
 
 
Όλεσ οι παρατηρήςεισ τησ PWC 
 
Οι 20 παρατθριςεισ τθσ Price Water House 
 
 
Βάςθ για αρνθτικι γνϊμθ 
 
 
 
Από τθ διενζργεια των ελεγκτικϊν μασ διαδικαςιϊν προζκυψαν τα εξισ: 
 
 
1. Βάςθ κατάρτιςθσ χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων Οι ανακεωρθμζνεσ εταιρικζσ και 
ενοποιθμζνεσ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου ζχουν ςυνταχκεί με βάςθ τθν 
αρχι τθσ ςυνεχιηόμενθσ δραςτθριότθτασ. Όπωσ αναφζρεται ςτθ θμείωςθ 15 των 
ανακεωρθμζνων εταιρικϊν και ενοποιθμζνων χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων, οι 
δανειακζσ υποχρεϊςεισ του Ομίλου ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ. 
 
 
Ζωσ ςιμερα ο Όμιλοσ δεν ζχει ζρκει ςε ςυμφωνία με τουσ δανειςτζσ του για 
αναδιάρκρωςθ του υφιςτάμενου χρζουσ, ενϊ δεν ζχει καταφζρει να εξαςφαλίςει 
χρθματοδότθςθ από άλλα μζρθ. Με βάςθ τα ελεγκτικά τεκμιρια που μασ ζχουν 
παραςχεκεί, εκτιμοφμε ότι θ Εταιρεία και ο Όμιλοσ, δεν είναι ςε κζςθ να καλφψουν τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ από τθ ςυνεχιηόμενθ δραςτθριότθτά τουσ. 
 
 
Η Εταιρεία ζχει εκπονιςει ζνα πρόγραμμα λειτουργικισ αναδιάρκρωςθσ, με ςκοπό τθν 
αίτθςθ υπαγωγισ τθσ ςτισ διατάξεισ του άρκρου 106β του Ν.3588/2007. Εντοφτοισ ςτο 
παρόν ςτάδιο υφίςταται ουςιϊδθσ αβεβαιότθτα που εγείρει ςθμαντικι αμφιβολία για τθν 
ικανότθτα τθσ Εταιρείασ και του Ομίλου να ςυνεχίςουν απρόςκοπτα τισ δραςτθριότθτεσ 
τουσ. 
 
 
Ωσ εκ τοφτου δεν ςυμφωνοφμε με τθν εκτίμθςθ και τθν απόφαςθ τθσ Διοίκθςθσ ςχετικά με 
τον τρόπο ςφνταξθσ και παρουςίαςθσ των ςυνθμμζνων ανακεωρθμζνων εταιρικϊν και 
ενοποιθμζνων χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων, με βάςθ τθν αρχι τθσ ςυνεχιηόμενθσ 
δραςτθριότθτασ. 
 
 
Εάν τα ςτοιχεία του ενεργθτικοφ και των υποχρεϊςεων είχαν επιμετρθκεί με βάςθ τισ 
ρευςτοποιιςιμεσ αξίεσ τουσ, ςτισ ανακεωρθμζνεσ εταιρικζσ και ενοποιθμζνεσ 
χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ, εκτιμοφμε ότι αυτό κα είχε ςθμαντικι επίδραςθ ςτθ 
χρθματοοικονομικι κατάςταςθ και ςτα αποτελζςματα τθσ Εταιρείασ και του Ομίλου. 
 
 
2. Μθ αξιόπιςτο ςφςτθμα χρθματοοικονομικισ πλθροφόρθςθσ Κατά τθ διάρκεια του 
ελζγχου μασ και ωσ τθν θμερομθνία ςφνταξθσ τθσ παροφςασ ζκκεςθσ ελζγχου, θ Εταιρεία 
δεν ζχει ολοκλθρϊςει τισ απαραίτθτεσ διαδικαςίεσ για τον εντοπιςμό αδυναμιϊν, 



ελλείψεων και παραλείψεων ςτο ςφςτθμα εςωτερικοφ ελζγχου που ζχουν οδθγιςει ςτθν 
επεξεργαςία και δθμοςίευςθ εςφαλμζνθσ χρθματοοικονομικισ πλθροφόρθςθσ. 
 
 
Πιο ςυγκεκριμζνα δεν ολοκλθρϊκθκε το ζργο που είχε ανατεκεί ςτθν εταιρεία Alvarez & 
Marsal, το οποίο περιελάμβανε μεταξφ άλλων τθ διερεφνθςθ των γεγονότων που ζχουν 
οδθγιςει ςτθ ςφνταξθ και δθμοςίευςθ διαςτρεβλωμζνων εταιρικϊν και ενοποιθμζνων 
χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων. 
 
 
Ωσ εκ τοφτου, θ Διοίκθςθ του Ομίλου δεν γνωρίηει τισ αιτίεσ που ζχουν οδθγιςει ςτθν 
παραποίθςθ ι ςτθν απόκρυψθ οικονομικϊν ςτοιχείων, ποια πρόςωπα ζδιναν τισ ςχετικζσ 
εντολζσ και ποια ιταν τα εμπλεκόμενα πρόςωπα ςτα γεγονότα αυτά. Χωρίσ τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ διερεφνθςθσ αυτισ υπάρχει εγγενισ αδυναμία εφαρμογισ των 
κατάλλθλων δικλίδων εςωτερικοφ ελζγχου που κα επζτρεπαν ςτθ Διοίκθςθ να ζχει επαρκι 
και αξιόπιςτα δεδομζνα ϊςτε να καταρτίςει τισ ανακεωρθμζνεσ εταιρικζσ και ενοποιθμζνεσ 
χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ απαλλαγμζνεσ από ουςιϊδθ ςφάλματα, που οφείλονται 
είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2017 
ΕΩ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2017 ελίδα 21 από 120 
 
