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ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 

 
 
ΚΥΡΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009  
• Οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου στο 1ο εξάμηνο του 2009 ανήλθαν σε 

€84,5 εκ. και είναι ελαφρά μειωμένες κατά 3,4% από το αντίστοιχο 
εξάμηνο του 2008.  Οι πωλήσεις του δευτέρου τριμήνου ανέρχονται στα 
€44 εκ, αυξημένες κατά 10% από το πρώτο τρίμηνο και αντικατοπρίζουν 
την ανάκαμψη στη τιμή της τσιπούρας από το Μάϊο του 2009.  

• Στο πρώτο εξάμηνο του 2009 τα λειτουργικά κέρδη είναι €9,84 εκ , 
μειωμένα κατά 29,36% από την αντίστοιχη περίοδο του 2008.  Η 
συμμετοχή του δεύτερου τριμήνου είναι €6,1 εκ. έναντι €3,72 εκ. τους 
πρώτους τρεις μήνες της περιόδου, σημειώνοντας  αύξηση +64%.  Τα 
καθαρά κέρδη αναλογούντα στους μετόχους της εταιρίας ανέρχονται στα 
€1,64 εκ και είναι μειωμένα κατά 58% από την αντίστοιχη περίοδο του 
2008.     

• Η μείωση των μεγεθών στο εξάμηνο οφείλεται τόσο στη χαμηλότερη 
μέση τιμή της τσιπούρας, κατά το πρώτο τετράμηνο του έτους, όσο και 
στην πολιτική της εταιρίας να περιορίσει την παραγωγή και πώληση 
γόνου και ιχθυοτροφών σε τρίτους κατά τη διάρκεια της κρίσης που 
σημειώθηκε στον κλάδο για τον περιορισμό του πιστοληπτικού κινδύνου 
στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον του κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας.  

• Οι πωλήσεις της μητρικής εταιρίας στο εξάμηνο του 2009 ήταν €81,3 εκ., 
σταθερές σε συγκρίσιμη βάση μετά την αφαίρεση της συνεισφοράς του αγροκτηνοπτηνοτροφικού τομέα (€7,9 εκ. 
κατά το 2008) ο οποίος απεσχίσθη και αποτελεί την 100% 
θυγατρική KEGOagri. 

• Οι λειτουργικές δαπάνες του 1ου εξαμήνου παρουσίασαν μείωση 
6% σε ετήσια βάση.  Οι συνολικές δαπάνες σε αναλώσεις και 
λειτουργικά έξοδα αναμένονται μειωμένες στο τρέχον έτος. 
Αναμένεται μείωση των αναλώσεων ιχθυοτροφών και 
εφαρμόζεται πρόγραμμα ορθολογικοποίησης του κόστους. Σε 
μεσοπρόθεσμο ορίζοντα ο Όμιλος στοχεύει σε περαιτέρω μείωση 
των δαπανών με τη συγκέντρωση των μονάδων σε 7-8 
ιχθυοπαραγωγικά πάρκα και έχει ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες για 
τη δημιουργία τους. 

• Οι συνολικές υποχρεώσεις του Ομίλου μειώθηκαν κατά €12,1 εκ.  
Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός παρέμεινε σταθερός στα 
€251,8 εκ και είναι κατά 74% μακροπρόθεσμος. Ο Όμιλος 
συνεχίζει να διαθέτει ισχυρά ταμειακά διαθέσιμα €13,5 εκ. 

• Ο αριθμός των μετοχών αυξήθηκε κατά 151.432 μετοχές από τη μετατροπή 69.840 ομολογιών αξίας €682.337 (από 
το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο που εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2007).  Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας διαιρείται 
σε 63.610.644 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €1,34, εκ των οποίων 22.390 είναι ίδιες μετοχές. 

 
Ο Κ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΕΛΛΕΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΛΩΣΕ: 
 
“Τα  χειρότερα για τον κλάδο της Μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας φαίνεται να ξεπερνιώνται μέχρι το τέλος του έτους.  
Παρά το γεγονός ότι τα μεγέθη του  Ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο είναι μειωμένα, η ανάκαμψη της τιμής της τσιπούρας 
από το Μάϊο του 2009 επέδρασε θετικά στις οικονομικές επιδόσεις του δευτέρου τριμήνου.    
Ωστόσο, η πολιτική του Ομίλου για περιορισμό των πωλήσεων γόνου και ιχθυοτροφών θα συνεχιστεί μέχρις ότου 
εξαλειφθεί η έλλειψη ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. 
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Ιχθυοκαλλιέργεια Ιχθυοτροφές Λοιπά

Πωλήσεις 6μηνου ανά τομέα για 2008 & 2009

6M 2008

6M 2009

Οι πολιτικές περιορισμού κόστους και η βελτίωση της αποδοτικότητας που ακολουθεί ο Όμιλος άρχισαν ήδη να αποφέρουν 
θετικά αποτελέσματα, τα οποία θα γίνουν περισσότερο ορατά στο μέλλον.  Κάτω από αυτές τις συνθήκες, θεωρούμε 
ανοδικές τις μεσομακροπρόθεσμες προοπτικές του Ομίλου μας, προσδοκώντας καλύτερα αποτελέσματα  κατά την επόμενη 
διετία”. 
 
ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ   
 
• Οι πωλήσεις των προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας (ψάρι 

και γόνος) ανήλθαν στα €66 εκ. και ήταν σταθερές σε 
αξία.  Οι πωλήσεις ψαριών ανήλθαν στους 14,1 χιλ. 
τόνους έναντι 12,2 χιλ. τόνων πέρυσι, σημειώνοντας 
αύξηση 15,3% σε όγκο και 7,9% σε αξία. Οι πωλήσεις 
γόνου σε παραγωγούς περιορίστηκαν στα 28,4 εκ. 
τεμάχια.  

• Οι πωλήσεις των ιχθυοτροφών ανήλθαν στα €10 εκ. 
που αντιστοιχούν σε 10,6 χιλ. τόνους.   

• Οι πωλήσεις από τα λοιπά προϊόντα (εξοπλισμός ιχθυο 
καλλιέργειας, αγροπτηνοτροφικά προϊόντα)  ανήλθαν 
στα €9 εκ. και ήταν ελαφρά μειωμένες κατά €1 εκ. Τα 
αγροπτηνοτροφικά προϊόντα διατίθενται μέσω της 100% θυγατρικής KEGOagri.    

• Συνοπτικά, οι βιολογικές πωλήσεις (ψάρι και γόνος ιδίας παραγωγής) αντιστοιχούν σε €61,1 εκ. και οι πωλήσεις άλλων 
αγαθών (ιχθυοτροφές, ψάρι παραγωγής τρίτων, αγροπτηνοκτηνοτροφικά) σε  €23,4 εκ. 

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
 
• Οι επενδύσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2009 ανήλθαν στα €6,3 εκ. και αφορούν αντικατάσταση παγίων και 

επενδύσεις σε θυγατρικές.  
• Μετά την σημαντική επέκταση των προηγουμένων ετών, ο Όμιλος υιοθέτησε τη στρατηγική των επιλεκτικών 

επενδύσεων στην αύξηση της παραγωγικότητας με επενδύσεις σε τεχνολογία που επιφέρει δραστική μείωση του 
χρόνου παραγωγής και, επομένως, της ανάγκης για κεφάλαια κίνησης.  Η εφαρμογή του προγράμματος επιλεγμένων 
αυγών και οι χερσαίες μονάδες προπάχυνσης γόνου 10 γραμ έχουν επιτύχει μείωση του χρόνου παραγωγής σε ετήσια 
βάση 7%.  Ο Όμιλος διαθέτει 3 χερσαίες μονάδες παραγωγής γόνου 10 γραμ., 2 στην Ελλάδα και 1 στην Ισπανία.  Το 
πρόγραμμα των επιλεγμένων αυγών αναμένεται να καλύψει πλήρως την παραγωγή τσιπούρας μέχρι το τέλος του 
2010 και την παραγωγή λαβρακίου μέχρι τα μέσα του 2012. 

• Ο ΝΗΡΕΑΣ εφαρμόζει το επιχειρηματικό του πρόγραμμα με εστίαση στις κύριες δραστηριότητές του και τη διεθνή του 
επέκταση.  Διαθέτει παραγωγικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα, Ισπανία και Τουρκία και εξάγει τα προϊόντά του σε 
περισσότερες από 40 χώρες.  Επί πλέον, είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος (με ποσοστό συμμετοχής 30,2%) της 
εισηγμένης στο Χρηματιστήριο του Όσλο Νορβηγικής εταιρίας Marine Farms ASA, η οποία παράγει σολομό στη 
Σκωτία, τσιπούρα και λαβράκι στην Ισπανία και το τροπικό ψάρι κόμπια στην Κ. Αμερική και στο Βιετνάμ.   

 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ  
 
• Ο κίνδυνος αύξησης των επιτοκίων έχει αντισταθμιστεί κλιμακωτά με προθεσμιακά συμβόλαια μέχρι το ποσό των €94 

εκ. – το ύψος της αντιστάθμισης κρίνεται ικανοποιητικό, δεδομένου ότι για το ποσό των €50 εκ. υπάρχει εγγύηση του 
Ελληνικού δημοσίου και μείωση επιτοκίου κατά 50% και το ποσό των €20 εκ. (το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο) 
έχει σταθερό επιτόκιο.   

