
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α  (ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4ης ΧΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ  ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΜAΡTΙΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ   ΑΠΟ  1η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014  ΕΩΣ  31η ΜAΡTΙΟΥ 2015

Γ.Ε.ΜΗ 2075101000  -  ΑΡ.Μ. Α.Ε. 34793/05/Β/95/008

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

Ποσά κλειόμενης περιόδου Ποσά προηγούμενης περιόδου Ποσά κλειόμενης περιόδου Ποσά προηγούμενης περιόδου

Γ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ι. ΑΚΙΝΗΤΑ Ι. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Γήπεδα - Οικόπεδα 10.196.756,88 10.196.756,88 1. Καταβλημένο 2.311.290,00 2.311.290,00

2. Κτίρια 9.804.694,53 9.804.694,53

    Μείον: Αποσβέσεις 3.163.697,39 6.640.997,14 3.163.697,39 6.640.997,14 III. Διαφορές αναπροσαρμογής

16.837.754,02 16.837.754,02 2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας

ΙΙΙ. ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ      λοιπών περιουσιακών στοιχείων 12.534.520,34 12.534.520,34

1. Μετοχές και άλλοι τίτλοι μεταβλητής απόδοσης και

     μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων. 215.099,76 215.075,56 IV. Αποθεματικά κεφάλαια

    Μείον: Προβλέψεις υποτιμήσεως 186.153,62 28.946,14 184.194,09 30.881,47 1. Τακτικό αποθεματικό 304.254,99 304.254,99

2. Ομολογίες και λοιποί τίτλοι σταθερής απόδοσης 357.500,00 357.500,00  Μείον: Ζημιά υποτιμήσεως συμμετοχών προς συμψ/μό 1.595.648,12 1.291.393,13 1.595.648,12 1.291.393,13

    Μείον: Προβλέψεις υποτιμήσεως 242.517,03 114.982,97 237.873,75 119.626,25 3. Ειδικά αποθεματικά 41.380,71 41.380,71

6. Καταθέσεις προθεσμίας και δεσμευμένες σε 1.250.012,42 1.250.012,42

    πιστωτικά ιδρύματα 6.047.088,47 5.905.990,67

6.191.017,58 6.056.498,39 V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ

Υπόλοιπο ζημιών εις νέον 1.125.076,85 4.992.011,98

Σύνολο επενδύσεων (ΓΙ+ΓΙΙΙ) 23.028.771,60 22.894.252,41 Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων 11.243.275,01 6.251.263,03

12.368.351,86 11.243.275,01

Ε. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Ι. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV) 1.227.446,06 2.352.522,91

1. Χρεώστες ασφαλίστρων 2.257.069,57 4.477.258,95

3. Αντασφαλιστές 1.380.227,86 1.380.227,86

5. Συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις 150.000,00 150.000,00 Γ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ) ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

    Μείον: Προβλέψεις υποτιμήσεως 98.000,00 52.000,00 0,00 150.000,00 ΙΙ. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Εταιρείας Αντασφαλιστών Σύνολο Εταιρείας Αντασφαλιστών Σύνολο

6.Γραμμάτια εισπρακτέα 31.039,00 31.539,00 3. Προβλέψεις για εκκρεμείς αποζημιώσεις 8.693.506,65 0,00 8.693.506,65 13.386.183,16 0,00 13.386.183,16

7.Επιταγές  εισπρακτέες 144.608,00 126.954,29

8. Επισφαλείς - επίδικοι χρεώστες ασφαλίστρων 7.882.900,68 5.789.503,93

    Μείον: Προβλέψεις 7.000,00 7.875.900,68 7.000,00 5.782.503,93

11.740.845,11 11.948.484,03 Ζ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ι. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΙΙΙ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Αντασφαλιστές 1.465.259,93 1.465.259,93

1. Χρεώστες διάφοροι 3.063.593,28 2.773.561,11 2. Δικαιούχοι προμηθειών παραγωγής 215.717,77 272.416,19

1α. Απαιτήσεις από επανεισπράξεις 4.668.533,36 4.668.643,36 3. Πράκτορες και ασφαλειομεσιτές - λογ/μοι τρεχούμενοι 351.264,93 363.869,94

7.732.126,64 7.442.204,47 4α. Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες 34.364,84 34.364,84

2.066.607,47 2.135.910,90

Σύνολο απαιτήσεων (ΕΙ+ΕΙΙΙ) 19.472.971,75 19.390.688,50

ΙV. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΣΤ. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3. Λοιπά πιστωτικά ιδρύματα 1.270.854,78 1.270.854,78

Ι. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

1. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός 6.968,50 7.410,50

V. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

1. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 7.805.443,96 6.853.034,10

2. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 472.599,50 472.487,52

ΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 4. Πιστωτές διάφοροι 1.317.891,89 1.295.335,15