 
3. Διόρκωςθ λακϊν Η Διοίκθςθ ςυνζταξε τισ ανακεωρθμζνεσ ενοποιθμζνεσ 
χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ, βαςιηόμενθ εν μζρει ςτα ευριματα του θμιτελοφσ 
ελζγχου τθσ Alvarez & Marsal. Δεν κατζςτθ εφικτό να γίνει από τθ διοίκθςθ πλιρθσ 
αναδρομικι διόρκωςθ των λακϊν ςτισ ενοποιθμζνεσ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ, 
ςφμφωνα με τα όςα ορίηει το Διεκνζσ Λογιςτικό Πρότυπο 8 «Λογιςτικζσ πολιτικζσ, 
μεταβολζσ των λογιςτικϊν εκτιμιςεων και λάκθ». Αντί αυτοφ, διορκϊκθκαν ςωρευτικά τα 
αποτελζςματα εισ νζον ςτθν κατάςταςθ μεταβολϊν ιδίων κεφαλαίων, ωσ κίνθςθ τθσ 
χριςθσ 2017 και δεν αναπροςαρμόςτθκαν αναλυτικά τα ςυγκριτικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ, 
υποχρεϊςεων ιδίων κεφαλαίων και αποτελεςμάτων. 
 
 
Ωσ εκ τοφτου τα ςυγκριτικά ςτοιχεία των ανακεωρθμζνων ενοποιθμζνων καταςτάςεων 
χρθματοοικονομικισ κζςθσ, ςυνολικοφ ειςοδιματοσ, μεταβολϊν ιδίων κεφαλαίων και 
ταμειακϊν ροϊν τθσ χριςεωσ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2016 είναι ουςιωδϊσ 
εςφαλμζνα. 
 
 
Οι εταιρικζσ και ενοποιθμζνεσ καταςτάςεισ ταμειακϊν ροϊν τθσ χριςεωσ που ζλθξε τθν 31 
Δεκεμβρίου 2017 είναι επίςθσ εςφαλμζνεσ, κακϊσ θ Διοίκθςθ δεν μπόρεςε να 
ςυγκεντρϊςει όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία που κα επζτρεπαν τθ ςφνταξθ των εν λόγω 
καταςτάςεων απαλλαγμζνων από ουςιϊδθ λάκθ. Από τισ ελεγκτικζσ διαδικαςίεσ που 
κατζςτθ δυνατό να ολοκλθρϊςουμε, εντοπίςαμε διαφορζσ οι οποίεσ αν διορκϊνονταν, κα 
μείωναν τα Κδια Κεφάλαια τθσ Εταιρείασ και του Ομίλου κατά περίπου €11 εκ. και €6 εκ. 
αντίςτοιχα. 4. 
 
 
Δάνεια ςε κυγατρικζσ 
 
 



Όπωσ αναφζρεται ςτθ θμείωςθ 35 των ανακεωρθμζνων εταιρικϊν και ενοποιθμζνων 
χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων, κατά τθ διάρκεια του 2018 και του 2019, θ Εταιρεία 
χοριγθςε δάνεια ςε κυγατρικζσ τθσ εταιρείεσ ςυνολικοφ ποςοφ €41 εκ. περίπου, για τα 
οποία δεν λάβαμε τα απαιτοφμενα ελεγκτικά τεκμιρια. Σα δάνεια αυτά χορθγικθκαν ςε 
κυγατρικζσ από τισ οποίεσ θ Εταιρεία είχε ιδθ απαιτιςεισ που είχαν χαρακτθριςτεί από τθ 
Διοίκθςθ ωσ μθ ανακτιςιμεσ. Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι κατά τθν θμερομθνία αναφοράσ θ 
Διοίκθςθ τθσ μθτρικισ εταιρείασ είχε τθν πρόκεςθ να ςυνεχίςει τθ χρθματοδότθςθ των εν 
λόγω κυγατρικϊν για τθν κάλυψθ των λειτουργικϊν τουσ αναγκϊν, κα ζπρεπε να είχε 
αναγνωριςτεί το αντίςτοιχο ποςό ωσ υποχρζωςθ ςτισ ςυνθμμζνεσ ανακεωρθμζνεσ 
χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ. υνεπϊσ, τα αποτελζςματα τθσ χριςθσ, 
κακϊσ και τα ίδια κεφάλαια όπωσ αυτά παρουςιάηονται ςτισ ςυνθμμζνεσ ανακεωρθμζνεσ 
εταιρικζσ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ, είναι αυξθμζνα κατά €41 εκ. περίπου. 
 
 
5. Μθ επαρκείσ γνωςτοποιιςεισ Δεν κατζςτθ δυνατό να αποκτθκοφν αξιόπιςτα και επαρκι 
ςτοιχεία για τθν προετοιμαςία και παρουςίαςθ όλων των γνωςτοποιιςεων/ επεξθγιςεων 
που απαιτοφνται από τα ΔΠΧΑ. Ενδεικτικά, δεν ςυμπεριλαμβάνονται επαρκϊσ ςτισ 
ανακεωρθμζνεσ εταιρικζσ και ενοποιθμζνεσ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ 
γνωςτοποιιςεισ αναφορικά με: 
 
 
● Σισ παραδοχζσ και εκτιμιςεισ τθσ Διοίκθςθσ, περιλαμβανομζνθσ τθσ παραδοχισ τθσ 
ςυνεχιηόμενθσ δραςτθριότθτασ 
 
 
● Σον ζλεγχο απομείωςθσ μθ χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων 
 
