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ης

ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόμενης περιόδου

Ποσά κλειόμενης περιόδου
Γ.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Ι.

Α.

ΑΚΙΝΗΤΑ
1. Γήπεδα - Οικόπεδα
2. Κτίρια
Μείον: Αποσβέσεις

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι.

10.196.756,88
9.804.694,53
3.163.697,39

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο

2.311.290,00

III. Διαφορές αναπροσαρμογής
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας

6.640.997,14
16.837.754,02

ΙΙΙ. ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

λοιπών περιουσιακών στοιχείων

12.534.520,34

1. Μετοχές και άλλοι τίτλοι μεταβλητής απόδοσης και
μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων.
Μείον: Προβλέψεις υποτιμήσεως
2. Ομολογίες και λοιποί τίτλοι σταθερής απόδοσης
Μείον: Προβλέψεις υποτιμήσεως

IV. Αποθεματικά κεφάλαια

288.443,13
183.288,01
3.175.922,74

105.155,12

1.471.669,94

1.704.252,80

1. Τακτικό αποθεματικό

304.254,99
1.595.648,12

Μείον: Ζημιά υποτιμήσεως συμμετοχών προς συμψ/μό
3. Ειδικά αποθεματικά

6. Καταθέσεις προθεσμίας και δεσμευμένες σε
πιστωτικά ιδρύματα

4.581.414,31
6.390.822,23

Σύνολο επενδύσεων (ΓΙ+ΓΙΙΙ)
Ε.

V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1. Χρεώστες ασφαλίστρων

Μείον: Προβλέψεις

989.326,14
150.000,00
322.280,02

Γ.

Σύνολο απαιτήσεων (ΕΙ+ΕΙΙΙ)

9.063.199,69

Εταιρείας

Αντασφαλιστών

26.137.355,48

989.326,14

2.480.146,21
13.362.141,38

Ζ.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1. Αντασφαλιστές

1.301.164,28
4.686.695,06
5.987.859,34

1.074.358,21
825.207,80
150.473,45
255.597,79
2.305.637,25

2. Δικαιούχοι προμηθειών παραγωγής
3. Πράκτορες και ασφαλειομεσιτές - λογ/μοι τρεχούμενοι
4α. Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες

19.350.000,72
ΙV. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
3. Λοιπά πιστωτικά ιδρύματα

ΣΤ.
Ι.

Σύνολο
27.126.681,62

4.062.394,80
2.487.146,21
7.000,00

ΙΙΙ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1α. Απαιτήσεις από επανεισπράξεις

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ) ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
ΙΙ. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ
3. Προβλέψεις για εκκρεμείς αποζημιώσεις

Ι.
1. Χρεώστες διάφοροι

4.532.598,23

5.357.994,21

3. Αντασφαλιστές
5. Συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις
6. Γραμμάτια εισπρακτέα
7α. Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες
8. Επισφαλείς - επίδικοι χρεώστες ασφαλίστρων

Υπόλοιπο ζημιών εις νέον

23.228.576,25

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Ι.

1.291.393,13
41.380,71
1.250.012,42

1.339.844,25

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
1. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός
2. Μεταφορικά μέσα

17.223,50
22.300,00
39.523,50

V. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
2. Ασφαλιστικοί οργανισμοί

1.989.523,03
513.290,97
2.246.145,30
4.748.959,30

4. Πιστωτές διάφοροι
ΙΙ. Χρηματικά διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως

13.592,18
1.952.629,46
1.966.221,64

Σύνολο λοιπών στοιχείων ενεργητικού (ΣΤΙ + ΣΤΙΙ)

2.005.745,14

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Ε+ΣΤ)

44.584.322,11

Σύνολο Υποχρεώσεων (I+ΙV+V)

8.394.440,80

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Z)

44.584.322,11

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :
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 / 4-4-2011).
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 πρώτη χρήση της ασφαλιστικής εκκαθάρισης (περίοδος 1/4/2011 έως και 31/3/2012), 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).

ΜΕΛΙΣΣΙΑ, 2/4/2012

Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΕΓΙΟΓΛΟΥ
ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΜ. Σ.Ο.Ε.Λ 25981

Ο ΕΠΟΠΤΗΣ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Β.ΣΙΚΙΑΡΙΔΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΜ/ΔΣΑ 29500

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΑΘΗΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ
Α.Δ.Τ AH 091152