1. Ταμείο 225,15 327,10 4α. Πιστωτές διάφοροι - Επικουρικό Κεφάλαιο 19.725.789,10 14.849.553,15

3. Καταθέσεις όψεως 72.727,41 324.728,16 29.321.724,45 23.470.409,92

72.952,56 325.055,26

Σύνολο Υποχρεώσεων (I+ΙV+V) 32.659.186,70 26.877.175,60

Σύνολο λοιπών στοιχείων ενεργητικού (ΣΤΙ + ΣΤΙΙ) 79.921,06 332.465,76

Η. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1.Έσοδο επόμενων χρήσεων 1.525,00 1.525,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Ε+ΣΤ) 42.581.664,41 42.617.406,67 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Z+Η) 42.581.664,41 42.617.406,67

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

4η ΧΡΗΣΗ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ  (1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 έως 31  ΜΑΡΤΙΟΥ  2015) 4η ΧΡΗΣΗ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ  (1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 έως 31  ΜΑΡΤΙΟΥ  2015)

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης

 περιόδου  περιόδου  περιόδου  περιόδου

Αποτελέσματα Χρήσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Α. ΕΣΟΔΑ

1. Εσοδα ασφαλιστικών εργασιών 0,00 0,00 Καθαρό αποτέλεσμα (ζημιές) χρήσεως 1.125.076,85 4.992.011,98

2. Έσοδα επενδύσεων 231.615,33 400.717,47 πλέον : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων ζημιών 

3. Έκτακτα έσοδα 0,00 0,00             προηγουμένων χρήσεων 11.243.275,01 6.251.263,03

4. Έκτακτα κέρδη 0,00 0,00

5. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 0,00 0,02

6. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων 0,00 61.528,04 Σύνολο 12.368.351,86 11.243.275,01

Σύνολο εσόδων : 231.615,33 462.245,53 Μείον : Φόρος εισοδήματος 0,00 0,00

ΜΕΙΟΝ : Ζημιές εις νέο 12.368.351,86 11.243.275,01

Β. ΕΞΟΔΑ

1. Ασφαλιστικές αποζημιώσεις 4.692.676,51 3.422.324,59

Μείον: Προβλέψεις εκκρεμών ζημιών 4.692.676,51 0,00 3.422.324,59 0,00

2. Λειτουργικά έξοδα  εργασιών εκκαθάρισης

        Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 51.156,82 51.175,10

        Λοιπές αμοιβές - παροχές τρίτων 142.589,25 64.084,73

        Φόροι - τέλη 819,88 51.089,45

        Διάφορα έξοδα 12.035,00 12.871,15

        Προβλέψεις υποτίμησης επενδύσεων 104.578,61 311.179,56 375,72 179.596,15

3. Ακυρώσεις συμβολαίων παραγωγής 38.012,71 165.311,79

4. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 0,00 1.228,80

5. Έκτακτες ζημίες 0,00 1.200,00

6. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 1.007.499,91 5.106.920,77

Σύνολο εξόδων : 1.356.692,18 5.454.257,51

Αποτέλεσματα Χρήσης (Α-Β)  ( ζημιές ) 1.125.076,85 4.992.011,98

Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΕΓΙΟΓΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α.Δ.Τ  AH 091152

ΑΜ. Σ.Ο.Ε.Λ 25981 ΑΜ. ΔΣΑ 29500

Αρ Μ ΣΟΕΛ 125

Η ΟΡΚΩΤΟΣ  ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡ.ΠΑΡΙΣΗ 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 25221

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.

μέλος της Crowe Horwath International

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα

1) Η εταιρεία τέθηκε σε ασφαλιστική εκκαθάριση σύμφωνα με την υπ’αριθμό 7/29-3-2011 απόφαση  της Επιτροπής Πιατωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων  (Φ.Ε.Κ Νο 1706 / 4-3-2011).

2) Τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων Ε.Ι.1 Ενεργητικού « Χρεώστες Ασφαλίστρων», Ζ.Ι.2 Παθητικού «Δικαιούχοι προμηθειών παραγωγής», Ζ.Ι.3 Παθητικού «Πράκτορες και ασφαλειομεσίτες – λογαριασμοί τρεχούμενοι» και V.1  «Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη» θα τροποποιηθούν – 

μεταβληθούν περεταίρω κατά την πέμπτη χρήση της ασφαλιστικής εκκαθάρισης (περίοδος 1/4/2015  εως και 31/3/2016), λόγω του ότι βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη η διαδικασία ακυρώσεων των εκδοθέντων κατά την διάρκεια  λειτουργίας της εταιρείας συμβολαίων, τα οποία όμως επιστράφηκαν και  

επιστρέφονται ακόμα στην έδρα της εταιρείας, λόγω ανάκλησης της αδείας λειτουργίας της (ακυρώσεις παραγωγής πρακτόρων – συνεργατών της εταιρείας).