 
● Σθ διαχείριςθ χρθματοοικονομικϊν κινδφνων 
 
 
● Σισ ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ 
 
 
● Σθ φφςθ και τθν επίδραςθ των αναμορφϊςεων που ζγιναν ςτθ χριςθ 2017 ςτισ 
ενοποιθμζνεσ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ Επιπρόςκετα κζματα από τθ διενζργεια 
του ελζγχου 1. φςτθμα εςωτερικοφ ελζγχου Επιπλζον των όςων αναφζρουμε ανωτζρω 
ςτθν παράγραφο 2 του τμιματοσ τθσ Ζκκεςισ μασ “Βάςθ για αρνθτικι γνϊμθ”, από τισ 
διαδικαςίεσ που διενεργιςαμε, εντοπίςαμε ςθμαντικζσ αδυναμίεσ ςτα μθχανογραφικά 
ςυςτιματα τθσ Εταιρείασ, και ςτισ δικλίδεσ του ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου, ςτοιχεία 
που είναι απαραίτθτα για τθν κατάρτιςθ χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων απαλλαγμζνων 
από ουςιϊδθ ςφάλματα που οφείλονται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ. Αυτζσ οι αδυναμίεσ, 
κακϊσ και θ απουςία καταγεγραμμζνων διαδικαςιϊν, είχαν επίςθσ ωσ αποτζλεςμα τθ μθ 
ολοκλιρωςθ των απαραίτθτων ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν μασ για τθν επιβεβαίωςθ 
ςθμαντικϊν κονδυλίων των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων, κακϊσ και τθ ςυγκζντρωςθ 
επαρκϊν τεκμθρίων για τθν επαλικευςθ τθσ ακρίβειασ και πλθρότθτασ των 
γνωςτοποιιςεων ςτισ ςθμειϊςεισ επί των ςυνθμμζνων ανακεωρθμζνων εταιρικϊν και 
ενοποιθμζνων χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων. 
 
 
 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2017 ΕΩ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2017 
ελίδα 22 από 120 2. υνδεδεμζνα μζρθ Η Εταιρεία, μζχρι το Μάιο 2019, δεν είχε 
διαδικαςία για τθν καταγραφι και τον εντοπιςμό των ςυνδεδεμζνων μερϊν, κακϊσ και για 
τθν ορκι και ζγκαιρθ αποτφπωςθ των ςυναλλαγϊν τθσ Εταιρείασ με τα ςυνδεδεμζνα μερθ. 
 
 
Επίςθσ, κατά τθν ζναρξθ ςυνεργαςίασ με προμθκευτζσ ι πελάτεσ, θ Εταιρεία δεν 
διενεργοφςε ζλεγχο εξακρίβωςθσ του πραγματικοφ δικαιοφχου τθσ ςυνεργαηόμενθσ 
εταιρείασ. Κατά τθ διενζργεια των ελεγκτικϊν μασ διαδικαςιϊν, εντοπίςαμε ςυναλλαγζσ με 
εταιρείεσ οι οποίεσ ελζγχονταν από ςυνδεδεμζνα μζρθ, κακϊσ και ςυναλλαγζσ με 
ςυνδεδεμζνα μζρθ οι οποίεσ δεν είχαν αποτυπωκεί ςτισ υπό ζλεγχο ανακεωρθμζνεσ 
εταιρικζσ και ενοποιθμζνεσ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ. Ωσ εκ τοφτου, δεν 
μπορζςαμε να επιβεβαιϊςουμε ότι θ Εταιρεία δεν ςυναλλαςςόταν και με άλλεσ εταιρείεσ 
ελεγχόμενεσ από ςυνδεδεμζνα μζρθ. 
 
 
Η Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ, δεν μπόρεςε να ολοκλθρϊςει τθν αξιολόγθςθ τθσ ενδεχόμενθσ 
ςχζςθσ που είχαν πελάτεσ και προμθκευτζσ του Ομίλου με ςυνδεδεμζνα μζρθ, όπωσ αυτά 
εντοπίςτθκαν από τον θμιτελι διαχειριςτικό ζλεγχο που διενιργθςε θ Alvarez & Marsal. 
 
 
Ωσ ςυνζπεια των ανωτζρω, δεν κατζςτθ εφικτό να επιβεβαιϊςουμε τθν πλθρότθτα των 
ςυναλλαγϊν με ςυνδεδεμζνα μζρθ, κακϊσ και τθν ορκι απεικόνιςθ αυτϊν ςτισ 
ανακεωρθμζνεσ εταιρικζσ και ενοποιθμζνεσ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ. Επιπλζον, 
κατά τθ διάρκεια του 2019, ο βαςικόσ μζτοχοσ τθσ Εταιρείασ απζςτειλε επιςτολι προσ τθ 
Διοίκθςθ, με τθν οποία γνωςτοποιεί αξίωςθ από τθν τελευταία φψουσ $43,9 εκ., 
ιςχυριηόμενοσ ότι το παραπάνω ποςό είχε χορθγθκεί μζχρι τθν 31 Δεκεμβρίου 2018 από 
τον ίδιο, προσ τθ κυγατρικι εταιρεία FF Group Sourcing Ltd. Οι εταιρικζσ και ενοποιθμζνεσ 
χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ εν λόγω κυγατρικισ για τθ χριςθ που ζλθξε 31 
Δεκεμβρίου 2017, οι οποίεσ είχαν δθμοςιευκεί τθν 16 Απριλίου 2018 και είχαν υπογραφεί 
από τον ίδιο, ωσ εκπρόςωπο του Διοικθτικοφ υμβουλίου, παρουςίαηαν ςυνολικζσ 
υποχρεϊςεισ προσ διευκυντζσ φψουσ $11,4 εκ. και $4 χιλ. αντίςτοιχα. Λόγω του ότι δεν 
μπορζςαμε να επιβεβαιϊςουμε τον ιςχυριςμό αυτό, διατθροφμε επιφυλάξεισ για τθν 
πλθρότθτα των λογιςτικϊν αρχείων και ςτοιχείων του Ομίλου. 3. υναλλαγι χωρίσ 
οικονομικι ουςία Κατά τθν εξζταςθ ςυναλλαγϊν που διενεργικθκαν μετά τθν 1 
Ιανουαρίου 2018, εντοπίςαμε μια ςφμβαςθ με προμθκευτι που ςυνάφκθκε τθν 18 Μαΐου 
2018 και θ οποία δζςμευε τθν Εταιρεία ςτθν καταβολι αμοιβισ επιτυχίασ ςε περίπτωςθ 
επιτυχοφσ διαμεςολάβθςθσ για τθν προςζλκυςθ επενδυτϊν ςτθν Εταιρεία. Ο 
ςυγκεκριμζνοσ προμθκευτισ τιμολόγθςε ποςό $5 εκ. με επιβάρυνςθ των αποτελεςμάτων 
του 2018, επικαλοφμενοσ τθν προςφορά τρίτου για τθν πραγματοποίθςθ επζνδυςθσ ςτθν 
Εταιρεία ποςοφ €250 εκ. Ο Όμιλοσ, μζχρι και τον Αφγουςτο του 2018, είχε καταβάλει ςτο 
ςυγκεκριμζνο προμθκευτι, ςυνολικό ποςό άνω των $3 εκ. μζςω δφο εταιρειϊν του Ομίλου. 
Δεν μπορζςαμε να επιβεβαιϊςουμε τθν οικονομικι ουςία τθσ ανωτζρω ςυναλλαγισ. 
 
