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Α. Δηλώσεις εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
Δηλώνεται με την παρούσα ότι, εξ’ όσων γνωρίζουμε οι ενδιάμεσες συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.» για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 
2017 έως την 30η Ιουνίου 2017, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του 
παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως του Ομίλου και της Εταιρείας καθώς και των 
επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007 και των κατά εξουσιοδότηση αποφάσεων του Δ.Σ. 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.  
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Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

Προς τους μετόχους της «ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ» 

 

 

Εισαγωγή 

 

Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική  εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 

«ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ» και των θυγατρικών της , της 30ης Ιουνίου 2017 και τις σχετικές συνοπτικές 

εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών 

ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές 

σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν.3556/2007.  Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την 

κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα 

με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική 

μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. 

Εύρος Επισκόπησης 

 

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση 

ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας». 

Η επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών 

ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην 

εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς 

μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν 

μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα 

σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα 

δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. 
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Συμπέρασμα 

Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας οδηγούσε στο 

συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε 

ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 

Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στο συμπέρασμά μας, 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 Δημόσιο 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 Διοίκηση της 

εταιρείας έχει προβεί σε νέες αιτήσεις προς το Δημόσιο 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.  

Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων 

Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της 

προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης, με τη συνημμένη 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 

Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε.  Αθήνα, 29  Σεπτεμβρίου  2017 

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές  Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 
   

Λ. Κηφισίας 22, Αθήνα    
Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 156  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ 

  Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14001 
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Γ. Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 

 
Η παρούσα έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ν. 
3556/2007 (παρ.6 άρθρου 5) και τις σχετικές  εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και 
αφορά στην χρονική περίοδο του Α’ εξαμήνου της χρήσεως 2017, ήτοι την περίοδο 01.01.2017 - 30.06.2017. 
 
Στη παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά, χρηματοοικονομικές πληροφορίες του Ομίλου και της 
Εταιρείας ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ για τη χρονική περίοδο 01/01-30/06/2017, σημαντικά γεγονότα που 
διαδραματίσθηκαν στη περίοδο αυτή και η επίδραση τους στις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις. Επίσης, 
παρατίθενται οι σημαντικές συναλλαγές μεταξύ του εκδότη και των συνδεδεμένων με αυτόν προσώπων. 
 
1. Επιδόσεις και χρηματοοικονομική θέση 

 
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών κατά τη περίοδο 01/01-30/06/2017 μειώθηκε σε €123.121 έναντι €295.897 
στη αντίστοιχη περίοδο του 2016, παρουσιάζοντας μείωση κατά 58,39%. Το ενοποιημένο περιθώριο μικτού 
κέρδους το Α εξάμηνο του 2017 αυξήθηκε σε 60,59% έναντι 15,02% της προηγούμενης περιόδου. Τα λειτουργικά 
κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στο ποσό των € 3.521 έναντι λειτουργικών 
ζημιών της αντίστοιχης περσινής περιόδου ποσού €1.484.401. Οι καθαρές ζημιές του Ομίλου προ φόρων στο Α 
εξάμηνο του 2017 διαμορφώθηκαν στο ποσό των €119.219 έναντι ζημιών ποσού €1.594.830 στη αντίστοιχη 
περίοδο του 2016. Τέλος οι καθαρές ζημιές του Ομίλου μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στις 30/06/2017 σε 
€119.219 έναντι ζημιών €1.594.830 στις 30/06/2016. Τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης τόσο για τον 
Όμιλο όσο και για την Εταιρεία παρουσιάζουν τα ανωτέρω αποτελέσματα επειδή κατά την αντίστοιχη περσινή 
περίοδο είχαν επιβαρυνθεί με ποσό €1.220.375 που αφορούσαν κυρίως επισφάλειες απαιτήσεων.  
 
Η μείωση του κύκλου εργασιών οφείλεται κυρίως στην δραματική μείωση των διαγωνισμών που 
προκηρύσσονται από το δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα κατά κύριο λόγω από την οικονομική κρίση που 
δημιουργήθηκε τα τελευταία  έξη  χρόνια σε συνδυασμό με την πολιτική αστάθεια που αυτή επιφέρει. Επίσης 
μείωση παρουσιάστηκε και στον ιδιωτικό τομέα που οφείλεται τόσο στην αβεβαιότητα που επικράτησε και 
επικρατεί στην εγχώρια αγορά όσο και στις διεθνείς αγορές καθώς επίσης και στην έλλειψη ρευστότητας που 
πλήττει την αγορά ως συνέπεια της υπάρχουσας οικονομικής κατάστασης που επιδεινώθηκε περαιτέρω.  
 
Χρηματοοικονομικοί και μη βασικοί δείκτες επιδόσεων του Ομίλου 
 
Ο Όμιλος επιμετρά την αποδοτικότητά του μέσω της χρήσης βασικών χρηματοοικονομικών δεικτών απόδοσης, 
και συγκεκριμένα τους: 

Ορισμός Δείκτες Ρευστότητας 30.06.2017 30.06.2016 

Κυκλοφοριακή Ρευστότητα  Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 0,34 0,48 

Άμεση Ρευστότητα 
(Κυκλοφ. Ενεργ. - Αποθέματα) / Βραχυπρόθεσμες  
Υποχρεώσεις 0,26 0,39 

Ορισμός Δείκτες Δραστηριότητας 30.06.2017 30.06.2016 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα 
Ενεργητικού Πωλήσεις Εταιρείας/ Σύνολο Ενεργητικού 0,02 0,05 

Ορισμός Δείκτες Αποδοτικότητας 30.06.2017 30.06.2016 

Μικτό Περιθώριο Κέρδους ( Πωλήσεις - Κόστος Πωλήσεων) / Πωλήσεις 60,59% 84,98% 

Αποδοτικότητα Ενεργητικού ΚΜΦ /Σύνολο Ενεργητικού -2,32% -29,62% 

Ορισμός Δείκτες Μόχλευσης 30.06.2017 30.06.2016 

Δείκτης Χρέους Σύν. Βραχ. Υποχρεώσεων / Σύνολο Ενεργητικού 240,20% 167,45% 

Δείκτης Δανειακής επιβάρυνσης Ξένα κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων 33,83% 34,98% 
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Οι παραπάνω δείκτες αντιπροσωπεύουν τις επιδόσεις και της εταιρείας δεδομένου ότι τα μεγέθη των 
θυγατρικών αντιπροσωπεύουν μικρό ποσοστό επί του συνόλου του Ομίλου. 
 
2. Σημαντικά γεγονότα  
 
Έγινε δεκτή η αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 106 ν.3588/2007 για την ΜΑΡΑΚ Ηλεκτρονική ΑΒΕΕ από το εφετείο 
Πειραιά με αριθμό απόφασης 866/2013. 
Οι όροι συμφωνίας εν συντομία περιλαμβάνουν τα εξής: 
Α) οι εργαζόμενοι θα λάβουν ολόκληρη την απαίτηση τους μετά από περίοδο χάριτος ενός έτους, η οποία θα 
αρχίσει από την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης από το Δικαστήριο σε δώδεκα μηνιαίες δόσεις. 
Β) οι απαιτήσεις των προμηθευτών θα περιοριστούν κατά 50% και θα εξοφληθούν ατόκως, με περίοδο χάριτος 
δύο ετών, η οποία θ'αρχίζει από την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης από το Δικαστήριο, και εντός πέντε 
ετών απ'αυτή, σε εξαμηνιαίες δόσεις. 
Γ) οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης δηλαδή εν προκειμένω το ΙΚΑ ΤΣΕΜΕΔΕ και ΟΑΕΕ θα λάβουν ολόκληρη την 
απαίτηση τους, μετά από περίοδο χάριτος ενός έτους που θ'αρχίζει από την επικύρωση της συμφωνίας 
εξυγίανση σε δώδεκα ίσες εξαμηνιαίες δόσεις. 
Δ) οι τράπεζες θα λάβουν ολόκληρη την απαίτηση τους, μετά από περίοδο χάριτος ενός έτους που θ'αρχίζει από 
την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανση σε δώδεκα ίσες εξαμηνιαίες δόσεις. 
H παραπάνω απόφαση επικύρωσης κατατέθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών και με την από 25/2/2014 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Εσόδων έγινε αποδεκτό το αίτημά της 
εταιρείας για συνολική ρύθμιση των χρεών της προς το Δημόσιο. Η αποπληρωμή των χρεών θα γίνει σε 
διάρκεια επτά ετών σε ενενήντα μηνιαίες δόσεις χωρίς περίοδο χάριτος.  Στην συνέχεια έγινε νέα ρύθμιση στις 
2/10/2015 σε αντικατάσταση της παλαιάς και η αποπληρωμή των χρεών θα γίνει σε διάρκεια επτά ετών σε 
ενενήντα μηνιαίες δόσεις χωρίς περίοδο χάριτος. Τέλος, η Εταιρεία έκανε νέες αίτησεις στις 6 Ιουνίου 2017 στο 
ΕΦΚΑ (ΙΚΑ/ΕΤΑΜ) με Αρ. Πρωτ/λλου 825063, στις 8 Αυγούστου 2017 στην ΦΑΕ Πειραιά με Αρ. Πρωτ/λλου 
45374 και στις 9 Αυγούστου 2017 στο ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ. με Αρ. Πρωτ/λλου 19746 όπου έχει ζητήσει την συνολική 
ρύθμιση των χρεών της προς το Δημόσιο. 
 