• Ο Όμιλος θεωρεί ότι η παρούσα οικονομική κατάσταση θα επηρεάσει λιγότερο τη ζήτηση για το λαβράκι και την 
τσιπούρα από τη ζήτηση για ανταγωνιστικά προϊόντα και άλλα είδη αλιείας, λόγω των προσιτών τους τιμών και της 
υψηλής διατροφικής τους αξίας.   

• Ο ΝΗΡΕΑΣ εστιάζει στην ποιότητα των παραγομένων προϊόντων και  στην αύξηση της παραγωγικότητας και υιοθετεί, 
σε βραχυχρόνιο ορίζοντα, στρατηγική διασφαλισμένων πωλήσεων, μειωμένων επενδύσεων και αυξημένης 
ρευστότητας.  Για το 2009, πρωταρχικός στόχος είναι η βελτίωση των στοιχείων της οικονομικής θέσης και των 
ταμειακών ροών, με τη βελτίωση του κόστους από τη συγκέντρωση των μονάδων σε μεγάλα πλήρως 
καθετοποιημένα ιχθυοπαραγωγικά πάρκα, τη μείωση των αναλώσεων των ιχθυοτροφών, τον περιορισμό των 
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Στοιχεία Ισολογισμού
Ενεργητικό

εκ. € 6M 2009 6M 2008 2008
Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό 266,60 264,14 293,27
Κυκλοφορούν Ενεργητικό 248,74 250,00 231,16
Σύνολο Ενεργητικού 515,33 514,14 524,43

Ίδια Κεφάλαια και Υποχρεώσεις

εκ. € 6M 2009 6M 2008 2008
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 171,29 172,92 168,27
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 214,58 214,32 217,47
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 129,47 126,89 138,69
Σύνολο Υποχρεώσεων 344,04 341,21 356,16

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και 
Υποχρεώσεων 515,33 514,14 524,43

Στοιχεία Αποτελεσμάτων

εκ. € 6M 2009 6M 2008 2008
Πωλήσεις Βιολογικών Αγαθών 61,0 67,3 111,98
Πωλήσεις μη Βιολογικών Αγαθών 23,4 20,1 57,77
Σύνολο Πωλήσεων 84,5 87,4 169,75
Κέρδη από μεταβολές στην Εύλογη Αξία 
Βιολογικών Αποθεμάτων 67,42 79,04 160,80

Κέρδη/(Ζημιές) προ Φόρων 
Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών 
Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) 13,46 17,40 29,91
Κέρδη/(Ζημιές) προ Φόρων 
Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών 
Αποτελεσμάτων (EBIT) 9,84 13,90 22,95
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων (EBT) 4,13 7,98 9,78
Μείον (Φόροι) -1,92 -3,01 -8,56
Κέρδη/(Ζημιές) μετά από Φόρους 2,21 4,97 1,13
Μέτοχοι Εταιρείας 1,64 3,92 0,32
Δικαιώματα Μειοψηφίας 0,57 1,05 0,81
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - σε € 0,0258 0,0762 0,0058

δαπανών διαχείρησης, την αύξηση του ρυθμού ρευστοποίησης των συνολικών απαιτήσεων και της ταχύτητας των 
αποθεμάτων.   

• Η τιμή της τσιπούρας σταθεροποιείται μετά την πρόσφατη ανάκαμψη.  Η σταθεροποίηση της τιμής σε υψηλότερα 
επίπεδα αναμένεται να δώσει θετική ώθηση στον κλάδο και τα μεγέθη του Ομίλου.    

 
ΠΡΟΦΙΛ ΟΜΙΛΟΥ 
 
Ο ΝΗΡΕΑΣ είναι η μεγαλύτερη εταιρία 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 με 67 ιχθυοτροφεία, 4 γεννητικούς σταθμούς, 3 μονάδες προ-πάχυνσης, 1 ερευνητικό κέντρο, 1 κέντρο 
γεννητικής, 15 συσκευαστήρια, 2 μονάδες επεξεργασίας ιχθύων, 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 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 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nireus.com
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Οικονομικό Ημερολόγιο 2009 
 

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων  Εξαμήνου 2009:  Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2009 
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννιαμήνου 2009:  Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2009 
 

Σημείωση :  Εάν επιθυμείτε να ενημερώνεστε απευθείας με email για τα νέα της Εταιρίας στείλτε μήνυμα στο 
irodpt@nireus.com 

 
 
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ        
 
Κα. Μαρία Κωτσοβού, Διευθύντρια Σχέσεων με Επενδυτές Ομίλου    +30 210 66 98 335 m.kotsovou@nireus.com 
Κα. Κωνσταντίνα Παναγιωτάκη , Βοηθός Σχέσεων με Επενδυτές   +30 210 66 98 373              k.panagiotaki@nireus.com 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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