 
H Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ ζχει κινθκεί νομικά για τθν ανάκτθςθ των καταβλθκζντων ποςϊν 
που αφοροφν μθ παραςχεκείςεσ υπθρεςίεσ. 4. Σαμειακά διακζςιμα και ςυνεργαςία με 
χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα Η Εταιρεία δεν εφαρμόηει διαδικαςία ςυμφωνίασ των 
υπολοίπων των τραπεηικϊν λογαριαςμϊν που απεικονίηονται ςτθ γενικι λογιςτικι και 
επομζνωσ δεν κατζςτθ εφικτό να αποκτιςουμε τα απαραίτθτα ελεγκτικά τεκμιρια 
προκειμζνου να επιβεβαιϊςουμε τον ζγκαιρο εντοπιςμό και διερεφνθςθ των 



παρουςιαηόμενων διαφορϊν. Επίςθσ, δεν κατζςτθ εφικτό να μασ παραςχεκοφν 
απαντθτικζσ επιςτολζσ για το ςφνολο των ςυνεργαηόμενων χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων, 
ϊςτε να ζχουμε πλθροφόρθςθ για το ςφνολο τθσ ςχζςθσ με το κάκε χρθματοπιςτωτικό 
ίδρυμα και να μπορζςουμε να επιβεβαιϊςουμε τθν ορκι απεικόνιςθ των χρθματικϊν 
διακεςίμων φψουσ €42,6 εκ. αλλά και τυχόν δανείων, εγγυιςεων και λοιπϊν ενδεχόμενων 
απαιτιςεων και υποχρεϊςεων. 
 
 
5. Ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ Δεν λάβαμε τα απαραίτθτα ελεγκτικά τεκμιρια προκειμζνου 
να επιβεβαιϊςουμε ότι το ςφνολο των ενδεχόμενων υποχρεϊςεων τθσ Εταιρείασ και του 
Ομίλου προσ τρίτουσ απεικονίηεται ςτισ ανακεωρθμζνεσ εταιρικζσ και ενοποιθμζνεσ 
χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ, ςφμφωνα με τα όςα ορίηουν τα ΔΠΧΑ. Ειδικότερα, δεν 
κατζςτθ εφικτό να ςυγκεντρϊςουμε επαρκι ελεγκτικά τεκμιρια προκειμζνου να 
επιβεβαιϊςουμε τθν πλθρότθτα των ενδεχόμενων υποχρεϊςεων που τυχόν προκφπτουν 
από τθν παροχι εγγυιςεων τθσ Εταιρείασ προσ τρίτουσ, αναφορικά με τισ δραςτθριότθτεσ 
κυγατρικϊν τθσ. Επίςθσ, κατά τθν ελεγχόμενθ χριςθ τα βιβλία τθσ Εταιρείασ και των 
κυγατρικϊν τθσ τθροφνταν πλθμμελϊσ και μεταξφ άλλων δεν κατζςτθ εφικτι θ 
επιβεβαίωςθ τθσ πλθρότθτασ των ςυμβάςεων που ζχει ςυνάψει ο Όμιλοσ με προμθκευτζσ 
προϊόντων ι/και με παρόχουσ υπθρεςιϊν. Κατά ςυνζπεια, δεν είμαςτε ςε κζςθ να 
επιβεβαιϊςουμε ότι θ θμείωςθ 29 των ανακεωρθμζνων εταιρικϊν και ενοποιθμζνων 
χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων, ςτθν οποία γίνεται αναφορά ςε ενδεχόμενεσ 
υποχρεϊςεισ του Ομίλου, είναι πλιρθσ και ςφμφωνθ με τα όςα ορίηει το Διεκνζσ Λογιςτικό 
Πρότυπο 37 «Προβλζψεισ, Ενδεχόμενεσ Τποχρεϊςεισ και Ενδεχόμενα Περιουςιακά 
τοιχεία». ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2017 ΕΩ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 
2017 ελίδα 23 από 120 
 
 
6. Επιςτολζσ Νομικϊν υμβοφλων Επίςθσ, δεν κατζςτθ εφικτό να μασ παραςχεκοφν 
επιςτολζσ από το ςφνολο των νομικϊν ςυμβοφλων τθσ Εταιρείασ και των κυγατρικϊν 
αυτισ, ϊςτε να ζχουμε πλθροφόρθςθ για τθν τρζχουςα κατάςταςθ των ανοικτϊν νομικϊν 
υποκζςεων και τθν πικανι ζκβαςθ των επίδικων διαφορϊν και τυχόν αξιϊςεων τρίτων 
ζναντι τθσ Εταιρείασ και των κυγατρικϊν τθσ. Η ζκβαςθ των υποκζςεων αυτϊν, ενδζχεται 
να ζχει ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν εν γζνει λειτουργία τθσ Εταιρείασ και του Ομίλου. 
 
