
 

 

Δελτίο Τύπου 

Οικονομικά Αποτελέσματα Τετάρτου Τριμήνου 2021 
 

Αθήνα, Ελλάδα, 13 Απριλίου 2022 – H Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει τα οικονομικά 
αποτελέσματα για το τρίμηνο και το σύνολο του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021  

Κυριότερα στοιχεία του τετάρτου τριμήνου 2021    

▪ Αύξηση των πωλήσεων κατά 43% σε σχέση με πέρυσι ως αποτέλεσμα της συνεχούς ανάκαμψης της 
ζήτησης και στους δύο κλάδους καθώς και της χαμηλής συγκριτικής βάσης 

▪ Πωλήσεις-ρεκόρ στον κλάδο Υαλουργίας με αύξηση, σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση, 55% σε σχέση 
με πέρυσι και 65% σε σύγκριση με τα προ της πανδημίας επίπεδα του τέταρτου τριμήνου του 2019, 
λόγω της αυξημένης ζήτησης και των αναπροσαρμογών των τιμών     

▪ Μείωση του περιθωρίου EBITDA ως αποτέλεσμα του αυξημένου κόστους πρώτων υλών και 
μεταφορικών, του λιγότερου ευνοϊκού ενεργειακού μείγματος στη Νιγηρία και της υποτίμησης του 
Νάιρα, αντισταθμίζοντας τα οφέλη από την αύξηση του όγκου πωλήσεων και των τιμών   

▪ Ενίσχυση της κερδοφορίας μετά την ασφαλιστική αποζημίωση ύψους €10 εκατ. για το περιστατικό 
πυρκαγιάς στη Ρουμανίας, με ισόποση ταμειακή εισροή τον Φεβρουάριο του 2022  

▪ Επιβάρυνση των Ελεύθερων Ταμειακών Ροών από την συσσώρευση αποθέματος σε Ρωσία και 
Ρουμανία με στόχο την κάλυψη της συνεχιζόμενης αύξησης της ζήτησης το πρώτο τρίμηνο του 2022 

▪ Η επανέναρξη λειτουργίας του εργοστασίου στη Ρουμανία αναμένεται στις αρχές του 2023. Εστιάζουμε 
στην έκδοση των απαιτούμενων αδειών 

▪ Επιδείνωση των προκλήσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης μεταξύ 
Ρωσίας και Ουκρανίας στα τέλη του Φεβρουαρίου, με επιπτώσεις στις δραστηριότητές μας στη Ρωσία 

▪ Η Frigoglass παρακολουθεί στενά τη σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και τις συνεχώς 
εξελισσόμενες κυρώσεις και λαμβάνει μέτρα, όσο είναι εφικτό, για να περιορίσει τον αντίκτυπο στη 
ρωσική θυγατρική της 

Οικονομικά Αποτελέσματα    

Ποσά σε χιλιάδες € 
Δ’ Τρίμηνο 

2021 
Δ’ Τρίμηνο 

2020 Διαφορά, % 
Έτος     
2021 

Έτος     
2020 Διαφορά, % 

Πωλήσεις  91.028 63.511 43,3% 384.268 333.238 15,3% 

Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και 
Αποσβέσεων (EBITDA)1 7.315 6.514 12,3% 49.238 42.157 16,8% 

Περιθώριο EBITDA, %1 8,0% 10,3% -2,2pp 12,8% 12,7% 0,2pp 

Λειτουργικά Κέρδη (EBIT)  2.537 1.882 34,8% 30.962 20.947 47,8% 

Καθαρά Κέρδη  -1.894 -8.791 ― -5.675 -15.947 ― 

Κεφαλαιακές Δαπάνες1 7.667 5.164 48,5% 14.124 14.103 0,1% 
1. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης   

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

"Παρά τους περιορισμούς στην παραγωγή του κλάδου Επαγγελματικής Ψύξης και το υψηλό κόστος το 

δεύτερο μισό του έτους, πετύχαμε διψήφια αύξηση  πωλήσεων και ενίσχυση του περιθωρίου EBITDA το 

2021. Μολονότι είμαστε αισιόδοξοι από τη συνέχιση των θετικών τάσεων της ζήτησης στις αρχές του 2022, 

αναμένουμε η πρόσφατη σύγκρουση μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας και οι συνεχώς εξελισσόμενες 

κυρώσεις να επηρεάσουν την επίδοσή μας κατά το έτος που διανύουμε." 
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Επιχειρηματική προοπτική  

Παρά την ενθαρρυντική ανάκαμψη των επενδύσεων των πελατών μας σε επαγγελματικά ψυγεία τα 

τελευταία τρία τρίμηνα του 2021, έχουμε επίγνωση της αβεβαιότητας που έχει εκδηλωθεί τόσο στην 

Ευρώπη όσο και παγκοσμίως ως αποτέλεσμα της αυξανόμενης έντασης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που 

είχε ως αποτέλεσμα τη στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών στα τέλη Φεβρουαρίου του 2022. 