Οι ανωτέρω έγκριση των αιτήσεων θα έχουν ως κύριο αποτέλεσμα την μετατροπή μεγάλου μέρους των 
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας σε μακροπρόθεσμες. 
 
Τέλος με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Χρηματιστηρίου από τις 10 Απριλίου του 2014 οι μετοχές της 
ΜΑΡΑΚ Ηλεκτρονική ΑΒΕΕ μεταφέρονται στην Κατηγορία Προς Διαγραφή από την Κατηγορία Επιτήρηση, καθώς 
πληρεί το κριτήριο των χαμηλών εσόδων (<2εκ. €). 
 
 
3. Σημαντικά Γεγονότα μετά τη λήξη του Α εξαμήνου του 2017  
 
Δεν πραγματοποιήθηκαν γεγονότα μετά την ημερομηνία της περιόδου αναφοράς και μέχρι την σύνταξη της 
έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της 
Εταιρείας και του Ομίλου. 
 
4. Περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων 
 
Ο Όμιλος εκτίθεται σε κινδύνους όπως ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος τεχνολογικών εξελίξεων, ο 
πιστωτικός κίνδυνος και ο επιτοκιακός κίνδυνος. 
 
(α) Συναλλαγματικός κίνδυνος 
 
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα και εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο μέσω των αγορών 
που πραγματοποιεί από επιχειρήσεις και των πελατών κατά δεύτερο λόγο που βρίσκονται σε χώρες εκτός της 
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ζώνης του Ευρώ. Το ύψος των συναλλαγών αυτών δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Παρά ταύτα στις συμβάσεις 
μεταξύ των μερών υπάρχει όρος που απαγορεύει διακυμάνσεις μεγαλύτερες ή μικρότερες του 10% από την 
ημέρα υπογραφής τους.  
 
 
(β) Κίνδυνος τεχνολογικών εξελίξεων 
 
Η εταιρεία προκειμένου να μειώσει τους κινδύνους από τεχνολογικές εξελίξεις έχει αναπτύξει την τεχνολογία 
της σε διαφορετικούς τομείς πετυχαίνοντας διασπορά του κινδύνου. Επίσης στα έργα της χρησιμοποιεί κατά 
βάση την τεχνογνωσία της, παντρεύοντας τεχνολογίες διαφόρων κατασκευαστικών οίκων με αποτέλεσμα να 
μην εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις αλλαγές των τεχνολογιών ή από έναν συγκεκριμένο οίκο.  
 
 (γ) Πιστωτικός κίνδυνος και κίνδυνος ρευστότητας 
 
Ο πιστωτικός κίνδυνος διαχειρίζεται σε επίπεδο Ομίλου. Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει κυρίως από την 
συγκέντρωση των πιστώσεων σε περιορισμένο αριθμό πελατών. Τα εμπορικά τμήματα αξιολογούν την 
φερεγγυότητα του πελάτη λαμβάνοντας υπόψη την χρηματοοικονομική του κατάσταση, προηγούμενη εμπειρία 
συναλλαγών και λοιπούς παράγοντες.  
 
Η διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας συμπεριλαμβάνει την διασφάλιση ύπαρξης επαρκών διαθεσίμων και 
ισοδύναμων.  
 
Ο κίνδυνος ρευστότητας αντιμετωπίζεται με την βελτιστοποίηση των όρων είσπραξεις των απαιτήσεων από 
πελάτες. Η Διοίκηση της εταιρείας παρακολουθεί και αναπροσαρμόζει καθημερινά το ταμειακό πρόγραμμα 
ρευστότητας με βάση τις αναμενόμενες ταμειακές εισροές και εκροές. 

Επίσης, η αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 106 ν.3588/2007 για την ΜΑΡΑΚ Ηλεκτρονική ΑΒΕΕ από το εφετείο 
Πειραιά με αριθμό απόφασης 866/2013, έχει ως κύριο αποτέλεσμα την μετατροπή μεγάλου μέρους των 
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες, μειώνοντας τον κίνδυνο ρευστότητας. 

 
(δ) Επιτοκιακός κίνδυνος 
 
Ο Όμιλος δεν έχει σημαντικά  τοκοφόρα  περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς τα έσοδα και οι λειτουργικές 
ταμειακές ροές δεν επηρεάζονται ουσιαστικά από την μεταβολή των επιτοκίων. Ο κίνδυνος επιτοκίων 
προκύπτει κυρίως από μακροπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό σε ευρώ με κυμαινόμενο 
επιτόκιο εντός των πλαισίων της ευρύτερης αγοράς. 
 
 
5. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
 
Η εταιρεία πουλάει αγαθά και υπηρεσίες σε συνδεδεμένα μέρη τα οποία αφορούν Εταιρείες με κοινό 
ιδιοκτησιακό καθεστώς και/ή Διοίκηση με την εταιρεία και συγγενείς με αυτήν εταιρεία. Στους παρακάτω 
πίνακες αναλύονται οι διεταιρικές συναλλαγές καθώς οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις την 30/06/17. 
 

UNIAXIS SRL

MARAC  

ROMANIA 

SRL

MARAC 

BULGARIA 

SRL

MARAC 

ALBANIA GLOSEC A.E. ΣΥΝΟΛΟ

Απαίτηση από: € € € € € €

ΜΑΡΑΚ Α.Β.Ε.Ε. 129.821 144.700 274.521 

UNIAXIS SRL

MARAC ROMANIA

GLOSEC A.E.

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 30/06/2017
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6. Συναλλαγές & υπόλοιπα με βασικά διοικητικά και διευθυντικά στελέχη 
 

Δεν υφίστανται αμοιβές για τα  μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ούτε σε μορφή εξαρτημένης εργασίας αλλά 
ούτε ως έξοδα παράστασης. 
 

7. Προοπτικές για το 2017 
 
Σε σχέση με τις προοπτικές της εταιρείας για το 2017 η διοίκηση λαμβάνοντας υπ’ όψιν την παρούσα πολύ 
δύσκολη οικονομική συγκυρία της χώρας, συνεχίζει να προσπαθεί να διευρύνει τις δραστηριότητές της στο 
εξωτερικό, αλλά και τη διατήρηση τους όσο είναι δυνατόν στο εσωτερικό. Γίνονται σοβαρές προσπάθειες και 
αναπτύσσονται συστηματικές πρωτοβουλίες για τη συμμετοχή της εταιρείας σε ανάληψη έργων στο εξωτερικό, 
σε συνεργασία με μεγάλες τοπικές εταιρείες κυρίως στις χώρες Κατάρ, Λιβύη, Αζερμπαϊτζάν, Αίγυπτο, 
Κουρδιστάν, Κύπρος κ.α.  Άμεση συνέπεια της εισροής εσόδων από αυτή τη δραστηριότητα θα είναι η 
ουσιαστική βελτίωση των ταμειακών ροών της εταιρείας. 
Η ίδια προσπάθεια γίνεται και για συμμετοχή της εταιρείας σε κοινοπραξίες που αναλαμβάνουν έργα στον 
Ελλαδικό χώρο. Αναμένοντας την ουσιαστική ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ, όπως έχει ανακοινωθεί από τους 
αρμόδιους δημόσιους φορείς, η εταιρεία μας αναμένει ανάθεση κάποιων έργων που είναι ήδη ενταγμένα, και 
προσπαθεί να αναβιώσει την υλοποίηση του έργου Νaftilos (Ένωση ΜΑΡΑΚ-Profile) τελικού ύψους 7 εκ € με την 
ένταξή του στο ΕΣΠΑ,  το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει ενεργοποιηθεί με ευθύνη του Eλληνικού Δημοσίου, ενώ 
μας έχει ανατεθεί ήδη από το 2009 με πλήρη νομική δέσμευση του δημοσίου.  Αναμένεται επίσης η 
ολοκλήρωση ένταξης της σύμβασης του έργου e-Ναυτιλία ύψους 1,5 εκ € με τον ίδιο τρόπο ένταξης. Επιπλέον 
των μέχρι σήμερα αντικειμένων, η εταιρεία έχει προσθέσει ήδη δραστηριότητες που αφορούν υλικά και 
εργασίες (προμήθεια και εγκατάσταση μονωτικών υλικών στους αγωγούς, Pin Brazing, καθοδική προστασία, 
κλπ) που έχουν σχέση με έργα αγωγών φυσικού αερίου και πετρελαίου για ΕΠΑ, ΔΕΗ, και λοιπούς χρήστες. 
Ταυτόχρονα γίνεται προσπάθεια ανάληψης έργων κυρίως στον τομέα των υπηρεσιών. 
 
