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Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου
της Εταιρείας
«MULLENLOWE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2018
(1/1/2018 - 31/12/2018)
Κύριοι Μέτοχοι,
Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας μας, της
χρήσεως που έληξε την 31/12/2018 και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.
Γενικά
Η Εταιρεία εξακολούθησε με συνέπεια την δραστηριοποίησή της στον τομέα της δημιουργίας στρατηγικής και
προώθησης και τοποθέτησης και της διαφημιστικής προβολής εν γένει. Παράλληλα, λόγω των εξελίξεων
στον ευρύτερο διαφημιστικό κλάδο, η Εταιρεία επενδύει στη διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών
ώστε να διακρίνεται από τους ανταγωνιστές της και να βρίσκεται σε θέση να απορροφήσει επιπτώσεις που
μπορεί να ανακύψουν από δυσμενείς μεταβολές της αγοράς.
Στόχος μας θα είναι η σταδιακή αναδιάρθρωση του λειτουργικού μοντέλου, με σκοπό την αύξηση του κύκλου
εργασιών της Εταιρείας και την επάνοδο σε λειτουργική κερδοφορία.
Η διοικητική δομή της Εταιρείας μας είναι ευέλικτη, επιτρέποντας την άμεση λήψη αποφάσεων για την
αντιμετώπιση ζητημάτων που προκύπτουν. Η βασική διοικητική και οργανωτική δομή θεωρείται κατάλληλη
και προσαρμόζεται όπου απαιτείται με σκοπό την εξυπηρέτηση και υλοποίηση των στρατηγικών στόχων που
έχουν τεθεί.
Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας
Ο καθαρός κύκλος εργασιών της χρήσεως που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2018 ανήλθε σε €3.184 χιλ
σημειώνοντας μείωση 29,4% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Ο περιορισμός των εσόδων και του
αντίστοιχου κόστους εντοπίζεται στην απώλεια συγκεκριμένων λογαριασμών που δραστηριοποιούνται στον
τομέα λιανικής κατανάλωσης, οι οποίοι επανεξέτασαν το μοντέλο προβολής τους με βασικό κριτήριο το
κόστος. Η Εταιρεία έχει επικεντρωθεί στον δημιουργικό τομέα που παραδοσιακά αποτελεί το συγκριτικό της
πλεονέκτημα. Η στρατηγική αυτή επιλογή αναμένεται να επιβεβαιωθεί στο άμεσο μέλλον λόγω των
συγκριτικά υψηλότερων αμοιβών που έχουν σημαντική συνεισφορά στη διαμόρφωση των προ φόρων
καθαρών αποτελεσμάτων και την εξασφάλιση επαρκούς ρευστότητας.
Το καθαρό αποτέλεσμα της χρήσης 2018 διαμορφώθηκε σε ζημία €591 χιλιάδες έναντι €290 χιλιάδες την
προηγούμενη χρήση, ενώ παράλληλα αποφασίστηκε η αποαναγνώριση της αναβαλλόμενης φορολογικής
απαίτησης.
Οικονομική θέση της εταιρείας
Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2018 κρίνεται δυσχερής δεδομένου ότι τα κεφάλαια της
Εταιρείας έχουν απωλεσθεί.
Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2018, έχουν καταστεί αρνητικά. Το θέμα συζητήθηκε σε Γενική Συνέλευση
την 28/062019 και θα εξεταστεί εκ νέου στην Τακτική Γενική Συνέλευση. Η Διοίκηση ήδη προχώρησε σε
επικοινωνία με τους μετόχους ζητώντας την κεφαλαιακή ενίσχυση σε βαθμό που θα επιτρέψει την εύρυθμη
λειτουργία της Εταιρείας και την ικανοποίηση των προβλέψεων του εμπορικού νόμου. Εκτιμάται ότι θα
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αποφασιστεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά Ευρώ 600 χιλ με ταυτόχρονη μείωση και απορρόφηση
ζημιών. Στη βάση αυτή η κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρείας θα έχει αποκατασταθεί.
Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες
Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει η Εταιρεία καθώς και τα μέσα αντιμετώπισης που
υιοθετούνται, αναπτύσσονται ακολούθως.
Κίνδυνος Αγοράς
Το νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει σε μεγάλο βαθμό την αγορά στην οποία δραστηριοποιείται η Εταιρεία
υπόκειται σε αναθεώρηση και ρυθμιστικές παρεμβάσεις από την πλευρά της κυβέρνησης, που αναμένεται να
