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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2007 

 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΟ∆ΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ 

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ, υπό την προεδρία του κ. Αριστείδη Μπελλέ, ανακοινώνει τα 
αποτελέσµατα έτους 2007.  
 
ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2007 (ΟΜΙΛΟΣ) 

• Πωλήσεις  
€ 214,3 εκ. αύξηση 32,7%  
 

• EBITDA 
€37,8 εκ. αύξηση 38%   

 

• Κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα 
µειοψηφίας 

       €10,4 εκ. αύξηση 15%  
 
• Μέρισµα    
       €0,10 ανά µετοχή αύξηση 25% 

 
 
 
ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2007 (ΕΤΑΙΡΕΙΑ) 

• Πωλήσεις  
€ 184,1 εκ. αύξηση 19%  
 

• EBITDA 
€26 εκ. αύξηση 21%   

 

• Κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα 
µειοψηφίας 

       €9,8 εκ. σταθερά  
 
 

 
 
ΚΥΡΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟ 2007 
 
• Ισχυρή ανάπτυξη σε όλα τα µεγέθη.  

o Οι πωλήσεις ανήλθαν σε €214,3 εκ. έναντι €161,5 εκ. 
το 2006 και €138,1 εκ. το 2005 (αύξηση 32,7%). 

o Τα κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα 
µειοψηφίας διαµορφώθηκαν στα €10,4 εκ. έναντι €9 
εκ. το 2006 και €7,46 εκ. το 2005 (αυξηµένα κατά 
15%). 

o Προτεινόµενο µέρισµα: €0,10 ανά µετοχή. 
• ∆ιεθνής εξάπλωση µέσω εξαγορών στην Ελλάδα ( Kego, 

Red Anchor ), Ισπανία ( Predomar ) και Τουρκία (Carbon). 
• Απόκτηση σηµαντικής συµµετοχής στην νορβηγική εταιρία 

ιχθυοκαλλιέργειας Marine Farms ASA.   
• Λανσάρισµα επώνυµου ψαριού σε συνεργασία µε την   

αλυσίδα Σ/Μ AB Βασιλόπουλος. 
• Έναρξη λειτουργίας της πρώτης ελληνικής µονάδας 

χερσαίας παραγωγής γόνου 10 γρ. στην Θεσπρωτία. 
• Πώληση του κλάδου ζαχαρωδών (Σαραντής) τον ∆εκέµβριο.  
• Η αύξηση µετοχικού κεφαλαίου κατά €34,6 εκ και η έκδοση 

µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου ύψους €19,9 εκ. 
αύξησαν τα ταµειακά διαθέσιµα στα €52 εκ.  

 

138,1

161,5

214,3

19,7
28,0

37,8

7,5 9,0 10,4

2005 2006 2007

Πωλήσεις EBITDA ΚΜΦ∆Μ

110,23 122,19

176,12

2005 2006 2007

Ίδια Κεφάλαια σε εκ. €



Αθήνα, 26 Μαρτίου 2008 

_____________________________________________________ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ__________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
20 Χρόνια Σταθερής Ανάπτυξης ( 1988 – 2008 )                                                                   Σελ. 2 από 4 

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

“ Οι επιδόσεις µας το 2007 διατήρησαν την ισχυρή δυναµική ανάπτυξης που είχε επιτευχθεί τα προηγούµενα 

