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Υπερτριπλάσιο κύκλο εργασιών πέτυχε η Fraport
Greece το πρώτο εξάμηνο του έτους
2022/08/10 09:43 στην κατηγορία ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ

Βελτίωσε τις οικονομικές επιδόσεις της η Fraport Greece το πρώτο εξάμηνο του
έτους, λόγω της ανόδου της επιβατικής κίνησης.
Της Βάσως Βεγιάζη
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η μητρική εταιρεία, η Fraport AG, η
ελληνική θυγατρική κατέγραψε έσοδα 139,2 εκατ. ευρώ έναντι 43,7 εκατ. ευρώ
το πρώτο εξάμηνο του 2021 και λειτουργικά κέρδη 73,2 εκατ. ευρώ έναντι 60,1
εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2021.
Ωστόσο, κατά το πρώτο εξάμηνο, η ελληνογερμανική εταιρεία διεύρυνε τις
καθαρές ζημίες σε 21,5 εκατ. ευρώ από 9,5 εκατ. ευρώ, λόγω του αυξημένου
κόστους που συνδέεται με την αναχρηματοδότηση των υποχρεώσεών της.

Η εξέλιξη της επιβατικής κίνησης
Η επιβατική κίνηση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων της Fraport Greece ανήλθε
τον Ιούνιο στα 4,61 εκατ., έναντι 4,46 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2019, ήτοι
άνοδος 3,3%.

Η διεθνής κίνηση παρουσίασε άνοδο 4,6%, στα 3,93 εκατ. επιβάτες, ενώ αντίθετα η
εγχώρια κίνηση μείωση 3,5%, στα 0,68 εκατ. επιβάτες.
Σε επίπεδο πρώτου εξαμήνου, τα αεροδρόμια της Fraport Greece διακίνησαν
10,3 εκατ. επιβάτες, έναντι 10,92 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2019,
σημειώνοντας πτώση μόλις κατά 5,7%.
Η διεθνής κίνηση παρουσίασε μείωση 1,4%, στα 7,72 εκατ. επιβάτες και η εγχώρια
κίνηση μείωση 16,8%, στα 2,57 εκατ. επιβάτες.
Τον Ιούνιο και σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019, τη μεγαλύτερη ποσοστιαία
άνοδο σημείωσαν τα αεροδρόμια της Σαντορίνης με 21,5%, του Ακτίου με 12,9%, της
Κέρκυρας με 12,4% και της Μυκόνου με 9,9%.
Σε απόλυτα μεγέθη, τους περισσότερους επιβάτες διακίνησε το αεροδρόμιο της
Ρόδου με 906.732 επιβάτες, το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης με 630.534 επιβάτες,
το αεροδρόμιο της Κέρκυρας με 609.237 επιβάτες και το αεροδρόμιο των Χανίων με
499.264 επιβάτες.
Σε επίπεδο πρώτου εξαμήνου, άνοδος της επιβατικής κίνησης σημειώθηκε στα
αεροδρόμια του Ακτίου (23,1%), της Κέρκυρας (4,6%), της Μυκόνου (3%), της Ρόδου
(1,1%), της Σαντορίνης (1,7%) και της Σκιάθου (4,6%).
Αντίθετα, σε πτώση παρέμειναν τα υπόλοιπα αεροδρόμια, με τη Θεσσαλονίκη να
γνωρίζει μείωση επιβατών 20,7% και τη Μυτιλήνη 14,8%.

