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ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2008 

 
ΙΣΧΥΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΕΡ∆ΟΦΟΡΙΑ ΣΕ ∆ΥΣΚΟΛΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

 
 
Κατά το πρώτο εξάµηνο του 2008 ο όµιλος διατήρησε το περιθώριο της λειτουργικής κερδοφορίας του 
ΝΗΡΕΑ παρά τη πτώση της τιµής της τσιπούρας, την αύξηση του κόστους των πρώτων υλών και των 
µεταφορών και την χαµηλότερη ανάπτυξη της διεθνούς οικονοµίας.  Αυτό ήταν επακόλουθο της υιοθέτησης 
µιας σειράς µέτρων µε στόχο τη µείωση του ρίσκου από την κρίση που διέπει τον κλάδο των 
ιχθυοκαλλιεργειών, τα οφέλη από την αύξηση της παραγωγικότητας και τη µείωση του κόστους στον Όµιλο.  
Σε ένα δύσκολο περιβάλλον ο ΝΗΡΕΑΣ διατηρεί την ηγετική του θέση στην µεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια και 
θωρακίζει τον Όµιλο για τις δυσκολίες του εξωτερικού περιβάλλοντος. 
 
ΚΥΡΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2008 
 
• Αρνητική επίδραση στις πωλήσεις από την  µείωση της τιµής της τσιπούρας  
 Η σηµαντικά µειωµένη τιµή της τσιπούρας επέδρασε 
αισθητά στις πωλήσεις του Οµίλου, οι οποίες ανήλθαν στα 
€ 87,4 εκ., υπολειπόµενες κατά 16,4% του αντιστοίχου 
του 2007 (€104,5 εκ.).  Η υποχώρηση οφείλεται κυρίως 
στη µείωση των πωλήσεων των εµπορευµάτων (τσιπούρας 
παραγωγής άλλων εταιριών) οι οποίες κρίθηκαν µη 
συµφέρουσες αλλά και στη πώληση του κλάδου 
ζαχαρωδών τον ∆εκέµβρη του 2007 (είχε συνεισφέρει 
€4,5 εκ. στις πωλήσεις του α’ εξαµήνου πέρυσι).  Σε 
συγκρίσιµη βάση, µετά την αφαίρεση του κλάδου των 
ζαχαρωδών, οι πωλήσεις του Οµίλου µειώθηκαν κατά 
12,6% και οι πωλήσεις της εταιρίας ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ κατά 
2,3%. 
• Η υιοθέτηση µέτρων µε στόχο τη µείωση του ρίσκου της κρίσης διατήρησε τo λειτουργικό περιθώριο 

στα ίδια επίπεδα αλλά επέδρασε στις πωλήσεις 
Κατά το δεύτερο τρίµηνο του 2008 ο Όµιλος υιοθέτησε σειρά µέτρων για να περιορίσει τον κίνδυνο από την κρίση στον 
κλάδο.  Οι πωλήσεις στους παραγωγούς βασίστηκαν σε αυστηρότερα κριτήρια πιστοληπτικής ικανότητας. Οι απαιτήσεις 
από πελάτες µειώθηκαν κατά 29% και το λειτουργικό περιθώριο κέρδους διατήρηθηκε στα προηγούµενα επίπεδα.  Η 
συνεχής βελτίωση του λειτουργικού περιθωρίου κατά τη τελευταία 4ετία οφείλεται σε µέτρα µείωσης του κόστους και 
κέρδη από παραγωγικότητα λόγω της υιοθέτησης νέων 
τεχνολογιών.  
• Αρνητική επίδραση στα κέρδη από συνδεδεµένη 

εταιρία  
Τα κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηρίας 
επηρέαστηκαν αρνητικά κατά € 0,87 εκατ. λόγω των  ζηµιών 
που παρουσίασε στο πρώτο τρίµηνο του 2008 η συνδεδεµένη 
εταιρία Marine Farms ASΑ (η Νηρεύς ελέγχει το 30,2% της 
εταιρίας) – τα κέρδη του Οµίλου ανήλθαν στα €3,9 εκ έναντι 
€5,3 εκ. το πρώτο εξάηµηνο του 2007. Σε σύγκριση, τα κέρδη 
της εταιρίας ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ παρέµειναν σταθερά στα € 5,6 εκ. 
• Αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισµού 
Η έκδοση του οµολογιακού δανείου το πρώτο τρίµηνο του 
2008 αναδιάρθρωσε το δανεισµό του Οµίλου – ο µακροχρόνιος 
δανεισµός ανέρχεται στο 77,3% του συνολικού έναντι 56,4% πέρυσι.  
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• Συγχώνευση µε KEGO 
H συγχώνεση µε την KEGO βρίσκεται στο τελικό στάδιο και αναµένεται να ολοκληρωθεί το τέταρτο τρίµηνο του 2008 - οι 
µετοχές θα αυξηθούν κατά 11,8 εκατ.,  ενώ το µεγαλύτερο µέρος της  συµµετοχής στα κέρδη µειοψηφίας του Οµίλου θα 
µηδενιστεί. 
 