επηρεάσουν τόσο τα παραδοσιακά μέσα που επιχειρούν στη συγκεκριμένη αγορά όσο και τις διαφημιστικές
εταιρείες. Η Εταιρεία παρακολουθεί τις εξελίξεις συνεχώς σε συνεργασία με την ΕΔΕΕ. Επιπλέον, η Εταιρεία
έχει ήδη αρχίσει να επικεντρώνεται στον δημιουργικό τομέα, ενώ παράλληλα βελτιώνει διαρκώς τις
παρεχόμενες υπηρεσίες της ώστε να προσφέρει συνολικές λύσεις προς τους πελάτες της, με σκοπό τη
διατήρησή τους, περιορίζοντας έτσι τυχόν αρνητικές επιδράσεις. Κύριος στόχος δημιουργικής ανάπτυξης
είναι τα νέα μέσα και το online περιβάλλον.
Πιστωτικός Κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει κατά τη συνήθη δραστηριότητα της Εταιρείας και συναρτάται της
ικανότητας των πελατών της Εταιρείας να ικανοποιήσουν τις οικονομικές υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει
προς την Εταιρεία στο πλαίσιο των μεταξύ τους συναλλαγών. Η Διοίκηση της Εταιρείας, εξετάζει διαρκώς την
ικανοποίηση των πιστωτικών όρων που χορηγεί και λαμβάνει δράσεις, όπου απαιτείται και στα πλαίσια της
αγοράς και του ανταγωνισμού, προκειμένου να διασφαλίζει το δικαίωμα είσπραξης επί των απαιτήσεων της.
Μεταξύ των πολιτικών που εφαρμόζονται περιλαμβάνεται η πιστοληπτική αξιολόγηση των πελατών από
εγκεκριμένους φορείς και η λήψη νομικών ενεργειών όπου κρίνεται σκόπιμο.
Κίνδυνος Ρευστότητας
Λόγω της τρέχουσας οικονομικής κρίσης η Εταιρεία βασίζεται σε συγκεκριμένο πρόγραμμα ταμειακής
ρευστότητας ώστε να δύναται ανά πάσα στιγμή επαρκείς τραπεζικές πιστώσεις και ταμειακά αποθέματα. Οι
ανάγκες ρευστότητας της εταιρείας ικανοποιούνται πλήρως από την έγκαιρη πρόβλεψη των εκάστοτε
χρηματικών αναγκών σε συνδυασμό με την έγκαιρη είσπραξη των απαιτήσεων καθώς και με την διατήρηση
ικανών πιστωτικών ορίων από τους προμηθευτές. Σημαντικό ρόλο στη διατήρηση επαρκούς ρευστότητας
διαδραματίζει η ανοικτή πιστωτική γραμμή σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα του εξωτερικού, με την εγγύηση του
Ομίλου στον οποίο ανήκει η Εταιρεία. Η Εταιρεία δεν λαμβάνει θέσεις σε παράγωγα προϊόντα και άλλα
χρηματοοικονομικά εργαλεία τα οποία δεν σχετίζονται με το κύριο αντικείμενο της δραστηριότητάς της, ούτε
προσπαθεί να καταγράψει κέρδος από την πρόβλεψη της πορείας των αγορών κεφαλαίου.
Κίνδυνος Επιτοκίου
Ο κίνδυνος του επιτοκίου συναρτάται των ενδεχόμενων αρνητικών κινήσεων στις αγορές. Πολιτική της
Εταιρείας είναι η διαρκής παρακολούθηση των τάσεων των επιτοκίων, ώστε να ληφθεί δράση εφόσον
απαιτηθεί, παρά το γεγονός ότι το επιτόκιο βάσης τείνει μηδενικό. Επιπλέον, ο κίνδυνος θεωρείται γενικά
περιορισμένος δεδομένου ότι η χρηματοδότηση γίνεται με την εγγύηση του Ομίλου, όπως προαναφέρθηκε,
με ιδιαίτερα προνομιακούς όρους και χωρίς την αξίωση πρόσθετων εξασφαλίσεων από την πλευρά της
Εταιρείας.
Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η έκθεση σε συναλλαγματικούς κινδύνους προέρχεται κυρίως από υπάρχουσες ή προσδοκώμενες ταμειακές
ροές σε ξένο νόμισμα (εισροές – εκροές). Η Διοίκηση έχει κρίνει ότι για την αντιμετώπιση του
συναλλαγματικού κινδύνου δεν απαιτείται η χρησιμοποίηση παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων
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δεδομένου ότι οι συναλλαγές πραγματοποιούνται σε ξένα νομίσματα σε περιορισμένο βαθμό, χωρίς να
μεσολαβεί σημαντικό διάστημα διακανονισμού των υποχρεώσεων / απαιτήσεων. Σε αυτή τη βάση θεωρείται
ότι η έκθεση σε συναλλαγματικό κίνδυνο είναι ελάχιστη.
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Για την πληρέστερη εικόνα των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της θέσης της,
παρατίθενται ακολούθως χρηματοοικονομικοί δείκτες.

