
Αρμόδια Υπηρεσία :

Διεύθυνση Διαδικτύου : www.marac.gr

01.01 - 

31.12.2017

01.01 - 

31.12.2016

01.01 - 

31.12.2017

01.01 - 

31.12.2016

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου : Κύκλος εργασιών 252,689 549,014 252,689 549,014 

Μικτά κέρδη / (ζημιές) 115,455 169,303 115,455 169,303 

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών  και 

επενδυτικών αποτελεσμάτων 10,607 (2,568,439) 10,607 (2,568,439)

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (223,314) (2,994,931) (223,314) (2,994,931)

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) (223,314) (2,994,931) (223,314) (2,994,931)

  - Ιδιοκτήτες μητρικής (223,314) (2,994,931) (223,314) (2,994,931)

  - Δικαιώματα μειοψηφίας 0 0 

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 0 0 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + 

(Β) (223,314) (2,994,931) (223,314) (2,994,931)

16-Aug-18   - Ιδιοκτήτες μητρικής (223,314) (2,994,931) (223,314) (2,994,931)

  - Δικαιώματα μειοψηφίας 0 0 

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

Ζημιές μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε ευρώ) (0.0233) (0.3130) (0.0233) (0.3130)

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

επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών 

αποσβέσεων
10,607 (2,524,248) 10,607 (2,524,248)

Τύπος έκθεσης ελέγχου ΓΝΩΜΗ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ - Με Έμφαση Θεμάτων και με Άλλο Θέμα

Ποσά εκφρασμένα σε - €

01.01 - 

31.12.2017

01.01 - 

31.12.2016

01.01 - 

31.12.2017

01.01 - 

31.12.2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περίοδου (01.01.2017 

και 01.01.2016 αντίστοιχα)
(12,400,266) (9,405,335) (11,021,569) (8,026,638)

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 526,706 567,704 526,594 567,592 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 

(συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)
(223,314) (2,994,931) (223,314) (2,994,931)

Επενδύσεις σε ακίνητα Επίδραση απόφασης εξυγίανσης

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 319,268 319,268 319,268 319,268 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2017 και 

31.12.2016 αντίστοιχα)
(12,623,580) (12,400,266) (11,244,883) (11,021,569)

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

Αποθέματα 841,837 894,549 841,837 894,550 

Απαιτήσεις από πελάτες 1,268,471 1,500,189 956,850 1,188,568 

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1,907,941 1,974,179 1,925,908 1,992,146 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

προοριζόμενα για πώληση 

01.01 - 

31.12.2017

01.01 - 

31.12.2016

01.01 - 

31.12.2017

01.01 - 

31.12.2016

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4,991,731 5,383,398 4,808,250 5,199,916 Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες

δραστηριότητες)
(223,314) (2,994,931) (223,314) (2,994,931)

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Μετοχικό Κεφάλαιο 2,870,187 2,870,187 2,870,187 2,870,187 Αποσβέσεις 44,191 44,191 44,191 44,191 

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων (15,492,416) (15,269,102) (14,115,070) (13,891,756) Απομείωση άϋλων περιουσιακών στοιχείων 240,375 240,375 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) (12,622,229) (12,398,915) (11,244,883) (11,021,569) Προβλέψεις

Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) (1,351) (1,351) 0 0 Πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες 2,375,300 2,375,300 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) (12,623,580) (12,400,266) (11,244,883) (11,021,569) Αποµείωση αποθεµάτων 240,000 240,000 

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 4,047,922 4,047,922 Ζηµιά από πώληση παγίων 170,375 170,375 

Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 276,833 4,721,213 276,833 4,721,213 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
189,730 186,117 189,730 186,117 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές  υποχρεώσεις 6,222,689 2,173,473 6,222,604 2,173,388 Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 52,713 396,524 52,713 396,524 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 11,115,790 6,841,056 9,553,697 5,278,963 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 115,381 (1,043,642) 115,381 (1,043,642)

                       Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 17,615,312 17,783,664 16,053,134 16,221,486 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (168,352) 345,371 (168,352) 345,371 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

(γ)+(δ) 4,991,731 5,383,398 4,808,250 5,199,916 
Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (11,730) 0 (11,730)

Καταβεβλημένοι φόροι 0 

Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 

δραστηριότητες (α) (1,382) (40,321) (1,382) (40,321)

Επενδυτικές δραστηριότητες

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και

λοιπών επενδύσεων

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών

στοιχείων

Εισπράξεις από εκποίηση ενσώματων παγίων

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 

δραστηριότητες (β) 0 0 0 0 

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)
(1,382) (40,321) (1,382) (40,321)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
12,089 52,410 12,080 52,401 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου
10,707 12,089 10,698 12,080 

