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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση
χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2021, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος,
μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς
και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε
ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021, 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.
Βάση γνώμης
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 χρηματοοικονομικών
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 χρηματοοικονομικών 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 τη γνώμη μας.
Σημαντικότερα θέματα ελέγχου
Τα σημαντικότερα θέματα ελέγχου είναι εκείνα τα θέματα που, κατά την επαγγελματική μας κρίση, ήταν
εξέχουσας σημασίας στον έλεγχό μας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ελεγχόμενης
χρήσεως. Τα θέματα αυτά και οι σχετιζόμενοι κίνδυνοι ουσιώδους ανακρίβειας αντιμετωπίστηκαν στο
πλαίσιο του ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ως σύνολο, για τη διαμόρφωση της γνώμης
μας επί αυτών και δεν εκφέρουμε ξεχωριστή γνώμη για τα θέματα αυτά.
Σ’ αυτό το πλαίσιο περιγράφουμε ακολούθως πως ο έλεγχός μας αντιμετώπισε το κάθε θέμα.

Έχουμε εκπληρώσει τα καθήκοντα που περιγράφονται στην ενότητα «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων» της έκθεσής μας, περιλαμβανομένων αυτών που σχετίζονται με τα
σημαντικότερα θέματα ελέγχου. Ως εκ τούτου, ο έλεγχός μας περιέλαβε τη διενέργεια διαδικασιών που
σχεδιάστηκαν ώστε ν’ ανταποκρίνονται στους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων. Τα αποτελέσματα των ελεγκτικών μας διαδικασιών, περιλαμβανομένων των διαδικασιών που
διενεργήθηκαν επί των κατωτέρω θεμάτων, παρέχουν τη βάση για τη γνώμη μας επί των συνημμένων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Σημαντικότερα θέματα ελέγχου

Πώς ο έλεγχός μας αντιμετώπισε
σημαντικότερα θέματα ελέγχου

Εκτίμηση των προβλέψεων εκκρεμών
αποζημιώσεων ασφαλίσεων κλάδου ζημιών

Μεταξύ άλλων, έχουμε διενεργήσει τις
ακόλουθες ελεγκτικές εργασίες:

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021, η Εταιρεία έχει
αναγνωρίσει υποχρεώσεις για προβλέψεις
εκκρεμών αποζημιώσεων ασφαλίσεων κλάδου
ζημιών συνολικής αξίας € 527 εκ..



Κατανοήσαμε τη διαδικασία υπολογισμού
των προβλέψεων εκκρεμών αποζημιώσεων
ασφαλίσεων ζημιών



Αξιολογήσαμε την επάρκεια της πρόβλεψης
εκκρεμών αποζημιώσεων με
δειγματοληπτικές διαδικασίες που
περιλαμβάνουν:

Στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτίμησης των
υποχρεώσεων για προβλέψεις αποζημιώσεων
των ασφαλίσεων ζημιών, η διοίκηση της
Εταιρείας έχει χρησιμοποιήσει σημαντικές
κρίσεις, εκτιμήσεις και παραδοχές (μελλοντικός
διακανονισμός ζημιών, μελλοντικά γεγονότα)
αφού ο υπολογισμός τους απαιτεί εκτίμηση από
την Διοίκηση των πιθανών αποζημιώσεων που
θα πληρωθούν στους ασφαλισμένους. Η Εταιρεία
χρησιμοποιεί εξωτερικούς και εσωτερικούς
νομικούς σύμβουλους για την εκτίμηση των
υποχρεώσεων που θα διακανονιστούν στο
δικαστήριο καθώς και άλλους εμπειρογνώμονες
όπου κρίνεται αναγκαίο.
Επιπρόσθετα, η αξιολόγηση της επάρκειας των
προβλέψεων εκκρεμών αποζημιώσεων απαιτεί
τη χρήση των κατάλληλων αναλογιστικών
μεθοδολογιών και υπολογισμών,
περιλαμβάνοντας τον υπολογισμό ζημιών που
μπορεί να έχουν πραγματοποιηθεί αλλά δεν
έχουν ακόμα αναγγελθεί.
Καθώς το ποσό των προβλέψεων εκκρεμών
αποζημιώσεων ασφαλίσεων ζημιών είναι
σημαντικό και ο υπολογισμός τους προϋποθέτει
την χρήση σημαντικών παραδοχών και
εκτιμήσεων, θεωρούμε το θέμα ως ένα από τα
σημαντικότερα θέματα ελέγχου.
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τα



