
ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε. 6620/06/B/86/23

Αρμόδια Υπηρεσία :

Διεύθυνση Διαδικτύου : www.marac.gr

01.01 - 

30.06.2017

01.01 - 

30.06.2016

01.01 - 

30.06.2017 01.01 - 30.06.2016

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου : Κύκλος εργασιών 123,121 295,897 123,121 295,897 

Μικτά κέρδη / (ζημιές) 74,597 44,454 74,597 44,454 

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών  και 

επενδυτικών αποτελεσμάτων (16,055) (1,594,830) (16,055) (1,594,830)

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (119,219) (1,594,830) (119,219) (1,594,830)

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) (119,219) (1,594,830) (119,219) (1,594,830)

  - Ιδιοκτήτες μητρικής (119,219) (1,594,830) (119,219) (1,594,830)

  - Δικαιώματα μειοψηφίας 0 0 0 0 

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 0 0 0 0 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + 

(Β) (119,219) (1,594,830) (119,219) (1,594,830)

29-Sep-17   - Ιδιοκτήτες μητρικής (119,219) (1,594,830) (119,219) (1,594,830)

  - Δικαιώματα μειοψηφίας 0 0 0 0 

Νόμιμος Ελεγκτής  : Γεώργιος Α. Μπατσούλας ( ΑΜ ΣΟΕΛ 14001)

Ζημιές μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε ευρώ) (0.0125) (0.1667) (0.0125) (0.1667)

Ελεγκτική εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ( ΑΜ ΣΟΕΛ 156 ) Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών 

αποσβέσεων

3,521 (1,484,401) 3,521 (1,484,401)

Τύπος έκθεσης ελέγχου Σύμφωνη Γνώμη - Θέμα Έμφασης

Ποσά εκφρασμένα σε - €

01.01 - 

30.06.2017

01.01 - 

30.06.2016

01.01 - 

30.06.2017 01.01 - 30.06.2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2017 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περίοδου (01.01.2016 

και 01.01.2015 αντίστοιχα)
(12,400,266) (9,405,335) (11,021,569) (8,026,638)

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 548,134 567,704 548,021 567,592 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 

(συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)
(119,219) (1,594,830) (119,219) (1,594,830)

Επενδύσεις σε ακίνητα Επίδραση απόφασης εξυγίανσης

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 319,267 319,268 319,267 319,268 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (30.06.2016 και 

30.06.2015 αντίστοιχα)
(12,519,486) (11,000,165) (11,140,789) (9,621,468)

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 127,508 127,509 237,792 237,793 

Αποθέματα 877,010 894,549 877,010 894,549 

Απαιτήσεις από πελάτες 1,290,849 1,500,189 979,228 1,188,568 

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1,980,041 1,974,179 1,998,008 1,992,146 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

προοριζόμενα για πώληση 

01.01 - 

30.06.2017

01.01 - 

30.06.2016

01.01 - 

30.06.2017 01.01 - 30.06.2016

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 5,142,809 5,383,398 4,959,327 5,199,916 Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες

δραστηριότητες)
(119,219) (1,594,830) (119,219) (1,594,830)

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Μετοχικό Κεφάλαιο 2,870,187 2,870,187 2,870,187 2,870,187 Αποσβέσεις 19,577 28,414 19,577 28,414 

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων (15,388,321) (15,269,102) (14,010,976) (13,891,756) Απομείωση άϋλων περιουσιακών στοιχείων 254,541 254,541 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) (12,518,135) (12,398,915) (11,140,789) (11,021,569) Πρρόβλεψη απομείωσης αποθεμάτων 20,000 20,000 

Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) (1,351) (1,351) 0 0 Πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες 1,050,000 1,050,000 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) (12,519,486) (12,400,266) (11,140,789) (11,021,569) Φορολογικά πρόστιμα 0 

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 4,118,106 4,047,922 4,118,106 4,047,922 Ζημίες απο πώληση Παγίων 170,375 170,375 

Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1,191,133 4,721,213 1,191,133 4,721,213 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
83,164 82,015 83,164 82,015 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές  υποχρεώσεις 2,356,245 2,173,473 2,356,159 2,173,388 Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 37,540 100,315 37,540 100,315 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 9,996,810 6,841,056 8,434,717 5,278,963 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 209,340 (359,117) 209,340 (359,117)

                       Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 17,662,295 17,783,664 16,100,115 16,221,486 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (239,376) (568,224) (239,376) (568,224)

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

(γ)+(δ) 5,142,809 5,383,398 4,959,327 5,199,917 

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (5,164) 0 (5,164)

Καταβεβλημένοι φόροι 0 0 0 0 

Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 

δραστηριότητες (α) 5,862 (836,511) 5,862 (836,511)

Επενδυτικές δραστηριότητες

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και

λοιπών επενδύσεων

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών

στοιχείων

Εισπράξεις από εκποίηση ενσώματων παγίων

803,701 803,701 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 

δραστηριότητες (β) 803,701 803,701 

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Λήψη δανεισµού 0 

Εξοφλήσεις δανείων

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις 

(χρεολύσια)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 0 0 0 0 

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)
5,862 (32,810) 5,862 (32,810)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
12,089 66,916 12,080 66,907 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου
17,951 34,106 17,942 34,097 

ΠΕΡΑΜΑ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΙΠΙΤΣΟΥΛΗΣ ΜΠΟΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΔΤ Χ193688 Α.Δ.Τ. Ν 204053

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΩΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ

ΑΔΤ 459059 ΑΜ ΟΕΕ 26724

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

9) Δεκτή έγινε η αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 106 ν.3588/2007 για την ΜΑΡΑΚ Ηλεκτρονική ΑΒΕΕ από το εφετείο Πειραιά με αριθμό

απόφασης 866/2013. Αναλυτικότερες πληροφορίες παρέχονται στη σημείωση 2.1, επί των Οικονομικών Καταστάσεων.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

4) Υπάρχουν επίδικες διαφορές που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρίας και του Ομίλου, οι

οποίες παρατίθονται αναλυτικά στη  σημείωση  14 των οικονομικών καταστάσεων. 

