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Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της D.A.S. Hellas Ανώνυμη
Ασφαλιστική Εταιρία Γενικής Νομικής Προστασίας (η «Εταιρεία») που αποτελούνται
από την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2017, τις
Καταστάσεις Συνολικού Εισοδήματος, Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και Ταμειακών
Ροών της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και Σημειώσεις που
περιλαμβάνουν περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές
πληροφορίες.
Κατά τη γνώμη μας, οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από
κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση της D.A.S. Hellas Ανώνυμη
Ασφαλιστική Εταιρία Γενικής Νομικής Προστασίας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017 και τη
χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την
ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς,
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και συνάδουν με τις
κανονιστικές απαιτήσεις του Κ.Ν. 2190/1920.

Βάση Γνώμης
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής (ΔΠΕ),
όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας σύμφωνα
με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στο τμήμα της έκθεσής μας «Ευθύνες
Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων». Είμαστε
ανεξάρτητοι από την Εταιρεία σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για
Επαγγελματίες Λογιστές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Λογιστών,
όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, και τις απαιτήσεις
δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχό μας επί των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις άλλες 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 τη γνώμη μας.

Σημαντικότερα Θέματα Ελέγχου
Τα σημαντικότερα θέματα ελέγχου είναι εκείνα τα θέματα που, κατά την επαγγελματική
μας κρίση, ήταν εξέχουσας σημασίας για τον έλεγχό μας επί των Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης. Τα θέματα αυτά και οι σχετιζόμενοι κίνδυνοι
ουσιώδους ανακρίβειας αντιμετωπίστηκαν στο πλαίσιο του ελέγχου των
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ως σύνολο, και για τη διαμόρφωση της γνώμης
μας επί αυτών και δεν εκφέρουμε ξεχωριστή γνώμη για τα θέματα αυτά.
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Σημαντικό θέμα ελέγχου

Πως εξετάστηκε το θέμα
κατά τον έλεγχό μας
Εκτιμήσεις προβλέψεων εκκρεμών αποζημιώσεων
Η Εταιρεία έχει σχηματίσει την 31 Δεκεμβρίου
2017 προβλέψεις για εκκρεμείς
αποζημιώσεις από ασφαλιστήρια συμβόλαια
ζημιών ύψους ΕΥΡΩ 4 591 807 (ΕΥΡΩ
5 626 141 την 31 Δεκεμβρίου 2016), οι
οποίες περιλαμβάνονται στο κονδύλι
Τεχνικές ασφαλιστικές προβλέψεις,
αντιπροσωπεύοντας το 46% των συνολικών
υποχρεώσεων. Περισσότερες πληροφορίες
αναφέρονται στη σημείωση 23 επί των
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
Οι ασφαλιστικές προβλέψεις για εκκρεμείς
αποζημιώσεις συμπεριλαμβανομένης της
εκτίμησης κόστους γενικών εξόδων για
διακανονισμό εκκρεμών αποζημιώσεων
αντιπροσωπεύουν εκτιμήσεις για τις
μελλοντικές ταμειακές ροές που θα
προκύψουν από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια
του κλάδου Γενικής Νομικής Προστασίας.
Η εκτίμηση των προβλέψεων για εκκρεμείς
αποζημιώσεις στον κλάδο Γενικής Νομικής
Προστασίας εμπεριέχει υψηλό βαθμό
υποκειμενικότητας, ιδιαίτερα όσον αφορά το
τελικό ποσό εξόδων που θα απαιτηθούν
μέχρι τον οριστικό διακανονισμό των
εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων.
Επίσης η αξιολόγηση της επάρκειας των
προβλέψεων εκκρεμών αποζημιώσεων (Τεστ
Επάρκειας) απαιτεί την χρήση των
κατάλληλων αναλογιστικών μεθοδολογιών
και υπολογισμών που περιλαμβάνουν
υποκειμενικές παραδοχές, όπως για
παράδειγμα την μέθοδο υπολογισμού των
ζημιών που έχουν επέλθει αλλά δεν έχουν
αναγγελθεί, καθώς και τα μοτίβα εξέλιξης του
τελικού κόστους ζημιών.
Δεδομένης της σημαντικότητας του σχετικού
κονδυλίου και του επιπέδου της κρίσης που
απαιτείται, θεωρήσαμε πως οι ασφαλιστικές
προβλέψεις για εκκρεμείς αποζημιώσεις είναι
ένα από τα σημαντικότερα θέματα του
ελέγχου μας.

Η ελεγκτική μας προσέγγιση σε σχέση με το
θέμα αυτό περιλάμβανε την εξέταση του
σχεδιασμού και της λειτουργικής
αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων
ελέγχου που σχετίζονται με τον καθορισμό των
προβλέψεων για εκκρεμείς αποζημιώσεις και
την εκτίμηση της επάρκειας αυτών, καθώς και
ουσιαστικές και λεπτομερείς ελεγκτικές
διαδικασίες.
Οι διαδικασίες μας στις εσωτερικές δικλίδες
ελέγχου επικεντρώθηκαν στις δικλίδες που
αφορούν, την μεθοδολογία και τις
εξουσιοδοτήσεις για το σχηματισμό των
προβλέψεων για εκκρεμείς αποζημιώσεις από
τους υπευθύνους διακανονισμού ζημιών.
Επίσης, περιλάμβαναν την αξιολόγηση των
προβλέψεων εκκρεμών αποζημιώσεων σε
σχέση με τις σχετικές πολιτικές της Εταιρείας και
σύγκριση με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται
στους φακέλους αποζημιώσεων σε
δειγματοληπτική βάση.
Με την συνεργασία των ειδικών
εμπειρογνωμόνων - αναλογιστών μας,
διενεργήσαμε τις ακόλουθες βασικές ελεγκτικές
διαδικασίες:
Αξιολόγηση των αναλογιστικών εκθέσεων
αναφορικά με την λογικότητα των παραδοχών
και την καταλληλόλητα των μεθοδολογιών που
χρησιμοποιήθηκαν, βάσει διεθνών
αναλογιστικών πρακτικών, εσωτερικών οδηγιών
και πολιτικών της Εταιρείας.

