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ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010 

 
ΡΕΚΟΡ ΣΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΨΑΡΙΩΝ, ΣΕ ΟΓΚΟ ΚΑΙ ΑΞΙΑ 

ΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΩΝ ΣΤΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΕΦΑΠΑΞ ΦΟΡΟ  

ΚΑΙ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 
ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 

Συνολικές πωλήσεις €52,4 εκ., αύξηση 18,5%  

Πωλήσεις ψαριών € 39 εκ., αύξηση 26,9% σε αξία 
και 14,7% σε όγκο 

Κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα 
μειοψηφίας €0,5 εκ. έναντι €1,3 εκ. εξαιρουμένης 
της έκτακτης κοινωνικής εισφοράς  

 
ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

Συνολικές πωλήσεις € 92,7 εκ, αύξηση 9.7% 

Πωλήσεις ψαριών € 70,7 εκ., αύξηση 17,9% σε αξία 
και 11,1% σε όγκο 

Κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα 
μειοψηφίας €1,3 εκ., έναντι €1,6 εκ.,  
εξαιρουμένης της έκτακτης κοινωνικής εισφοράς  

 
  
 

ΚΥΡΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010  
 

o Ο ΝΗΡΕΑΣ σημείωσε τις υψηλότερες πωλήσεις ψαριών στην 
ιστορία του Ομίλου μέχρι σήμερα, εκμεταλλευόμενος την 
ευρεία γεωγραφική κατανομή του δικτύου πωλήσεων που 
διαθέτει, την ισχυρή ζήτηση για λαβράκι και τσιπούρα και την 
άνοδο των τιμών τους.  Το πρώτο εξάμηνο του 2010 οι 
πωλήσεις ψαριών ανήλθαν σε € 70,7 εκ, (αύξηση 17,9%) και 
15,6 χιλιάδες τόνους (αύξηση 11,1%).  Κατά το δεύτερο 
τρίμηνο, η άνοδος των πωλήσεων διαμορφώθηκε σε 26,9% ως 
προς την αξία και 14,7% ως προς τον όγκο έναντι του 
αντιστοίχου περυσινού τριμήνου. 

o Οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν κατά το πρώτο 
εξάμηνο του 2010 στα €92,7 εκ., σημειώνοντας αύξηση 9,7%, 
και κατά το δεύτερο τρίμηνο στα €52,4 εκ., σημειώνοντας 
ισχυρή άνοδο 18,5%, έναντι των αντιστοίχων περιόδων του 
προηγούμενου έτους. 

o Η μέση τιμή πώλησης του λαβρακιού και της τσιπούρας ήταν 
βελτιωμένη κατά 6,1% στο εξάμηνο και κατά 10,6% το 
δεύτερο τρίμηνο σε σχέση με τις αντίστοιχες περυσινές 
περιόδους. 

o Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 
επηρεάστηκαν αρνητικά από απομείωση ενεργητικού που 
κατέγραψε η συνδεδεμένη εταιρία Marine Farms (ο ΝΗΡΕΑΣ 
ελέγχει το 30,2% της εταιρίας).  Αυτό είχε αρνητική 
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συνεισφορά στα καθαρά κέρδη του Ομίλου €0,7 εκ. έναντι θετικής συνεισφοράς €0,7 εκ πέρυσι.  
Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας μειώθηκαν στα €1,3 εκ. από €1,6 εκ. 
πέρυσι, εξαιρουμένης της έκτακτης κοινωνικής εισφοράς €0,6 εκ. που επιβλήθηκε από την 
Ελληνική κυβέρνηση σε όλες τις κερδοφόρες εταιρίες. 

o Η άνοδος των τιμών και η αυστηρή διαχείριση του κόστους βελτίωσαν το μεικτό περιθώριο 
κέρδους κατά 180 μονάδες βάσης παρά την αύξηση στις τιμές των πρώτων υλών και στο 
κόστος μεταφοράς. 

o Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός (€245 εκ.) και τα ταμειακά διαθέσιμα (€15 εκ.) παρέμειναν 
στα ίδια επίπεδα. 

