
 

 

 
 
 
 

Αποηελέζμαηα ηος έηοςρ πος έληξε ζηιρ 31 Γεκεμβπίος 2011 
 

Η Frigoglass ανακοινώνει ηα Αποηελέζμαηα ηος Έηοςρ 2011 
 
 
Αζήλα, 28 Φεβξνπαξίνπ, 2012:  
 

 

Οικονομικά Αποτελζςματα 
 (σε  ‘000 Ευρώ) 2011 2010 % Διαφορά 

Πωλήςεισ 555,213 457,220 21.4% 
Κζρδη προ Φόρων Τόκων και 
Αποςβζςεων (EBITDA) 81,562 74,229 9.9% 

Λειτουργικά Κζρδη (EBIT) 53,170 49,276 7.9% 

Καθαρά Κζρδη  20,051 20,535 -2.4% 
 

 

Ο κύριος Δώρος Κωνσταντίνοσ, Εντεταλμένος Σύμβοσλος της Frigoglass, στολίασε: 
 
"Είμαζηε ζηην εςσάπιζηη θέζη να ανακοινώζοςμε ένα ακόμη έηορ ανοδικών πυλήζευν, ζε 
ζςνέσεια ηηρ πεπζινήρ ανάπηςξηρ καηά 32%. Ο κλάδορ Επαγγελμαηικήρ Ψύξηρ παποςζίαζε 
αύξηζη πυλήζευν ηηρ ηάξηρ ηος 20.4%, καθώρ οι πεπιζζόηεπερ πεπιοσέρ δπαζηηπιοποίηζηρ μαρ 
βπέθηκαν ζε ανάπηςξη, ενδεικηικό ηηρ ικανόηηηάρ μαρ να παπέσοςμε εξειδικεςμένερ λύζειρ για ηιρ 
ανάγκερ ηυν πελαηών μαρ, ενδςναμώνονηαρ ηην ηγεηική μαρ θέζη. Ο κλάδορ Υαλοςπγίαρ 
παποςζίαζε ιζηοπικά ηα ιζσςπόηεπα μέσπι ζήμεπα αποηελέζμαηα, ζημειώνονηαρ αύξηζη 
πυλήζευν 26.3% για ηο έηορ. Τα Λειηοςπγικά Κέπδη παποςζίαζαν άνοδο, παπά ηιρ ζςνεσώρ 
αςξανόμενερ πιέζειρ ηηρ αγοπάρ καθ’όλη ηην διάπκεια ηος έηοςρ, ηιρ αςξημένερ ηιμέρ ηυν ππώηυν 
ςλών και μιαρ ζειπάρ έκηακηυν γεγονόηυν. 
 
Παπόλο πος αναμένοςμε δύζκολο μακποοικονομικό πεπιβάλλον για ηο 2012, ειδικά ζηη Εςπώπη, 
αναμένοςμε αύξηζη ηυν επγαζιών ζηιρ πεπιζζόηεπερ πεπιοσέρ δπαζηηπιοποίηζηρ ηος κλάδος 
Επαγγελμαηικήρ Ψύξηρ. Παπάλληλα ζηον αναπηςζζόμενο κλάδο Υαλοςπγίαρ, ξεκινάμε ηο 2012 
από ππονομιακή θέζη και αναμένοςμε πεπαιηέπυ άνοδο. Η Εηαιπεία θέηει υρ οικονομική 
πποηεπαιόηηηα ηην μεγιζηοποίηζη ηυν ελεύθεπυν ηαμειακών ποών και ηη πεπαιηέπυ ενδςνάμυζη 
ηηρ κεθαλαιακήρ δομήρ. Ενώ ηο μακποοικονομικό πεπιβάλλον παπαμένει αβέβαιο και οι ηιμέρ ηυν 
ππώηυν ςλών εξακολοςθούν να κινούνηαι ζε ζσεηικά ςτηλά επίπεδα, είμαζηε αιζιόδοξοι για ηην 
θεηική μαρ ποπεία, δεδομένηρ ηηρ εςπείαρ γευγπαθικήρ μαρ παποςζίαρ, ηηρ ηγεηικήρ μαρ θέζηρ 
ζηην παγκόζμια αγοπά και ηυν ιζσςπών δεζμών με κςπίαπσερ εηαιπείερ ανατςκηικών και ποηών 
διεθνώρ. 
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Δπιζκόπηζη 

 
Οη ελνπνηεκέλεο πσιήζεηο απμήζεθαλ θαηά 21.4% ζην ζχλνιν ηνπ έηνπο, αλεξρφκελεο ζε €555.2 
εθαη. Σα απνηειέζκαηα απηά απνηεινχλ ζπλέρεηα ηεο ηζρπξήο αχμεζεο ηεο ηάμεο ηνπ 31.9% ζε 
επίπεδν ελνπνηεκέλσλ πσιήζεσλ ζηελ δηάξθεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Οη ελνπνηεκέλεο 
πσιήζεηο απμήζεθαλ θαηά 5.5% ζην ηέηαξην ηξίκελν ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 
πξνεγνχκελνπ έηνπο, αλεξρφκελεο ζε €116.6 εθαη., πνπ είρε ζεκεησζεί δηςήθηνο ξπζκφο 
αχμεζεο. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ηέηαξηνπ ηξηκήλνπ θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ηνπ έηνπο 
επεξεάζηεθαλ ζεηηθά απφ ηελ ζπλεηζθνξά ησλ δξαζηεξηνηήησλ παινπξγίαο ηεο Frigoglass Jebel 
Ali ζηα Ηλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα. Ο θιάδνο Δπαγγεικαηηθήο Ψχμεο ζεκείσζε άλνδν ηεο ηάμεο 
ηνπ 20.4% γηα ην έηνο θαζψο νη πσιήζεηο αλήιζαλ ζε €451.7 εθαη. Οη πσιήζεηο ηνπ θιάδνπ 
Ταινπξγίαο παξνπζίαζαλ αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 26.3% θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2011, αλεξρφκελεο 
ζε €103.5 εθαη., αληηθαηνπηξίδνληαο πςειφ κνλνςήθην ξπζκφ αλφδνπ ησλ πξνυπαξρνπζψλ 
δξαζηεξηνηήησλ θαζψο θαη ηε ζεηηθή ζπλεηζθνξά ηεο επηάκελεο ελνπνίεζεο ηεο Frigoglass Jebel 
Ali.  
 