Αναφορικά με τα λειτουργικά έξοδα, η εταιρεία  θα συνεχίσει την προσπάθεια διατήρησης αυτών σε 
χαμηλότερα επίπεδα. Η πολιτική αυτή εφαρμόζεται ήδη τα τελευταία χρόνια.  
 
Λόγω των ανωτέρω και του προβλήματος ρευστότητας που αντιμετωπίζει η εταιρεία, υπέβαλε αίτηση 
υπαγωγής στη διαδικασία εξυγίανσης του άρθρου 99 Ν. 3588/2007 ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 
Πειραιά. Η αποδοχή της αίτησης υπαγωγής είχε ως κύριο αποτέλεσμα την μετατροπή μεγάλου μέρους των 
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας σε μακροπρόθεσμες. 
 
8. Εναλλακτικοί Δείκτες Απόδοσης («Ε∆ΜΑ») 
 

Ο Όµιλος χρησιµοποιεί Εναλλακτικούς ∆είκτες Μέτρησης Απόδοσης («Ε∆ΜΑ») στα πλαίσια λήψης αποφάσεων 
σχετικά µε την αξιολόγηση των επιδόσεών του. Αυτοί οι Ε∆ΜΑ εξυπηρετούν στην καλύτερη κατανόηση των 
χρηµατοοικονοµικών και λειτουργικών αποτελεσµάτων του Οµίλου, της χρηµατοοικονοµικής του θέσης καθώς 
και της κατάστασης ταµειακών ροών. Οι εναλλακτικοί δείκτες (Ε∆ΜΑ) θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη πάντα 
σε συνδυασµό µε τα οικονοµικά αποτελέσµατα που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ και σε καµία 
περίπτωση δεν αντικαθιστούν αυτά. 
 
Για την αξιολόγηση των επιδόσεων του Οµίλου χρησιµοποιούνται δείκτες κερδοφορίας όπως: Ebitda 
(Λειτουργικά Κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων), περιθώριο Ebitda, περιθώριο κερδών προ φόρων και 
αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων. Επιπλέον, χρησιµοποιούνται δείκτες ρευστότητας (γενική & ειδική 
ρευστότητα) και δείκτες δραστηριότητας (ηµέρες κάλυψης αποθεµάτων). 
 
Οι υπολογισµοί για τους Εναλλακτικούς ∆είκτες Μέτρησης Απόδοσης του Οµίλου αναλύονται ακολούθως: 
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∆είκτες Ρευστότητας  
 
Ο Όµιλος για να αξιολογήσει την ρευστότητα και να επιµετρήσει την ικανότητα του να αντιµετωπίσει τις 
βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις του χρησιµοποιεί τους κατωτέρω δείκτες ρευστότητας. 
 

Ορισμός Επεξήγηση 30.06.2017 30.06.2016 

∆είκτης Γενικής Ρευστότητας Οµίλου 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία / 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 0,34 0,48 

∆είκτης Ειδικής Ρευστότητας Οµίλου 
(Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία - 
Αποθέµατα) / Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 0,26 0,39 

 
 

∆είκτης Κυκλοφοριακής ταχύτητας 
 
Ο Όµιλος για να επιµετρήσει την αποτελεσµατική χρησιµοποίηση των αποθεµάτωνχρησιµοποιεί τον παρακάτω 
δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας. Ο παρακάτω δείκτης απεικονίζει σε ηµέρες, την µέση διάρκεια παραµονής 
των αποθεµάτων στις αποθήκες του Οµίλου και της Εταιρίας.  
 

Ορισμός Επεξήγηση 30.06.2017 30.06.2016 

∆είκτης Κάλυψης Αποθεµάτων σε 
ηµέρες Οµίλου (Αποθέµατα / Κόστος πωληθέντων) * 365 6597 1299 

 

∆είκτες Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων (ROE)  
 
Ο Όµιλος αναφορικά µε την αξιολόγηση της αποτελεσµατικής απόδοσης των Ιδίων Κεφαλαίων του 
χρησιµοποιεί τον παρακάτω δείκτη: 
Ο συγκεκριµένος δείκτης απεικονίζει τα καθαρά αποτελέσµατα χρήσης µετά φόρων σαν ποσοστό επί των ιδίων 
κεφαλαίων. 
Ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (ROE) δείχνει πόσο αποδοτικά χρησιµοποιεί µια εταιρία τα κεφάλαια της 
για να δηµιουργήσει πρόσθετα έσοδα (κέρδη), και εκφράζεται σε ποσοστιαίες µονάδες. Χρησιµοποιείται ως 
ένδειξη αποτελεσµατικότητας µιας εταιρείας, δηλαδή πόσο κέρδος µπορεί να παράγει χρησιµοποιώντας τους 
διαθέσιµους πόρους που επενδύθηκαν από τους µετόχους της (µετοχικό κεφάλαιο) και τα αποθεµατικά της. 
 

Ορισμός Επεξήγηση 30.06.2017 30.06.2016 

∆είκτης Αποδοτικότητας Ιδίων 
Κεφαλαίων κεφάλαια Οµίλου Κέρδη µετά φόρων / Ίδια κεφάλαια -0,01 -0,14 

 

∆είκτες Αποδοτικότητας  
 
Ο Όµιλος αναφορικά µε την αξιολόγηση της αποδοτικότητας του χρησιµοποιεί τους παρακάτω δείκτες:  
 
Το δείκτη περιθωρίου κερδών προ φόρων που απεικονίζει τα κέρδη προ φόρων ως ποσοστό επί του κύκλου 
εργασιών. 
 

Ορισμός Επεξήγηση 30.06.2017 30.06.2016 

∆είκτης Κερδών προ Φόρων Εταιρείας Κέρδη προ φόρων / Κύκλο εργασιών -0,97 -5,39 
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Το δείκτη EBITDA ο οποίος απεικονίζει το EBITDA ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών.  
 

Ορισμός Επεξήγηση 30.06.2017 30.06.2016 

∆είκτης EBITDA Οµίλου EBITDA (*) / Κύκλο εργασιών 0,03 -5,02 

 

(*) EBITDA = Κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων & εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσµάτων 
 
 
 

 
Πέραμα 29 Σεπτεμβρίου 2017 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  & 
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΙΠΙΤΣΟΥΛΗΣ 

Α.Δ.Τ. Χ193688 
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Δ. Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2017 

Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του Α’ εξαμήνου εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΜΑΡΑΚ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ» στις 29/09/2017 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη 

διεύθυνση www.marac.gr καθώς και στον διαδικτυακό χώρο του Χ.Α., όπου και θα παραμείνουν στην διάθεση 

του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της συντάξεως 

και δημοσιοποιήσεώς τους.  