-

την αποστολή επιστολών προς τους
δικηγόρους που χειρίζονται
συγκεκριμένες δικαστικές υποθέσεις και
τη μελέτη των απαντητικών επιστολών
με σκοπό την ενημέρωσή μας για τυχόν
εξελίξεις και την εκτίμησή τους ως προς
την έκβαση αυτών

-

τον έλεγχο των φακέλων ζημιών και την
ανάλυση της κάθε υπόθεσης εντός του
δείγματος με βάση το υποστηρικτικό
υλικό (δικαστικά έγγραφα, εκτιμήσεις
των εξωτερικών πραγματογνωμόνων και
της Νομικής Υπηρεσίας της εταιρείας).
Σχετικά με τον έλεγχο της επάρκειας των
προβλέψεων ζημιών που έχουν συμβεί
αλλά δεν έχουν αναγγελθεί (IBNR),
αξιολογήσαμε την καταλληλόλητα της
μεθοδολογίας, τα αναλογιστικά μοντέλα και
τη λογικότητα των εκτιμήσεων που έχουν
χρησιμοποιηθεί από την Εταιρεία,
εμπλέκοντας στις εν λόγω διαδικασίες
εξειδικευμένους αναλογιστές μας. Η
εκτίμηση της Εταιρείας πραγματοποιείται
από το αναλογιστικό τμήμα της, του οποίου

Οι σχετικές γνωστοποιήσεις της Εταιρείας
περιλαμβάνονται στις σημειώσεις 3.14, 4.1 και
27 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Εκτίμηση των μαθηματικών αποθεμάτων που
απορρέουν από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια
κλάδου Ζωής και Υγείας
Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021, οι υποχρεώσεις
των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, περιλαμβάνουν
το εκτιμώμενο κόστος διακανονισμού των
παροχών και αποζημιώσεων που σχετίζονται με
τα συμβόλαια ασφαλίσεων ζωής και υγείας
μακράς διάρκειας, και ανέρχονται σε € 148 εκ..
Στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτίμησης αυτών
των υποχρεώσεων, η διοίκηση της Εταιρείας έχει
χρησιμοποιήσει πλήθος παραδοχών, οι
σημαντικότερες εκ των οποίων αφορούν το
αναμενόμενο επίπεδο θνησιμότητας, το
ποσοστό ακυρωσιμότητας συμβολαίων, το
επίπεδο νοσηρότητας, τις αποδόσεις των
επενδύσεων που υποστηρίζουν τις ασφαλιστικές
υποχρεώσεις, κινήσεις επιτοκίων και το ποσοστό
αύξησης των εξόδων διαχείρισης.
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αξιολογήσαμε το επίπεδο γνώσεων,
δεξιοτήτων και αντικειμενικότητας ως προς
τη διενέργεια αυτών των υπολογισμών. Με
τη συνδρομή των εξειδικευμένων
αναλογιστών μας, εξετάσαμε τις
αναλογιστικές μεθόδους για κάθε κλάδο
ασφάλισης και αναπτύξαμε λογικά εύρη
εκτιμήσεων αποθεμάτων αξιολογώντας την
καταλληλότητα των εξαγόμενων μοτίβων
εξέλιξης πραγματοποιώντας αναλύσεις
σύγκρισης εκτιμώμενων ενάντια σε
πραγματικές ζημιές και συγκρίνοντας τις
πραγματικές πληρωθείσες ζημιές του 2021
με αυτές που ανέμεναν για το 2021.


Αξιολογήσαμε τις εκτιμήσεις και τις
παραδοχές της διοίκησης για τον
υπολογισμό της πρόβλεψης συγκρίνοντας
για ένα δείγμα εκκρεμών αποζημιώσεων τις
πληρωμές που έγιναν μεταγενέστερα της
31ης Δεκεμβρίου 2021 με τις προβλέψεις
που είχαν υπολογιστεί κατά το 2021 για τις
ίδιες απαιτήσεις.



Αξιολογήσαμε την επάρκεια των
γνωστοποιήσεων στις σημειώσεις των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Μεταξύ άλλων, έχουμε διεκπεραιώσει τις
ακόλουθες διαδικασίες:


Εξετάσαμε τη διαδικασία του υπολογισμού
των μαθηματικών αποθεμάτων.