ην πιαίζην ηνπ θιάδνπ Δπαγγεικαηηθήο Ψχμεο, νη πσιήζεηο ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε απμήζεθαλ 
θαηά 24.2% ζην ζχλνιν ηνπ έηνπο, αλεξρφκελεο ζε €163.2 εθαη., ελψ νη πσιήζεηο ζηελ Γπηηθή 
Δπξψπε θαηέγξαςαλ ξπζκφ αλφδνπ ηεο ηάμεο ηνπ 39.2% γηα ην έηνο θαη αλήιζαλ ζε €100.6 εθαη. 
Οη πσιήζεηο ζηελ Αζία/Ωθεαλία κεηψζεθαλ θαηά 4.1% γηα ην ζχλνιν ηνπ έηνπο αλεξρφκελεο ζε 
€85.2 εθαη. Οη πσιήζεηο ζηελ Αθξηθή/Μέζε Αλαηνιή ζπλέρηζαλ λα ζεκεηψλνπλ ζηαζεξή άλνδν, 
απμαλφκελεο θαηά 17.2% γηα ην ζχλνιν ηνπ έηνπο, αλεξρφκελεο ζε €88.4 εθαη. Οη πσιήζεηο ζηελ 
Βφξεην Ακεξηθή απμήζεθαλ θαηά 95.6% γηα ην ζχλνιν ηνπ έηνπο, αλεξρφκελεο ζε €14.3 εθαη. 
 
Οη πσιήζεηο πξνο ηελ Coca-Cola Hellenic απμήζεθαλ θαηά 80.8% γηα ην ζχλνιν ηνπ έηνπο, 
απνηειψληαο ην 25% ηνπ θιάδνπ Δπαγγεικαηηθήο Ψχμεο. Οη πσιήζεηο πξνο ηνπο άιινπο 
εκθηαισηέο ηεο Coca-Cola απμήζεθαλ θαηά 4.6%, απνηειψληαο ην 30.7% ηνπ θιάδνπ 
Δπαγγεικαηηθήο Ψχμεο. Οη πσιήζεηο πξνο ηηο δπζνπνηίεο ζεκείσζαλ άλνδν θαηά 22% γηα ην 
ζχλνιν ηνπ έηνπο, αχμεζε πνπ αθνινπζεί ξπζκφ αλάπηπμεο 33.1% ηνλ πεξαζκέλν ρξφλν θαη 
απνηεινχλ ην 24.3% ηνπ θιάδνπ Δπαγγεικαηηθήο Ψχμεο γηα ην 2011. Οη πσιήζεηο πξνο ηνπο 
άιινπο πειάηεο παξέκεηλαλ ζηα ίδηα επίπεδα ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο, θαηά ην νπνίν 
είρε ζεκεησζεί άλνδνο ηεο ηάμεο ηνπ 94%. 
 
Ωο απνηέιεζκα ηεο δηαξθνχο πξνζήισζεο καο ζην λα ηθαλνπνηνχκε ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ 
καο, κε έκθαζε ζηελ βησζηκφηεηα ησλ πξντφλησλ καο, νη πσιήζεηο ηεο ζεηξάο θηιηθψλ πξνο ην 
πεξηβάιινλ ςπγείσλ EcoCool απμήζεθαλ κε δηςήθην ξπζκφ ζηελ Δπξψπε, ζε ζχγθξηζε κε ην 
πξνεγνχκελν έηνο, αληαλαθιψληαο ηελ ζπλερή καο δέζκεπζε ζε επελδχζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ 
αλάπηπμε λέσλ θαη θαηλνηφκσλ πξντφλησλ. 
 
Οη πσιήζεηο ζηνλ θιάδν Ταινπξγίαο απμήζεθαλ θαηά 26.3% γηα ην έηνο αλεξρφκελεο ζε €103.5 
εθαη., αθνινπζψληαο άλνδν 12.7% θαηά ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Η 
Frigoglass Jebel Ali ζπλεηζέθεξε €15.1 εθαη. ην 2011, γηα ηελ πεξίνδν ησλ επηά κελψλ 
ελνπνίεζεο. Οη πξνυπάξρνπζεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θιάδνπ Ταινπξγίαο ζεκείσζαλ άλνδν 7.9% 
ζε ζρέζε κε ην πεξαζκέλν έηνο, αλεξρφκελεο ζε €88.5 εθαη., παξά ηελ αξλεηηθή επίδξαζε θαηά 
8% πνπ πξνήιζε απφ ηελ δηαθχκαλζε ηεο ηζνηηκίαο ηνπ Νηγεξηαλνχ Νάηξα ζε ζρέζε κε ην Δπξψ. 
Η ζεηηθή απηή πνξεία είλαη απνηέιεζκα ησλ ζηαζεξψλ επηδφζεσλ καο ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο 
πειαηψλ θαζψο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ Μεηαιιηθψλ Πσκάησλ θαη ησλ Πιαζηηθψλ Κηβσηίσλ.  



 

ειίδα 3 απφ 11 

Σα ελνπνηεκέλα Λεηηνπξγηθά Κέξδε (EBIT) απμήζεθε θαηά 7.9% γηα ην έηνο, αλεξρφκελα ζε €53.2 
εθαη. Απηφ κεηαθξάδεηαη ζε πεξηζψξην Λεηηνπξγηθνχ Κέξδνπο ηεο ηάμεο ηνπ 9.6% ζπγθξηλφκελν κε 
ην αληίζηνηρν πεξηζψξην ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο πνπ αλήιζε ζε 10.8%. Η κείσζε ηνπ 
πεξηζσξίνπ Λεηηνπξγηθνχ Κέξδνπο αληηθαηνπηξίδεη ηελ πίεζε ηνπ θφζηνπο πξψησλ πιψλ, ηελ 
αξλεηηθή ιεηηνπξγηθή κφριεπζε ζηελ Ιλδία σο απνηέιεζκα ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαβάζκηζεο 
πθηζηάκελσλ ςπγείσλ θαηά ηνπο πξψηνπο έμη κήλεο ηνπ έηνπο, ηελ αιινίσζε απφ ηελ 
ελζσκάησζε ηεο Frigoglass Jebel Ali θαζψο θαη ην απμεκέλν θφζηνο παξαγσγήο ψζηε λα 
θαιπθζεί ε κεγαιχηεξε απφ ηελ αλακελφκελε δήηεζε ζηελ Δπξψπε θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 
έηνπο. Δμαηξψληαο ηελ επίδξαζε ησλ αλσηέξσ παξαγφλησλ, ηα πιενλεθηήκαηα ηεο κφριεπζεο 
φγθνπ θαη ηεο ζπλερήο πξνζήισζεο καο ζηελ κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ζα είραλ απμήζεη 
ην πεξηζψξην Λεηηνπξγηθνχ Κέξδνπο γηα ην 2011, ζε ζχγθξηζε κε ην πεξαζκέλν έηνο. Σα Καζαξά 
Κέξδε κεηψζεθαλ θαηά 2.4% γηα ην ζχλνιν ηνπ έηνπο, αλεξρφκελα ζε €20.1 εθαη., ζπγθξηλφκελα 
κε ην πεξαζκέλν έηνο πνπ αλήιζαλ ζε €20.5 εθαη. 
 