 
7. Απαιτιςεισ το κονδφλι «εμπορικζσ απαιτιςεισ και λοιπζσ απαιτιςεισ», περιλαμβάνονται 
απαιτιςεισ από πελάτεσ, χρεϊςτεσ και ςυνδεδεμζνα μζρθ φψουσ €70,8εκ. Η επαλικευςθ 
τθσ φπαρξθσ και ακρίβειασ των προαναφερόμενων απαιτιςεων με επιβεβαιωτικζσ 
επιςτολζσ ι με εξζταςθ τθσ μεταγενζςτερθσ ρευςτοποίθςισ τουσ δεν κατζςτθ εφικτι. 
Ειδικά για τισ απαιτιςεισ από κυγατρικζσ εταιρείεσ, δεν λάβαμε επαρκι ςτοιχεία και 
επεξθγιςεισ για διαφορζσ που εντοπίςτθκαν μεταξφ των απαιτιςεων που εμφανίηονται 
ςτισ ανακεωρθμζνεσ εταιρικζσ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ και των αντίςτοιχων 
υποχρεϊςεων που εμφανίηονται ςτισ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ των κυγατρικϊν. 
Κατά τθ ςφνταξθ των ανακεωρθμζνων ενοποιθμζνων χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων, θ 
Διοίκθςθ προζβθ ςε απαλοιφζσ των ενδοομιλικϊν υπολοίπων κεωρϊντασ ωσ ορκά τα ποςά 
που απεικονίηονταν ςτο ιςοηφγιο τθσ μθτρικισ Εταιρείασ. Μια εκ των ανωτζρω διαφορϊν 
αφορά απαίτθςθ τθσ μθτρικισ Εταιρείασ από τθ FF Group Sourcing Ltd, φψουσ €10 εκ., θ 
οποία δεν εμφανιηόταν ωσ υποχρζωςθ ςτα βιβλία τθσ κυγατρικισ. Επιβεβαιϊςαμε τθν 
αποςτολι των χρθμάτων που πραγματοποιικθκε τον Ιανουάριο του 2015, με αιτιολογία 
τθν εξαγορά τθσ εταιρείασ “Landocean Industrial Limited”, θ οποία εν τζλει δεν 
πραγματοποιικθκε. Με τθ λιψθ των χρθμάτων, θ κυγατρικι δεν αναγνϊριςε τθν 



υποχρζωςθ προσ τθν Εταιρεία ωσ όφειλε και αντί αυτοφ διενεργικθκε λογιςτικι εγγραφι 
που υποδθλϊνει τθ μεταφορά χρθμάτων μεταξφ δφο δικϊν τθσ λογαριαςμϊν ςε 
διαφορετικζσ τράπεηεσ. Από τθν ζρευνα τθσ Alvarez & Marsal, προζκυψε ότι ο τραπεηικόσ 
λογαριαςμόσ από τον οποίο είχε γίνει κεωρθτικά θ μεταφορά, εμφάνιηε εικονικό υπόλοιπο 
φψουσ $290 εκ. ςτισ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ που είχαν αρχικά εγκρικεί τον 
Απρίλιο του 2018. Επιπροςκζτωσ, θ ανάλυςθ ενθλικίωςθσ των εμπορικϊν απαιτιςεων, 
όπωσ αυτζσ παρατίκενται ςτθ θμείωςθ 12, δεν κατζςτθ δυνατό να επιβεβαιωκεί. 
 
 
8. Ενςϊματα πάγια Η Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ δεν ιταν ςε κζςθ να διενεργιςει απογραφι 
παγίων κατά τθν περίοδο από τθν ζναρξθ του ελζγχου μασ ωσ τθν θμερομθνία τθσ 
παροφςασ ζκκεςθσ ελζγχου. Ωσ εκ τοφτου δεν μπορζςαμε να επιβεβαιϊςουμε τθν φπαρξθ 
των ενςϊματων παγίων ςτοιχείων τθσ Εταιρείασ, εκτόσ από τα οικόπεδα αξίασ €10,4 εκ. και 
τα κτίρια με αναπόςβεςτθ αξία €22,2 εκ. που απεικονίηονται ςτθν ανακεωρθμζνθ 
κατάςταςθ χρθματοοικονομικισ κζςθσ τθσ Εταιρείασ και του Ομίλου αντίςτοιχα, για τα 
οποία λάβαμε τα απαιτοφμενα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα. 
 
 
9. Επενδφςεισ ςε ακίνθτα το κονδφλι «Επενδφςεισ ςε ακίνθτα» περιλαμβάνεται ακίνθτο με 
αξία €7,7 εκ. το οποίο κατζχεται από τθν Εταιρεία με ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ που λιγει τθν 
31 Δεκεμβρίου 2025 και το οποίο ζχει αποτιμθκεί ςτο κόςτοσ και όχι ςε εφλογθ αξία, κατά 
παρζκκλιςθ των λογιςτικϊν αρχϊν. Η Εταιρεία δεν ζχει διενεργιςει ζλεγχο απομείωςθσ του 
εν λόγω παγίου λόγω αδυναμίασ υπολογιςμοφ τθσ εφλογθσ αξίασ του. Δεν μασ ζχουν 
παραςχεκεί ςτοιχεία από τθ Διοίκθςθ που κα μασ επζτρεπαν να προςδιορίςουμε το ποςό 
τθσ απομείωςθσ. Σα αποτελζςματα τθσ χριςθσ του 2017 επιβαρφνκθκαν με απομείωςθ 
ποςοφ €32,5 εκ για ζνα επενδυτικό ακίνθτο. Η απομείωςθ αυτι κα ζπρεπε να είχε βαρφνει 
τα αποτελζςματα χριςεωσ παλαιότερων ετϊν, με αποτζλεςμα τα αποτελζςματα χριςεωσ 
του 2017 να εμφανίηονται μειωμζνα κατα το ποςό αυτό. 
 
 
10. Τπεραξία Κατά τθ ςφνταξθ των ανακεωρθμζνων εταιρικϊν και ενοποιθμζνων 
χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων, θ Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ προζβθ ςε ζλεγχο 
απομείωςθσ τθσ υπεραξίασ, ςυνολικοφ ποςοφ €39 εκ. και €95 εκ. αντίςτοιχα. Σα ποςά αυτά 
είχαν προκφψει για τθ μεν Εταιρεία από τθν εξαγορά και μετζπειτα απορρόφθςθ τθσ 
εταιρείασ Elmec Sport ABETE, ενϊ για τον Όμιλο και από τθν εξαγορά τθσ Links of London 
(€52 εκ.). Ο ζλεγχοσ απομείωςθσ των εν λόγω ποςϊν δεν ολοκλθρϊκθκε, κακϊσ δεν 
κατζςτθ εφικτό να προςδιοριςτεί θ λογιςτικι αξία των αντίςτοιχων μονάδων δθμιουργίασ 
χρθματοροϊν. Βάςει των ανωτζρω δεδομζνων κρίκθκε απαραίτθτθ θ πλιρθσ απομείωςθ 
των ποςϊν αυτϊν, κακϊσ δεν μπόρεςε να τεκμθριωκεί από τθ Διοίκθςθ θ ανακτθςιμότθτά 
τουσ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2017 ΕΩ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 
2017 ελίδα 24 από 120 
 