Ο Κ. ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΜΠΕΛΛΕΣ, ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ∆ΗΛΩΣΕ: 
 
“Κατά το δεύτερο τρίµηνο του 2008 συνεχίστηκε η επιδείνωση του γενικότερου οικονοµικού περιβάλλοντος (ύψος 
επιτοκίων, άνοδος του κόστους των πρώτων υλών και των µεταφορών) και η µείωση της τιµής τσιπούρας που επηρεάζει 
αρνητικά τον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών.  Μέσα σε αυτό το περιβάλλον ο Όµιλός µας διατήρησε τον όγκο των 
πωλήσεων του σε γόνο και ψάρι ίδιας παραγωγής, ενώ παράλληλα µέσα από προσεκτικές κινήσεις περιόρισε τον κίνδυνο 
επισφαλειών και λοιπών αρνητικών εξελίξεων.  Πεποίθησή µας είναι ότι οι µακροχρόνιες προοπτικές του κλάδου 
παραµένουν ανοδικές και για τον λόγο αυτό θα προσπαθήσουµε να επωφεληθούµε από την υπάρχουσα συγκυρία 
ενδυναµώνοντας τη θέση µας στον κλάδο.  Με υψηλή τεχνογνωσία, ισχυρή ρευστότητα και χωρίς βιολογικά προβλήµατα 
στα παραγόµενα είδη, ο Όµιλός µας εξετάζει περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης, κυρίως στις αγορές του εξωτερικού”.  
 
ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ   
 
• Οι πωλήσεις των βιολογικών προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας 

και κτηνοπτηνοτροφίας που παράγει ο Όµιλος παρέµειναν 
σταθερές σε αξία (€67,3 εκατ. έναντι €68,9 εκατ. πέρυσι) 
αλλά τα περιθώρια κέρδους περιορίστηκαν λόγω της 
µείωσης της τιµής της τσιπούρας.  Οι πωλήσεις γόνου 
παρέµειναν επίσης σταθερές και ένα σηµαντικό µέρος της 
παραγωγής εξήχθη.  Οι πωλήσεις των εµπορευµάτων 
ιχθυοκαλλιέργειας περιορίστηκαν σηµαντικά επειδή θα 
συνέβαλλαν στην µείωση του περιθωρίου κέρδους.  Ως 
αποτέλεσµα, οι συνολικές πωλήσεις ιχθυοκαλλιέργειας 
ανήλθαν στα €66 εκ. (έναντι €77 εκ. το πρώτο εξάµηνο του 
2007) και το λειτουργικό περιθώριο κέρδους κρατήθηκε 
σταθερό στο 16,5% από 16,3% πέρυσι.  

• Οι πωλήσεις των ιχθυοτροφών µειώθηκαν κατά €3 εκ. λόγω της 
υιοθέτησης αυστηρότερων µέτρων είσπραξης.  Ταυτόχρονα, το 
περιθώριο κέρδους προ φόρων αυξήθηκε στο 18,5% από 17,2% 
το πρώτο εξάµηνο του 2007. 

• Οι πωλήσεις από τα λοιπά προϊόντα (εξοπλισµός 
ιχθυοκαλλιέργειας, αγροπτηνοτροφικά προϊόντα) ανήλθαν στα 
€10,4 εκ. και ήταν αυξηµένα σε συγκριτική βάση εξαιρουµένης 
της συνεισφοράς (€4,5 εκ.) του κλάδου των ζαχαρωδών ο 
οποίος επωλήθη.    

• Οι εξαγωγές ανήλθαν στα €56,5 εκατ. και αποτελούν το 65% 
των συνολικών πωλήσεων έναντι 58% το αντίστοιχο περυσινό 
εξάµηνο. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 
 
• Οι επενδύσεις κατά το πρώτο εξάµηνο του 2008 ανήλθαν στα €6,5 εκ. έναντι €45 εκ. κατά την αντίστοιχη περίοδο 

του 2007.  Οι συνολικές επενδύσεις για το έτος αναµένεται να πλησιάσουν τα €20 εκ. 
• Μετά την σηµαντική επέκταση των προηγουµένων δύο ετών, ό Όµιλος υιοθέτησε τη στρατηγική των επιλεκτικών 

επενδύσεων στον πλέον κερδοφόρο τοµέα παραγωγής γόνου.  Κατασκευάζεται µία νέα χερσαία µονάδα παραγωγικής 
δυναµικότητας 15 εκ. τεµαχίων γόνου 10 γρ. στην Εύβοια και θα τεθεί σε λειτουργία κατά το τέταρτο τρίµηνο του 
2008.  Η δυναµικότητα της ισπανικής µονάδας γόνου 10 γρ. αυξάνεται κατά 30%, ενώ υπερδιπλασιάζεται η 
δυναµικότητα του ιχθυογεννητικού σταθµού στην Τουρκία. 
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Στοιχεία Ισολογισµού
Ενεργητικό

εκ. € 6M 2008 6M 2007 2007 2006
Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό 264,14 210,64 221,02 150,95
Κυκλοφορούν Ενεργητικό 250,00 232,69 308,56 188,30
Σύνολο Ενεργητικού 514,14 443,32 529,58 339,24

