
 

 

Οικονομικά Αποτελέσματα Τετάρτου Τριμήνου 2019 

Αθήνα, Ελλάδα, 19 Μαρτίου 2020 – H Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει τα οικονομικά 
αποτελέσματα για το τρίμηνο και το σύνολο του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 

Κυριότερα στοιχεία του έτους 2019  
 Ισχυρή αύξηση των πωλήσεων του κλάδου Επαγγελματικής Ψύξης σε Ευρώπη και Ασία κυρίως λόγω 

της αύξησης του μεριδίου αγοράς και των παραγγελιών από στρατηγικούς πελάτες     
 Διψήφια αύξηση των πωλήσεων του κλάδου Υαλουργίας ως αποτέλεσμα της αύξησης του όγκου 

πωλήσεων και τιμών  
 Βελτίωση του συγκρίσιμου περιθωρίου EBITDA κατά 130 μονάδες βάσης, σε 14,9%        
 Αύξηση των καθαρών κερδών σε €5,6 εκατ., έναντι καθαρών ζημιών ύψους €8,7 εκατ. το 2018  
 Αύξηση των συγκρίσιμων προσαρμοσμένων ελεύθερων ταμειακών ροών κατά 55%, ανερχόμενες σε 

€19,5 εκατ., παρά τις αυξημένες επενδύσεις με στόχο την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη 
 Βελτίωση του δείκτη Καθαρού Δανεισμού προς EBITDA στο 3,1, σε σχέση με 4,0 το 2018   
 Επιτυχημένη έκδοση, τον Φεβρουάριο του 2020, ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης συνολικού 

ύψους €260 εκατ., με επιτόκιο τοκομεριδίου 6,875% και λήξης 2025, τα έσοδα από τις οποίες 
χρησιμοποιηθήκαν κυρίως για την αποπληρωμή των προηγούμενων πιστωτικών γραμμών και 
ομολογιών λήξης 2021/22 

Κυριότερα στοιχεία του τετάρτου τριμήνου 2019  
 Πωλήσεις και συγκρίσιμο EBITDA σύμφωνα με τις προβλέψεις μας 
 Διατήρηση της αύξησης των πωλήσεων του κλάδου Επαγγελματικής Ψύξης ως αποτέλεσμα της 

ισχυρής ζήτησης από στρατηγικούς πελάτες    
 Αύξηση των πωλήσεων του κλάδου Υαλουργίας κατά 5% ως επακόλουθο της αύξησης τιμών και της 

ισχυροποίησης του Νάιρα Νιγηρίας έναντι του Ευρώ. 

 Διατήρηση του συγκρίσιμου περιθωρίου EBITDA στο 9% 

Οικονομικά Αποτελέσματα    

Ποσά σε χιλιάδες € 
Δ’ Τρίμηνο 

2019 
Δ΄ Τρίμηνο 

2018 Διαφορά % 
Έτος     
2019 

Έτος     
2018 Διαφορά % 

Πωλήσεις  97.506  88.885  9,7% 482.337  417.297  15,6% 

Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και 
Αποσβέσεων (EBITDA)1 9.463  8.035  17,8% 74.054  56.434  31,2% 

Περιθώριο EBITDA, %1 9,7% 9,0% 0,7 π.μ.  15,4% 13.5% 1,8 π.μ. 

Συγκρίσιμα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων 
και Αποσβέσεων (EBITDA) 1 8.770 8.035  9,1% 71.654  56.434  27,0% 

Συγκρίσιμο Περιθώριο EBITDA, %1 9,0% 9,0% ̶ 14,9% 13,5% 1,3 π.μ. 

