ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με αύξηση των πωλήσεων του Ομίλου κατά 29,1% στα 43,6 εκ. ευρώ έκλεισε το α εξάμηνο του
2021 η Μοτοδυναμική. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων & αποσβέσεων (Ebitda) ανήλθαν σε 2,7
εκ. ευρώ αυξημένα κατά 89,5%, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων βελτιώθηκαν κατά 2,4 εκ.
ευρώ, περιορίζοντας έτσι την ζημία σε 1,2 εκ. ευρώ.

Ό μιλος
01.01-30.06.2021

01.01-30.06.2020

43.638.422

33.802.713

+29,1%

Yamaha & Porsche

39.057.471

30.190.529

+29,4%

Sixt

4.632.843

3.729.144

+24,2%

-51.892

-116.960

2.691.194

1.419.788

6,2%

4,2%

-1.165.706

-3.534.236

Κύκλος εργασιών

Απαλοιφές
Κέρδη προ Φόρων, Τόκων & Αποσβέσεων
% επί των πωλήσεων
Αποτελέσματα προ φόρων

+89,5%

n/a

Κατά το α εξάμηνο του 2021, οι πωλήσεις δικύκλων & προϊόντων θάλασσας (Yamaha) και οι
πωλήσεις αυτοκινήτων (Porsche) παρουσίασαν θετική εικόνα και ανήλθαν σε 39 εκ. ευρώ
σημειώνοντας αύξηση 29,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020.
Βελτίωση υπήρξε και στην δραστηριότητα μίσθωσης αυτοκινήτων (Sixt) αν και παρέμεινε σε
χαμηλά επίπεδα λόγω των μέτρων κατά της πανδημίας. Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 4,6 εκ. ευρώ
αυξημένες κατά 24,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020.
Οι ταμειακές ροές παρέμειναν θετικές για το σύνολο των δραστηριοτήτων, με τον καθαρό
δανεισμό του Ομίλου να μειώνεται κατά 10,2 εκ. ευρώ και έτσι στις 30.06.2021 να ανέρχεται
σε 8,8 εκ. ευρώ έναντι 19,1 εκ. ευρώ στις 31.12.2020.

Ό μιλος
30 Ιουνίου 2021

31 Δεκ 2020

39.787.383

38.754.294

Κεφάλαιο Κίνησης

-12.972.651

235.605

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

-1.311.307

-1.245.624

Καθαρό ενεργητικό

25.503.425

37.744.276

Καθαρός δανεισμός

8.839.207

19.051.375

Ίδια κεφάλαια

16.664.217

18.692.901

Απασχολούμενα κεφάλαια

25.503.425

37.744.276

Μ ακροπρόθεσμο ενεργητικό
(μείον υποχρεώσεις μισθώσεων ΔΠΧΑ 16)

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κος. Σωτήρης Χατζίκος, δήλωσε:
«Πολύ θετική η συνολική απόδοση της Yamaha και της Porsche σε σύγκριση με την
αντίστοιχη περίοδο του 2020 αλλά και αυτή του 2019. Σημαντική βελτίωση και για την Sixt η
οποία, σε συνδυασμό με τα θετικά μηνύματα από την έναρξη της τουριστικής σεζόν, μας
δημιουργεί θετικές προσδοκίες και για το δεύτερο εξάμηνο».

