Ferrovie
Dello
Stato
Italiane: Κέρδη ρεκόρ το 2019
για την μητρική της ΤΡΑΙΝΟΣΕ
O Όμιλος της Ferrovie Dello Stato Italiane ( F.S.I.) ενέκρινε
χθες τις οικονομικές καταστάσεις του 2019, μίας χρονιάς στην
οποία το group κινήθηκε αναπτυξιακά σε όλα τα επίπεδα, με
αύξηση κύκλου εργασιών στα 12,4 δις., καθαρών κερδών στα 584
εκατ. και επενδύσεις που ξεπέρασαν τα 8 δις. ευρώ.
Όπως δήλωσε ο CEO του Ομίλου Gianfranco Battisti, το 2019 ήταν
η καλύτερη χρονιά για την F.S.I., με τον μεγάλο βιομηχανικό
όμιλο, στον οποίο ανήκει και η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, να είναι
αποφασισμένος να συνεχίσει την ανοδική του πορεία και το 2020
παρά τα προβλήματα που οφείλονται στην πανδημία του κορωνοϊού.
Πιο συγκεκριμένα, στα 12,4 δις. ευρώ ανήλθε το 2019 ο
ενοποιημένος κύκλος εργασιών της F.S.I, η οποία πέτυχε αύξηση
του κύκλου εργασιών της κατά 3% ή, σε απόλυτο νούμερο, κατά
363 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα από τον κλάδο των μεταφορών, που
ανήλθαν σε 7,6 δις., αυξημένα κατά 230 εκατ. ευρώ, έναντι
εκείνων του 2018, συνέβαλαν καθοριστικά στην ανοδική πορεία
που ακολούθησε ο Όμιλος κατά το 2019.
Στις οικονομικές καταστάσεις του 2019, τις οποίες σήμερα
ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο της F.S.I., αποτυπώνεται και
η αύξηση των λειτουργικών κερδών του Ομίλου, η οποία μάλιστα,
ποσοστιαία, ήταν μεγαλύτερη της θετικής μεταβολής του κύκλου
εργασιών.
Έτσι, τα λειτουργικά κέρδη του Ομίλου ( EBITDA) αυξήθηκαν κατά
5,4% και διαμορφώθηκαν σε 2,6 δις. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη,
αυξημένα κατά 4,5%, ανήλθαν σε 584 εκατ. ευρώ.
Με τις επενδύσεις των 8,1 δις. ευρώ που πραγματοποίησε το 2019
ο όμιλος F.S.I. απέδειξε για μία ακόμη φορά ότι είναι ο

μεγαλύτερος βιομηχανικός όμιλος της Ιταλίας, σε ό,τι αφορά την
υλοποίηση επενδύσεων.
Ο αριθμός των απασχολουμένων στον Όμιλο, αυξήθηκε σε 83.764,
σαν αποτέλεσμα των εξαγορών που πραγματοποιήθηκαν.
Σημειώνεται ότι σημαντικό μέρος των επενδύσεων του Ομίλου,
κατευθύνεται στη σταδιακή απανθρακοποίηση των δραστηριοτήτων
της F.S.I. έτσι ώστε το 2050 να καταστεί κλιματικά ουδέτερη.

