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Κύριοι Εκπρόσωποι των ασφαλιστικών επιχειρήσεων-μελών του Γ.∆.Α.,
Έχουμε την τιμή να σας παρουσιάσουμε για έγκριση τα πεπραγμένα και τις Ετήσιες Οικονομικές
Καταστάσεις για την 33η χρήση που έληξε την 31.12.2019, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ).
Οι οικονομικές καταστάσεις μαζί με τις αναλυτικές παρατηρήσεις έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
Γραφείου.
Η παραγωγή ασφαλίστρων στον κλάδο αστικής ευθύνης αυτοκινήτων σύμφωνα με τα στοιχεία του
Γ.∆.Α. κατέγραψε το 2019 μείωση της τάξης του 1,19% έναντι της παραγωγής του 2018. Αντίστοιχα
οι εισφορές των μελών του Γ.∆.Α. παρουσίασαν την ίδια μείωση και ανήλθαν στο ποσόν των €
3.600.439,70 το 2019 έναντι € 3.643.827,50 το 2018. Τα έσοδα από την έκδοση των Πιστοποιητικών
Συνοριακής ασφάλισης είναι επίσης μειωμένα ανερχόμενα στο ποσό των € 109.170 έναντι € 116.123
κατά την προηγούμενη χρήση, δηλαδή μείωση κατά 5,99%.
Η αντασφαλιστική σύμβαση ανανεώθηκε για δύο έτη (2020 & 2021) και υπεγράφη με μειωμένο
αντασφάλιστρο κατά 10,96% (ήτοι, μείωση € 147.625), και με σταθερή την ιδία κράτηση του Γραφείου
στις €750.000. Έτσι, διατηρήθηκε χαμηλά η «προτεραιότητά» του Γ∆Α και των μελών του για κάθε
ζημία, σε σταθερό διετές πλαίσιο, ώστε να παρέχεται η μεγαλύτερη δυνατή προστασία όλης της
αγοράς για ζημίες αυτοκινήτου εκτός Ελλάδος. Οι αντασφαλιστές του Γ∆Α είναι πιστοληπτικής
διαβάθμισης (AA-), (Α+) και (Α-) -.
Ως προς την εξέλιξη των ατυχημάτων.
Ατυχήματα από οχήματα με ελληνικές πινακίδες στο εξωτερικό
Σε 1211 ανήλθε το 2019 ο αριθμός των ατυχημάτων από αυτοκίνητα με ελληνικές πινακίδες στο
εξωτερικό, έναντι 1065 ατυχημάτων το 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 13,71%.
Μεταξύ των χωρών στις οποίες συμβαίνουν τα περισσότερα ατυχήματα από αυτοκίνητα με ελληνικές
πινακίδες, στην πρώτη θέση είναι για άλλη μια χρονιά η Ιταλία με 237 ατυχήματα (το 20% των
ατυχημάτων) και στη δεύτερη η Γερμανία με 226 ατυχήματα (το 19% των ατυχημάτων).
Ως προς τις αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν για ατυχήματα στο εξωτερικό, οι συνολικές πληρωμές
της ελληνικής αγοράς (εταιρειών-μελών και Γ.∆.Α.) το 2019 ανήλθαν σε €4.908.877 έναντι €3.897.974
το 2018, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 25,93%.
Ατυχήματα από οχήματα με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα
Σε 4337 ανήλθε το 2019 ο αριθμός των ατυχημάτων από αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα
που διακανονίστηκαν από το Γραφείο ∆ιεθνούς Ασφάλισης και τους διορισμένους ανταποκριτές και
διακανονιστές του, έναντι 4232 το έτος 2018, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση 2,48%.
Στα ατυχήματα που προκαλούνται στην Ελλάδα από αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες την πρώτη θέση
κατέχουν σταθερά τα ατυχήματα από Βουλγαρικά αυτοκίνητα που ανήλθαν στα 1325 το 2019, έναντι
1393 το 2018, και αποτελούν το 31% του συνόλου των ατυχημάτων. Ακολουθούν τα Γερμανικά
αυτοκίνητα με το 15% των ατυχημάτων
Οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν μέσω των ανταποκριτών και του Γραφείου για λογαριασμό
αλλοδαπών ασφαλιστικών εταιρειών και αλλοδαπών Γραφείων για την αποζημίωση παθόντων από
ατυχήματα στην Ελλάδα με εμπλεκόμενα αυτοκίνητα με αλλοδαπές πινακίδες κυκλοφορίας ανήλθαν
το 2019 στο ποσό των €10.734.334 έναντι €13.564.608 το 2018, παρουσιάζοντας μείωση 20,87%.
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Οικονομικά Αποτελέσματα χρήσης 2019 βάσει ∆ΠΧΑ
Η οικονομική κατάσταση του Γραφείου συνεχίζει να είναι καλή. Το Γραφείο είναι οικονομικά υγιές και
μπορεί να ανταποκριθεί με συνέπεια στις υποχρεώσεις του.
Στη συνέχεια παρέχονται σύντομες χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την πορεία του, προκειμένου
να δοθεί η αναγκαία ενημέρωση, για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα, κατά τη διάρκεια
της παρελθούσας χρήσης (01.01.2019-31.12.2019).
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2019
Το σύνολο του Ενεργητικού κατά το έτος 2019 ανήλθε στα € 46,89 εκατ. έναντι 44,10 εκατ. € κατά το
έτος 2018. Τα 39,62 εκατ. € έχουν διατεθεί για επενδύσεις του Γ∆Α, δηλ. οι συνολικές επενδύσεις του
Γραφείου σε σχέση με το έτος 2018 έχουν αυξηθεί κατά 12,33% και καταλαμβάνουν το 84,50% του
ενεργητικού.
Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν στο ποσό των € 39.487.337,81 έναντι € 36.525.640,14 σημειώνοντας
αύξηση σε σχέση με το έτος 2018 κατά 2.961.697 € δηλ. αύξηση περίπου 8,11%.
Το απόθεμα εκκρεμών ζημιών υπολογίστηκε κατόπιν αναλογιστικής μελέτης σύμφωνα με τα ∆.Π.Χ.Α.
Η κατανομή των χρηματοοικονομικών επενδύσεων σε market value & ταμειακών διαθεσίμων είχαν ως
εξής:
ΜΕΤΡΗΤΑ & ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