Οη Σακεηαθέο Ρνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πξηλ ηηο κεηαβνιέο ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο, 
αλήιζαλ ζε €82.1 εθαη. γηα ην ζχλνιν ηνπ έηνπο, ζε ζρέζε κε €77 εθαη. ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν. 
Οη Σακεηαθέο Ρνέο κεηά απφ ιεηηνπξγηθέο θαη επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο δεκηνχξγεζαλ κηα 
εθξνή ηεο ηάμεο ησλ €39.5 εθαη. ζε ζρέζε κε εηζξνή €12.4 εθαη. ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 
πξνεγνχκελνπ έηνπο. 
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Δπιζκόπηζη ανά κύπια Γπαζηηπιόηηηα 

 
 

  Κύκλορ Δπγαζιών (€ 000) 
Κέπδη ππο Φόπυν Σόκυν 
και Αποζβέζευν (€ 000) 

ύνολο Έηοςρ 2011  2011 2010 
% 

Διαθοπά 
% επί ηος 
Σςνόλος 2011 2010 

% 
Διαθοπά 

     

Κιάδνο Δπαγγεικαηηθήο 
Ψχμεο  

451,683 375,229 20.4% 81.4% 53,490 48,918 9.3% 

        

Κιάδνο Ταινπξγίαο 103,531 81,991 26.3% 18.7% 28,072 25,311 10.9% 

 
 

       

Frigoglass ύνολο 555,213 457,220 21.4%  81,562 74,229 9.9% 

 
 

Κλάδορ Δπαγγελμαηικήρ Φύξηρ 
 
Οη πσιήζεηο ζηνλ θιάδν Δπαγγεικαηηθήο Ψχμεο απμήζεθαλ θαηά 20.4% γηα ην ζχλνιν ηνπ έηνπο, 
αλεξρφκελεο ζε €451.7 εθαη., αθνινπζψληαο άλνδν 37% ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν. Η εηήζηα 
απφδνζε θπξίσο αληηθαηνπηξίδεη ηζρπξή άλνδν ζηελ Δπξψπε. Ο θιάδνο Δπαγγεικαηηθήο Ψχμεο 
απνηειεί ην 81% ησλ πσιήζεσλ γηα ην ζχλνιν ηνπ έηνπο.  
 
Κύκλορ Δπγαζιών ανά Γευγπαθική Πεπιοσή 

Οη πσιήζεηο ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε απμήζεθαλ θαηά 24.2% γηα ην ζχλνιν ηνπ έηνπο 
αλεξρφκελεο ζε €163.2 εθαη., απνηειψληαο ην 36.1% ηνπ θιάδνπ Δπαγγεικαηηθήο Ψχμεο γηα ην 
2011. ηελ δηάξθεηα ηνπ ηέηαξηνπ ηξηκήλνπ σζηφζν, νη πσιήζεηο κεηψζεθαλ ζε ζχγθξηζε κε ηελ 
ηζρπξή αχμεζε πνπ είρε ζεκεησζεί ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν. Η άλνδνο πνπ ζεκεηψζεθε ζε 
επίπεδν έηνπο νδεγήζεθε θπξίσο απφ ηελ Ρσζία, ηελ Οπθξαλία, ηελ Ρνπκαλία θαη ηε Βνπιγαξία.   
 
Οη πσιήζεηο ζηελ Γπηηθή Δπξψπε επηηαρχλζεθαλ ζηελ δηάξθεηα ηνπ ηέηαξηνπ ηξηκήλνπ, 
ζεκεηψλνληαο αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 39.2% αλεξρφκελεο ζε €100.6 εθαη., απνηειψληαο ην 22.3% 
ησλ πσιήζεσλ Δπαγγεικαηηθήο Ψχμεο γηα ην ζχλνιν ηνπ έηνπο. Η άλνδνο απηή αληηθαηνπηξίδεη 
θπξίσο απμεκέλεο πσιήζεηο ζηελ Ιηαιία θαη ηελ Ιζπαλία, πνπ αληηζηαζκίδνπλ ηηο κεηψζεηο ζην 
Βέιγην, ηελ Γαιιία θαη ηελ Διιάδα. 
 
ηελ Αζία/Ωθεαλία, νη πσιήζεηο κεηψζεθαλ θαηά 4.1% γηα ην ζχλνιν ηνπ έηνπο, αλεξρφκελεο ζε 
€85.2 εθαη., κηα αμηνζεκείσηε βειηίσζε ζε ζρέζε κε ηελ κείσζε 11% πνπ είρε ζεκεησζεί ζηνπο 
πξψηνπο ελλέα κήλεο. Η ζεκαληηθή απηή άλνδνο ζην ηέηαξην ηξίκελν αληηθαηνπηξίδεη ηελ επάλνδν 
ζε λέεο ηνπνζεηήζεηο ζηελ Ιλδία κεηά ηελ δηαθνπή ησλ πξψησλ έμη κελψλ ηνπ 2011 εμαηηίαο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο αλαβάζκηζεο. Η Ιλδία ζπλεηζέθεξε ζεκαληηθά ζην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2011, 
ζεκεηψλνληαο ηζρπξφ ξπζκφ αλάπηπμεο. Γηα ην ζχλνιν ηνπ έηνπο νη Φηιηππίλεο, ε Ιλδνλεζία θαη ε 
Σνπξθία θαηέγξαςαλ ηζρπξή άλνδν ζε ζρέζε κε ην πεξαζκέλν έηνο.  
 