1

2

3

4

Δείκτης Οικονομικής
Αυτάρκειας της Οικονομικής
Μονάδας
Ιδια Κεφάλαια
Σύνολο Υποχρεώσεων

2018
=(%)

-524.590,43
2.397.089,25

=(%)

1.942.623,97
2.104.058,82

=

Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Σύνολο Ενεργητικού

=(%)

161.434,85
2.104.058,82

Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Παθητικού

=(%)

Ίδια Κεφάλαια
Σύνολο Παθητικού

Δείκτες Διάρθρωσης της
Οικονομικής μονάδας
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Σύνολο Ενεργητικού

=

-21,88%

2017
-183.401,88
2.769.857,76

=

-6,62%

2018

2017

92,33%

2.477.602,90
2.818.015,88

=

87,92%

=

7,67%

340.412,98
2.818.015,88

=

12,08%

2.397.089,25
2.104.058,82

=

113,93%

2.769.857,76
2.818.015,88

=

98,29%

=(%)

-524.590,43
2.104.058,82

=

-24,93%

-183.401,88
2.818.015,88

=

-6,51%

Ίδια κεφάλαια
Πάγιο ενεργητικό

=(%)

-524.590,43
161.434,85

=

-324,95%

-183.401,88
340.412,98

=

-53,88%

Κεφάλαιο κινήσεως
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

=(%)

-454.465,28
2.397.089,25

=

-18,96%

-292.254,86
2.769.857,76

=

-10,55%

=(%)

1.942.623,97
2.397.089,25

Δείκτης Γενικής Ρευστότητας
της Οικονομικής Μονάδας
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

2018
=

Δείκτες απόδοσης και
Αποδοτικότητας της
Οικονομικής Μονάδας

81,04%

2017
2.477.602,90
2.769.857,76

=

2018

Λειτουργικά αποτελέσματα, προ
φόρων, τόκων και αποσβέσεων
Πωλήσεις Υπηρεσιών

=(%)

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως
Πωλήσεις Υπηρεσιών

=(%)

-545.665,04
3.183.571,26
-791.188,55
3.183.571,26

=

-17,14%

=

-24,85%

89,45%

2017
-243.367,82
4.510.231,31
-310.482,87
4.510.231,31

=

-5,40%

=

-6,88%
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7

Δείκτης αποδοτικότητας των
ιδίων κεφαλαίων της
Οικονομικής Μονάδας
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως
Ιδια Κεφάλαια

Δείκτης απεικόνισης του
Μέσου όρου προθεσμίας
εισπράξεως των απαιτήσεων
της οικονομικής μονάδας
από τους πελάτες της
Εμπορικές απαιτήσεις
Πωλήσεις Υπηρεσιών

2018
=(%)

-791.188,55
-524.590,43

x 360
=Ημέρες

1.710.797,70
3.183.571,26

x
360=

919.952,79
2.022.204,78

x
360=

=

=

2018

Δείκτης απεικόνισης του
Μέσου όρου προθεσμίας
πληρωμής των
υποχρεώσεων της
οικονομικής μονάδας προς
τους προμηθευτές της
Εμπορικές υποχρεώσεις
Λοιπά έξοδα και ζημίες