7) Τα ποσά των Εσόδων και Εξόδων σωρρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και

υποχρεώσεων της εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα, κατά την

έννοια του ΔΛΠ 24

1) Στις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για να καταρτισθούν οι οικονομικές

καταστάσεις της 31.12.2016. Δεν υπάρχουν μεταβολές στις λογιστικές μεθόδους και εκτιμήσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

5) Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της μητρικής εταιρίας καθώς και των θυγατρικών της δεν έχει σχηματιστεί οποιαδήποτε

πρόβλεψη για τους λόγους που παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση  11 των οικονομικών καταστάσεων . 

6) Ο αριθμός των απασχολούμενων κατά την 30η Ιουνίου 2017 είναι : Όμιλος 11, Eταιρία 11 άτομα. Αντίστοιχα, ο αριθμός των

απασχολούμενων κατά την 30η  Ιουνίου 2016 ήταν :  Όμιλος 11 , Eταιρία 11 άτομα . 

2) Οι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους , τα ποσοστά με τα οποία συμμετέχει ο Όμιλος στο Μετοχικό τους Κεφάλαιο,

καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους στις ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Α' Εξαμήνου του 2017, παρατίθονται

αναλυτικά στη σημείωση 3,4 των οικονομικών καταστάσεων.

3) Επί των ακινήτων της μητρικής εταιρίας έχουν εγγραφεί προσημειώσεις και υποθήκες συνολικού ποσού € 1.519 χιλ. προς εξασφάλιση

τραπεζικών δανείων, το ύψος των οποίων την 30.06.2016 ανερχόταν σε ποσό € 1.241 χιλ. 

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε - €

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ

1.1.   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφασμένα σε ευρώ

ΕΤΑΙΡΙΑΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ

1.3.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε - €

ΕΤΑΙΡΙΑ

(Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις , στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΜΑΡΑΚ Ηλεκτρονική A.E. και του Ομίλου. Συνιστούμε επομένως στον

αναγνώστη , πρίν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη , να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.

1.2.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε - €

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων :  

Υπουργείο Ανάπτυξης , Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Δ/νση Α.Ε. και 

Πίστεως .

ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έδρα: ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 455 , 18863 ΠΕΡΑΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΧΡΗΣΗΣ από  1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

10) Εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση 2 των επεξηγηµατικών σηµειώσεων, όπου περιγράφεται το θέµα, ότι η εταιρεία µε 
την 886/2013 απόφαση εφετείου Πειραιά επικύρωσε την συµφωνία εξυγίανσης µε τους πιστωτές της και εν συνεχεία έγινε 
συνολική ρύθµιση των χρεών της προς το ∆ηµόσιο µε βάση την απόφαση. Η αποδοχή της αίτησης υπαγωγής είχε ως κύριο 
αποτέλεσµα την µετατροπή µεγάλου µέρους των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων της εταιρείας σε µακροπρόθεσµες όπως και 
µείωση των υποχρεώσεων προς τους προµηθευτές. Η εταιρεία και ο όµιλος συνεχίζουν να παρουσιάζουν σηµαντικές ζηµιές, ενώ 
το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων παραµένει αρνητικό. Υπάρχουν καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση βραχυπροθέσµων 
υποχρεώσεων µε αποτέλεσµα οι ασφαλιστικές και οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες 
µε  συνέπεια να παρουσιαστεί σηµαντική αύξηση των βραχυπρόθεσµών υποχρεώσεων της εταιρείας για την περίοδο από 1/1-
30/06/2017. Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει προβεί σε νέες αιτήσεις προς το ∆ηµόσιο µε σκοπό την ρύθµιση των οφειλών αυτών. Η 
επιτυχής ρύθµιση των οφειλών αυτών, κρίνονται ως καθοριστικής σηµασίας παράγοντες για την δυνατότητα συνέχισης της 
οµαλής λειτουργίας της εταιρείας και του οµίλου στο µέλλον υπό την προϋπόθεση ότι θα βελτιωθούν τα εµπορικά µεγέθη της 
εταιρείας και του οµίλου. Στη γνώµη µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε το θέµα αυτό. 

                                                                                                                                       Οµίλου           Εταιρίας        
                                                                                                                                             €                      €
α) Έσοδα                                                                                                                                0                        0
β) Έξοδα                                                                                                                                 0                        0
γ) Απαιτήσεις                                                                                                                128.492              855.474
δ) Υποχρεώσεις
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών  στελεχών και µελών της διοίκησης        
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης                                         0                        0
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης                                  0                        0

8) Αναφορικά με τις θυγατρικές εταιρείες UNIAXIS S.R.L., MARAC ROMANIA SRL και MARAC BULGARIA EOOD είναι ανενεργεις και οι 

οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου της 30.06.2017, δεν έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. 

Νικόλαος Πιπιτσούλης                 Πρόεδρος ∆Σ & ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Σπυρίδων Μποµπός                    Σύµβουλος εκτελεστικός
Κωνσταντίνος Παπουνίδης          Σύµβουλος µη εκτελεστικός
Γεώργιος Ρουσουνέλος                Σύµβουλος Ανεξάρτητος µη εκτελεστικός
Αθανάσιος Βουργαρίδης              Σύµβουλος Ανεξάρτητος µη εκτελεστικός