Λειτουργικά Κέρδη (EBIT)  2.701  2.788  -3,1% 50.098  34.572  44,9% 

Καθαρά Κέρδη  -3.596  -842  ̶ 5.566 -8.708  ̶ 

Κεφαλαιακές Δαπάνες1 17.113 24.665 -30,6% 30.454 35.866 -15,1% 
1. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης  

Ο κύριος Νίκος Μαμουλής, Διευθύνων Σύμβουλος της Frigoglass, σχολίασε: 

"Είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματά μας το 2019, όπου για άλλη μια χρονιά σημειώθηκε αύξηση 

των πωλήσεων, βελτίωση του περιθωρίου EBITDA και δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών. Συνεχίσαμε 

να υλοποιούμε τα μέτρα λειτουργικής βελτίωσης που έχουμε πάρει σε όλες μας τις δραστηριότητες, 

προωθήσαμε την καινοτομία και επικεντρωθήκαμε στις στρατηγικές μας επενδύσεις για μακροπρόθεσμη 

ανάπτυξη." 
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Επιχειρηματική Προοπτική  

Τα αποτελέσματά μας το 2019 αποτελούν ένα σημαντικό ορόσημο στην πορεία μας προς τη βιώσιμη 

κερδοφόρα ανάπτυξη. Η σταθερή μας προσήλωση στην απαρέγκλιτη εφαρμογή του προγράμματος 

στρατηγικών προτεραιοτήτων είχε ως αποτέλεσμα για άλλο ένα έτος την ανάπτυξη των πωλήσεων, τη 

βελτίωση του περιθωρίου EBITDA και τη δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών.  

Για το επόμενο διάστημα, αναμένουμε ότι τα αποτελέσματά μας για το 2020 θα επηρεαστούν από το 

ευμετάβλητο περιβάλλον της αγοράς, το οποίο είναι ενισχυμένο από την πανδημία COVID-19. Στον κλάδο 

Επαγγελματικής Ψύξης, θα συνεχίσουμε την προσπάθεια μας για διεύρυνση της πελατειακής μας βάσης  

στις βασικές αγορές. Επενδύοντας στο ανθρώπινο δυναμικό των πωλήσεων, επικεντρωνόμαστε στην  

περαιτέρω διείσδυση στην αγορά με την απόκτηση νέων πελατών και στην ανάπτυξη  εμπορικών δικτύων 

μέσω ανταγωνιστικών προϊόντων, καθώς και στην παροχή καινοτόμων και ενεργειακά αποδοτικών λύσεων 

στους υφιστάμενους και νέους πελάτες μας στην Ευρώπη. Στον κλάδο Υαλουργίας, αναμένουμε ότι η 

αύξηση της δυναμικότητας στη δραστηριότητα των γυάλινων φιαλών το τέταρτο τρίμηνο του 2020 θα 

αντισταθμίσει σε μεγάλο βαθμό τον αντίκτυπο στις πωλήσεις λόγω της διακοπής λειτουργίας του κλιβάνου 

για όσο διάστημα συνεχίζονται οι εργασίες ανακατασκευής του.         

Οι συνεχείς πρωτοβουλίες μείωσης του κόστους, που στοχεύουν στην εξοικονόμηση πόρων από την αγορά 

πρώτων υλών μέσω της βελτιστοποίησης της βάσης προμηθειών για αγορά σημαντικών υλικών, της 

συστηματικής τυποποίησης και απλοποίησης υλικών και προϊόντων καθώς και της βελτίωσης της 

παραγωγικότητας, θα αυξήσουν τα λειτουργικά περιθώρια κέρδους το 2020.    

Παρότι το πρώτο τρίμηνο εξελίσσεται σύμφωνα με τις προσδοκίες μας, παραμένουμε σε εγρήγορση για τις 

πιθανές επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19. Η πανδημία COVID-19 είναι σύνθετη και εξελίσσεται 

γρήγορα, επομένως, δεν είμαστε σε θέση αυτή τη χρονική στιγμή να εκτιμήσουμε πλήρως τις πιθανές 

συνέπειές της στα αποτελέσματά μας. Εικάζουμε ότι οι κύριες συνέπειές στον κλάδο Επαγγελματικής Ψύξης 