150,82%

2017
-310.482,87
-183.401,88

193,46

2017
1.813.374,93
4.510.231,31

x
360=

1.198.537,32
2.852.530,30

x
360=

2018
x 360
=Ημέρες

163,77

169,29%

144,74

2017
151,26

Προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας
Η προοπτική και ο μελλοντικός στόχος της Εταιρείας, είναι η διατήρηση του υφιστάμενου πελατολογίου και
του σχετικού κύκλου εργασιών, η προσέλκυση νέων πελατών και η δημιουργία νέων προϊόντων. Για την
αντιμετώπιση των ιδιαίτερα δύσκολων συνθηκών που επικρατούν, η Εταιρεία διαρκώς επικεντρώνεται σε
δημιουργικές εργασίες όπου έχει συγκριτικό πλεονέκτημα και εξασφαλίζει αμοιβές μεγαλύτερης
συνεισφοράς. Επιπλέον, εξετάζονται ευκαιρίες διαφοροποίησης σε νέες αγορές, κυρίως στον τομέα των
ψηφιακών μέσων λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης των μέσων αυτών σαν μέσα διαφημιστικής επικοινωνίας.
Η αποδοτικότητα και τα αποτελέσματα της τρέχουσας περιόδου έχουν βελτιωθεί, γεγονός που υποδεικνύει
ότι η εταιρεία βρίσκεται σε τροχιά ανάκαμψης από τα ζημιογόνα αποτελέσματα του παρελθόντος.
Πρόσθετες πληροφορίες
Υποκαταστήματα
Η Εταιρεία δεν έχει υποκαταστήματα.
Έρευνα και Ανάπτυξη
Η Εταιρεία δεν διέθεσε πόρους σε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης κατά την εξεταζόμενη
διαχειριστική περίοδο.
Λειτουργικό Νόμισμα
Το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας είναι το Ευρώ. Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται σε
ευρώ με βάση την επίσημη τιμή του ξένου νομίσματος που ισχύει την ημέρα της συναλλαγής. Τα νομισματικά
περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται με τις ισοτιμίες
της ημερομηνίας του Ισολογισμού. Οι συναλλαγματικές διαφορές, οι οποίες προκύπτουν από συναλλαγές με
εταιρείες του ομίλου είναι ασήμαντες.
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας
«MULLENLOWE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη με επιφύλαξη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας MULLENLOWE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης
της 31ης Δεκεμβρίου 2018, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και μεταβολών καθαρής θέσης της χρήσεως
που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο της έκθεσής
μας “Βάση για γνώμη με επιφύλαξη”, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από
κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας MULLENLOWE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την
ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει.
Βάση για γνώμη με επιφύλαξη
Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι στους λογαριασμούς των απαιτήσεων περιλαμβάνονται και απαιτήσεις
σε καθυστέρηση, συνολικού ποσού Ευρώ 50 χιλ περίπου. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που
προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχει διενεργηθεί απομείωση επί των απαιτήσεων
αυτών, κατά την εκτίμησή μας ποσού Ευρώ 50 χιλ περίπου. Λόγω του γεγονότος αυτού η αξία των
απαιτήσεων, τα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσματα χρήσης εμφανίζονται αυξημένα κατά Ευρώ 50 χιλ
περίπου.
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται
περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών
καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα
με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας
Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που
σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις
δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του
προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει
είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη με επιφύλαξη.
Ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας
Εφιστούμε την προσοχή σας στη Σημείωση 2 επί των οικονομικών καταστάσεων, η οποία περιγράφει ότι η
Εταιρεία υπέστη καθαρή ζημία ποσού Ευρώ 791 χιλ κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε την 31η
Δεκεμβρίου 2018 ότι, κατά την ημερομηνία αυτή, οι τρέχουσες υποχρεώσεις της Εταιρείας υπερέβαιναν το
σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της κατά Ευρώ 454 χιλ. και ότι τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας
είναι αρνητικά. Όπως αναφέρεται στη Σημείωση 2, 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.
Ευθύνες της Διοίκησης επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού
ελέγχου που η Διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών
καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η Διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της
ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια
περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής
αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την
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Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να
προβεί σ’ αυτές τις ενέργειες.
Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο
σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να
εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά
διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ,
όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν
αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν,
μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές
αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία,
ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του
ελέγχου. Επίσης:


Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις,
που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες
που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή
και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους
σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η
απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς
διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.



Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το
σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη
διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.



Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το
εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη
Διοίκηση.



Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη Διοίκηση της λογιστικής αρχής της
συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν
υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν
ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της.
Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση
ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων
ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα
συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της
έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η
Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.



Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων,
συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις
απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη
παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη Διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του
ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών
ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
1. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του
Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β)
του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι:
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MULLENLOWE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.ΓΕΜΗ 001630201000
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Χρήσεως
από 1 Ιανουαρίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ )
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο

Σημείωση 31 Δεκεμβρίου 2018

31 Δεκεμβρίου 2017

6.1

98.672,25
98.672,25

81.746,10
81.746,10

6.2

15.992,60
15.992,60

10.702,10
10.702,10

46.770,00
46.770,00

48.695,00
48.695,00

0,00

199.269,78

161.434,85

340.412,98

1.677.351,63
33.446,07
36.730,69
4.643,12
190.452,46
1.942.623,97

1.737.391,63
75.983,30
25.050,90
16.207,85
622.969,22
2.477.602,90

Σύνολο κυκλοφορούντων

1.942.623,97

2.477.602,90

Σύνολο ενεργητικού

2.104.058,82

2.818.015,88

8

45.579,00
45.579,00

195.579,00
195.579,00

8

94.040,69
-664.210,12
-570.169,43

94.040,69
-473.021,57
-378.980,88

-524.590,43

-183.401,88

231.560,00
231.560,00

231.560,00
231.560,00

1.291.682,33
895.932,68
115.752,05
67.082,05
2.620,03
24.020,11
2.397.089,25

1.365.479,95
1.153.571,56
119.136,89
75.512,06
11.191,54
44.965,76
2.769.857,76

Σύνολο υποχρεώσεων

2.397.089,25

2.769.857,76

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

2.104.058,82

2.818.015,88

Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα
Σύνολο
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά
Σύνολο
Αναβαλλόμενοι φόροι

16

Σύνολο μη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Χρηματοοικονομικά στοιχεία
Εμπορικές απαιτήσεις
Δουλευμένα έσοδα περιόδου
Λοιπές απαιτήσεις
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο

Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Σύνολο
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά καταστατικού ή νόμων
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο

7.2.1
7.2.2

Σύνολο καθαρής θέσης
Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
Σύνολο
Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια
Εμπορικές υποχρεώσεις
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Σύνολο

9.1

10.2.1
10.2.2
10.2.3
10.2.4

MULLENLOWE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.ΓΕΜΗ 001630201000
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Χρήσεως
από 1 Ιανουαρίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ )

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Λοιπά συνήθη έσοδα
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών
Παροχές σε εργαζομένους
Αποσβέσεις
Λοιπά έξοδα και ζημιές
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)
Κέρδη & ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων
στοιχείων
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτελέσματα πρό τόκων και φόρων

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτελέσματα πρό φόρων
Φόροι εισοδήματος
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους

Σημείωση
11
12
13
14
15

16, 17

1 Ιανουαρίου έως
31 Δεκεμβρίου 2018
3.183.571,26
25.030,00
-121.749,04
-1.613.069,51
-34.398,08
-2.022.204,78
0,00

1 Ιανουαρίου έως
31 Δεκεμβρίου 2017
4.510.231,31
17.900,00
-145.313,34
-1.729.800,82
-35.539,86
-2.852.530,30
-61.280,98

-184,86

24,99

2.941,89
-580.063,12

17.401,32
-278.907,68

1.592,38
-12.448,03
-590.918,77
-200.269,78
-791.188,55

595,93
-11.232,75
-289.544,50
-20.938,37
-310.482,87

MULLENLOWE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.ΓΕΜΗ 001630201000
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Χρήσεως
από 1 Ιανουαρίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ )
Αποθεματικά
νόμων ή
καταστατικού

Λοιπά
Αποτελέσματα
Αποθεματικά
εις νέο

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

Κεφάλαιο

Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016
Εσωτερικές μεταφορές
Αποτελέσματα Περιόδου

860.490,00
-664.911,00
0,00

50.244,71
0,00
0,00

43.795,98
0,00
0,00

-827.449,70
664.911,00
-310.482,87

127.080,99
0,00
-310.482,87

Υπόλοιπα κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017
Εσωτερικές μεταφορές
Εισφορές μετόχων
Αποτελέσματα Περιόδου

195.579,00
-600.000,00
450.000,00
0,00

50.244,71
0,00
0,00
0,00

43.795,98
0,00
0,00
0,00

-473.021,57
600.000,00
0,00
-791.188,55

-183.401,88
0,00
450.000,00
-791.188,55

Υπόλοιπα κατά την 31 Δεκεμβρίου 2018

45.579,00

50.244,71

43.795,98

-664.210,12

-524.590,43

