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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με μείωση των πωλήσεων του Ομίλου κατά 17% στα 78,3 εκ. ευρώ έκλεισε το 2020 η Μοτοδυναμική.
Τα κέρδη προ φόρων, τόκων & αποσβέσεων (Ebitda) ανήλθαν σε 6,2 εκ. ευρώ μειωμένα κατά 42,9%,
ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων παρουσίασαν ζημία 2,2 εκ. ευρώ.
Ό μιλος
01.01-31.12.2020

01.01-31.12.2019

78.305.142

94.388.869

Yamaha & Porsche

64.404.856

63.127.948

+2,0%

Sixt

13.900.285

31.260.921

-55,5%

6.292.289

11.022.517

8,0%

11,7%

Αποσβέσεις

-7.051.668

-7.442.300

-5,2%

Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα

-1.491.429

-1.832.273

-18,6%

-2.250.807

1.747.944

n/a

Κύκλος εργασιών

Κέρδη προ Φόρων, Τόκων & Αποσβέσεων
% επί των πωλήσεων

Αποτελέσματα προ φόρων

-17,0%

-42,9%

Στο ασταθές περιβάλλον του 2020, οι πωλήσεις δικύκλων & προϊόντων θάλασσας (Yamaha) και οι
πωλήσεις αυτοκινήτων (Porsche) επέδειξαν ισχυρή ανθεκτικότητα παρουσιάζοντας μάλιστα αύξηση
2% στα 64,4 εκ. ευρώ.
Αντίθετα, η βίαιη υποχώρηση του τουρισμού λόγω της πανδημίας οδήγησε την δραστηριότητα
μίσθωσης αυτοκινήτων (Sixt) σε πωλήσεις 13,9 εκ. ευρώ, μειωμένες κατά 55,5% σε σύγκριση με το 2019.
Ως αποτέλεσμα της εστίασης στην δημιουργία θετικών ταμειακών ροών για το σύνολο των
δραστηριοτήτων, ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου μειώθηκε κατά 7,8 εκ ευρώ και έτσι στις
31/12/2020 ανέρχονταν στα 19,1 εκ. ευρώ έναντι 26,9 εκ. στις 31/12/2019.

Ό μιλος

Μ ακροπρόθεσμο ενεργητικό

31 Δεκ 2020

31 Δεκ 2019

38.754.294

46.363.519

(μείον υποχρεώσεις μισθώσεων ΔΠΧΑ 16)
Κεφάλαιο Κίνησης

235.605

3.508.560

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

-1.245.624

-1.283.236

Καθαρό ενεργητικό

37.744.276

48.588.844

Καθαρός δανεισμός

19.051.375

26.882.486

Ίδια κεφάλαια

18.692.901

21.706.358

Απασχολούμενα κεφάλαια

37.744.276

48.588.844

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κος. Σωτήρης Χατζίκος, δήλωσε:
«Σίγουρα μας ικανοποιεί η συνολική απόδοση της Yamaha και της Porsche σε ένα έτος που
επεφύλασσε έντονες διακυμάνσεις. Αν και μας στεναχωρεί η μείωση των μεγεθών της Sixt, είμαστε
σχετικά ικανοποιημένοι με τον περιορισμό των επιπτώσεων λαμβάνοντας υπόψη την δραματική
υποχώρηση του τουρισμού στην χώρα μας. Για μια ακόμα φορά, η προσήλωσή μας στις ταμειακές
ροές απέδωσε σημαντικά αποτελέσματα και μείωση του δανεισμού. Με δεδομένο ότι οι επιπτώσεις
της πανδημίας συνεχίζονται και το 2021, διατηρούμε ένα υψηλό επίπεδο προσαρμοστικότητας ώστε
να κινηθούμε γρήγορα και αποτελεσματικά σε κάθε πιθανή εξέλιξη».