 

Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα στον Τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες που 

προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη μία γενική 

ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας, αλλά δεν παρέχουν την 

ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης, των χρηματοοικονομικών επιδόσεων και των ταμιακών ροών της 

Εταιρίας και του Ομίλου, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 
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Συνοπτική κατάσταση οικονομικής θέσης 

30.06.2017 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016

Σηµ. € € € €
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

Ιδιοχρησιµοποιούµενες Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 6 548,134 567,704 548,021 567,592

Αϋλα περιουσικά στοιχεία 7 319,267 319,268 319,267 319,268

Επενδύσεις σε θυγατρικές 110,396 110,396

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 108,645 108,645 108,533 108,533

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 18,864 18,864 18,864 18,864

994,909 1,014,481 1,105,081 1,124,653

Κυκλοφορούν ενεργητικό

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

Πελάτες 1,290,849 1,500,189 979,228 1,188,568

Λοιπές απαιτήσεις 1,962,090 1,962,090 1,980,066 1,980,066

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και ισοδύναµα µετρητών 17,951 12,089 17,942 12,080

4,147,900 4,368,917 3,854,246 4,075,263

Σύνολο Ενεργητικού 5,142,809 5,383,398 4,959,327 5,199,916

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο 2,870,187 2,870,187 2,870,187 2,870,187

Αποθεµατικά υπέρ το άρτιο 410,027 410,027 410,027 410,027

Λοιπά αποθεµατικά 218,849 218,849 214,562 214,562

Αποτελέσµατα εισ νέον (16,017,197 ) (15,897,977 ) (14,635,564 ) (14,516,345 )

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων µετόχων µητρικής (12,518,135 ) (12,398,915 ) (11,140,789 ) (11,021,569 )

∆ικαίωµα µειοψηφίας (1,351 ) (1,351 ) 0 0

(12,519,486 ) (12,400,266 ) (11,140,789 ) (11,021,569 )

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

∆ανειακές υποχρεώσεις 9 4,118,106 4,047,922 4,118,106 4,047,922

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 9 914,300 4,444,380 914,300 4,444,380
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία 276,833 276,833 276,833 276,833 

5,309,239 8,769,135 5,309,239 8,769,135

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Προµηθευτές 8 1,850,098 2,827,105 573,755 1,550,763

Λοιπές βραχυπρόθεσµος υποχρεώσεις 8 8,146,713 4,013,951 7,860,962 3,728,200

Βραχυπρόθεσµο µέρος εντόκων δανείων 9 0 0 0 0

Τράπεζες, λογαριασµοί υπερανάληψης 2,356,244 2,173,473 2,356,159 2,173,388

Σύνολο βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων 12,353,055 9,014,530 10,790,876 7,452,351

Σύνολο υποχρεώσεων 17,662,295 17,783,664 16,100,115 16,221,486

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 5,142,809 5,383,398 4,959,327 5,199,917

Ενοποιηµένα Στοιχεία Εταιρικά Στοιχεία

 
 
Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της ετήσιας οικονοµικής έκθεσης. 
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Συνοπτική κατάσταση συνολικών εσόδων 

 
 
 

1.1.2017 - 
30.6.2017

1.1.2016 - 
30.6.2016

1.1.2017 - 
30.6.2017

1.1.2016 - 
30.6.2016

€ € € €

Πωλήσεις 123,121 295,897 123,121 295,897
Κόστος πωλήσεων (48,524) (251,443) (48,524) (251,443)
Μεικτό κέρδος 74,597 44,454 74,597 44,454

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης
Συναλλαγµατικές διαφορές 0 0
Έξοδα διάθεσης (26,529) (63,261) (26,529) (63,261)
Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης (13,360) (13,995) (13,360) (13,995)
Έξοδα ∆ιοίκησης (50,763) (121,587) (50,763) (121,587)
Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης (1) (138,051) (1) (138,051)
Πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες 0 (1,050,000) 0 (1,050,000)

(90,653) (1,386,894) (90,653) (1,386,894)

Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης (16,055) (1,342,440) (16,055) (1,342,440)
Χρηµατοοικονοµικό κόστος (83,164) (82,015) (83,164) (82,015)
Ζηµίες αποτίµησης άϋλων 0 (170,375) 0 (170,375)
Κέρδη/(Ζηµιές) αποτίµησης αποθεµάτων (20,000) 0 (20,000)

Κέρδη προ φόρων (119,219) (1,594,830) (119,219) (1,594,830)
Φόρος εισοδήµατος 0 0
Κέρδη / (Ζηµιές) µετά από φόρους (119,219) (1,594,830) (119,219) (1,594,830)

Κατανεµηµένα σε:
Ιδιοκτήτες της µητρικής (119,219) (1,594,830) (119,219) (1,594,830)
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0 0

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

Βασικά κέρδη / (ζηµίες) ανά µετοχή -0.0125 -0.1667 -0.0125 -0.1667

Καθαρό κέρδος / (ζηµιά) περιόδου (119,219) (1,594,830) (119,219) (1,594,830)

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα

Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής 0 0 0 0
Λοιπα συνολικά έσοδα για την περίοδο µετά
από φόρους

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για την 
περίοδο µετά από φόρους (119,219) (1,594,830) (119,219) (1,594,830)

Κατανεµηµένα σε:
Ιδιοκτήτες της µητρικής (119,219) (1,594,830) (119,219) (1,594,830)
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0 0

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

Ενοποιηµένα Στοιχεία Εταιρικά Στοιχεία

 
 
 

 
 
 
 
 

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της ετήσιας οικονοµικής έκθεσης. 
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Συνοπτική κατάσταση ταμειακών ροών 
 
 

Ποσά σε € 01.01. -

30.06.2017

01.01. -

30.06.2016

01.01. -

30.06.2017

01.01. -

30.06.2016

Λειτουργικές δραστηριότητες

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

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 19,577 28,414 19,577 28,414

Απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών

στοιχείων
20,000 254,541 20,000 254,541

Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες 1,050,000 1,050,000

Ζηµιά από πώληση παγίων 170,375 170,375

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

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 37,540 100,315 37,540 100,315

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 209,340 (359,117) 209,340 (359,117)

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (239,376) (568,224) (239,376) (568,224)

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

Καταβεβλημένοι φόροι 0 0

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 

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

Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 

επενδύσεων
0

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών 

στοιχείων

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων 803,701 0 803,701

Τόκοι εισπραχθέντες

Μερίσματα εισπραχθέντα 0

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 

δραστηριότητες (β)
0 803,701 0 803,701

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια

Εξοφλήσεις δανείων 0

Μερίσματα πληρωθέντα

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες (γ)
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

Ενοποιημένα Στοιχεία Εταιρικά Στοιχεία

 

 
 
 
 
 

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της ετήσιας οικονοµικής έκθεσης. 
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Συνοπτική κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 
 
Για τον Όμιλο  

 

Μετοχικό 

κεφάλαιο

Αποθεματικό υπέρ 

το άρτιο

Λοιπά 

Αποθεματικά

Αποτελέσματα εις 

νέον

Δικαιώματα 

Μειοψηφίας

Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων

€ € € € € €

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 

01/01/2016 2,870,187 410,027 218,849 (10,873,802) (1,351) (7,376,091) 

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 0 0 

-Συναλλαγματικές διαφορές 0 

Καθαρό κέρδος (ζημιά) περιόδου (1,594,830) (1,373,979) 

Μεταφορά 0 

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 

30/06/2016 2,870,187 410,027 218,849 (12,468,632) (1,351) (8,750,070) 

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 

01/01/2017 2,870,187 410,027 218,849 (15,897,978) (1,351) (12,400,266) 

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 0 

-Συναλλαγματικές διαφορές 0 

Καθαρό κέρδος (ζημιά) περιόδου (119,219) (119,219) 

Μεταφορά 0 

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 

30/06/2017 2,870,187 410,027 218,849 (16,017,197) (1,351) (12,519,486) 

 
Για την Εταιρεία  
 

Μετοχικό 

κεφάλαιο

Αποθεματικό υπέρ 

το άρτιο Λοιπά Αποθεματικά

Αποτελέσματα εις 

νέον

Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων

€ € € € €

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 01/01/2016
2,870,187 410,027 214,562 (11,521,414) (8,026,638) 

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους: 0 

Καθαρό κέρδος (ζημιά) περιόδου (1,594,830) (1,594,830) 

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30/06/2016

2,870,187 410,027 214,562 (13,116,244) (9,621,468) 

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 01/01/2017

2,870,187 410,027 214,562 (14,516,345) (11,021,569) 

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους: 0 

Καθαρό κέρδος (ζημιά) περιόδου (119,219) (119,219) 

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30/06/2017
2,870,187 410,027 214,562 (14,635,564) (11,140,789) 

 
 
 
 
 
 

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της ετήσιας οικονοµικής έκθεσης. 
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1 Γενικές πληροφορίες για την Εταιρία και τον Όµιλο  
 

Η ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο 
του 1981 με την υπ’ αριθμ. 366040/25.08.1981 απόφαση του Αναπληρωτή Νομάρχη Αττικής (ΦΕΚ 
3485/08.09.1981) και προήλθε από τη μετατροπή της Ομόρρυθμης Εταιρίας Ν. ΠΙΠΙΤΣΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
η οποία είχε συσταθεί το 1976 και τις εργασίες της οποίας συνεχίζει. 