Σε αυτό το ιδιαίτερα ασταθές και δυσμενές περιβάλλον, παραμένουμε επιφυλακτικοί σχετικά με την εξέλιξη 

των πωλήσεών μας τη χρονιά που διανύουμε, καθώς ο αντίκτυπος των πρόσφατων εξελίξεων στον κλάδο 

της Επαγγελματικής Ψύξης στην Ευρώπη δεν μπορεί ακόμη να εκτιμηθεί πλήρως. Παρακολουθούμε στενά 

την εξελισσόμενη σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας καθώς και τις συνεχώς μεταβαλλόμενες 

σχετικές κυρώσεις. Συστηματικά λαμβάνουμε μέτρα και καταρτίζουμε σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας για 

να περιορίσουμε τη διατάραξη της παραγωγής στη Ρωσία και γενικότερα της επιχειρηματικής μας 

δραστηριότητας στην Ευρώπη. Στην Αφρική και την Ασία, αναμένουμε τη συνέχιση της ανοδικής πορείας 

των πωλήσεων για το 2022, ως αποτέλεσμα της αυξημένης ζήτησης, των υψηλότερων μεριδίων αγοράς μας 

καθώς και των πρωτοβουλιών αύξησης των τιμών.  

Αντιμετωπίζαμε ήδη κάποιες δυσκολίες στην εφοδιαστική αλυσίδα πριν από την εισβολή της Ρωσίας στην 

Ουκρανία, οι οποίες επιδεινώθηκαν και αναμένεται να επιδεινωθούν περαιτέρω λόγω της ραγδαία 

κλιμακούμενης κατάστασης. Το 2022 έχουμε αντιμετωπίσει σημαντικές δυσκολίες στη μεταφορά τελικών 

και ημιέτοιμων προϊόντων από τη Ρωσία. Για να ανταπεξέλθουμε σε αυτές, αναλάβαμε προληπτικά 

πρωτοβουλίες όπως τον επανασχεδιασμό των δρομολογίων μεταφοράς και την αναζήτηση εναλλακτικών 

μέσων για να διευκολυνθεί η μεταφορά των προϊόντων από τις εγκαταστάσεις μας στη Ρωσία. Επίσης, 

αντιμετωπίζουμε δυσκολίες στην προμήθεια πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στο εργοστάσιο μας στη 

Ρωσία. Η προληπτική συνεργασία με τους προμηθευτές, η ανάληψη πρωτοβουλιών βελτίωσης του 

προγράμματος  παραγωγής και ο επανακαθορισμός των αποθεμάτων ασφαλείας είχαν ως αποτέλεσμα τη 

διατήρηση των βαρδιών και των επιπέδων παραγωγής σε σχετικά ικανοποιητικά επίπεδα στο εργοστάσιό 

μας στη Ρωσία. Η κύρια προτεραιότητά μας είναι να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους στρατηγικούς μας 

εταίρους στον κλάδο αναψυκτικών και ποτών. Παραμένουμε επιφυλακτικοί αναφορικά με τον αντίκτυπο 

που θα μπορούσαν να έχουν τα προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας και η ενδεχόμενη περαιτέρω 

κλιμάκωση των κυρώσεων στην ικανότητά μας να παράγουμε ικανοποιητικούς όγκους προϊόντων στη 

Ρωσία. Σε ένα ήδη δυσλειτουργικό σύστημα εφοδιαστικής αλυσίδας και σε ένα ιδιαίτερα ασταθές 

περιβάλλον τιμών των εμπορευμάτων, αναμένουμε το κόστος πρώτων υλών και μεταφορικών να 

επιβαρύνει την κερδοφορία μας τη χρονιά που διανύουμε. Ωστόσο, ο αντίκτυπος στην κερδοφορία 

αναμένεται να αντισταθμιστεί μερικώς μετά τις πρωτοβουλίες αύξησης των τιμών πέρυσι και την περαιτέρω 

αναπροσαρμογή των τιμών για το 2022, καθώς και τις πρωτοβουλίες μείωσης του κόστους των πρώτων 

υλών.   