ΠΕΡΑΜΑ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

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

10)Η Απόφαση επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης της ΜΑΡΑΚ με τους πιστωτές που είχε γίνει δεκτή με βάση την αίτηση υπαγωγής

στο άρθρο 106 ν.3588/2007 για την ΜΑΡΑΚ Ηλεκτρονική ΑΒΕΕ από το εφετείο Πειραιά με αριθμό απόφασης 866/2013 έχει καταγγελθεί

από την Τράπεζα Πειραιώς και κοινοποιήθηκε στις 18.10.2017 και από το ΙΚΑ (ΚΕΑΟ) στις 16.10.2017 ως εκ τούτου πλέον δεν υφίσταται

σύμφωνα με το έγγραφο του ΙΚΑ Γ99/04/451. Το ανωτέρω αποτέλεσμα είχαν ως κύριο αποτέλεσμα την μετατροπή των μακροπρόθεσμων

υποχρεώσεων της εταιρείας σε βραχυπρόθεσμες. Τέλος, όσον αφορά τις μετοχές της ΜΑΡΑΚ Ηλεκτρονικής ΑΒΕΕ, αυτές διαγράφτηκαν

από το Χρηματιστήριο Αθηνών στις 21.12.2017.

9) 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 31.12.2017, δεν έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.

ΕΤΑΙΡΙΑΟΜΙΛΟΣ

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

οποίες παρατίθονται αναλυτικά στη σημείωση 5.24 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης. 

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 ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του 2017, παρατίθονται αναλυτικά 

στη σημείωση 4.1 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης

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 31.12.2017 ανερχόταν σε ποσό € 1.241 χιλ. 

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.

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

ΕΤΑΙΡΙΑΟΜΙΛΟΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

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 5.21 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης. 

6) Ο αριθμός των απασχολούμενων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017 είναι : Όμιλος 12, Eταιρία 12 άτομα. Αντίστοιχα, ο αριθμός των

απασχολούμενων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 ήταν :  Όμιλος 12 , Eταιρία 12 άτομα . 

ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΧΡΗΣΗΣ από  1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

(Δημοσιευόμενα βάσει του ν.2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

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

Πίστεως .

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

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 οποιουδήποτε 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 επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή

όποτε αυτή απαιτείται.

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

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων :  

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

ΕΤΑΙΡΙΑΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

11) Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 2 των οικονομικών καταστάσεων, όπου περιγράφεται το θέμα, ότι η απόφαση επικύρωσης 

της συμφωνίας εξυγίανσης της εταιρείας με τους πιστωτές της που είχε γίνει δεκτή με βάση την υπαγωγή της στο άρθρο 106 του ν.

3588/2007  από το εφετείο Πειραιά με αριθμό 866/2013 έχει καταγγελθεί από την Τράπεζα Πειραιώς και κοινοποιήθηκε στις 18.10.2017 και 

από το ΚΕΑΟ η οποία κοινοποιήθηκε στις 16.10.2017 και ως εκ’ τούτου πλέον δεν υφίσταται σύμφωνα με το έγγραφο του ΙΚΑ Γ99/04/451. Η 

καταγγελία της αίτησης υπαγωγής είχε ως κύριο αποτέλεσμα την μετατροπή  των δανειακών και λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 

της εταιρείας σε βραχυπρόθεσμες.  Οι μετοχές της εταιρείας διαγράφτηκαν από το Χρηματιστήριο Αθηνών στις 21.12.2017. Η εταιρεία και ο 

όμιλος συνεχίζουν να παρουσιάζουν σημαντικές ζημιές, ενώ το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων παραμένει αρνητικό, και με καθυστερήσεις 

στην εξυπηρέτηση βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων. Τα γεγονότα αυτά ή οι συνθήκες αυτές, υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους 

αβεβαιότητας η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη 

δραστηριότητά της. Η γνώμη μας δεν τροποποιείται 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) Τα οικονομικά αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης τόσο για τον Όμιλο όσο και για την Εταιρεία έχουν επιβαρυνθεί με ποσό €
2.075.000 το οποίο αφορά πρόβλεψη για επισφάλειες απαιτήσεων απο πελάτες και € 300.000 απο λοιπές απαιτήσεις, Επίσης, έχει γίνει  
απομείωση Αποθεμάτων κατά € 240.000 και Άυλων Περιουσιακών  Στοιχείων κατά € 70.000.Τέλος, λόγω της λύσης της σύμβασης με την 
Πειραιώς Leasing για την μίσθωση του ακινήτου, επιβαρυνθήκαν τα αποτελέσματα της εταιρείας με  €170.375. Η ανωτέρω αναφορά γίνεται 
για λόγους συγκρισιμότητας.

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