 
Η έδρα της ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε, είναι στο Δήμο Περάματος Αττικής, επί της Λεωφόρου 
Δημοκρατίας 455, όπου βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία της και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο 
Ανωνύμων Εταιριών με Αριθμό Μητρώου Α.Ε. 6620/06/Β/86/23. 

 
Η διάρκεια της Εταιρίας έχει ορισθεί 50ετής από τη δημοσίευση του καταστατικού της στο ΦΕΚ τ. Α.Ε.& 
Ε.Π.Ε. ήτοι μέχρι 08.09.2031 και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των 
μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού της. 
 
A. Σκοπός της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού της, είναι:  

 
1. Τομέας Ηλεκτρονικων 
1.1.  Η εμπορία γενικώς ηλεκτρονικών οργάνων, συστημάτων και συσκευών, η  ολική ή μερική 

κατασκευή αυτών, η εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή τους καθώς και εκείνων ειδικότερα 
που αποτελούν τον εξοπλισμό των πλοίων.  

1.2. Η εμπορία, κατασκευή ολική ή μερική, εγκατάσταση συντήρηση ή επισκευή ηλεκτρονικών 
τηλεφωνικών κέντρων, ηλεκτρονικών υπολογιστών και μέσων  τηλεπικοινωνίας και πληροφορικής. 

1.3. Η παροχή και μεταπώληση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών εν γένει. 
1.4. Η διενέργεια κάθε άλλης συναφούς προς τις παραγράφους 1, 2 και 3 του  παρόντος  άρθρου 

εργασίας. 
 

2. Τομέας Ενεργειακών Εφαρμογών 
2.1. Δραστηριοποίηση σε τομείς Παραγωγής Ενέργειας,  Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού θερμότητας και 

Ψύξης, Γεωθερμικών Εφαρμογών, Φωτοβολταϊκών Συστημάτων, Φυσικού Αέριου και άλλων 
τομέων ενεργειακών εφαρμογών, Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας. 

2.2. Αντιπροσώπευση κατασκευαστικών Οίκων, Οίκων Παροχής Υπηρεσιών και Οίκων Ενεργειακών 
Εφαρμογών. 

2.3. Εμπορία, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού. Σχεδίαση,  υλοποίηση και συντήρηση 
έργων «με το κλειδί στο χέρι». Συναρμολόγηση ή / και κατασκευή ενεργειακού εξοπλισμού. 

2.4. Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου και εκπόνηση μελετών σχετικών με τα παραπάνω. 
2.5. Συμμετοχή με οποιαδήποτε μορφή σε επενδύσεις εκμετάλλευσης ενεργειακών εφαρμογών και 

διενέργεια κάθε άλλης συναφούς προς τα παραπάνω εργασίας. 
 
B. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία μπορεί: 

 
1) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, 

Ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα κ.λ.π. με οποιοδήποτε τρόπο και να συμμετέχει σε εταιρείες, 
οποιασδήποτε νομικής μορφής κοινοπραξίες κ.λ.π που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς 
σκοπούς που λειτουργούν ή πρόκειται να συσταθούν. 

2) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε. 
3) Να  αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. 
4) Να αναλαμβάνει την εκπροσώπηση ή αντιπροσωπεία Εμπορικών και Βιομηχανικών οίκων 

κατασκευής ηλεκτρονικών ή μη προϊόντων εξωτερικού ή εσωτερικού κατ' αποκλειστικότητα ή μη για 
την Ελλάδα καθώς επίσης και ομοίων οίκων εσωτερικού για προώθηση των πωλήσεων των 
προϊόντων τους σε χώρες του εξωτερικού. 
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5) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που τροποποιεί το παρόν άρθρο, μπορεί να 
μεταβάλλεται ή να διευρύνεται ο σκοπός της Εταιρίας. 

 
2 Νέα πρότυπα, ερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων 

 
Νέα πρότυπα και τροποποιήσεις προτύπων  

 
Πρότυπα και Διερμηνείες που έχουν εκδοθεί και έχουν εφαρμογή για την τρέχουσα χρήση. 

  
Η Εταιρεία και ο Ομιλος έχουν υιοθετήσει όλα τα μέχρι της στιγμής νέα και τροποποιημένα πρότυπα 
που έχουν εκδοθεί και έχουν ισχύ για την ετήσια λογιστική περίοδο από την 1 Ιανουαρίου 2016.  

 
3 Οι σημαντικές λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί ο Όμιλος 

  
3.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 

  
Οι ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας έχουν 
καταρτιστεί με βάση το ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Οικονομική Πληροφόρηση». Για την σύνταξή τους έχουν 
ληφθεί υπόψη όλα τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) τα οποία έχουν εκδοθεί 
από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερμηνειών τους, οι οποίες 
έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (IFRIC) του IASB και τα οποία έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως την 30η Ιουνίου 2017. Για την σύνταξη των ενδιάμεσων συνοπτικών 
οικονομικών καταστάσεων της 30ης Ιουνίου 2017 έχουν τηρηθεί οι ίδιες λογιστικές αρχές που 
εφαρμόστηκαν για την ετοιμασία της Κατάστασης της Οικονομικής Θέσης της, την 31η Δεκεμβρίου 
2016.   
 
Οι ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας έχουν 
συνταχθεί με βάση  την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και την αρχή του 
ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή ορισμένων στοιχείων του 
ενεργητικού και του παθητικού. 
 
Λόγω όλων των ανωτέρω προβλημάτων που αντιμετωπίζει η εταιρεία, υπέβαλε αίτηση υπαγωγής στο 
άρθρο 99 με την σύμφωνη γνώμη της πλειψηφίας των πιστωτών. Το εφετείο Πειραιά ενέκρινε την 
αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 106 ν.3588/2007 για την ΜΑΡΑΚ Ηλεκτρονική ΑΒΕΕ με αριθμό απόφασης 
866/2013. Οι όροι της απόφασης, εν συντομία περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:  
Έγινε δεκτή η αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 106 ν.3588/2007 για την ΜΑΡΑΚ Ηλεκτρονική ΑΒΕΕ από το 
εφετείο Πειραιά με αριθμό απόφασης 866/2013. 
Οι όροι συμφωνίας εν συντομία περιλαμβάνουν τα εξής: 

Α) οι εργαζόμενοι θα λάβουν ολόκληρη την απαίτηση τους μετά από περίοδο χάριτος ενός έτους, η 
οποία θα αρχίσει από την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης από το Δικαστήριο σε δώδεκα 
μηνιαίες δόσεις. 
Β) οι απαιτήσεις των προμηθευτών θα περιοριστούν κατά 50% και θα εξοφληθούν ατόκως, με περίοδο 
χάριτος δύο ετών, η οποία θ'αρχίζει από την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης από το Δικαστήριο, 
και εντός πέντε ετών απ'αυτή, σε εξαμηνιαίες δόσεις. 
Γ) οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης δηλαδή εν προκειμένω το ΙΚΑ ΤΣΕΜΕΔΕ και ΟΑΕΕ θα λάβουν 
ολόκληρη την απαίτηση τους, μετά από περίοδο χάριτος ενός έτους που θ'αρχίζει από την επικύρωση 
της συμφωνίας εξυγίανση σε δώδεκα ίσες εξαμηνιαίες δόσεις. 
Δ) οι τράπεζες θα λάβουν ολόκληρη την απαίτηση τους, μετά από περίοδο χάριτος ενός έτους που 
θ'αρχίζει από την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανση σε δώδεκα ίσες εξαμηνιαίες δόσεις. 
H παραπάνω απόφαση επικύρωσης κατατέθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών και με την από 25/2/2014 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Εσόδων έγινε αποδεκτό το αίτημά 
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της εταιρείας για συνολική ρύθμιση των χρεών της προς το Δημόσιο. Η αποπληρωμή των χρεών θα 
γίνει σε διάρκεια επτά ετών σε ενενήντα μηνιαίες δόσεις χωρίς περίοδο χάριτος.  Στην συνέχεια έγινε 
νέα ρύθμιση στις 2/10/2015 σε αντικατάσταση της παλαιάς και η αποπληρωμή των χρεών θα γίνει σε 
διάρκεια επτά ετών σε ενενήντα μηνιαίες δόσεις χωρίς περίοδο χάριτος. Τέλος, η Εταιρεία έκανε νέες 
αίτησεις στις 6 Ιουνίου 2017 στο ΕΦΚΑ (ΙΚΑ/ΕΤΑΜ) με Αρ. Πρωτ/λλου 825063, στις 8 Αυγούστου 2017 
στην ΦΑΕ Πειραιά με Αρ. Πρωτ/λλου 45374 και στις 9 Αυγούστου 2017 στο ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ. με Αρ. 
Πρωτ/λλου 19746 όπου έχει ζητήσει την συνολική ρύθμιση των χρεών της προς το Δημόσιο. 
 