Οη πσιήζεηο ζηελ Αθξηθή/Μέζε Αλαηνιή ζπλέρηζαλ ηελ ζεηηθή ηνπο πνξεία ζηελ δηάξθεηα ηνπ 
ηέηαξηνπ ηξηκήλνπ, ελψ γηα ην ζχλνιν ηνπ έηνπο ζεκεηψζεθε άλνδνο 17.2% θαζψο νη πσιήζεηο 
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αλήιζαλ ζε €88.4 εθαη. απνηειψληαο ην 19.6% ηνπ θιάδνπ Δπαγγεικαηηθήο Ψχμεο. Οη πεξηνρέο 
κε ηελ ζεκαληηθφηεξε ζπλεηζθνξά ήηαλ ε Νφηηνο Αθξηθή, ε ανπδηθή Αξαβία, ε Σαλδαλία θαη ε 
Νηγεξία, ελψ αληηζηάζκηζαλ κεηψζεηο απφ πεξηνρέο φπσο ε Ληβχε θαη ε Γθάλα. 
 
Οη πσιήζεηο ζηελ Βφξεην Ακεξηθή απμήζεθαλ θαηά 95.6% γηα ην ζχλνιν ηνπ έηνπο, αλεξρφκελεο 
ζε €14.3 εθαη., απνηειψληαο ην 3.2% ησλ πσιήζεσλ ηνπ θιάδνπ Δπαγγεικαηηθήο Ψχμεο. Η 
ζεηηθή πνξεία αληηθαηνπηξίδεη ηελ παξνπζίαζε λέσλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά.  
 
Κύκλορ Δπγαζιών ανά Ομάδα Πελαηών 

Οη πσιήζεηο πξνο ηελ Coca-Cola Hellenic απμήζεθαλ θαηά 80.8% γηα ην ζχλνιν ηνπ έηνπο 
αλεξρφκελεο ζε €113.1 εθαη., κε ηε κεγαιχηεξε ζπλεηζθνξά λα ζεκεηψλεηαη απφ ηελ Ιηαιία θαη ηε 
Ρσζία. Οη πσιήζεηο πξνο ηνπο άιινπο εκθηαισηέο ηεο Coca-Cola απμήζεθαλ θαηά 4.6% 
αλεξρφκελεο ζε €138.6 εθαη. γηα ην 2011 κε ζεκαληηθέο ζπλεηζθνξέο απφ ηηο Φηιηππίλεο, ηελ 
Βφξεην Ακεξηθή θαη ηελ Ιζπαλία.  
 
Οη πσιήζεηο πξνο ηηο δπζνπνηίεο απμήζεθαλ θαηά 22% γηα ην ζχλνιν ηνπ έηνπο, αλεξρφκελεο ζε 
€110 εθαη., νδεγνχκελεο θπξίσο απφ απμεκέλεο ηνπνζεηήζεηο ζηελ Ρσζία, ηελ Πνισλία θαη ηελ 
Κέλπα. Οη πσιήζεηο πξνο ηηο άιιεο θαηεγνξίεο πειαηψλ θηλήζεθαλ ζην ίδην επίπεδν κε ην 
πξνεγνχκελν έηνο, αθνινπζψληαο ηζρπξή άλνδν ηεο ηάμεο ηνπ 94% ην 2010.  
 
Κεπδοθοπία 

Σα Κέξδε πξν Φφξσλ, Σφθσλ θαη Απνζβέζεσλ (EBITDA) απμήζεθαλ θαηά 9.3% αλεξρφκελα ζε  
€53.5 εθαη. γηα ην ζχλνιν ηνπ έηνπο, κε ην αληίζηνηρν πεξηζψξην λα δηακνξθψλεηαη ζην 11.8%, 
αληηθαηνπηξίδνληαο κείσζε ηεο ηάμεο ησλ 120 κνλάδσλ βάζεσο ζε ζχγθξηζε κε ην 2010 εμαηηίαο 
ηνπ απμεκέλνπ θφζηνπο ησλ πξψησλ πιψλ, ηεο αξλεηηθήο ιεηηνπξγηθήο κφριεπζεο ζηελ Ιλδία θαη 
ην πςειφηεξν θφζηνο παξαγσγήο θαηά ηνπο πξψηνπο έμη κήλεο ηνπ έηνπο εμαηηίαο ηεο 
ηζρπξφηεξεο απφ ηελ αλακελφκελε δήηεζε ζηελ Δπξψπε. Δμαηξψληαο ηνπο αλσηέξσ παξάγνληεο 
θαη ζεσξψληαο έλα ζηαζεξφ πεξηβάιινλ ησλ ηηκψλ ησλ πξψησλ πιψλ, ηα πιενλεθηήκαηα ηεο 
κφριεπζεο φγθνπ θαη ε ζπλερήο έκθαζε ζηελ κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ζα είραλ νδεγήζεη 
ζε έλα πεξηζψξην Κέξδνπο πξν Φφξσλ, Σφθσλ θαη Απνζβέζεσλ πςειφηεξν ζε ζχγθξηζε κε ην 
2010.  
 
Σα Λεηηνπξγηθά Κέξδε (EBIT) απμήζεθαλ θαηά 9.3%, αλεξρφκελα ζε €36.8 εθαη. γηα ην ζχλνιν ηνπ 
έηνπο, κε ην αληίζηνηρν πεξηζψξην λα αλέξρεηαη ζε 8.1% ζε ζχγθξηζε κε 9% ηνλ πξνεγνχκελν 
ρξφλν. Σα Καζαξά Κέξδε αλήιζαλ ζε €13.1 εθαη., ζην ίδην επίπεδν κε ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν.  
 