 
11. Επενδφςεισ διακζςιμεσ προσ πϊλθςθ Ωσ αποτζλεςμα τθσ πϊλθςθσ των μετοχϊν τθσ 
εταιρείασ «Καταςτιματα Αφορολογιτων Ειδϊν Α.Ε.», θ Εταιρεία απζκτθςε και κατζχει 
μετοχζσ τθσ Dufry AG, οι οποίεσ ζχουν ταξινομθκεί ςτο κονδφλι “Επενδφςεισ διακζςιμεσ 
προσ πϊλθςθ”. Όπωσ αναφζρεται ςτθν θμείωςθ 9 των ςυνθμμζνων ανακεωρθμζνων 
εταιρικϊν και ενοποιθμζνων χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων, θ Εταιρεία βρίςκεται ςε 
διαιτθςία με τθν Dufry AG για τθν απελευκζρωςθ των μετοχϊν τθσ τελευταίασ, οι οποίεσ 
είναι υπό ςυμβατικι μεςεγγφθςθ. Η Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ δεν ζχει προβεί ςε αναγνϊριςθ 
τθσ τυχόν υποχρζωςθσ, λόγω τθσ αδυναμίασ να προβεί ςε αξιόπιςτθ εκτίμθςθ. Δεν κατζςτθ 



δυνατό να λάβουμε ενθμζρωςθ από το νομικό ςφμβουλο τθσ Εταιρείασ που χειρίηεται τθν 
υπόκεςθ τθσ διαιτθςίασ και δεν είμαςτε ςε κζςθ να εκτιμιςουμε το φψοσ τθσ ενδεχόμενθσ 
υποχρζωςθσ προσ τθν Dufry AG. Επιπρόςκετα, ςτθν ανακεωρθμζνθ ενοποιθμζνθ 
κατάςταςθ χρθματοοικονομικισ κζςθσ, ςτισ επενδφςεισ διακζςιμεσ προσ πϊλθςθ, 
περιλαμβάνεται ποςό φψουσ €7 εκ. το οποίο αντικατοπτρίηει τθν αξία δικαιωμάτων 
προαίρεςθσ που ςχετίηονται με τθν αγορά μετοχϊν Dufry AG μζςω δανειςμοφ. 
 
 
Σο εν λόγω ποςό κα ζπρεπε να παρουςιάηεται ςε διακριτι γραμμι τθσ ανακεωρθμζνθσ 
ενοποιθμζνθσ κατάςταςθσ χρθματοοικονομικισ κζςθσ, ωσ παράγωγο χρθματοπιςτωτικό 
μζςο. 
 
 
Όπωσ αναφζρεται και ςτθ θμείωςθ 35, μεταγενζςτερα τθσ ελεγχόμενθσ χριςθσ το δάνειο 
αποπλθρϊκθκε από το προϊόν τθσ πϊλθςθσ των μετοχϊν και θ αξία των δικαιωμάτων 
προαίρεςθσ μθδενίςτθκε με τθ λιξθ τθσ περιόδου εξάςκθςθσ. 
 
 
12. Αποκζματα Απογραφι αποκεμάτων - Λόγω τθσ ανάκεςθσ του ελζγχου ςε εμάσ τθν 23 
Νοεμβρίου 2018, δεν παρευρεκικαμε ςτθν απογραφι αποκεμάτων για τισ χριςεισ που 
ζλθξαν τθν 31 Δεκεμβρίου 2015, τθν 31 Δεκεμβρίου 2016 και τθν 31 Δεκεμβρίου 2017. 
Παρευρεκικαμε ςτισ απογραφζσ αποκεμάτων που πραγματοποιικθκαν κατά τθν περίοδο 
από 10 Δεκεμβρίου 2018 ζωσ 15 Ιανουαρίου 2019 ςτθ μθτρικι Εταιρεία, κακϊσ και ςτισ 
ακόλουκεσ κυγατρικζσ αυτισ: 
 
 
○ Links (London) Limited ○ FF Group Romania Srl ○ FF Group Bulgaria EOOD ○ Apparel 
Romania Srl ○ FF Cyprus Ltd ○ Folli Follie Group Sourcing Ltd ○ Folli Follie Japan Ltd ○ Folli 
Follie Taiwan Ltd ○ Folli Follie Shenzhen Ltd ○ Folli Follie Shanghai (Pilion Ltd) ○ Folli Follie 
Hong Kong International Ltd ○ Folli Follie Macau Ltd Διενεργιςαμε εναλλακτικζσ διαδικαςίεσ 
με ςτόχο να επιβεβαιϊςουμε τθν φπαρξθ των αποκεμάτων κατά τισ ανωτζρω θμερομθνίεσ 
αναφοράσ. Δεν κατζςτθ εφικτό να ολοκλθρϊςουμε τισ διαδικαςίεσ αυτζσ λόγω του ότι θ 
Εταιρεία και οι κυγατρικζσ αυτισ δεν τθροφν αξιόπιςτο ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ τθσ 
αποκικθσ με διαρκι απογραφι. 
 
 
Αποτίμθςθ Αποκεμάτων και κόςτοσ πωλιςεων - Δεν ζχει διενεργθκεί αξιολόγθςθ 
ενδεχόμενθσ απαξίωςθσ των αποκεμάτων κατά τθν θμερομθνία αναφοράσ, όπωσ 
προβλζπεται από τo ΔΛΠ 2 «Αποκζματα». Λόγω ςθμαντικϊν αδυναμιϊν ςτισ δικλίδεσ 
λειτουργίασ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων τθσ Εταιρείασ, επιχειριςαμε να 
διενεργιςουμε ςυμφωνίεσ των ςχετικϊν αρχείων που τθροφνται ςτα πλθροφοριακά 
ςυςτιματα. Η Διοίκθςθ δεν ιταν ςε κζςθ να μασ παράςχει επαρκείσ εξθγιςεισ και τα 
απαραίτθτα ελεγκτικά τεκμιρια ςε ςχζςθ με τισ διαφορζσ που εντοπίςαμε. 
 