χρόνια. Πετύχαµε σηµαντική αύξηση πωλήσεων και κερδών. Εξαπλωθήκαµε δυναµικά στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό.  Συνεχίσαµε την έρευνα για την ανάπτυξη νέων ειδών ψαριών.  Τέλος, προχωρήσαµε στην 
υιοθέτηση νέων τεχνολογιών για τον περιορισµό του κόστους, προσπάθεια η οποία θα συνεχιστεί και τα 
επόµενα χρόνια.  
Το 2008 κρύβει περισσότερες προκλήσεις. Τα µεγέθη του Οµίλου θα κινηθούν ανοδικά.  Ταυτόχρονα, παρά την 
θετική πορεία των τιµών στα προϊόντα του Οµίλου, η πτώση στην τιµή της τσιπούρας µας επιβάλλει να 
εντείνουµε τις προσπάθειές µας, προκειµένου να  αυξήσουµε περαιτέρω τον όγκο των πωλήσεών µας, αλλά 
και να βελτιώσουµε την παραγωγικότητά µας.  
Κάτω από αυτές τις συνθήκες, θα προσπαθήσουµε να περιορίσουµε όσο το δυνατόν τις επιπτώσεις από την 
επιδείνωση του εξωτερικού περιβάλλοντος, αλλά και να συνεχίσουµε να χτίζουµε την ανάπτυξή µας σε 
µακροπρόθεσµη βάση. 
Το 2008 είναι και η χρονιά που ο ΝΗΡΕΑΣ συµπληρώνει 20 χρόνια από την ίδρυσή του.  Αυτό για µας αποτελεί 
ιστορικό σηµείο, αλλά και αφορµή να θυµόµαστε ότι ο ΝΗΡΕΑΣ µεγάλωσε επειδή δίνει προτεραιότητα στις 
ανάγκες των πελατών του και των µετόχων του. Με βάση τις ίδιες αρχές και αξίες σκοπεύουµε να κινηθούµε 
και στο µέλλον».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ 
 
• Οι πωλήσεις προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας ανήλθαν στα 

€141,1 εκ. έναντι €121,6 εκ. το 2006 (+16%).  Οι συνολικές 
πωλήσεις ψαριού ανήλθαν στους 26,400 τόνους το 2007 έναντι 
22,557 τόνων το 2006 (+17%).  

• Οι εξαγωγές σε ψάρια ανήλθαν στα €98,5 εκ. έναντι €85,6 εκ. 
το 2006 (+15%).  

• Η µέση τιµή ανά κιλό πωληθέντος ψαριού παρέµεινε σταθερή 
παρά την πτώση στην τιµή της τσιπούρας.  Αυτό επιτεύχθηκε 
χάρη στο καλύτερο προϊοντικό µίγµα, το λανσάρισµα του 
επώνυµου ψαριού και την αύξηση στην παραγωγή των 
µεταποιηµένων προϊόντων.   

• Οι πωλήσεις γόνου αυξήθηκαν κατά 3% - 77 εκ. τεµάχια το 
2007 έναντι 74 εκ. το 2006.  
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Πωλήσεις ανά τοµέα για  2006 & 2007

2006 2007

Όµιλος 2007 2006
Σύνολο Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 221,02 150,95
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 308,56 188,30
Σύνολο Ενεργητικού 529,58 339,24
Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 176,12 122,19
Μακροπρόθεσµα ∆άνεια 143,24 89,76
Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια 85,88 65,59
Σύνολο ∆ανείων 229,12 155,35
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 8,30 11,95
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 116,03 49,75
Σύνολο Υποχρεώσεων 124,34 61,71

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων, ∆ανείων & 
Υποχρεώσεων 529,58 339,24

Στοιχεία Ισολογισµού σε εκ. €
Όµιλος 2007 2006

Κέρδη Χρήσης προ Φόρων 20,35 14,54

Σύνολο εισροών/(εκροών) από 
λειτουργικές δραστηριότητες (α) -13,71 5,05

Σύνολο εισροών/(εκροών) από 
επενδυτικές δραστηριότητες (β) -61,08 -2,23

Σύνολο εισροών/(εκροών) από 
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 114,18 5,90

Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα 
ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου (α) + (β) + (γ)

39,38 8,72

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
έναρξης περιόδου 12,52 2,70

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
λήξης περιόδου 51,90 11,41

Στοιχεία Ταµειακών Ροών σε εκ. €
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• Οι πωλήσεις των ιχθυοτροφών αυξήθηκαν κατά 96%  (€43,8 εκ το 
2007 έναντι €24,4 εκ. το 2006).  Η εταιρία απέκτησε, µέσω της 
Kego, δεύτερο εργοστάσιο παραγωγής ιχθυοτροφών που 
ανέβασε την ετήσια δυναµικότητα στους 80,000 τόνους.   