 

Κλάδορ Ταλοςπγίαρ 
 
Οη πσιήζεηο ηνπ θιάδνπ Ταινπξγίαο απμήζεθαλ θαηά 26.3% γηα ην ζχλνιν ηνπ έηνπο, 
αλεξρφκελεο ζε €103.5 εθαη. Απηή ε απφδνζε ζπκπεξηιακβάλεη 7.9% απφ πξνυπάξρνπζεο 
δξαζηεξηφηεηεο θαζψο θαη ηε ζεηηθή επίδξαζε ηεο εμαγνξάο ηεο Frigoglass Jebel Ali. Οη 
δξαζηεξηφηεηεο Ταινπξγίαο απνηεινχλ ην 19% ησλ ελνπνηεκέλσλ πσιήζεσλ γηα ην έηνο. 
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Πυλήζειρ ανά Γπαζηηπιόηηηα 

Οη πσιήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παινπξγία, εμαηξψληαο ηελ Frigoglass Jebel Ali, απμήζεθαλ 
θαηά 6% γηα ην έηνο, αλεξρφκελεο ζε €60 εθαη., θπξίσο νδεγνχκελεο απφ ηελ ηζρπξή δήηεζε πνπ 
ζεκεηψζεθε ζηνλ ηνκέα ησλ δπζνπνηηψλ. Οη πσιήζεηο ηεο Frigoglass Jebel Ali, γηα ηελ πεξίνδν 
ησλ επηά κελψλ απφ ηελ εμαγνξά, αλήιζαλ ζε €15.1 εθαη. Οη πσιήζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ 
Μεηαιιηθψλ Πσκάησλ θαη ησλ Πιαζηηθψλ Κηβσηίσλ απμήζεθαλ θαηά 12%, αλεξρφκελεο ζε €28.4 
εθαη. γηα ην ζχλνιν ηνπ έηνπο. 
 
Κεπδοθοπία 

Σα Κέξδε πξν Φφξσλ Σφθσλ θαη Απνζβέζεσλ (EBITDA) απμήζεθαλ θαηά 10.9% ζε €28.1 εθαη. 
γηα ην έηνο. Απνηέιεζκα απηήο ηεο αχμεζεο ήηαλ ε δηακφξθσζε ηνπ αληίζηνηρνπ πεξηζσξίνπ ζε 
27.1% ζε ζρέζε κε 30.9% ην 2010. Δμαηξψληαο ηελ Frigoglass Jebel Ali, ην πεξηζψξην ησλ 
Κεξδψλ πξν Φνξψλ, Σφθσλ θαη Απνζβέζεσλ (EBITDA) ήηαλ 28.6% γηα ην έηνο.  
 
Σα Λεηηνπξγηθά Κέξδε (EBIT) απμήζεθαλ θαηά 4.8% ζε €16.4 εθαη. γηα ην ζχλνιν ηνπ έηνπο. Η 
άλνδνο απηή κεηαθξάδεηαη ζε ιεηηνπξγηθφ πεξηζψξην θέξδνπο ηεο ηάμεο ηνπ 15.8% έλαληη 19.1% 
ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν. Η κείσζε ηνπ πεξηζσξίνπ νθείιεηαη κεξηθψο ζηελ θάζε ελνπνίεζεο ηεο 
Frigoglass Jebel Ali. Σα Καζαξά Κέξδε κεηψζεθαλ θαηά 6.4% ζε €7 εθαη. ζε ζρέζε κε ηα Καζαξά 
Κέξδε χςνπο €7.4 εθαη. ην πξνεγνχκελν έηνο, εμαηηίαο πςειφηεξσλ ρξεκαηνδνηηθψλ εμφδσλ πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηελ εμαγνξά ηεο Frigoglass Jebel Ali.  
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Δπισειπημαηικέρ Πποοπηικέρ 

 
Παξφιν πνπ νη καθξννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζηελ δηάξθεηα ηνπ 2011 ήηαλ αληίμνεο, εηδηθά ζηηο 
θχξηεο Δπξσπατθέο αγνξέο ην δεχηεξν κηζφ ηνπ έηνπο, ε Frigoglass παξνπζίαζε ζεκαληηθή άλνδν 
πσιήζεσλ γηα ην ζχλνιν ηνπ έηνπο, αθνινπζψληαο ηελ ηζρπξή αχμεζε ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο 
πνπ είρε αλέιζεη ζε 31.9%. Γηα ην 2012, αλακέλνπκε ζπλερηδφκελε αλνδηθή πνξεία ζηηο 
πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο δξαζηεξηνπνίεζήο καο, ελψ ε Αθξηθή ζα δηαηεξήζεη ηελ ζεηηθή ηεο ηάζε 
θαη ε Αζία/Ωθεαλία ζα ηζρπξνπνηεζεί κε λέεο ηνπνζεηήζεηο ηφζν ζηελ Ιλδία φζν θαη ζηελ 
Απζηξαιία. Δπίζεο αλακέλνπκε ηε Βφξεην Ακεξηθή λα ζπλερίζεη ηελ άλνδφ ηεο, θαζψο ηα νθέιε 
ηεο παξνπζίαζεο λέσλ πξντφλησλ έρνπλ δηαθαλεί  ήδε απφ ηα ηέιε ηνπ 2011. Ωζηφζν, 
παξακέλνπκε επηθπιαθηηθνί ζρεηηθά κε ηηο πξννπηηθέο ησλ θχξησλ Δπξσπατθψλ αγνξψλ εμαηηίαο 
ησλ ζπλερηδφκελσλ καθξννηθνλνκηθψλ αληημννηήησλ. 
 
Αθνινπζψληαο ηελ ηζρπξφηεξε, ηζηνξηθά, εηήζηα απφδνζε ηνπ θιάδνπ Ταινπξγίαο, αλακέλνπκε 
πεξαηηέξσ άλνδν γηα ην 2012, ηφζν ζε ζρέζε κε ηηο πξνυπάξρνπζεο δξαζηεξηφηεηεο καο φζν θαη 
ζηελ ζπκκεηνρή ησλ λέσλ δξαζηεξηνηήησλ ζηα Ηλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα. Η ελζσκάησζε ηεο 
Frigoglass Jebel Ali ζπλερίδεηαη βάζεη ηνπ αξρηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ.  
 
Οη απμεκέλεο ηηκέο ζε ζεκαληηθέο πξψηεο χιεο απνηέιεζαλ θαίξην παξάγνληα πνπ έπιεμε ην 
πεξηζψξην θέξδνπο ην 2011. Γεδνκέλεο ηεο ηξέρνπζαο ηάζεο ζηηο αγνξέο πξψησλ πιψλ, 
αλακέλνπκε φηη ην θφζηνο αλά κνλάδα πξντφληνο γηα ην 2012 ζα θηλεζεί ζηα επίπεδα ηνπ 2011. 
Δπηπξφζζεηα, ε ζηαζεξή εζηίαζε καο ζηελ κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ζα βειηηψζεη 
πεξαηηέξσ ηελ απνδνηηθφηεηα γηα ην 2012.  
 