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους κ.κ Μετόχους της τελούσης υπό Ασφαλιστική Εκκαθάριση  εταιρείας «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α»

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2015

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Β. ΣΙΚΙΑΡΙΔΗΣ

Ο ΕΠΟΠΤΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ , 17/4/2015

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Έκθεση  επί των Οικονομικών Καταστάσεων  
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας  «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α Υπό Ασφαλιστική Εκκαθάριση», της οποίας η άδεια λειτουργίας της ανακλήθηκε με την υπ’ αριθμό 7/29-3-2011 απόφαση της ΕΠ.Ε.Ι.Α. και τέθηκε υπό ασφαλιστική εκκαθάριση. Οι οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 
1/4/2014-31/3/2015, αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 Μαρτίου 2015, την κατάσταση αποτελεσμάτων και το πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. 
Ευθύνη των οργάνων εκκαθάρισης για τις Οικονομικές Καταστάσεις  
Τα όργανα εκκαθάρισης  είναι υπεύθυνα  για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά  Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων Π.Δ 148/84 και το Ν.Δ 400/1970 «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως 
Ασφαλίσεως», όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που τα όργανα εκκαθάρισης καθορίζουν ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
Ευθύνη του  Ελεγκτή  
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον 
έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι 
επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που 
σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει 
επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τα όργανα της εκκαθάρισης, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε 
συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 
Βάση για Αρνητική Γνώμη  
Από το έλεγχο μας προέκυψαν τα παρακάτω θέματα: 
1) Οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της 31 Μαρτίου 2015 συντάχθηκαν με βάση την παραδοχή της συνέχισης της δραστηριότητας εκτός των περιπτώσεων: α) του λογαριασμού του Ενεργητικού ΣΤ.Ι.1 «Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός» ο οποίος και μόνο αυτός, έχει απεικονιστεί στη ρευστοποιήσιμη αξία του, 
σύμφωνα με την έκθεση εκτίμησης των πραγματογνωμόνων, οι οποίοι διορίσθηκαν με την υπ’ αριθμ’ 588/2011 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου και β) του λογαριασμού  του Παθητικού Γ.ΙΙ «Προβλέψεις ασφαλιστικών ζημιών», στον οποίο περιλαμβάνονταν προβλέψεις για μη δουλευμένα ασφάλιστρα, 
ποσού €10.871.401,99 οι οποίες μεταφέρθηκαν και περιλαμβάνονται στο λογαριασμό V. «Αποτελέσματα εις νέον». Όμως, η παραδοχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας (Going concern) δεν ισχύει για την εταιρεία αφού βρίσκεται σε καθεστώς εκκαθάρισης. Με  την υπ΄ αριθμ’ 7/29.3.2011 απόφαση 
του Δ.Σ της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (Φ.Ε.Κ Νο 1706/4-4-2011) ανακλήθηκε οριστικά η άδεια σύστασης και λειτουργίας της εταιρείας και τέθηκε σε ασφαλιστική εκκαθάριση με δέσμευση του συνόλου της περιουσίας της, η οποία συνιστά ασφαλιστική τοποθέτηση.2) Δεν τέθηκαν υπόψη μας 
εκτιμήσεις ειδικών ανεξάρτητων εκτιμητών για την τρέχουσα αξία των κονδυλίων Γ.Ι.1 «Γήπεδα – Οικόπεδα»  και Γ.Ι.2 «Κτίρια», τα οποία έχουν απεικονισθεί στη λογιστική τους αξία και ως εκ τούτου δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε την αξία στην οποία αυτά θα έπρεπε να απεικονισθούν. 3) Στο λογαριασμό Ε.Ι.5 
«Συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις», ποσού € 150.000,00, απεικονίζεται η αξία κτήσης μετοχών ανώνυμης εταιρείας μη εισηγμένης στο Χρηματιστήριο, οι οικονομικές καταστάσεις της οποίας δεν έχουν ελεγχθεί  από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές.  Η εταιρεία αυτή βρίσκεται σε εκκαθάριση. Κατά την εκτίμηση 
μας η σχηματισθείσα από την εταιρεία πρόβλεψη ποσού ευρώ 98.000,00 υπολείπεται κατά ευρώ 52.000,00 του ποσού που θα έπρεπε να είχε σχηματιστεί. Ο μη σχηματισμός της απαιτούμενης πρόβλεψης συνιστά  παρέκκλιση από τις λογιστικές αρχές, που  προβλέπονται από τον κωδ. Ν.2190/1920 και το ΕΓΛΣ,  με 