Ίδια Κεφάλαια και Υποχρεώσεις

εκ. € 6M 2008 6M 2007 2007 2006
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 172,92 139,71 176,12 122,19
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 214,32 113,54 151,55 101,71
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 126,89 190,07 201,91 115,34
Σύνολο Υποχρεώσεων 341,21 303,61 353,46 217,05

0,00 0,00 0,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και 
Υποχρεώσεων 514,14 443,32 529,58 339,24

• Ο ΝΗΡΕΑΣ εφαρµόζει το επιχειρηµατικό του πρόγραµµα µε εστίαση στις κύριες δραστηριότητές του, τη διεθνή 
επέκταση και τη µείωση του κόστους παραγωγής.  Το πρόγραµµα παραγωγής επιλεγµένων αυγών και η χερσαία 
παραγωγή γόνου 10 γραµ., έχουν στόχο τη µείωση του χρόνου παραγωγής και, κατ’ επέκταση, του κόστους 
παραγωγής και των απαιτουµένων κεφαλαίων.    

 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2008 
 
• Οι τιµές της τσιπούρας µικρού µεγέθους  έχουν ανακάµψει έναντι του πρώτου τριµήνου, ενώ οι τιµές για τα µεγάλα 

µεγέθη µειώθηκαν δραστικά το δεύτερο τρίµηνο.  Οι τιµές του λαβρακίου σταθεροποιήθηκαν µετά την άνοδο των 
τελευταίων τριµήνων.  

• Οι τιµές πρώτων υλών για τις ιχθυοτροφές και το κόστος ενέργειας και µεταφορών αναµένεται να είναι αυξηµένες το 
2008.  Έχουν εξασφαλισθεί οι αγορές βασικών πρώτων υλών µέχρι το τέλος της χρήσης µε συµβόλαια προθεσµιακών 
αγορών και, κατά συνέπεια δεν υπάρχει ο κίνδυνος της µεταβολής της τιµής. 

• Ο ΝΗΡΕΑΣ εστιάζει σε δοκιµασµένα µοντέλα βιολογικής καλλιέργειας µε διασφαλισµένη αύξηση της παραγωγικότητας 
ενώ υιοθετεί στρατηγική επιλεκτικών επενδύσεων.  Ο Όµιλος είναι ικανοποιηµένος διότι έχει αποφύγει τις ασθένειες 
του προϊόντος που επηρεάζουν τον κλάδο στο εξωτερικό και προσδοκά θετικές εξελίξεις όταν αποκατασταθεί η 
ισορροπία µεταξύ προσφοράς και ζήτησης.   

 
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. O Όµιλος παράγει το 25% της ελληνικής και το 12% της παγκόσµιας 
παραγωγής σε τσιπούρα και λαβράκι – στο γόνο παράγει το 50% της ελληνικής παραγωγής και 25% της παγκόσµιας – 
στις ιχθυοτροφές παράγει το 44% της ελληνικής παραγωγής.   
Ο ΝΗΡΕΑΣ είναι πλήρως καθετοποιηµένος µε 64 ιχθυοτροφεία, 8 γεννητικούς σταθµούς, 2 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, πωλεί ψάρι χωρίς αντιβιοτικά και 
παράγει 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 
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Στοιχεία Αποτελεσµάτων
εκ. € 6M 2008 6M 2007 2007 2006
Πωλήσεις Βιολογικών Αγαθών 67,3 68,9 134,24 99,02
Πωλήσεις µη Βιολογικών Αγαθών 20,1 35,6 80,02 62,47
Σύνολο Πωλήσεων 87,4 104,5 214,26 161,48
Κέρδη από Βιολογικά στοιχεία 79,04 73,87 159,58 123,86

Κέρδη/(Ζηµιές) προ Φόρων 
Χρηµατοδοτικών και Επενδυτικών 
Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) 17,40 20,11 37,84 27,26
Κέρδη/(Ζηµιές) προ Φόρων 
Χρηµατοδοτικών και Επενδυτικών 
Αποτελεσµάτων (EBIT) 13,90 17,15 30,04 20,15
Κέρδη/(Ζηµιές) προ φόρων (EBT) 7,98 12,09 20,35 14,54
Μείον (Φόροι) -3,01 -3,50 -5,42 -5,61
Κέρδη/(Ζηµιές) µετά από Φόρους 4,97 8,59 14,93 8,92
Μέτοχοι Εταιρείας 3,92 5,33 10,36 9,05
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 1,05 3,26 4,57 -0,12
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - σε € 0,0762 0,1302 0,225 0,224

 
 

 
     
 
 
Οικονοµικό Ηµερολόγιο 2008 

Ανακοίνωση Αποτελεσµάτων Εννεαµήνου 2008:  Τετάρτη, 26 Νοεµβρίου 2008 
Σηµείωση :  Εάν επιθυµείτε να ενηµερώνεστε απευθείας µε email για τα νέα της Εταιρίας στείλετε 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. 
 