θα οφείλονται στον αυξημένο χρόνο παραλαβής των εισαγόμενων πρώτων υλών από την Κίνα και την 

Ιταλία, καθώς και στο αυξημένο μεταφορικό κόστος. Στον κλάδο Υαλουργίας, η επιδημία έχει επηρεάσει τις 

μετακινήσεις εξειδικευμένων μηχανικών στη Νιγηρία για το έργο ανακατασκευής του κλιβάνου και τις 

αποστολές σχετικών υλικών, προκαλώντας έτσι καθυστερήσεις στην προγραμματισμένη διακοπή 

λειτουργίας. Εκτιμάμε ότι ο κλίβανος θα έχει τεθεί σε λειτουργία προς το τέλος του τρίτου τριμήνου του 

2020. Αυτή η εκτίμηση είναι βασισμένη στα σημερινά δεδομένα.  

Τέλος, αναμένουμε το ύψος των κεφαλαιακών δαπανών για το 2020 να ανέλθει σε περίπου €25 εκατ. Στις 

δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται η τελευταία φάση αγορών για την ανακατασκευή του κλιβάνου και η 

συνεχιζόμενη υλοποίηση της πλατφόρμας SAP. Είμαστε έτοιμοι να προσαρμόσουμε τις κεφαλαιακές μας 

δαπάνες σύμφωνα με τις εξελίξεις της αγοράς και την πορεία της πανδημίας του COVID-19, με στόχο να 

περιορίσουμε τον αντίκτυπο στις ταμειακές μας ροές, σε συνδυασμό πάντα με τη λήψη άλλων μέτρων.  
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Frigoglass  

Η Frigoglass είναι στρατηγικός εταίρος εταιρειών αναψυκτικών και ποτών σε ολόκληρο τον κόσμο. Η 

Frigoglass είναι ένας από τους παγκόσμιους ηγέτες στην αγορά Επαγγελματικών Ψυγείων (ICM) και ο βασικός 

προμηθευτής στον τομέα γυάλινης συσκευασίας στις αγορές υψηλής ανάπτυξης της Δυτικής Αφρικής.   

Η Frigoglass διατηρεί μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας με κορυφαίους πελάτες από τον κλάδο 

αναψυκτικών και ποτών. Τα επαγγελματικά ψυγεία της Frigoglass σχεδιάζονται με βάση τις ιδιαίτερες 

ανάγκες κάθε πελάτη, ώστε να ενισχύουν την εικόνα των προϊόντων τους και να συμβάλλουν στην άμεση 

κατανάλωσή τους. Την ίδια στιγμή, οι κορυφαίες, από πλευράς καινοτομίας, οικολογικές λύσεις της Frigoglass 

δίνουν τη δυνατότητα στους πελάτες της να πετύχουν στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και να μειώσουν το 

αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα.  

Μέσω της παρουσίας της, η Frigoglass έχει καθιερωθεί στις πιο ώριμες αγορές της Ευρώπης, ενώ παράλληλα 

εδραιώνει τη θέση της στις αναδυόμενες αγορές. Με παραγωγικές μονάδες σε πέντε χώρες και ένα 

εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων και παροχής υπηρεσιών, υποστηρίζουμε τις ανάγκες των πελατών μας με 

υπηρεσίες υψηλής ποιότητας πριν και μετά την πώληση.   

Όσον αφορά τη δραστηριότητα μας στον κλάδο Υαλουργίας, το ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται στις αγορές 

της Αφρικής, οι οποίες αποτελούν βασικό στόχο της επενδυτικής στρατηγικής των πελατών μας. Καθώς 

ενδυναμώνουμε τη θέση μας ως κορυφαίοι προμηθευτές γυάλινων φιαλών και υλικών συσκευασίας, 

βοηθάμε τους πελάτες μας στη Δυτική Αφρική να προσθέσουν επιπλέον αξία στα προϊόντα τους.  