Αξιολογήσαμε τη μεθοδολογία και τις
βασικές παραδοχές που χρησιμοποιεί το
αναλογιστικό τμήμα της Εταιρείας , στην
εκτίμηση των μαθηματικών αποθεμάτων,
μέσω της συμμετοχής εξειδικευμένων
αναλογιστών στην ελεγκτική ομάδα.



Πραγματοποιήσαμε διαδικασίες
ανεξάρτητης επαλήθευσης των
μαθηματικών αποθεμάτων και των
υποδειγμάτων πρόβλεψης χρηματοροών,
σε δειγματοληπτική βάση,
συμπεριλαμβάνοντας αναλυτικούς
ανεξάρτητους επανυπολογισμούς σε
επιλεγμένα συμβόλαια και προϊόντα, ώστε

Λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα των
αναλογιστικών υπολογισμών, το γεγονός ότι η
χρησιμοποίηση των ως άνω παραδοχών στο
πλαίσιο της αναγνώρισης υποχρεώσεων αυτών
απαιτεί σημαντικό βαθμό κρίσης από τη
διοίκηση, και τη σημαντικότητα του αντίστοιχου
κονδυλίου, αξιολογήσαμε την εκτίμηση των
μαθηματικών αποθεμάτων ως ένα εκ των
σημαντικότερων θεμάτων ελέγχου.
Οι σχετικές γνωστοποιήσεις της Εταιρείας
περιλαμβάνονται στις σημειώσεις 3.14, 4.1 και
27 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

να εκτιμήσουμε τη λογικότητα των
υπολογισμών της Εταιρείας.


Ελέγξαμε την πληρότητα και την ακρίβεια
των στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν για
την εκτίμηση των μελλοντικών
χρηματοροών και για τις εμπειρικές μελέτες
που υποστηρίζουν τις αναλογιστικές
παραδοχές που χρησιμοποιεί η Εταιρεία.



Αξιολογήσαμε την επάρκεια των
γνωστοποιήσεων στις σημειώσεις των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων
σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Διεθνών
Χρηματοοικονομικών Προτύπων Αναφοράς.

Άλλες πληροφορίες
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνονται στην
Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά στην “Έκθεση
επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων”, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών.
Η γνώμη μας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν
εκφράζουμε με τη γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών.
Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να
αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν οι άλλες πληροφορίες
είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά
τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε
εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες
πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να
αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό.
Ευθύνες της διοίκησης και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση επί των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και
για εκείνες τις δικλίδες 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.
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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 αρχής 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 προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες.
Η Επιτροπή Ελέγχου (άρθ. 44 Ν. 4449/2017) της Εταιρείας έχει 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 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 χρηματοοικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με
βάση αυτές τις χρηματοοικονομικές 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 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 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 χρηματοοικονομικών 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
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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 την διακυβέρνηση, 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.
Επιπλέον, δηλώνουμε προς τους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση ότι έχουμε συμμορφωθεί με τις
σχετικές απαιτήσεις δεοντολογίας περί ανεξαρτησίας και γνωστοποιούμε προς αυτούς όλες τις σχέσεις
και άλλα θέματα που μπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι επηρεάζουν την ανεξαρτησία μας και τα σχετικά
μέτρα προστασίας, όπου συντρέχει περίπτωση.
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
ελεγχόμενης χρήσεως και ως εκ τούτου αποτελούν τα σημαντικότερα θέματα ελέγχου.
Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
1. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου
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:
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με
τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής
αντιστοιχεί με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την
31.12.2021.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία . και το περιβάλλον της,
δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της
Συμβουλίου.
2. Συμπληρωματική Έκθεση προς την Επιτροπή Ελέγχου
Η γνώμη μας επί των συνημμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι συνεπής με τη
Συμπληρωματική Έκθεσή μας προς την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, που προβλέπεται από το άρθρο
11 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αριθ. 537/2014.
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3. Παροχή μη ελεγκτικών υπηρεσιών
Δεν παρείχαμε στην Εταιρεία μη ελεγκτικές υπηρεσίες που απαγορεύονται σύμφωνα με το άρθρο 5 του
κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αριθ. 537/2014.
4. Διορισμός Ελεγκτή
Διοριστήκαμε για πρώτη φορά ως Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές της Εταιρείας με την από 29/5/2020
απόφαση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων. Έκτοτε ο διορισμός μας ανανεώθηκε
και για το επόμενο έτος με βάση τη λαμβανόμενη απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των.
Αθήνα, 30 Ιουνίου 2022
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
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