13,84%

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

11,86%

Α/Κ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

9,36%

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

48,08%

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ & Ε.Ι.Β

11,24%

ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

5,62%

ΣΥΝΟΛΟ

100,00%

Τα λειτουργικά έξοδα παρουσίασαν αύξηση 5% περίπου οφειλόμενη κυρίως σε δύο εκδηλώσεις που
πραγματοποίησε το Γραφείο εντός του 2019 και συγκεκριμένα στο συνέδριο της 28ης Μαΐου 2019 με
διακεκριμένους ομιλητές επικεφαλής αλλοδαπών Γραφείων και στην διοργάνωση της ετήσιας
συνάντησης των (14) Γραφείων Νοτιοανατολικής Ευρώπης που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις
25 και 26 Σεπτεμβρίου 2019. Στις 3 και 4 Οκτωβρίου 2019, το Γραφείο φιλοξένησε επίσης ένα πολύ
σημαντικό διεθνές συνέδριο του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκού ∆ικαίου Τροχαίων Ατυχημάτων στο οποίο
συμμετείχαν 250 σύνεδροι από όλες τις χώρες της Ευρώπης, χωρίς επιβάρυνση οικονομική και
προσφέροντας μόνο τεχνική και διοικητική υποστήριξη.
Οι απαιτήσεις του Γ∆Α για το έτος 2019 ανέρχονται στο ποσό των € 1,84 εκ. έναντι 3,07 εκ. το έτος
2018. Η μείωση οφείλεται κυρίως στις μειωμένες απαιτήσεις από τους αντασφαλιστές και από το
Επικουρικό Κεφάλαιο.
Επικουρικό Κεφάλαιο
Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του Γ.∆.Α. έτους 2019 εγκρίθηκε ο
διακανονισμός οφειλής του Επικουρικού Κεφαλαίου προς το Γραφείο ∆ιεθνούς Ασφάλισης ύψους
1.389.094,49€ με μείωση του οφειλόμενου ποσού κατά 10%. Ήδη το Γραφείο έχει εισπράξει από το
Επικουρικό Κεφάλαιο το σύνολο του συμφωνηθέντος ποσού, ήτοι € 1.250.185.
Στο τέλος του Ιανουαρίου του 2020, το Επικουρικό Κεφάλαιο υπέβαλε πρόταση για νέο διακανονισμό
οφειλής του έναντι του Γραφείου ύψους € 508.632,158 με μείωση επίσης κατά 10% και δέσμευση για
άμεση εξόφληση. Στο οφειλόμενο ποσό περιλαμβάνονται και οι οφειλές από τους φακέλους ζημιών
των εταιριών Enterprise και International Life που έχουν διακανονιστεί από το Γραφείο.
Τα μέλη της ∆ιαχ. Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη το όφελος του Γραφείου από την άμεση εξόφληση
της οφειλής του Επικουρικού Κεφαλαίου, καθώς και το γεγονός ότι ο προηγούμενος διακανονισμός
εκτελέστηκε κατά τα συμφωνηθέντα, ενέκριναν ομόφωνα τη νέα πρόταση του Επικουρικού Κεφαλαίου.
Ήδη το Γραφείο έχει εισπράξει από το Επικουρικό Κεφάλαιο εντός του 2020 το ως ανωτέρω
συμφωνηθέν ποσό, ήτοι € 457.769,83 και συνολικά έχει εισπραχθεί από το Ε.Κ. το ποσόν του €
1.707.954,89.