Για περισσότερες πληροφορίες, σας παρακαλούμε να επισκεφθείτε τη διεύθυνση: 

http://www.frigoglass.com. 

 

 

Πληροφορίες   

Frigoglass 

Γιάννης Σταματάκος  

Group Treasury and Investor Relations Manager 

Τηλ: +30 210 6165767 

E-mail: jstamatakos@frigoglass.com 
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Σημαντική σημείωση σχετικά με τις προβλέψεις μελλοντικής απόδοσης  

Η παρούσα ανακοίνωση ενδέχεται να περιέχει πληροφορίες και δηλώσεις σχετικές με την μελλοντική 

απόδοση της Frigoglass, οι οποίες βασίζονται σε τρέχουσες προσδοκίες και υποθέσεις σε σχέση με 

μελλοντικά γεγονότα. Όλες οι δηλώσεις, εκτός από τις δηλώσεις ιστορικών γεγονότων που περιλαμβάνονται 

στην παρούσα ανακοίνωση, συμπεριλαμβανομένων,  χωρίς περιορισμό, δηλώσεων που αφορούν τη 

μελλοντική χρηματοοικονομική της θέση, τις κεφαλαιακές δαπάνες, προβλέψεις πωλήσεων, κόστους και 

εξοικονόμηση κόστους, αν υπάρχουν, μπορεί να θεωρηθούν δηλώσεις σχετικές με την μελλοντική απόδοση 

της Frigoglass. Αυτές οι προβλέψεις μελλοντικής απόδοσης υπόκεινται, μεταξύ άλλων, σε επιχειρηματικούς, 

οικονομικούς και ανταγωνιστικούς κινδύνους και αβεβαιότητες, που σχετίζονται με παράγοντες τους 

οποίους η Frigoglass αδυνατεί να  ελέγξει και να εκτιμήσει με ακρίβεια και οι οποίοι θα μπορούσαν να 

επιφέρουν ουσιώδη απόκλιση μεταξύ των πραγματικών αποτελεσμάτων και των αποτελεσμάτων που 

περιγράφονται στην παρούσα. Εν όψει των ανωτέρω, σας προειδοποιούμε να μην βασίζεστε υπέρμετρα σε 

αυτές τις δηλώσεις για το μέλλον, οι οποίες αποτυπώνουν αποκλειστικά εκτιμήσεις που ισχύουν κατά την 

ημερομηνία αυτού του εγγράφου. Η Frigoglass δεν αναλαμβάνει ουδεμία υποχρέωση να δημοσιοποιήσει 

οποιαδήποτε αναθεώρηση σε αυτές τις προβλέψεις μελλοντικής απόδοσης, προκειμένου αυτές να 

ανταποκρίνονται σε γεγονότα ή καταστάσεις μεταγενέστερες της ημερομηνίας της παρούσας ανακοίνωσης. 

Όσον αφορά τις τυχόν εκτιμήσεις για τις μελλοντικές εξοικονομήσεις κόστους που περιλαμβάνονται στο 

παρόν έγγραφο, η Frigoglass δεν μπορεί να προσφέρει καμία διαβεβαίωση ότι τα πλήρη οφέλη που 

προσδοκά θα πραγματοποιηθούν εντός των προθεσμιών που ορίζονται ή ότι το κόστος που σχετίζεται με 

την εξοικονόμηση δεν θα υπερβεί τις προσδοκίες της. Για μια πιο λεπτομερή περιγραφή των κυριότερων 

κινδύνων και αβεβαιοτήτων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ουσιώδη απόκλιση μεταξύ των 

πραγματικών αποτελεσμάτων και των αποτελεσμάτων  που εκφράζονται ή υπονοούνται από τις δηλώσεις 

σχετικές με την μελλοντική απόδοση της Frigoglass, ανατρέξτε στις εξαμηνίες και ετήσιες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Frigoglass, οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εταιρείας 

www.frigoglass.com.  

 