 
 

 
Ο Κ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΕΛΛΕΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΔΗΛΩΣΕ: 
 
«Διαπιστώνουμε με ικανοποίηση ότι η ζήτηση στο κλάδο παραμένει ισχυρή και ότι η τιμή της 
τσιπούρας κινήθηκε ανοδικά, επιβεβαιώνοντας παλαιότερες εκτιμήσεις μας. 
 
Ο Όμιλος ΝΗΡΕΑ κατάφερε στο πρώτο εξάμηνο να σημειώσει ιστορικό ρεκόρ στις πωλήσεις ψαριών, 
τόσο σε όγκο όσο και σε αξία. 
 
Οι παραπάνω θετικές εξελίξεις σε καμία περίπτωση δε μας αποπροσανατολίζουν από τους δύο 
στρατηγικούς μας στόχους:  τη μείωση του κόστους και τη βελτίωση των ταμιακών ροών».  
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
 
• Οι καθαρές επενδύσεις ανήλθαν στα €1,9 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2010 έναντι €6,1 εκ. το πρώτο 

εξάμηνο του 2009. 
 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ  
 

• H αύξηση της ζήτησης για τα κύρια προϊόντα του Ομίλου, το λαβράκι και τη τσιπούρα, έχει 
διαμορφωθεί εξαιρετικά θετικά από την αρχή του 2010. Η συνεχιζόμενη κρίση στην Ελλάδα δεν 
αναμένεται να έχει σημαντική επιρροή στις πωλήσεις ψαριών καθώς το 90% της παραγωγής 
ψαριών που παράγει ο Όμιλος εξάγεται. 

• Η τιμή της τσιπούρας και του λαβρακιού παρουσιάζουν σταθερή βελτίωση καθώς τα αποθέματα 
μειώνονται και αποκαθίσταται σταδιακά η ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης.  Η μείωση 
στην παραγωγή νέου γόνου και στην ανάπτυξη νέων ψαριών, που άρχισε το 2009, επέφερε μείωση 
της προσφοράς και καλύτερες τιμές το 2010.  Ο ΝΗΡΕΑΣ εκτιμά ότι, οι τιμές μπορούν να βελτιωθούν 
περαιτέρω τα επόμενα χρόνια, καθώς οι προηγούμενες χαμηλές τιμές και το δύσκολο πιστωτικό 
περιβάλλον στη Νότια Ευρώπη έχουν περιορίσει τη δυνατότητα ανάπτυξης νέας παραγωγής. 

• Οι τιμές πρώτων υλών για τις ιχθυοτροφές και το κόστος μεταφορών αναμένεται να είναι αυξημένα 
το 2010.  

 
 
 
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 και λειτουργεί 67 ιχθυοτροφεία, 7 γεννητικούς σταθμούς, 3 
μονάδες προ-πάχυνσης, 1 ερευνητικό κέντρο, 1 κέντρο γεννητικής, 17 συσκευαστήρια, μονάδa 
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Οικονομικό Ημερολόγιο 2010 
 

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Έτους 2009:  Τρίτη, 30 Μαρτίου 2010 
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Τριμήνου 2010:  Δευτέρα, 31 Μαΐου 2010 
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση:  Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2010  
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων  Εξαμήνου 2010:  Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2010 
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2010:  Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2010 
 

επεξεργασίας ιχθύων, 2 εργοστάσια ιχθυοτροφών, εταιρία παραγωγής  εξοπλισμού ιχθυοκαλλιεργειών 
και εταιρία διάθεσης προϊόντων αναπαραγωγής, διατροφής, εξοπλισμού και υγείας σε πτηνοτρόφους 
και κτηνοτρόφους.  Ο Όμιλος έχει εξαγωγικό χαρακτήρα και κατέχει, στην Ελλάδα, την 1η θέση στον 
τομέα τροφίμων σε εξαγωγές.   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 Κεντρική 
Αμερική και στο Βιετνάμ.   
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 
 
 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ        
 

Κα. Μαρία Κωτσοβού, Διευθύντρια Σχέσεων με Επενδυτές Ομίλου    +30 210 66 98 335
 m.kotsovou@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. 

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

