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Εισαγωγή

Ο Έφορος Ασφαλίσεων (ο «Έφορος»), με βάση τις εξουσίες που παρέχονται σε αυτόν από το
άρθρο 74(2) του περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων
Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2016 («ο Νόμος»), αποφάσισε όπως εκδώσει τις πιο κάτω Οδηγίες
όσον αφορά την Έκθεση Ελεγκτών που υποβάλλεται μαζί με την Έκθεση Φερεγγυότητας και
Χρηματοοικονομικής Κατάστασης («ΕΦΧΚ»).
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Οδηγίες
1. Στα πλαίσια του ετήσιου ελέγχου τους οι ελεγκτές ελέγχουν και εκφράζουν γνώμη για τα πιο
κάτω Ποσοτικά Υποδείγματα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του Εκτελεστικού
Κανονισμού (EE) 2015/2452 της Επιτροπής της 2ας Δεκεμβρίου 2015:


S.02.01.02 – Ισολογισμός



S.12.01.02 - Τεχνικές προβλέψεις ασφαλίσεων ζωής και ασφαλίσεων ασθενείας
τύπου SLT



S.17.01.02 - Τεχνικές προβλέψεις ασφαλίσεων ζημιών



S.23.01.01 - Ίδια κεφάλαια



S.23.01.22 - Ίδια κεφάλαια



S.25.01.21 - Κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας - για επιχειρήσεις βάσει της
τυποποιημένης μεθόδου



S.25.01.22

-

Κεφαλαιακή

απαίτηση

φερεγγυότητας

-

για

ομίλους

που

χρησιμοποιούν την τυποποιημένη μέθοδο


S.28.01.01 - Ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση - Δραστηριότητες ασφάλισης ή
αντασφάλισης μόνο στον κλάδο ζωής ή μόνο στον κλάδο ζημιών



S.28.02.01 - Ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση - Δραστηριότητες ασφάλισης τόσο
στον κλάδο ζωής όσο και στον κλάδο ζημιών



S.32.01.22 - Επιχειρήσεις στο πλαίσιο του ομίλου
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2. Οι ελεγκτές εκφέρουν γνώμη κατά πόσο οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα πιο
πάνω Ποσοτικά Υποδείγματα της ΕΦΧΚ έχουν ετοιμαστεί, από όλες τις ουσιώδεις απόψεις,
σύμφωνα με τον Νόμο, τους σχετικούς Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) της
Επιτροπής, τους σχετικούς Εκτελεστικούς Κανονισμούς (ΕΕ) της Επιτροπής καθώς και τις
σχετικές Οδηγίες του Εφόρου.
3. Οι πιο κάτω πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ΕΦΧΚ ορίζονται για τους σκοπούς
αυτών των Οδηγιών ως «Άλλες Πληροφορίες»:
Περιγραφικά μέρη της ΕΦΧΚ:


Δραστηριότητα και επιδόσεις



Αποτίμηση για σκοπούς φερεγγυότητας



Διαχείριση κεφαλαίων



Έκθεση φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης του ομίλου Δραστηριότητα και επιδόσεις, Αποτίμηση για σκοπούς φερεγγυότητας και
Διαχείριση κεφαλαίων

Ποσοτικά Υποδείγματα (που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του Εκτελεστικού
Κανονισμού (EE) 2015/2452 της Επιτροπής της 2ας Δεκεμβρίου 2015):


S.05.01.02

-

Ασφάλιστρα,

αποζημιώσεις

και

δαπάνες

ανά

κατηγορία

δραστηριοτήτων


S.05.02.01 - Ασφάλιστρα, αποζημιώσεις και δαπάνες ανά χώρα



S.19.01.21 - Αποζημιώσεις από ασφαλίσεις ζημιών

4. Σε ό,τι αφορά τις «Άλλες Πληροφορίες», η ευθύνη των ελεγκτών είναι να τις διαβάζουν, έτσι
ώστε να αξιολογήσουν και να αναφέρουν στην Έκθεσή τους, κατά πόσο αυτές δεν
συνάδουν ουσιωδώς με τα σχετικά στοιχεία της ΕΦΧΚ και με τη γνώση που έχουν
αποκτήσει κατά τη διάρκεια του ελέγχου ή κατά πόσο είναι ουσιωδώς εσφαλμένες.
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Έναρξη ισχύος

Οι Οδηγίες αυτές ισχύουν για τους ετήσιους ελέγχους της ΕΦΧΚ για το οικονομικό έτος που έληξε
31/12/2016 και μετέπειτα.
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