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ Μετόχους της τελούσης υπό Ασφαλιστική Εκκαθάριση εταιρείας «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α»
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τoν ανωτέρω Ισολογισμό Έναρξης Εκκαθάρισης της εταιρείας «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α Υπό Ασφαλιστική Εκκαθάριση» κατά την 31/3/2011, της οποίας η άδεια λειτουργίας ανακλήθηκε με την υπ’ αριθμ’ 7/29-3-2011
απόφαση της ΕΠ.Ε.Ι.Α. και τέθηκε σε ασφαλιστική εκκαθάριση.
Ευθύνη των οργάνων εκκαθάρισης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Τα όργανα εκκαθάρισης είναι υπεύθυνα για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτού του Ισολογισμού 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 του Ισολογισμού
έναρξης απαλλαγμένου από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτού του Ισολογισμού έναρξης 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 ο Ισολογισμός έναρξης είναι απαλλαγμένος από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη
διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στον Ισολογισμό έναρξης. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης
των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας του Ισολογισμού έναρξης, 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 του Ισολογισμού 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 του Ισολογισμού έναρξης. 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) Ο ανωτέρω Ισολογισμός έναρξης της 31ης Μαρτίου 2011 συντάχθηκε με βάση την παραδοχή της συνέχισης της δραστηριότητας εκτός των περιπτώσεων: α) των λογαριασμών του Ενεργητικού ΣΤ.Ι.1 «Έπιπλα και λοιπός
εξοπλισμός» και ΣΤ.Ι.2 «Μεταφορικά μέσα» τα οποία και μόνον αυτά, έχουν απεικονιστεί στη ρευστοποιήσιμη αξία τους, 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 «Συμμετοχικού
ενδιαφέροντος επιχειρήσεις», ποσού € 150.000,00, απεικονίζεται η αξία κτήσης μετοχής ανώνυμης εταιρείας μη εισηγμένης στο Χρηματιστήριο, οι οικονομικές καταστάσεις της οποίας δεν έχουν ελεγχτεί από Ορκωτούς Ελεγκτές
Λογιστές. Η εσωτερική λογιστική αξία των μετοχών αυτών ανέρχεται συνολικά στο ποσό των € 52.000,00 περίπου. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Ασφαλιστικών
Επιχειρήσεων Π.Δ 148/84, δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη υποτίμησης των μετοχών αυτών για την προκύπτουσα διαφορά ποσού €100.000,00 περίπου, με συνέπεια η αξία του λογαριασμού αυτού 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 Επικουρικoύ Κεφαλαίου Ν.Π.Ι.Δ στους
αντασφαλιστές βρίσκεται σε εξέλιξη. 6) Τα κονδύλια του Ισολογισμού Ε.Ι.6 «Γραμμάτια εισπρακτέα» Ε.Ι.7α «Επιταγές εισπρακτέες – μεταχρονολογημένες», Ε.ΙΙΙ.1 «Χρεώστες διάφοροι» και Ε.ΙΙΙ.1α«Απαιτήσεις από επανεισπράξεις»
συνολικού ποσού €10.372.534,16 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 € 2.487.146,21, 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 € 7.000,00 υπολείπεται κατά € 2.480.146,21, του ποσού που έπρεπε να έχει σχηματιστεί, με συνέπεια, η αξία των απαιτήσεων από επισφαλείς επίδικους χρεώστες
ασφαλίστρων και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά € 2.480.146,21.8) Δεν τέθηκε υπόψη μας Αναλογιστική Έκθεση Τεχνικών Αποθεμάτων (ΑΝ.Ε.ΤΑ) με ημερομηνία αναφοράς 31 Μαρτίου 2011, 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, ενώ οι χρήσεις από 1.1.2010 έως 31.12.2010 και από 1.1.2011 έως 31.3.2011 έχουν περαιωθεί με προσωρινό φορολογικό έλεγχο. Επειδή, τα φύλλα, τόσο του
τακτικού έλεγχου (χρήσεις 2007, 2008 και 2009), όσο και του προσωρινού ελέγχου (1.1.2010 – 31.12.2010 και 1.1.2011- 31.3.2011) κοινοποιήθηκαν στην εταιρεία σε μεταγενέστερο χρόνο από την ημερομηνία σύνταξης του
Ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης της 31 Μαρτίου 2011 , οι πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις που καταλογίσθηκαν, συνολικού ποσού € 4.400.000,00, περίπου, λογιστικοποιήθηκαν σε μεταγενέστερη χρήση. Το γεγονός αυτό
είχε σαν συνέπεια τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά το παραπάνω ποσό των € 4.400.000,00 και οι υποχρεώσεις από φόρους – τέλη να εμφανίζονται ισόποσα μειωμένες. 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 31.12.2010 και από 1.1.2011 έως 31.3.2011 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’, ο ανωτέρω Ισολογισμός έναρξης Εκκαθάρισης δεν παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την
οικονομική θέση της Εταιρείας «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α Υπό Ασφαλιστική Εκκαθάριση », κατά την 31 Μαρτίου 2011 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.
Η σύνταξη των ανωτέρων οικονομικών καταστάσεων έγινε, σύμφωνα με τα λογιστικά δεδομένα που είχαν αποτυπωθεί στα βιβλία της εταιρείας από την πρώην Διοίκησή της και τα οποία παρελήφθησαν από τα όργανα εκκαθάρισης,
εκτός των περιπτώσεων που μνημονεύονται στο θέμα ένα (1) της παραγράφου «Βάση για Αρνητική Γνώμη». Τα δεδομένα αυτά για τις χρήσεις 2010 (1.1.2010 – 31.12.2010) και από 1.1.2011 έως 31.3.2011, δεν έχουν ελεγχθεί από
Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και δεν έχουν τύχει της έγκρισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2014
Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
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