Βασιζόμενοι στη σημαντική ανάκαμψη των πωλήσεων του κλάδου Υαλουργίας το 2021, αναμένουμε 

περαιτέρω αύξηση του όγκου πωλήσεων το 2022. Η αυξημένη ζήτηση για γυάλινες φιάλες στη Νιγηρία, η 

επιτυχημένη υλοποίηση των εμπορικών πρωτοβουλιών μας για απορρόφηση της νέας παραγωγικής 

δυναμικότητας μετά την ανακατασκευή του κλιβάνου και μέσω  εξαγωγών, η αύξηση των μεριδίων αγοράς 

μας στις δραστηριότητες των πλαστικών κιβωτίων και μεταλλικών πωμάτων καθώς και η αύξηση των τιμών 

σε όλες τις δραστηριότητές μας θα οδηγήσουν σε διψήφια αύξηση των πωλήσεων και σε αύξηση των 

Κερδών προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) στον κλάδο Υαλουργίας το 2022.     
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Συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαιακών δαπανών για την ανακατασκευή του εργοστασίου στη Ρουμανία, 

αναμένουμε δαπάνες ύψους περίπου €60 εκατ. το 2022. Αναμένουμε, προς το παρόν, η συνολική δαπάνη 

για την ανακατασκευή του κτιρίου και την προμήθεια του σχετικού εξοπλισμού στη Ρουμανία να καλυφθεί 

από την ασφαλιστική αποζημίωση ύψους €42 εκατ. για υλικές ζημιές που συμφωνήθηκε με το 

συνασφαλιστικό σχήμα.  

Ενημέρωση σχετικά με την ανακατασκευή του εργοστασίου στη Ρουμανία και την ασφαλιστική 

αποζημίωση  

Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης εταιρείας διαχείρισης κατασκευών πέρυσι, 

μετά από διαγωνισμό κατά τον οποίο προκρίθηκαν τέσσερις εταιρείες, είμαστε προσηλωμένοι στην 

απόκτηση των απαιτούμενων αδειών που θα μας επιτρέψουν να ξεκινήσουμε τις εργασίες κατασκευής. 

Παρότι έχουμε ήδη λάβει τις περισσότερες από τις απαιτούμενες άδειες και έχουμε ολοκληρώσει τον 

σχεδιασμό της διάταξης του εργοστασίου, αναμένουμε την έναρξη των εργασιών κατασκευής τον Μάιο του 

2022. Έχοντας συνυπολογίσει τον χρόνο που χρειάζεται για την επανεκκίνηση της παραγωγής, αναμένουμε 

ότι το εργοστάσιο θα τεθεί σε λειτουργία στις αρχές του 2023.  

Με δεδομένη την αβεβαιότητα που προκάλεσε η σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, έχουμε 

ξεκινήσει την εκτέλεση σχεδίου ενίσχυσης της γραμμής συναρμολόγησης στη Ρουμανία προκειμένου να 

μετριάσουμε τους πιθανούς κινδύνους μέχρι να τεθεί σε λειτουργία το νέο εργοστάσιο.    

Εισπράξαμε ήδη €15 εκατ. τον Σεπτέμβριο του 2021 και €10 εκατ. τον Φεβρουάριο του 2022 από τις 

ασφαλιστικές εταιρείες ως μέρος της ασφαλιστικής αποζημίωσης των €42 εκατ. για υλικές ζημιές. Η 

καταβολή του εναπομείναντος ποσού των €17 εκατ. υπόκειται στην τεκμηρίωση για τις δαπάνες που 

σχετίζονται με τη φάση ανακατασκευής του κτιρίου και τις αγορές εξοπλισμού. Η ασφαλιστική αποζημίωση 

που σχετίζεται με τις επιπτώσεις της διακοπής της επιχειρηματικής δραστηριότητας (business interruption) 

αναμένεται να διευθετηθεί εντός του δευτέρου τριμήνου του 2022.  
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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  

Head of Treasury and Investor Relations 

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.   

 