Οι ανωτέρω έγκρυση των αιτήσεων θα έχουν ως κύριο αποτέλεσμα την μετατροπή μεγάλου μέρους 
των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας σε μακροπρόθεσμες. 
 
Στις άμεσες ενέργειες της Διοίκησης της Εταιρείας προκειμένου να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο μη 
εξυπηρέτησης των υποχρεώσεών της είναι : 
 

• η ενίσχυση του κλάδου παροχής υπηρεσιών, ο οποίος έχει μεγαλύτερο μικτό κέρδος 

• H ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ, όπως αυτό έχει ήδη ανακοινωθεί από τους αρμόδιους φορείς, θα 
συμβάλει στην υλοποιήσει των έργων τα οποία έχουν ήδη ανατεθεί από την Εταιρεία, «Νaftilos» 
συνολικού ποσού €3,5 εκ περίπου και «eNaftilia» συνολικού ποσού €1,5 εκ περίπου. 

• η διεύρυνση των δραστηριοτήτων της εταιρείας στο εξωτερικό.  

• νέα  ανάληψη της προμήθειας ασυρματικού υλικού WiFi της σειράς MRC από την OFO, που 
παράγεται στο εργοστάσιό της Αλεξανδρούπολης και το οποίο σχεδιάστηκε ειδικά ώστε να 
ανταποκρίνεται με απόλυτη επιτυχία στις αντίξοες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στo Ομάν.   

• Η επικοινωνία με μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του περσικού κόλπου, 
προκειμένου να αναλάβει από κοινού μαζί τους, σημαντικά έργα υψηλής και εξειδικευμένης 
τεχνολογίας, στην οποία εξειδικεύεται και επενδύει όλα τα χρόνια λειτουργίας της. Οι συνεργασίες 
αυτές αναμένεται να ευδοκιμήσουν και να ενισχύσουν τον συνολικό τζίρο της Εταιρείας χωρίς να 
απαιτείται σημαντική αύξηση του παρόντος επιπέδου των λειτουργικών εξόδων της. Λαμβάνοντας 
υπόψη και του όρους πληρωμής που επικρατούν στις εν λόγω αγορές και για το συγκεκριμένο 
αντικείμενο εργασίας (ανάπτυξη υψηλής και εξειδικευμένης τεχνολογίας), αναμένουμε οι 
συνεργασίες αυτές να βελτιώσουν σημαντικά και τις ταμειακές ροές της Εταιρείας. 

 
Παρόλα αυτά, το ενδεχόμενο μη επιτυχούς ολοκλήρωσης των ανωτέρω σχεδίων, υποδηλώνει την 
ύπαρξη αβεβαιότητας σχετικά με την δυνατότητα ομαλής συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας 
και του Ομίλου.   
  

3.2 Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Οι παρούσες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις 
παρουσιάζονται σε ευρώ, το οποίο αποτελεί και το νόμισμα αναφοράς του ομίλου, δηλαδή το νόμισμα 
του πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί η μητρική εταιρεία. Όλα τα ποσά 
παρουσιάζονται σε Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.  
 

3.3 Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων  
 
Οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις έχουν 
εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στις 29 Σεπτεμβρίου 2017. 
 

3.4 Δομή Ομίλου 
 
Στο παρακάτω πίνακα παρατίθεται ανάλυση των συμμετοχών της μητρικής Εταιρίας σε θυγατρικές και 
συγγενείς εταιρίες: 
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Επωνυµία Εταιρίας ∆ραστηριότητα Χώρα 
Ποσοστό 
Συµµετοχής 

Μέθοδος 
Ενοποίησης 

UNIAXIS S.R.L Εµπόριο Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού Ρουµανία 98,00% Ολική 

MARAC ROMANIA S.R.L Εµπόριο Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού Ρουµανία 100,00% Ολική 

MARAC BULGARIA E.O.O.D Εµπόριο Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού Βουλγαρία 100,00% Ολική 

UKRAVTOMATIKA TOV Αυτοµατισµοί Μηχανηµάτων Ουκρανία 35,00% Καθαρή Θέση 

GLOSEC Α.Ε. Συστήµατα  Ασφαλείας Ελλάδα 31,53% Καθαρή Θέση 

MARAC ALBANIA Sh.p.k Εµπόριο Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού Αλβανία 49,00% Καθαρή Θέση 

 
 

3.5 Ένταξη στην κατηγορία προς διαγραφή 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίαση της 9ης Απριλίου 2010 αποφάσισε την 
ένταξη των μετοχών της εταιρείας από 12/04/2010 στην κατηγορία Επιτήρησης. Στην συνέχεια λόγω της 
επιδύνωσης των οικονομικών μεγεθών της εταιρείας με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του 
Χρηματιστηρίου από τις 10 Απριλίου του 2014 οι μετοχές της ΜΑΡΑΚ Ηλεκτρονική ΑΒΕΕ μεταφέρονται στην 
Κατηγορία Προς Διαγραφή από την Κατηγορία Επιτήρηση, καθώς πληρεί το κριτήριο των χαμηλών εσόδων 
(<2εκ. €). 

 
4 Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές 

 
Οι λογιστικές αρχές και οι εκτιμήσεις βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της 
30ης Ιουνίου 2017 είναι συνεπείς με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων 
οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016 και οι οποίες έχουν 
δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.marac.gr . 
 
Η λεπτομερής περιγραφή του πλαισίου καθώς και οι βασικές λογιστικές αρχές κατάρτισης των 
οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας περιόδου έχουν παρατεθεί στις επεξηγηματικές σημειώσεις 
της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της 31ης Δεκεμβρίου 2016. Κατά συνέπεια η ανάγνωση των 
συνημμένων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, θα πρέπει να γίνεται σε 
συνδυασμό με αυτές της 31ης Δεκεμβρίου 2016, ώστε να παρέχεται στον αναγνώστη πιο ολοκληρωμένη 
πληροφόρηση. 
 

5 Πληροφόρηση κατά τοµέα δραστηριότητας  
 
Οι τομείς αναφοράς του Ομίλου ΜΑΡΑΚ AΒΕΕ είναι στρατηγικές επιχειρηματικές μονάδες οι οποίες 
δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και εμπορία ηλεκτρονικού εξοπλισμού και στη συντήρηση και 
επιδιόρθωση του.  
 
Η δραστηριότητα «Εμπόριο Εξοπλισμού Φυσικού Αερίου» δεν παρουσίασε οποιαδήποτε 
δραστηριότητα κατά την διάρκεια της χρήσης 2017. Για το λόγο αυτό δεν θεωρήθηκε αναγκαία η 
ετοιμασία κατάστασης ανά προϊοντικό κλάδο για το τρέχον εξάμηνο. Η μόνη δραστηριότητα της 
Εταιρίας και του Ομίλου επικεντρώνεται στο «Εμπόριο Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού». Οι δραστηριότητες 
της Εταιρίας και του Ομίλου έχουν επεκταθεί πέραν του  Ελληνικού χώρου χωρίς όμως τα μεγέθη αυτά 
να αποτελούν διαφορετικό γεωγραφικό τομέα. 
 
 

6 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου δεν υφίσταντο καθαρές επενδύσεις της Εταιρίας και του Ομίλου σε 
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ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία. 
 