Αλακέλνπκε νη θεθαιαηαθέο δαπάλεο ηνπ 2012 λα παξακείλνπλ ζηα ίδηα επίπεδα κε ην 2011. Σν 
πξφγξακκα δαπαλψλ ηνπ 2012 πεξηιακβάλεη απμεκέλεο δαπάλεο γηα θαηλνηνκία, επέθηαζε ηεο 
γθάκαο ησλ πξντφλησλ καο θαη βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ζηελ Frigoglass Jebel Ali. 
Παξακέλνπκε ζπγθεληξσκέλνη ζηελ δηαρείξηζε ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο θαη είκαζηε ζίγνπξνη φηη 
κπνξνχκε λα βειηηψζνπκε ηελ ηξέρνπζα ξεπζηφηεηά καο ζηελ δηάξθεηα ηνπ 2012.  
 
Οηθνλνκηθή πξνηεξαηφηεηά καο γηα ην 2012 είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ησλ ειεχζεξσλ ηακεηαθψλ ξνψλ 
θαη ε ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο καο δνκήο. Παξφιν πνπ νη καθξννηθνλνκηθέο πξννπηηθέο είλαη 
αβέβαηεο θαη ην θφζηνο πξψησλ πιψλ παξακέλεη ζε πςειά επίπεδα, είκαζηε αηζηφδνμνη γηα ηελ 
πεξαηηέξσ πξφνδφ καο ιφγσ ηεο εθηεηακέλεο γεσγξαθηθήο καο παξνπζίαο, ηεο εγεηηθήο καο 
ζέζεο ζηελ αγνξά θαη ησλ ηζρπξψλ δεζκψλ καο κε ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξείεο αλαςπθηηθψλ θαη 
πνηψλ παγθνζκίσο.  
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Οικονομική Δπιζκόπηζη 

 
ςνοπηική Καηάζηαζη Αποηελεζμάηυν Υπήζηρ 
 
 
 2011 2010 Γηαθνξά 

 (€ 000) (€ 000) % 

    

Κχθινο Δξγαζηψλ 555,213 457,220 21.4% 

πγθξίζηκνο* Κχθινο Δξγαζηψλ 540,140 457,220 18.1% 

    

Μεηθηά Κέξδε 113,547 106,777 6.3% 

πγθξίζηκα* Μεηθηά Κέξδε 113,213 106,777 6.0% 

    

Κέξδε πξν Φφξσλ, Σφθσλ  
θαη Απνζβέζεσλ (EBITDA 

81,562 74,229 9.9% 

πγθξίζηκα* EBITDA 78,783 74,229 6.1% 

    

Λεηηνπξγηθά Κέξδε (EBIT) 53,170 49,276 7.9% 

πγθξίζηκα* EBIT 52,256 49,276 6.0% 

    

Κέξδε πξν Φφξσλ 35,017 34,887 0.4% 

πγθξίζηκα* Κέξδε πξν Φφξσλ 35,210 34,887 0.9% 

    

Καζαξά Κέξδε  20,051 20,535 -2.4% 

πγθξίζηκα* Καζαξά Κέξδε 20,243 20,535 -1.4% 

*Τα ζςγκπίζιμα οικονομικά μεγέθη δεν πεπιλαμβάνοςν ηην ενοποίηζη ηηρ Frigoglass Jebel Ali 

 

Κύκλορ Δπγαζιών 

Οη ελνπνηεκέλεο πσιήζεηο απμήζεθαλ θαηά 21.4% ζε €555.2 εθαη. γηα ην ζχλνιν ηνπ έηνπο. Η 
απφδνζε απηή απνηειείηαη απφ αχμεζε 20.4% ηνπ θιάδνπ Δπαγγεικαηηθήο Ψχμεο θαη 26.3% 
αχμεζε ηνπ θιάδνπ Ταινπξγίαο. Δμαηξψληαο ηελ ζεηηθή ζπλεηζθνξά ηεο Frigoglass Jebel Ali, νη 
ελνπνηεκέλεο πσιήζεηο απμήζεθαλ θαηά 18.1% ζε €540.1 εθαη. γηα ην έηνο.  
 
Μεικηά Κέπδη 

Σα Μεηθηά Κέξδε απμήζεθαλ θαηά 6.3% ζε €113.6 εθαη. γηα ην ζχλνιν ηνπ έηνπο, δηακνξθψλνληαο 
ην πεξηζψξην κεηθηνχ θέξδνπο ζε 20.5% ζε ζρέζε κε 23.4% ην πξνεγνχκελν έηνο θαζψο ηα 
νθέιε απφ ηελ ζεηηθή ιεηηνπξγηθή κφριεπζε αληηζηαζκίζηεθαλ νινθιεξσηηθά απφ ην θφζηνο ησλ 
πξψησλ πιψλ.  
 
Λειηοςπγικά Κέπδη (EBIT) 

Σα ελνπνηεκέλα Λεηηνπξγηθά Κέξδε (EBIT) απμήζεθαλ θαηά 7.9% γηα ην ζχλνιν ηνπ έηνπο ζε  
€53.2 εθαη., δηακνξθψλνληαο πεξηζψξην χςνπο 9.6% ζε ζρέζε κε 10.8% ην πξνεγνχκελν έηνο. Η 
ζεηηθή επηξξνή απφ ηηο απμεκέλεο πσιήζεηο αληηζηαζκίζηεθε κεξηθψο απφ ηηο ηζρπξέο 
πιεζσξηζηηθέο ηάζεηο ζηηο ηηκέο ησλ πξψησλ πιψλ, ην πςειφηεξν θφζηνο παξαγσγήο ψζηε λα 
θαιπθζεί ε κε αλακελφκελε δήηεζε ζηελ Δπξψπε ηνπο πξψηνπο έμη κήλεο θαη ηελ αξλεηηθή 
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ιεηηνπξγηθή κφριεπζε ζηελ Ιλδία ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν. Ωζηφζν, ε ζπλερήο καο πξνζήισζε 
ζηελ κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ζπληέιεζε ψζηε ν δείθηεο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο πξνο 
πσιήζεηο λα βειηησζεί θαηά 170 κνλάδεο βάζεο ζε 11.4% ζην ζχλνιν ηνπ έηνπο.  
 