 
Ωσ εκ τοφτου, ο υπολογιςμόσ τθσ ενδεχόμενθσ απαξίωςθσ των αποκεμάτων που 
επιχειριςαμε να διενεργιςουμε δεν κατζςτθ δυνατόν να ολοκλθρωκεί. Λόγω τθσ 
αδυναμίασ επαλικευςθσ των αποκεμάτων τθσ Εταιρείασ κατά τθν 1 Ιανουαρίου 2017 και 
31 Δεκεμβρίου 2017, δεν μπορζςαμε να επαλθκεφςουμε το κόςτοσ πωλιςεων, όπωσ 
απεικονίηεται ςτθν ανακεωρθμζνθ κατάςταςθ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ. 
 



 
13. Λειτουργικά Ζξοδα Για ςθμαντικό μζροσ του δείγματοσ που επιλζξαμε για τον ζλεγχο 
επί των λειτουργικϊν εξόδων διοίκθςθσ και διάκεςθσ τθσ χριςθσ που ζλθξε τθν 31 
Δεκεμβρίου 2017, θ Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ δεν μασ παρείχε τα απαραίτθτα ελεγκτικά 
τεκμιρια. Ωσ εκ τοφτου δεν είμαςτε ςε κζςθ να επιβεβαιϊςουμε τθν ακρίβεια των 
δαπανϊν αυτϊν και τον ορκό μεριςμό τουσ ςτισ επιμζρουσ λειτουργίεσ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΚΘΕΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2017 ΕΩ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2017 ελίδα 25 από 120 
 
 
14. Εμπορικζσ υποχρεϊςεισ Δεν κατζςτθ εφικτι θ επαλικευςθ τθσ ακρίβειασ υποχρεϊςεων 
τθσ Εταιρείασ φψουσ €13,5 εκ είτε με επιβεβαιωτικζσ επιςτολζσ είτε με τθν εξζταςθ τθσ 
μεταγενζςτερθσ τακτοποίθςθσ τουσ. 
 
 
15. Φορολογικζσ υποχρεϊςεισ Δεν είμαςτε ςε κζςθ να εκτιμιςουμε τθν εν γζνει πλθρότθτα 
των φορολογικϊν υποχρεϊςεων τθσ Εταιρείασ εξαιτίασ τθσ πλθμμελοφσ τιρθςθσ των 
βιβλίων τθσ Εταιρείασ. Δεν λάβαμε το φάκελο τεκμθρίωςθσ ενδοομιλικϊν ςυναλλαγϊν για 
το ζτοσ 2017. Με βάςθ τα ςτοιχεία που τζκθκαν ςτθ διάκεςι μασ εκτιμοφμε ότι οι ςυνολικά 
αναγνωριςκείςεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τθσ Εταιρείασ, όπωσ απεικονίηονται ςτισ 
ανακεωρθμζνεσ εταιρικζσ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ, υπολείπονται των 
ενδεχόμενων φορολογικϊν υποχρεϊςεων χωρίσ να ζχουμε λάβει επαρκι τεκμιρια ϊςτε να 
προςδιορίςουμε το ακριβζσ ποςό. Τπάρχει επίςθσ ςθμαντικι αβεβαιότθτα ςε ςχζςθ με τθ 
φορολογικι επίπτωςθ που ενδζχεται να ζχουν οι διορκϊςεισ των λακϊν που ζγιναν ςτισ 
ανακεωρθμζνεσ εταιρικζσ και ενοποιθμζνεσ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ και αφοροφν 
πολλαπλζσ περιόδουσ και φορολογικά κακεςτϊτα, ςτα οποία λειτουργοφν οι κυγατρικζσ 
εταιρείεσ. θμειϊνεται ότι δεν μασ ανατζκθκε θ διενζργεια Ελζγχου Φορολογικισ 
υμμόρφωςθσ για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2017 ι για κάποια προγενζςτερθ 
χριςθ. 
 
 
16. Αποκεματικά Η Διοίκθςθ δεν μπόρεςε να μασ παράςχει επαρκι ελεγκτικά τεκμιρια 
προκειμζνου να επαλθκεφςουμε τθ φφςθ και τθν ορκότθτα των πλείςτων κονδυλίων που 
περιλαμβάνονται τόςο ςτθν εταιρικι, όςο και ςτθν ενοποιθμζνθ κατάςταςθ μεταβολϊν 
ιδίων κεφαλαίων. υγκεκριμζνα, μπορζςαμε να επιβεβαιϊςουμε τθν ορκότθτα μόνο του 
αφορολόγθτου αποκεματικοφ φψουσ €262,6 εκ. που ςχθματίςτθκε από τθν απόςχιςθ 
κλάδου των αφορολογιτων ειδϊν. Όπωσ αναφζρεται και ςτθ θμείωςθ 14, το 
ςυγκεκριμζνο αποκεματικό φορολογείται κατά το χρόνο τθσ διανομισ ι τθ διάλυςθ τθσ 
Εταιρείασ με τον ιςχφοντα φορολογικό ςυντελεςτι, ςφμφωνα με τα όςα ορίηει το άρκρο 9 
παρ. 2 του Ν.1297/1972. Επίςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα των άρκρων 6 του Ν. 
3220/2004 και 28 3η του Ν.2238/1994 αντίςτοιχα, κατά τον ίδιο τρόπο κα φορολογθκεί και 
ςχθματιςμζνο αποκεματικό από κζρδοσ που προζκυψε κατά τθν πϊλθςθ και επαναγορά 
ακινιτων, φψουσ €38,6 εκ. 17. 
 