• Οι πωλήσεις των ζαχαρωδών ανήλθαν στα €8,3 εκ. (+19%) 
• Οι πωλήσεις από αγροπτηνοτροφικά προϊόντα ανήλθαν σε 

€13,8.  Ο όµιλος απέκτησε αυτά τα προϊόντα µέσω της 
ενοποίησης µε την KEGO. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 
 
Οι επενδύσεις το 2007 ανήλθαν στα €73.6 εκ.  
• Εξαγορές 
Ελλάδα: Εξαγοράστηκε το 28,09% της KEGO προς €11,8 εκ.  Η KEGO διαθέτει εργοστάσιο παραγωγής 
ιχθυοτροφών, µονάδες ιχθυοκαλλιέργειας και έχει αναπτύξει ένα µοναδικό και αποκλειστικό πρόγραµµα 
παραγωγής επιλεγµένων αυγών για τα Μεσογειακά ψάρια που µειώνει σηµαντικά το χρόνο παραγωγής.  
Εξαγοράστηκε επίσης το 100% της Red Anchor προς €5,6 εκ.  Η Red Anchor διαθέτει συσκευαστήριο και 
παρήγαγε 750 τόνους το 2006.  Επί πλέον €3,1 εκατ. επενδύθηκαν στην Seafarm Ionian Fisheries. 
Τουρκία:  Η παρουσία του Οµίλου αυξήθηκε µε την απόκτηση του 100% της Carbon for €0,5 εκ.  
Ισπανία Εξαγοράστηκε το 100% της Predomar προς €2,1 εκ.  – Η 
Predomar διαθέτει παραγωγική δυναµικότητα 20 εκ. τεµαχίων γόνου.  
• Επενδύσεις 
Το 2007 ο Νηρέας αγόρασε το 30,2% του µετοχικού κεφαλαίου της 
Marine Farms ASA προς €34,9 mi.  Η Marine Farms είναι νορβηγική 
εταιρία µε παραγωγή σολοµού στη Σκοτία, τσιπούρας και λαβρακίου 
στην Ισπανία και κόµπιας στο Μπελίζ.  
• Επενδύσεις σε πάγια και συµµετοχές  
∆απανήθηκαν €15,6 εκ. για τον εκσυγχρονισµό και την επέκταση της 
παραγωγικής δυναµικότητας.  Μία νέα µονάδα παραγωγής γόνου 10 
γρ. λειτούργησε στην Θεσπρωτία το 4ο τρίµηνο.  Η χερσαία 
παραγωγή γόνου 10 γρ. κατά τους χειµερινούς µήνες συντοµεύει το 
µέσο χρόνο παραγωγής.  
• Πωλήσεις 
Ο κλάδος ζαχαρωδών (Σαραντής) επωλήθη προς €8,1 εκ.  
 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2008 
 
• Ο ΝΗΡΕΑΣ εφαρµόζει το επιχειρηµατικό του πρόγραµµα µε εστίαση στις κύριες δραστηριότητές του, τη 

διεθνή επέκταση και τη µείωση του κόστους παραγωγής. 
• Το επιχειρηµατικό πρόγραµµα στοχεύει στη µείωση του κόστους σε όλους τους τοµείς δραστηριότητας και 

αναµένεται να αποφέρει σηµαντικά αποτελέσµατα το 2008  
o Το πρόγραµµα παραγωγής επιλεγµένων αυγών και η χερσαία παραγωγή γόνου 10 γρ, έχουν στόχο τη 

µείωση του χρόνου παραγωγής και, κατ’ επέκταση, του κόστους παραγωγής και των απαιτουµένων 
κεφαλαίων.    

o Το πρόγραµµα παραγωγής επιλεγµένων αυγών είναι στην 8η γενιά παραγωγής και συνεχώς 
επεκτείνεται.   

o Μία δεύτερη µονάδα χερσαίας παραγωγής γόνου 10 γρ. έχει προγραµµατιστεί να λειτουργήσει µέσα 
στο 2008 διπλασιάζοντας την παραγωγική δυναµικότητα στην Ελλάδα στα 20 εκ. τεµάχια.  

• Οι επενδύσεις στην Τουρκία αναµένεται να διπλασιάσουν την παραγωγή γόνου και να αυξήσουν την 
παραγωγή ψαριού.  Στην Ισπανία έχει προγραµµατιστεί αύξηση της παραγωγής κατά 30% σε γόνο.  