Επίσης, επί των ακινήτων της μητρικής έχουν εγγραφεί προσημειώσεις και υποθήκες συνολικού ποσού 
1.519.104,91 Ευρώ και υφίσταται ενέχυρο επί του μηχανολογικού εξοπλισμού του εργοστασίου, πρός 
εξασφάλιση Τραπεζικών δανείων, το ύψος των οποίων την 30/06/2016 ανερχόταν στο ποσό των 
€1.041.000  Ευρώ. 
 

7 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 
Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν έξοδα για περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν 
αναπτυχθεί πλήρως και εμπορεύονται στην Ελληνική και διεθνή αγορά ύψους €319.267. 
 
Κατά την διάρκεια της εξάμηνης περιόδου δεν είχαν επιτευχθεί έξοδα για σκοπούς ανάπτυξης νέων 
προϊόντων.  
 
Τα έξοδα έρευνας έχουν επιβαρύνει τα αποτελέσματα χρήσεως της περιόδου όπως και τα αντίστοιχα 
έξοδα ανάπτυξης τα οποία ήταν χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα. 
 

8 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  
 
Οι προμηθευτές του Οµίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως ακολούθως: 

Ενοποιημένα στοιχεία Εταιρικά στοιχεία

Ποσά σε € 30.06.2017 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016

Προμηθευτές 1.850.097 2.827.105 573.755 1.550.763

Γραμμάτια Πληρωτέα

Επιταγές Πληρωτέες

Σύνολο Υποχρεώσεων 1.850.097 2.827.105 573.755 1.550.763

 
 
Οι λοιπές υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 
 

30/06/17 31/12/16 30/06/17 31/12/16

€ € € €
Φ.Π.Α. (Σημείωση 1) 3.340.060 186.359 3.340.060 186.359

Φόροι Μισθωτων Υπηρεσιών και 

αμοιβών τρίτων (Σημείωση 1)
310.516 22.686 310.516 22.686

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί (Σημείωση 2) 2.657.408 1.702.814 2.657.408 1.702.814

Οφειλόμενες αποδοχές προσωπικού 

(Σημείωση 4)
1.552.978 1.816.341 1.552.978 1.816.341

Εξοδα δεδουλευμένα (Σημείωση 5) 285.751 285.751

Σύνολο 8.146.713 4.013.951 7.860.962 3.728.200

Ενοποιηµένα στοιχεία Εταιρικά στοιχεία

 

1) Το κονδύλι «ΦΠΑ» και «Φόροι Μισθωτών Υπηρεσιών»αποτελείται από υποχρεώσεις οι οποίες μέχρι 
την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας 
είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες. Η Εταιρεία με αίτηση της στις 8 Αυγούστου 2017 στην ΦΑΕ Πειραιά με 
Αρ. Πρωτ/λλου 45374 και 9 Αυγούστου 2017 στο ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ. με Αρ. Πρωτ/λλου 19746 έχει ζητήσει την 
ρύθμιση των ανωτέρο ποσών. 

 
2) Οι υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στο κονδύλι «Ασφαλιστικοί Οργανισμοί», μέχρι την ημερομηνία 

έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας είχαν καταστεί 
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ληξιπρόθεσμες. Η Εταιρεία με αίτηση της στις 6 Ιουνίου 2017 στο ΕΦΚΑ (ΙΚΑ/ΕΤΑΜ) με Αρ. Πρωτ/λλου 
825063 έχει ζητήσει την ρύθμιση του ανωτέρου ποσού. 

 
3) Οι οφειλόμενες αποδοχές προσωπικού, μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων 

από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας βρίσκονταν σε διαδικασία καθυστέρησης. 
 

4) Τα έξοδα δεδουλευμένα, μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα. 

 
Για όλες τις ανωτέρω μη ρυθμισμένες οφειλές, έχουν λογισθεί οι σχετικές προσαυξήσεις. 

 
9 Δάνεια 

 
Τα δάνεια του Ομίλου και της Εταιρίας αναλύονται στον παρακάτω πίνακα : 

 

Ενοποιημένα στοιχεία Εταιρικά στοιχεία

30.06.2017 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις € € € €

Τραπεζικά δάνεια 4,118,016 4,047,922 4,118,016 4,047,922

Υποχρέωση χρηματοδοτικής μίσθωσης - 

μακροπρόθεσμο στοιχείο
0 0 0 0

Σύνολο Μακροπρόθεσμων 4,118,016 4,047,922 4,118,016 4,047,922

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Τραπεζικά δάνεια 0 0 0 0

Υποχρέωση χρηματοδοτικής μίσθωσης - 

βραχυπρόθεσμο στοιχείο
0 0 0 0

Μακροπρόθεσμα δάνεια πληρωτέα στους 

επόμενους 12 μήνες
2,356,244 2,173,473 2,356,244 2,173,473

Σύνολο Βραχυπροπρόθεσμων 2,356,244 2,173,473 2,356,244 2,173,473

Σύνολο δανεισμού 6,474,260 6,221,395 6,474,260 6,221,395

 
 
9.1 Μακροπρόθεσμα Δάνεια 
 

Με την 886/2013 απόφαση εφετείου Πειραιά επικυρώθηκε η συμφωνία εξυγίανσης της ΜΑΡΑΚ 
Ηλεκτρονική ΑΒΕΕ με τους πιστωτές της ως εκ τούτου όλες οι δανειακές συμβάσεις μετατράπηκαν σε 
μακροπρόθεσμες. Πιο συκεκριμένα η συμφωνία της εταιρείας εν συντομία με τις κύριες συμβαλλόμενες 
τράπεζες περιλαμβάνουν τα εξής: 
 
Με την Γενικη Τράπεζα συμφωνήθηκε η αποπληρωμή σε βάθος δέκα ετών συμπεριλαμβανομένου ενός 
έτους  περίοδο χάρητος  από την επικύρωση σε εξαμηνιαίες δόσεις. 

 
Με την Τράπεζα Πειραιώς συμφωνήθηκε η αποπληρωμή σε βάθος επτά ετών συμπεριλαμβανομένου 
δύο ετών  περίοδο χάρητος  από την επικύρωση σε εξαμηνιαίες δόσεις. 

 
Με την Εμπορική Τράπεζα συμφωνήθηκε η αποπληρωμή σε βάθος επτά ετών συμπεριλαμβανομένου 
δύο ετών  περίοδο χάρητος  από την επικύρωση σε μηνιαίες δόσεις. 

 
Με την Millennium Bank συμφωνήθηκε η αποπληρωμή σε βάθος δεκατριών ετών 
συμπεριλαμβανομένου δύο ετών  περίοδο χάρητος  από την επικύρωση σε εξαμηνιαίες δόσεις. 

 
Με την Eurobank συμφωνήθηκε η αποπληρωμή σε βάθος επτά ετών συμπεριλαμβανομένου δύο ετών  
περίοδο χάρητος  από την επικύρωση σε εξαμηνιαίες δόσεις. 
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10 Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
  

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρίας αναλύονται στον παρακάτω πίνακα 
: 

30.06.17 31.12.16 30.06.17 31.12.16

€ € € €

ΦΠΑ & Λοιποί παρακρατούμενοι φόροι 0 4.444.380 0 4.444.380 

Λοιπές υποχρεώσεις 1.191.133 1.191.133 

Σύνολο 1.191.133 4.444.380 1.191.133 4.444.380 

Ενοποιημένα στοιχεία Εταιρικά στοιχεία

 
 

 
 
11 Φόρος εισοδήματος 
 

Για τις ανέλεγκτες χρήσεις, σημείωση 14,  δεν έχει σχηματιστεί οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές 
καταστάσεις για τους λόγους που παρατίθενται παρακάτω. 

Ειδικότερα για την μητρική εταιρία η οποία έχει ανέλεγκτες χρήσεις απο το 2012 έως και το 2016, δεν 
προβλέπεται να προκύψουν πρόσθετοι φόροι για καταβολή σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο, λόγω του 
μεγάλου ύψους αναγνωρισμένων φορολογικών ζημιών προηγούμενων χρήσεων από την αρμόδια ελεγκτική 
φορολογική αρχή. 

Συγκεκριμένα η μητρική εταιρία έχει μεταφερόμενες συσσωρευμένες  φορολογικές ζημίες μέχρι τις 31/12/2016 
€1.355.081,46 Το ποσό των φορολογικών ζημιών είναι αρκετό έτσι ώστε να μην προκύψουν πρόσθετοι φόροι σε 
μελλοντικό φορολογικό έλεγχο λόγω της φύσεως των δαπανών της Εταιρίας. 

