
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2005 31.12.2004

∆ιεύθυνση έδρας Εταιρείας :
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού 734 794 

Bucharest, 6th City District Αποθέµατα 1 1 

Απαιτήσεις από πελάτες 0 3 

Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών 

καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα 

συνοπτικά στοιχεία) :

13/3/2006

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 13 12 

Ορκωτοί Ελεγκτές  Λογιστές : Constantin Ghinita ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 749 812 

Ελεγκτική  εταιρεία Prospect Auditing & Consulting SRL ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 0 0 

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Με επισηµάνσεις Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές Υποχρεώσεις 603 342 

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου Εταιρείας : www.marac.gr Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 145 469 

                           Σύνολο υποχρεώσεων (α)

749 812 

Μετοχικό Κεφάλαιο 0 0 

31.12.05 31.12.04 Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης µετόχων Εταιρείας 0 0 

Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (1.01.2005 και 

1.01.2004 αντίστοιχα) 190 
Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων εταιρείας (β) 0 0 

Κέρδη / (ζηµιές) της χρήσεως µετά από φόρους (127) ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (γ)  -  -

63                      Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ)=(β)+(γ) 0 0 

Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ε)=(α)+(δ) 749 812 

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα (κέρδη)

Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ’ ευθείας 

στην καθαρή θέση

Αποτέλεσµα συναλλαγµατικών διαφορών

(114) 

Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31.12.2005 και 

31.12.2004 αντίστοιχα)

(51) 

1.1-31.12.2005 1.1-31.12.2004

Σύνολο κύκλου εργασιών 25 5 

Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 8 5 

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (91) (40) 

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσµάτων (110) (51) 

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων σύνολο (127) (69) 

Μείον φόροι 0 0 

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους σύνολο (127) (69) 

Κατανέµονται σε:
Μετόχους Εταιρίας (127) (69) 

1.1-31.12.2005 1.1-31.12.2004

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη προ φόρων (127) 

Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Αποσβέσεις 20 

Προβλέψεις 0 

Αναγνωρισθέντα έσοδα επιχορηγήσεων 

επενδύσεων (33) 

Συναλλαγµατικές διαφορές 0 

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) 

επενδυτικής δραστηριότητας
0 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 16 

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές 

λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται 

µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 0 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 5 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

211 

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα

(16) 

Καταβεβληµένοι φόροι

0 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 

δραστηριότητες (α) 76 

Επενδυτικές δραστηριότητες

Απόκτηση  θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και 

λοιπών επενδύσεων 0 

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών 

στοιχείων (52) 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων 

παγίων 0 

Τόκοι εισπραχθέντες 0 

Πρόσοδοι επιχορηγήσεων

0 

Μερίσµατα εισπραχθέντα 0 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 

δραστηριότητες (β) (52) 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0 

Απόκτηση  ιδίων µετοχών 0 

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
0 

Εξοφλήσεις δανείων (33) 

Μείωση (αύξηση) λογαριασµών ιθύνουσας εταιρείας

11 

Μερίσµατα πληρωθέντα 0 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 

δραστηριότητες (γ) (22) 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά 

διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσης (α) + (β) + (γ)

2 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης 

χρήσης

0 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης 

χρήσης 2 

MARAC ROMANIA SRL

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από  1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 µέχρι 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της MARAC ROMANIA SRL. O αναγνώστης που

επιζητά να αντλήσει ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που

προβλέπουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά µπορεί να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της όπου

αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟY (ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)

Cluceru Udricani st 1-3 bl 106A

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ποσά 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΧΡΗΣΗΣ (ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες 

ευρώ)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1) ∆εν έχει σηµειωθεί µεταβολή στις λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν για την 

σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων του Οµίλου σε σχέση µε την χρήση που έληξε 

την 31 ∆εκεµβρίου 2004

2) Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου "ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ"

3) Επί των παγίων ή ακινήτων της εταιρείας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ποσά εκφρασµένα σε 

4)∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή 

διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική  επίπτωση στην οικονοµική 

κατάσταση της Εταιρείας.

5) Ο αριθµός των απασχολούµενων την 31 ∆εκεµβρίου 2005 είναι: 2 ενώ την 31 

∆εκεµβρίου 2004 2 άτοµα . 

6) Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής 

χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας στη λήξη της 

τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της µε τα συνδεδεµένα, κατά 

την έννοια του ∆ΛΠ 24, προς αυτήν µέρη, έχουν ως εξής: Υποχρεώσεις προς 

συνδεδεµένες επιχειρήσεις ευρώ 549 χιλ.

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, 15/03/06

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΙΠΙΣΟΥΛΗΣ

Α∆Τ Μ124030

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ADELA PREDA