Καθαπό Κέπδορ 

Σν θαζαξφ θφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο απμήζεθε θαηά 26.2% ζε €18.1 εθαη. (πεξηιακβάλεη έμνδα 
απφ ρξεσζηηθνχο ηφθνπο, ζπλαιιαγκαηηθέο δεκίεο θαη ινηπά ηξαπεδηθά έμνδα) γηα ην ζχλνιν ηνπ 
έηνπο, αληηθαηνπηξίδνληαο έλαλ ζπλδπαζκφ αχμεζεο θαζαξνχ δαλεηζκνχ καδί κε πςειφηεξν 
επηηφθην, ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο. Σα Κέξδε πξφ Φφξσλ, γηα ην έηνο θηλήζεθαλ ζηα 
επίπεδα ηνπ 2010, αλεξρφκελα ζε €35 εθαη. Ο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο γηα ην ζχλνιν ηνπ έηνπο 
δηακνξθψζεθε ζην 29.7%, ζε ζχγθξηζε κε 27% ην πξνεγνχκελν έηνο, γεγνλφο πνπ 
αληηθαηνπηξίδεη ηελ αιιαγή ηνπ κίγκαηνο ρσξψλ ζηα θνξνινγεηέα έζνδα θαη ηελ έθηαθηε 
δηαγξαθή αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρψξα. Σα Καζαξά 
Κέξδε κεηψζεθαλ θαηά 2.4% ζε €20.1 εθαη. γηα ην έηνο.   
 
Σαμειακέρ Ροέρ 

Οη Σακεηαθέο Ρνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο απμήζεθαλ θαηά 6.6% ζε €82.1 εθαη. γηα ην 
ζχλνιν ηνπ έηνπο. Οη ζρεηηθέο αλάγθεο ζε θεθάιαην θίλεζεο νδήγεζαλ ζε κηα εηζξνή ηεο ηάμεο 
ησλ €6.5 εθαη. πξν επελδπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ην έηνο, ζε ζχγθξηζε κε €41 εθαη. ηνλ 
πξνεγνχκελν ρξφλν. Η άλνδνο ησλ πσιήζεσλ νδήγεζε ζε απμεκέλεο απαηηήζεηο θεθαιαίνπ 
θίλεζεο γηα ην έηνο. Οη κεηαβνιέο ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο, νη θεθαιαηαθέο δαπάλεο χςνπο €42.9 
εθαη. θαη ε εμαγνξά ηεο Frigoglass Jebel Ali έλαληη €4.3 εθαη. νδήγεζε ζε κηα θαζαξή ηακεηαθή 
εθξνή ηεο ηάμεο ησλ €39.5 εθαη. κεηά απφ ιεηηνπξγηθέο θαη επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ην 
έηνο. Απηφ ζπγθξίλεηαη κε κηα εθξνή €73.6 εθαη. ηνπο πξψηνπο ελλέα κήλεο ηνπ 2011 θαη κηα 
εηζξνή €12.4 εθαη. ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν.  
 
Ιζολογιζμόρ 

Ο Καζαξφο Γαλεηζκφο απμήζεθε ζε €243.6 εθαη. ζην ηέινο ηνπ ρξφλνπ, ζε ζρέζε κε €172.7 εθαη. 
ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν. Η αχμεζε απηή ηνπ θαζαξνχ δαλεηζκνχ αληηθαηνπηξίδεη ην δαλεηζκφ πνπ 
ζρεηίδεηαη κε ηελ Jebel Ali, ηηο απμεκέλεο αλάγθεο ζε θεθάιαην θίλεζεο εμαηηίαο ησλ απμεκέλσλ 
πσιήζεσλ θαη ηεο επηζηξνθήο θεθαιαίνπ ζηνπο κεηφρνπο, ηεο ηάμεο ησλ €6.5 εθαη. (ή €0.16 αλά 
κεηνρή). Ο δείθηεο θαζαξνχ δαλεηζκνχ πξνο ίδηα θεθάιαηα ζην ηέινο ηνπ έηνπο δηακνξθψζεθε ζε 
141.9% ζε ζρέζε κε 120% ζην ηέινο ηνπ 2010. Σα δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα ήηαλ €88.1 
εθαη. ζην ηέινο ηνπ ρξφλνπ. Γηα ην 2012, ε νηθνλνκηθή πξνηεξαηφηεηα ηεο Frigoglass είλαη ε 
κεγηζηνπνίεζε ησλ ειεχζεξσλ ηακεηαθψλ ξνψλ θαη ε ζπλερήο βειηίσζε ηεο θεθαιαηαθήο δνκήο. 
 
Κεθαλαιακέρ Γαπάνερ 

Οη Κεθαιαηαθέο Γαπάλεο δηακνξθψζεθαλ ζε €42.9 εθαη. γηα ην ζχλνιν ηνπ έηνπο, ζε ζρέζε κε 
€30.6 εθαη. ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν. Ο θιάδνο Δπαγγεικαηηθήο Ψχμεο επζχλεηαη γηα ηα €28.2 
εθαη., πνπ θπξίσο ζρεηίδνληαη κε ζπλερείο  επελδχζεηο αχμεζεο ηεο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο 
ζηα θχξηα εξγνζηάζηα, δηαξθείο βειηηψζεηο ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη αλάπηπμε πξντφλησλ. Οη 
θεθαιαηαθέο δαπάλεο ζηνλ θιάδν Ταινπξγίαο, χςνπο €14.7 εθαη., ζρεηίδνληαη κε κεραλήκαηα θαη 
εμνπιηζκφ.  
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ημείυζη ζσεηικά με δηλώζειρ πος αθοπούν μελλονηικέρ πποβλέτειρ 
 

Σν παξφλ έγγξαθν πεξηέρεη κειινληηθέο πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηεο FRIGOGLASS νη 
νπνίεο ζα πξέπεη λα ζεσξνχληαη εθηηκήζεηο πνπ γίλνληαη απφ ηελ εηαηξεία θαιή ηε πίζηεη. Απηέο νη 
δειψζεηο ζρεηηθά κε ηε κειινληηθή πνξεία ηεο εηαηξείαο αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο πξνζδνθίεο ηεο 
δηνίθεζεο θαη βαζίδνληαη ζε ηξέρνληα ζηνηρεία πνπ είλαη δηαζέζηκα. Σα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα 
απνηεινχλ αληηθείκελν κειινληηθψλ γεγνλφησλ θαη αβεβαηνηήησλ, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ ζε 
κεγάιν βαζκφ λα επεξεάζνπλ ηελ πξαγκαηηθή πνξεία ηεο FRIGOGLASS.  
 