— Ανεξάρτητος επανυπολογισμός της
εκτίμησης του τελικού κόστους των
αποζημιώσεων και της επάρκειας των
προβλέψεων για εκκρεμείς αποζημιώσεις για
τον κλάδο Γενικής Νομικής Προστασίας.
— Σύγκριση των υποκείμενων στοιχείων και
δεδομένων που περιλαμβάνονται στα
μοντέλα εκτίμησης επάρκειας με τα
αναλυτικά δεδομένα των μητρώων
εκκρεμών αποζημιώσεων.
— Ανάλυση και σχολιασμός στις κυριότερες και
μη αναμενόμενες μεταβολές και
διακυμάνσεις καθώς και τυχόν σημαντικές
μεταβολές στις παραδοχές και μεθοδολογία
υπολογισμού σε σχέση με την προηγούμενη
χρήση.
— Αξιολόγηση της επάρκειας και της
καταλληλόλητας των γνωστοποιήσεων στη
σχετική σημείωση των
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
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Ευθύνη της Διοίκησης και των Υπευθύνων για τη Διακυβέρνηση επί των
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, και τις σχετικές κανονιστικές απαιτήσεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως και για
εκείνες τις δικλείδες εσωτερικού ελέγχου, που η Διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες
ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων,
απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών 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 βάσης
της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η Διοίκηση είτε προτίθεται να
ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη
ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσει σε αυτές τις ενέργειες.
Οι υπεύθυνοι για τη διακυβέρνηση έχουν την ευθύνη εποπτείας της διαδικασίας
χρηματοοικονομικής αναφοράς της Εταιρείας.

Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις στο σύνολό 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 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.
Στα πλαίσια 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

χρηματοοικονομικές 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
δικλείδων εσωτερικού ελέγχου.

— Κατανοούμε τις δικλείδες 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 δικλείδων
εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.

— Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν
και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που
έγιναν από τη Διοίκηση.
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— Καταλήγουμε σε συμπέρασμα για την καταλληλότητα της χρήσης από τη Διοίκηση

της λογιστικής βάσης της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά
τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το αν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με
γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς
την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητα της. Αν συμπεράνουμε
ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή
να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις επί των
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ή, αν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι
ανεπαρκείς, να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματα 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

Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των
γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που
επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, το
σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά
ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις
δικλείδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.
Από τα θέματα που γνωστοποιήθηκαν στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση,
καθορίζουμε τα θέματα εκείνα που ήταν εξέχουσας σημασίας για τον έλεγχο των
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης και ως εκ τούτου
αποτελούν τα σημαντικότερα θέματα ελέγχου. Περιγράφουμε τα θέματα αυτά στην
έκθεση ελεγκτή, εκτός εάν νόμος ή κανονισμός αποκλείει τη δημοσιοποίηση ενός
θέματος ή όταν, σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, διαπιστώσουμε ότι ένα θέμα δε θα
έπρεπε να γνωστοποιηθεί με την έκθεση μας, διότι ενεργώντας κατ’ αυτό τον τρόπο θα
αναμενόταν εύλογα ότι οι αρνητικές επιπτώσεις θα υπερτερούσαν από τα οφέλη
δημοσίου συμφέροντος μιας τέτοιας δημοσιοποίησης.

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
1.

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης του Διοικητικού
Συμβουλίου. Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του Άρθρου 2 (μέρος
Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι:
(α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί
σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις του Άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 και το
περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της
χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017.
(β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την Εταιρεία και το
περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδη σφάλματα στην Έκθεση του
Διοικητικού Συμβουλίου.
2.

Συμπληρωματική Έκθεση προς την Επιτροπή Ελέγχου

Η γνώμη μας επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων είναι συνεπής με τη
Συμπληρωματική Έκθεση μας προς την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας με
ημερομηνία 30 Μαΐου 2018, που προβλέπεται από το άρθρο 11 του Κανονισμού αριθ.
537/2014 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).
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3.

Παροχή μη Ελεγκτικών Υπηρεσιών

Δεν παρείχαμε στην Εταιρεία μη ελεγκτικές υπηρεσίες οι οποίες απαγορεύονται
σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού αριθ. 537/2014 της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΕΕ). Επίσης, παραμείναμε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία κατά τη διενέργεια του
ελέγχου μας.
Κατά τη διάρκεια της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 δεν έχουμε παράσχει
μη ελεγκτικές υπηρεσίες στην Εταιρεία.
4.

Διορισμός Ελεγκτή

Διοριστήκαμε για πρώτη φορά ως Ορκωτοί Ελεγκτές της Εταιρείας με την από
21 Απριλίου 2015 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
Έκτοτε ο διορισμός μας έχει αδιαλείπτως ανανεωθεί για μια συνολική περίοδο 3 ετών
με βάση τις κατ’ έτος λαμβανόμενες αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των
Μετόχων.
Αθήνα, 13 Ιουλίου 2018
KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ
ΑΜ ΣΟΕΛ 114

Φίλιππος Κάσσος, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΑΜ ΣΟΕΛ 26311
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