• Οι τιµές της τσιπούρας εξακολουθούν να είναι πιεσµένες, ενώ οι τιµές του λαβρακίου κινούνται ανοδικά. 
• Οι τιµές πρώτων υλών για τις ιχθυοτροφές και το κόστος ενέργειας και µεταφορών αναµένεται να είναι 

αυξηµένα το 2008.  
• Κατά το 2008, αναµένεται η απορρόφηση της KΕΓΟ µε ανταλλαγή µετοχών – οι µετοχές θα αυξηθούν κατά 

17,8 εκατ.,  ενώ το µεγαλύτερο µέρος της  συµµετοχής στα κέρδη µειοψηφίας θα µηδενιστεί.  

Επενδύσεις 
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ΠΡΟΦΙΛ ΟΜΙΛΟΥ 
 
Ο ΝΗΡΕΑΣ είναι η µεγαλύτερη εταιρία στο χώρο της µεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας και κατέχει ηγετικές θέσεις 
σε όλα τα προϊόντα του:  ψάρια, γόνο, ιχθυοτροφές. Το µερίδιο αγοράς του Όµίλου στα ψάρια φτάνει στο 23% 
στην Ελλάδα και 12% παγκοσµίως – στο γόνο παράγει το 50% της ελληνικής παραγωγής και 25% της 
παγκόσµιας – στις ιχθυοτροφές κατέχει το 44% της ελληνικής παραγωγής.   
Ο ΝΗΡΕΑΣ είναι πλήρως καθετοποιηµένος µε 63 ιχθυοτροφεία, 8 γεννητικούς σταθµούς, 3 µονάδες προ-
πάχυνσης, 2 ερευνητικά κέντρα, 16 συσκευαστήρια, 2 µονάδες επεξεργασίας, 2 εργοστάσια ιχθυοτροφών και 
εταιρία παραγωγής  εξοπλισµού ιχθυοκαλλιεργειών.  Ο Όµιλος έχει εξαγωγικό χαρακτήρα και κατέχει, στην 
Ελλάδα, την 1η θέση στον τοµέα τροφίµων σε εξαγωγές.   
Ο ΝΗΡΕΑΣ ακολουθεί αρχές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και βιώσιµης ανάπτυξης, παράγει ψάρι χωρίς 
αντιβιοτικά και ιχθυοτροφές χωρίς γεννητικά µεταλλαγµένους οργανισµούς, εγκαθιστά τις µονάδες του σε 
απόσταση από τις ακτές και  είναι πιστοποιηµένος µε ISO 9001: 2000, ISO 14001: 2004 και ISO 22000: 2005. 
Πρόσθετη πληροφόρηση για την Εταιρία είναι διαθέσιµη στην ιστοσελίδα της   www.nireus.com 
 
 
Οικονοµικό Ηµερολόγιο 2008 

Ετήσια Τακτική Γ.Σ. των Μετόχων :  Τρίτη, 20 Μαΐου 2008 
Ανακοίνωση Αποτελεσµάτων 1ου Τριµήνου 2008 : Τετάρτη, 28 Μαΐου 2008 
Προσδιορισµός ∆ικαιούχων Μερίσµατος 2007: ∆ευτέρα, 7 Ιουλίου 2008 
Έναρξη Καταβολής Μερίσµατος 2007 : Τρίτη, 15 Ιουλίου 2008 
Ανακοίνωση Αποτελεσµάτων 1ου Εξαµήνου 2008:  Πέµπτη, 28 Αυγούστου 2008 
Ανακοίνωση Αποτελεσµάτων Εννιαµήνου 2008:  Τετάρτη, 26 Νοεµβρίου 2008 

Σηµείωση :  Εάν επιθυµείτε να ενηµερώνεστε απευθείας µε email για τα νέα της Εταιρίας στείλτε µας ένα 
µήνυµα στο irodpt@nireus.com 
 
 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΕΝ∆ΥΤΕΣ        
Κα. Μαρία Κωτσοβού    +30 210 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. 
 