 

σεηικά με ηη Frigoglass  
 

H Frigoglass θαηέρεη εγεηηθή ζέζε ζηελ παγθφζκηα αγνξά επαγγεικαηηθψλ ςπγείσλ (Ice Cold 
Merchandisers) θαη είλαη έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο παξαγσγνχο γπάιηλσλ θηαιψλ ζηε Γπηηθή 
Αθξηθή θαη Μέζε Αλαηνιή, θαιχπηνληαο ηηο αλάγθεο ηεο παγθφζκηαο βηνκεραλίαο πνηψλ θαη 
αλαςπθηηθψλ.  
 
Η Frigoglass ζηνλ αγνξά ηεο Δπαγγεικαηηθήο Ψχμεο (ICM) έρεη ηε κεγαιχηεξε γεσγξαθηθή 
δηαζπνξά. Γηαζέηεη θεληξηθέο παξαγσγηθέο κνλάδεο ζηε Ρνπκαλία, ηε Ρσζία, ηελ Διιάδα, ηελ 
Σνπξθία, ηελ Ιλδία, ηελ Κίλα, ηελ Ιλδνλεζία, ηε Νφηην Αθξηθή, ηε Νηγεξία θαη, πξφζθαηα, ζηηο ΗΠΑ. 
Γηαζέηεη απηφλνκα ηκήκαηα πσιήζεσλ ζηελ Πνισλία, ηε Ννξβεγία, ηελ Ιζπαλία, ην Ηλσκέλν 
Βαζίιεην, ηελ Ιξιαλδία, ηελ Κέλπα, ηηο Φηιηππίλεο, ηε Γεξκαλία, ηε Γαιιία, ηελ Μαιαηζία, ηελ 
Απζηξαιία θαη ην Καδαθζηάλ, θαζψο θαη έλα εθηεηακέλν δίθηπν πσιήζεσλ θαη δηαλνκέσλ. 
 
ηελ πειαηεηαθή βάζε ηεο Frigoglass πεξηιακβάλνληαη νη εκθηαισηέο ηεο Coca-Cola Company 
(Coca-Cola Hellenic, the Bottling Investments Group, Coca-Cola Enterprises, Coca-Cola Amatil, 
Coca-Cola Sabco θαη πνιινί άιινη), κεγάιεο δπζνπνηίεο (AB InBev, SABMiller, Carlsberg, 
Heineken, Diageo, Efes, θαη άιινη), νη εκθηαισηέο ηεο Pepsi θαη εηαηξείεο γαιαθηνθνκηθψλ (Nestle, 
Danone). 
 
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο παξαθαιψ επηζθεθζείηε: www.frigoglass.com  
 
 

Πληποθοπίερ  
 

Frigoglass  European financial press contact 

Γηάλλεο ηακαηάθνο  FTI Consulting  

Investor Relations Manager  Mark Kenny/Jonathan Neilan 

Σει: +30 210 6165767 Tel: + 353 1 66 33 686 

E-mail: jstamatakos@frigoglass.com E-mail: Jonathan.Neilan@fticonsulting.com 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.frigoglass.com/
mailto:jstamatakos@frigoglass.com
mailto:Jonathan.Neilan@fticonsulting.com
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Frigoglass Α.Β.Δ.Δ.
Δνοποιημένη Ανάλςζη Γπαζηηπιοηήηυν

σε τιλ. εσρώ

2011 2010 2011 2010

Πυλήζειρ

Γξαζηεξηφηεηεο Δπαγγεικαηηθήο Ψχμεο 451,682 375,229 20.4% 81% 82%

Γξαζηεξηφηεηεο Ταινπξγίαο 103,531 81,991 26.3% 19% 18%

ύνολο 555,213 457,220 21.4% 100% 100%

Λειηοςπγικό Κέπδορ

Γξαζηεξηφηεηεο Δπαγγεικαηηθήο Ψχμεο 36,772 33,632 9.3% 69% 68%

Γξαζηεξηφηεηεο Ταινπξγίαο 16,398 15,644 4.8% 31% 32%

ύνολο 53,170 49,276 7.9% 100% 100%

Καθαπά Υπημαηοοικονομικά Έξοδα

Γξαζηεξηφηεηεο Δπαγγεικαηηθήο Ψχμεο 16,740 14,110 18.6% 92% 98%

Γξαζηεξηφηεηεο Ταινπξγίαο 1,413 279 406.5% 8% 2%

ύνολο 18,153 14,389 26.2% 100% 100%

Κέπδη ππο Φόπυν

Γξαζηεξηφηεηεο Δπαγγεικαηηθήο Ψχμεο 20,032 19,522 2.6% 57% 56%

Γξαζηεξηφηεηεο Ταινπξγίαο 14,985 15,365 -2.5% 43% 44%

ύνολο 35,017 34,887 0.4% 100% 100%

Κέπδη μεηά Φόπυν

Γξαζηεξηφηεηεο Δπαγγεικαηηθήο Ψχμεο 13,087 13,093 0.0% 65% 64%

Γξαζηεξηφηεηεο Ταινπξγίαο 6,964 7,442 -6.4% 35% 36%

ύνολο 20,051 20,535 -2.4% 100% 100%

Αποζβέζειρ

Γξαζηεξηφηεηεο Δπαγγεικαηηθήο Ψχμεο 16,718 15,286 9.4% 59% 61%

Γξαζηεξηφηεηεο Ταινπξγίαο 11,674 9,667 20.8% 41% 39%

ύνολο 28,392 24,953 13.8% 100% 100%

Κέπδη ππο Φόπυν, Σόκυν και 

Αποζβέζευν

Γξαζηεξηφηεηεο Δπαγγεικαηηθήο Ψχμεο 53,490 48,918 9.3% 66% 66%

Γξαζηεξηφηεηεο Ταινπξγίαο 28,072 25,311 10.9% 34% 34%

ύνολο 81,562 74,229 9.9% 100% 100%

έυρ 31/12/11 έυρ 31/12/10 2011 2010

Γξαζηεξηφηεηεο Δπαγγεικαηηθήο Ψχμεο 28,254 15,844 66% 52%

Γξαζηεξηφηεηεο Ταινπξγίαο 14,684 14,796 34% 48%
ύνολο 42,938 30,640 100% 100%

Κεθαλαιακέρ Γαπάνερ
Από 01/01

%Από  01/01  έυρ  31/12
% Γιαθοπά

%