συνέπεια η αξία του λογαριασμού αυτού, τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα.  4) Δεν κατέστη δυνατή η επιβεβαίωση των κονδυλίων του Ισολογισμού Ε.Ι.1 «Χρεώστες ασφαλίστρων», Ζ.Ι.2 «Δικαιούχοι προμηθειών παραγωγής» και Ζ.Ι.3 «Πράκτορες 
και ασφαλειομεσίτες – λογ. Τρεχούμενοι», λόγω του ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη  η διαδικασία ακυρώσεων των εκδοθέντων, κατά την διάρκεια λειτουργίας της εταιρείας, συμβολαίων, με συνέπεια τα ανωτέρω κονδύλια να μην έχουν οριστικοποιηθεί. 5) Δεν κατέστη δυνατή η επιβεβαίωση των κονδυλίων του 
Ισολογισμού Ε.Ι.3 και Ζ.Ι.1 «Αντασφαλιστές»  λόγω ελλιπούς πληροφόρησης σχετικά με τις εκκρεμείς ζημίες, που οφείλεται στο ότι η διαδικασία αναγγελίας του Επικουρικού Κεφαλαίου Ν.Π.Ι.Δ στους αντασφαλιστές βρίσκεται σε εξέλιξη. 6) Τα κονδύλια του Ισολογισμού Ε.Ι.7 «Επιταγές  εισπρακτέες», Ε.ΙΙΙ.1 «Χρεώστες 
διάφοροι» και Ε.ΙΙΙ.1α«Απαιτήσεις από επανεισπράξεις» συνολικού ποσού €  7.876.734,64 κρίνονται επισφαλή. Κατά τη γνώμη μας θα έπρεπε να είχε σχηματισθεί ισόποση πρόβλεψη για  ζημία που θα προέκυπτε από την μη ρευστοποίηση τους. 7) Για το κονδύλι του Ισολογισμού Ε.Ι.8 «Επισφαλείς επίδικοι χρεώστες 
ασφαλίστρων» συνολικού ποσού € 7.882.900,68 για τις οποίες δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη για την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση των επίδικων αυτών απαιτήσεων. Με βάση τον έλεγχό μας εκτιμούμε ότι η σχηματισθείσα από την εταιρία πρόβλεψη ποσού ευρώ 7.000,00 υπολείπεται κατά € 
7.875.900,68, του ποσού που έπρεπε να έχει σχηματιστεί με συνέπεια, η αξία του λογαριασμού αυτού, τα Ίδια Κεφάλαια και τα αποτελέσματα της χρήσης να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα. 8) Δεν τέθηκε υπόψη μας Αναλογιστική Έκθεση Τεχνικών Αποθεμάτων (ΑΝ.Ε.Τ.Α) με ημερομηνία αναφοράς 31/3/2015 ή 
μελέτη εκτίμησης αποθεμάτων εκκρεμών ζημιών με την μέθοδο φάκελο προς φάκελο κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων διότι δεν έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία από το Επικουρικό Κεφάλαιο Ν.Π.Ι.Δ, με συνέπεια να μην είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε το σύνολο του λογαριασμού 
του Παθητικού Γ.ΙΙ «Προβλέψεις ασφαλίσεων ζημιών». 9) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της υπό εκκαθάριση εταιρείας έχουν περαιωθεί, οριστικά, με τακτικό έλεγχο από την Δ.Ο.Υ Μεγάλων Επιχειρήσεων μέχρι και την χρήση 2009, οι χρήσεις από 1.1.2010 έως 31.03.2011 και η περίοδος από 1.4.2011 έως 31.12.2011 
έχουν περαιωθεί με προσωρινό φορολογικό έλεγχο, ενώ η περίοδος από 1.1.2012 έως 31.3.2012, η χρήση από 1.4.2012 έως 31.3.2013 , η χρήση από 1.4.2013 έως 31.3.2014 καθώς και η χρήση από 1.4.2014 έως 31.3.2015 δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές. Επίσης, η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση 
των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων, που πιθανόν να καταλογισθούν σε μελλοντικό τακτικό φορολογικό έλεγχο για τις  χρήσεις από 1.1.2010 έως 31.03.2015 και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση.  Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση 
σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόσθετης πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. 
Αρνητική Γνώμη  
Κατά τη γνώμη μας, εξαιτίας της σημαντικότητας των θεμάτων  που  μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Αρνητική Γνώμη’, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις δεν παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α Υπό Ασφαλιστική 
Εκκαθάριση», κατά την 31 Μαρτίου 2015 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο  Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων Π.Δ 148/84 και τις διατάξεις των άρθρων του Ν.Δ 400/1970 «Περί 
Ιδιωτικής  Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως».   
Αναφορά επί  Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων  
Επαληθεύσαμε  τα απολογιστικά στοιχεία της πορείας των εργασιών της υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής εταιρείας «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α Υπό Ασφαλιστική Εκκαθάριση» για την 30/6/2014 κ’ 31/12/2014 τα οποία υποβλήθηκαν στην Αρμόδια Εποπτική Αρχή.  
  