Η απορροφηθείσα θυγατρική ΤΕΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ με βάση το Ν. 3697/2008 έκανε περαίωση των μη 
φορολογικά ελεγμένων οικονομικών ετών 2004-2007 (χρήσεων 2003-2006) και περαιώθηκε οριστικά τον 
Φεβρουάριο του 2009 συνολικού ύψους φορολογικής υποχρέωσης € 10.593,33. Παραμένουν ανέλεγκτες οι 
χρήσεις 2007 καθώς και το πρώτο τρίμηνο της χρήσης 2008 όπου και απορροφήθει από την μητρική εταιρεία 
ΜΑΡΑΚ Ηλεκτρονική ΑΒΕΕ. 

Η Uniaxis δεν έχει υποστεί φορολογικό έλεγχο από την ίδρυσή της (1992). Ωστόσο οι φορολογικές υποχρεώσεις 
προ του 2006 παρεγράφησαν, και δεν προβλέπεται να υπάρξει  σημαντική πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση 
όταν εξεταστούν από τις φορολογικές αρχές. 

Η Marac Romania ακολούθησε το σύστημα της αυτοπεραίωσης και επομένως δεν έχει φορολογικές 
υποχρεώσεις προ του 2006 και τα επόμενα χρόνια είναι ανενεργή χωρίς δραστηριότητα.  

Η Marac Bulgaria EOOD δεν έχει υποστεί φορολογικό έλεγχο από την ίδρυσή της (2004) , όμως εκτός της χρήσης 
2007 όπου είχε δραστηριότητα , τα προηγούμενα χρόνια ήταν ανενεργή , και δεν προβλέπεται να υπάρξουν 
πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις. 

Η εταιρεία ΓΚΛΟΣΕΚ ΑΕ εχει ελεγχθεί φορολογικά  μέχρι και τη χρήση 2011 και δεν αναμένεται πρόσθετη 
φορολογική επιβάρυνση για τις επόμενες χρήσεις από τις φορολογικές αρχές, καθώς η εταιρεία ήταν ανενεργή. 
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12 Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 
 

Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού κατά την 30η Ιουνίου 2017 ανέρχεται σε 11 άτομα για τον Όμιλο 
και για την Εταιρία. Κατά την 30η Ιουνίου 2016 o αριθμός απασχολούμενου προσωπικού ανερχόταν σε 11 
άτομα για τον Όμιλο και για την Εταιρία. 

 
 
 
13 Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη 
  

Η εταιρεία πουλάει αγαθά και υπηρεσίες σε συνδεδεμένα μέρη τα οποία αφορούν Εταιρείες με κοινό 
ιδιοκτησιακό καθεστώς ή και Διοίκηση με την εταιρεία και συγγενείς με αυτήν εταιρείες. Στο παρακάτω 
πίνακ αναλύονται οι διεταιρικές απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις. 
 

Διεταιρικά Υπολοιπα 

 

Uniaxis SRL 
Marac 

Romania 
SRL 

Marac 
Bulgaria 

SRL 

Marac 
Albania 
Sh.p.k 

Glosec 
Α.Ε. 

ΜΑΡΑΚ 
Α.Β.Ε.Ε. 

Σύνολο 

Εταιρεία έχουσα την 
απαίτηση 

€ € € € € € € 

30 Ιούνιος 2017        

ΜΑΡΑΚ Α.Β.Ε.Ε. 194.912    144.708  339.621 

Uniaxis SRL       0 

Marac Romania SRL       0 

Glosec Α.Ε.       0 

30 Ιούνιος 2016        

ΜΑΡΑΚ Α.Β.Ε.Ε. 194.912    144.708  339.621 

Uniaxis SRL       0 

Marac Romania SRL       0 

Glosec Α.Ε.             0 

 
 
Δεν υφίστανται αμοιβές για τα  μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ούτε σε μορφή εξαρτημένης εργασίας 
αλλά ούτε ως έξοδα παράστασης . 
 

14 Eνδεχόμενες υποχρεώσεις 
 

Η Εταιρία την 30/06/2017  είχε τις παρακάτω ενδεχόμενες υποχρεώσεις από εγγυητικές επιστολές: 
 

Καλής

Τράπεζα Συμμετοχής Εκτέλεσης

Κύπρου 189.500 0

Εθνική 0 202.679

Γενική 0 630

Πειραιώς 0 64.950

Probank 0 17.512

Σύνολα 189.500 285.771

Εγγυητικές Επιστολές

 

 
Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις των εταιριών του Ομίλου έχουν ως εξής: 
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Επωνυμία Εταιρίας Χώρα Ανέλεγκτες Χρήσεις 

ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ Ελλάδα 2012 - 2016 

UNIAXIS S.R.L Ρουμανία 2007 - 2016 

MARAC ROMANIA S.R.L Ρουμανία 2007 - 2016 

MARAC BULGARIA E.O.O.D Βουλγαρία 2004 - 2016 

UKRAVTOMATIKA TOV Ουκρανία Από Ίδρυση 

ΓΚΛΟΣΕΚ ΑΕ. Ελλάδα 2012 - 2016 

MARAC ALBANIA Sh.p.k Αλβανία 2008 - 2016 

 
 

 Επίσης, επί των ακινήτων της μητρικής έχουνε εγγραφεί προσημειώσεις και υποθήκες συνολικού ποσού 
1.519 χιλ. ευρώ, προς εξασφάλιση τραπεζικών δανείων το ύψος των οποίων την 30.06.2017 ανερχόταν 
στο ποσό των € 1.041.630 ευρώ. 

 
Υπάρχουν επίδικες διαφορές που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση 
της εταιρείας και του ομίλου, οι οποίες αναλύονται ως εξής: 

1) Αξιώσεις τρίτων, για τις οποίες έχουν γίνει ρυθμίσεις ή/και καταβολή μέρους, ποσού € 527.543 
2) Αξιώσεις τρίτων, οι οφειλές των οποίων θα εξοφληθούν με τμηματικές καταβολές μετά από ρυθμίσεις 
με δανειστές, ποσού €674.482. 
3) Αξιώσεις τρίτων, τις οποίες η εταιρεία αρνείται και για τις οποίες έχει καταθέσει ένδικα μέσα, ποσού 
€83.913. 
4) Αξιώσεις εργαζόμενων για τις οποίες έχουν κατατεθεί αγωγές ή/και αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων, 
ποσού €435.411. 

 
Τέλος με την από 8.12.2011 έκθεση δικαστικού επιμελητή, το ΙΚΑ έχει προβεί σε αναγκαστική κατάσχεση 
περιουσίας της εταιρείας για χρέος € 803.805,17 πλέον νέων τελών και συγκεκριμένα του 3ου ορόφου που 
βρίσκεται στην οδό Ρέας και Λεωφόρο Δημοκρατίας 455 στο δήμο Περάματος.  

 
15 Μεταγενέστερα του Ισολογισμού Γεγονότα 
 

Δεν σημειώθηκε κάτι το αξιοσημείωτο. 
 
 

Πέραμα 29 Σεπτεμβρίου 2017 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & 
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 
 
 
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΙΠΙΤΣΟΥΛΗΣ 
Α.Δ.Τ. Χ 193688 

 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
 
 
 
 

 
 

ΜΠΟΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
 Α.Δ.Τ. Ν 204053 
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Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 
 

 
 

    ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΩΣ 
Α.Δ.Τ.  459059 

 

 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
 
 
 

 
 

   ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ 
Α.Δ.Τ.  ΑΖ107581 

ΑΜ ΟΕΕ 2674 
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Ε. Στοιχεία και πληροφορίες 
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5 Πληροφορίες άρθρου 10 Ν.3401/2005 που δημοσιεύτηκαν από την Εταιρία κατά την περίοδο 1 
Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου του  2017 
 

Οι παρακάτω Ανακοινώσεις / Γνωστοποιήσεις έχουν σταλεί στο Ηµερήσιο ∆ελτίο Τιµών και 
βρίσκονται αναρτηµένες στην ιστοσελίδα του Χ.Α. όπως επίσης και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας 
µας www.marac.gr 

 
 

 24 Αυγούστου 2017  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

 26 Ιουλίου 2017  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

 03 Ιουλίου 2017  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 

17 Μαίου 2017  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 

 
 

 