 
Δανειακζσ υποχρεϊςεισ Δεν κατζςτθ δυνατό να επιβεβαιωκεί το φψοσ των δανειακϊν 
υποχρεϊςεων τθσ Εταιρείασ που εμφανίηεται ςτο κονδφλι βραχυπρόκεςμεσ δανειακζσ 
υποχρεϊςεισ, διότι δεν ετζκθςαν υπόψθ μασ επιβεβαιωτικζσ επιςτολζσ από οριςμζνεσ 
τράπεηεσ. Επίςθσ, ςτισ μακροπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ περιλαμβάνονται 
λθξιπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ χρθματοδοτικϊν μιςκϊςεων, οι οποίεσ ςτο ςφνολό τουσ κα 
ζπρεπε να περιλαμβάνονται ςτισ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ. 
 



 
18. Μεταγενζςτερα γεγονότα Εξαιτίασ των περιοριςμϊν που περιγράφονται παραπάνω ςτισ 
παραγράφουσ 1, 5 και 6 των Επιπρόςκετων Θεμάτων από τθ διενζργεια του ελζγχου δεν 
κατζςτθ εφικτό να εξετάςουμε τθν πλθρότθτα των μεταγενζςτερων γεγονότων, κακϊσ και 
τθν ενδεχόμενθ επίδραςι τουσ ςτισ ανακεωρθμζνεσ εταιρικζσ και ενοποιθμζνεσ 
χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ 31 Δεκεμβρίου 2017. 
 
 
19. Αναγνϊριςθ εςόδων Δεν λάβαμε επαρκι και κατάλλθλα ελεγκτικά τεκμιρια για να 
επιβεβαιϊςουμε τθν πραγματοποίθςθ, τθν ακρίβεια, και τθν πλθρότθτα από τισ πωλιςεισ 
χονδρικισ και λιανικισ. Επιπρόςκετα, θ Διοίκθςθ δεν μασ παρείχε επαρκείσ εξθγιςεισ και 
αποδεικτικά ςτοιχεία ςχετικά με τθν κατάλθξθ ι διάκεςθ των ειςπράξεων ςε μετρθτά από 
πωλιςεισ λιανικισ για μζροσ του δείγματοσ εςόδων που ελζγξαμε. Επιπλζον, θ Εταιρεία 
ζχει προγράμματα πιςτότθτασ πελατϊν τα οποία δεν λογιςτικοποιοφνται ςφμφωνα με τθ 
Διερμθνεία τθσ Επιτροπισ Διερμθνειϊν Διεκνϊν Προτφπων Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ 
13 «Προγράμματα πιςτότθτασ πελατϊν». θμειϊνουμε επίςθσ, ότι για τισ πωλιςεισ άτυπθσ 
παρακατακικθσ, θ Εταιρεία καταχωρεί τα ζςοδα όταν τα αγακά αποςτζλλονται ςτον 
πελάτθ και όχι όταν τα αγακά πωλοφνται ςε τρίτουσ, οδθγϊντασ ςε λανκαςμζνθ 
αναγνϊριςθ εςόδων. Επιπλζον, οι πελάτεσ με κακεςτϊσ άτυπθσ παρακατακικθσ ζχουν 
δικαίωμα επιςτροφισ για το οποίο θ Εταιρεία δεν ςχθματίηει πρόβλεψθ, με αποτζλεςμα να 
καταγράφονται οι επιςτροφζσ πωλιςεων ςε λανκαςμζνθ χρονικι περίοδο. Δεν μποροφμε 
να ποςοτικοποιιςουμε αυτι τθν επίπτωςθ και ςυνεπϊσ δεν μποροφμε να εκφζρουμε 
γνϊμθ για τθν ακρίβεια, τθν πλθρότθτα, ι τθν αποτίμθςθ των εςόδων που προζρχονται 
από άτυπεσ παρακατακικεσ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2017 
ΕΩ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2017 ελίδα 26 από 120 
 
 
20. Ζλεγχοσ κυγατρικϊν τα πλαίςια των υποχρεϊςεων μασ ωσ τακτικοί ελεγκτζσ του 
Ομίλου, ςχεδιάςαμε και εκτελζςαμε διαδικαςίεσ ελζγχου επί των χρθματοοικονομικϊν 
ςτοιχείων επιλεγμζνων κυγατρικϊν τθσ Εταιρείασ. Δεν καταφζραμε να ολοκλθρϊςουμε τισ 
προγραμματιςμζνεσ διαδικαςίεσ ςτισ κυγατρικζσ Links (London) Limited, Folli Follie UK Ltd, 
FF Group Sourcing Limited, FF Hong Kong International Limited, Folli Follie Shenzhen Limited, 
Shanghai Pilion Trading Company Limited, Folli Follie (Macau) Ltd., Folli Follie Asia Limited, 
Folli Follie Business Development & Technical Consulting Ltd, Folli Follie International 
Holdings Ltd., FF Origins Ltd. κακϊσ δεν μασ παραςχζκθκαν όλα τα απαραίτθτα ελεγκτικά 
τεκμιρια. Όςεσ διαφορζσ ι λάκθ εντοπίςτθκαν ωσ αποτζλεςμα των ελεγκτικϊν 
διαδικαςιϊν που εκτελζςαμε, ζχουν αποτυπωκεί ςτισ ανακεωρθμζνεσ ενοποιθμζνεσ 
χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ. Για τθν εταιρεία Folli Follie Thailand, κυγατρικι τθσ FF 
Group Sourcing, δεν λάβαμε κανζνα από τα ςτοιχεία που ηθτιςαμε και ωσ εκ τοφτου δεν 
εκτελζςαμε καμία ελεγκτικι διαδικαςία. Η Διοίκθςθ μασ ενθμζρωςε ότι θ ωσ άνω 
κυγατρικι παραμζνει αδρανισ από τον Ιανουάριο του 2018 και δεν υπάρχει πρόςβαςθ ςτα 
βιβλία και ςτοιχεία αυτισ. Κατά τθν θμερομθνία τθσ παροφςασ ζκκεςθσ ελζγχου, θ 
Διοίκθςθ μασ ενθμζρωςε ότι παραμζνουν ςε αδράνεια άλλεσ δζκα (10) κυγατρικζσ, γεγονόσ 
το οποίο κατά τθν άποψθ μασ αυξάνει ςθμαντικά το λειτουργικό κίνδυνο για τον Όμιλο.   


