κρίση στην Ελλάδα δεν αναµένεται να έχει σηµαντική επιρροή στι̋ πωλήσει̋ 

ψαριών καθώ̋ το 90% τη̋ παραγωγή̋ ψαριών που παράγει ο Όµιλο̋ εξάγεται.  Αν και είναι 

δύσκολο να αξιολογηθούν οι πραγµατικέ̋ συνέπειε̋  του ασταθού̋ οικονοµικού 

περιβάλλοντο̋ που επικρατεί στην Ευρώπη, υπάρχουν βάσιµοι λόγοι που µα̋ κάνουν να 

πιστεύουµε ότι ο κλάδο̋ τη̋ ιχθυοκαλλιέργεια̋ λαβρακιού και τσιπούρα̋, όπω̋ και ο κλάδο̋ 

τροφίµων, θα επηρεαστεί σε µικρότερο βαθµό από άλλου̋ κλάδου̋, 

 

 

 

 

 

Βασικά Μεγέθη

εκ. € 9M 2012 9M 2011 12M 2011
Όγκος πωληθέντων ψαριών (χιλ. τόνοι) 23,7 22,5 29,2

Πωλήσεις 155,76       151,11     196,93
EBITDA πριν την επίπτωση των 

βιολογικών αποθεµάτων 21,69         20,66       23,6
Επίπτωση βιολογικών αποθεµάτων (12,99)       2,00         (2,00)           
EBITDA  µετά την επίπτωση των 

βιολογικών αποθεµάτων 8,70           22,66       21,61          
Κέρδη µετά από φόρους (EΑT) -Όµιλος (6,46)         6,39         0,24            
Κέρδη ανά µετοχή - σε € (0,1035) 0,2541 0,1499 

Σύνολο ενεργητικού 487,38       508,32     498,42
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 146,08       159,14     152,37
Καθαρός τραπεζικός δανεισµός 214,65       224,11     224,43
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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, 3 

µονάδε̋ προ-πάχυνση̋, 1 ερευνητικό κέντρο, 8 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 µε ISO 9001: 2000, ISO 14001: 2004, 

ISO 22000: 2005 και τα πρότυπα BRC και Global GAP. 

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

 

 

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΕΝ∆ΥΤΕΣ        

 

Κα. Μαρία Κωτσοβού, ∆ιευθύντρια Σχέσεων µε Επενδυτέ̋ Οµίλου    +30 210 66 98 335

 m.kotsovou@nireus.com 

 

 
 

 
∆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. 

Οικονοµικό Ηµερολόγιο 2012 

 

Ανακοίνωση Αποτελεσµάτων Έτου̋  2011:  Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012 

Ανακοίνωση Αποτελεσµάτων Τριµήνου 2012:  Τετάρτη, 30 Μα˙ου 2012 

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση:  Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2012  

Ανακοίνωση Αποτελεσµάτων  Εξαµήνου 2012:  Πέµπτη, 30 Αυγούστου 2012 

Ανακοίνωση Αποτελεσµάτων Εννεαµήνου 2012:  Πέµπτη, 29 Νοεµβρίου 2012 