2

Οικονομικοί κίνδυνοι και αβεβαιότητες
Όσον αφορά στους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται το Γραφείο, αυτοί αναφέρονται στις σημειώσεις
των Οικονομικών Καταστάσεων. Το Γραφείο έχει λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ώστε να
ελαχιστοποιηθεί η έκθεση του σε αυτούς. Η ∆.Ε. θεωρεί ότι η διαχείριση των χρηματοοικονομικών
κινδύνων ήταν επιτυχής για τη χρήση που έκλεισε. Το Γραφείο, διαθέτει επαρκείς εσωτερικούς
μηχανισμούς ελέγχου και αναφοράς που περιλαμβάνουν την αναλυτική καταγραφή των εσωτερικών
διαδικασιών και ελέγχων, τον διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων, την συνεχή εκπαίδευση του
προσωπικού, τις διαδικασίες εγκρίσεων και συμφωνιών.
Επίσης, πολύ σημαντική για την αντιμετώπιση του ασφαλιστικού κινδύνου είναι η Αντασφαλιστική
Σύμβαση του Γραφείου για την οποία ήδη έγινε αναφορά προηγουμένως.
Προοπτικές
Το Γραφείο παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις και βελτιώνει συνεχώς, με αίσθημα ευθύνης, τις υπηρεσίες
που προσφέρει στα θύματα των διεθνών τροχαίων ατυχημάτων, τις εταιρείες μέλη του και γενικά σε
όσους εμπλέκονται στο διακανονισμό των ατυχημάτων αυτών. Κύριο μέλημα του παραμένει επίσης η
διαφύλαξη και ενίσχυση της καλής εικόνας της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς στο εξωτερικό.
Το Γραφείο παρακολουθεί ιδιαίτερα τις εξελίξεις της τεχνολογίας και η πολύ καλή τεχνολογική του
οργάνωση, του επιτρέπει την άμεση προσαρμογή του στα νέα δεδομένα. Παράλληλα συνεχίζει να
εκσυγχρονίζεται σταθερά ώστε να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις νέες απαιτήσεις και προκλήσεις.
Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε να εγκρίνετε την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης,
την Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος, την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, την
Κατάσταση Ταμειακών Ροών και τα πεπραγμένα της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής της χρήσεως 2019.
Για την ∆ιαχειριστική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Αναστάσιος Παγώνης
Αθήνα 05/06/2020
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ της
31/12/2019
Σημ.

31/12/2019

31/12/2018

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Άυλα Περιουσιακά στοιχεία

14

7.097,96

0,20

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

15

1.479.622,82

1.565.848,24

Αξιόγραφα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων

16

29.438.131,51

23.879.762,54

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

17

2.921,30

2.921,30

Απαιτήσεις από αντασφαλιστές

18

247,95

56.002,18

3.946.397,00

4.194.610,00

Αναλογία αντασφαλιστών στις ασφαλιστικές προβλέψεις

19,24

Απαιτήσεις από Ασφαλιστικές εταιρίες Μέλη Γ.∆.Α. (εισφορές)

20

599.476,06

606.229,98

Λοιπές απαιτήσεις

21

1.236.492,66

2.406.889,07

Χρηματικά διαθέσιμα

22

10.184.631,17

11.394.678,46

46.895.018,43

44.106.941,97

Σύνολο Ενεργητικού

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Αρχικές Ιδρυτικές Εισφορές

23

993.848,42

987.848,42

Αποθεματικά και Πλεόνασμα Χρήσης

23

38.493.489,39

35.537.791,72

39.487.337,81

36.525.640,14

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Ασφαλιστικές (τεχνικές) προβλέψεις
Προβλέψεις μη δουλευμένων ασφαλίστρων
Προβλέψεις εκκρεμών αποζημιώσεων και λοιπές
ασφαλιστικές προβλέψεις

24

363.104,28

367.035,78

24

6.710.025,00

6.873.309,00

7.073.129,28

7.240.344,78

Σύνολο ασφαλιστικών προβλέψεων
Υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος πληρωτέος

25

(47.809,27)

(26.129,95)

Υποχρεώσεις παροχών προς το προσωπικό

25

200.373,00

181.122,00

Υποχρεώσεις προς Αντασφαλιστές

25

1.031,82

1.716,32

Λοιπές υποχρεώσεις

25

180.955,79

184.248,68

Σύνολο Υποχρεώσεων

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

4

334.551,34

340.957,05

46.895.018,43

44.106.941,97

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ της
31/12/2019 (ποσά σε ευρώ)
Σημ.

Εισφορές Μελών και Ασφάλιστρα Συνοριακής Ασφάλισης

5

Μείον: Αντασφάλιστρα

5.1

Καθαρά έσοδα

31/12/2019

31/12/2018

3.709.610,61

3.759.950,52

(1.346.800,00)

(1.428.800,00)

2.362.810,61

2.331.150,52

Μεταβολή ασφαλιστικών προβλέψεων

6

(80.997,50)

315.945,18

Ασφαλιστικές αποζημιώσεις

7

(179.817,13)

(8.191.14)

Έσοδα επενδύσεων

8

287.241,19

468.117,05

Κέρδη/(Ζημίες) από αποτίμηση επενδύσεων

9

1.460.750,40

(642.965,39)

Κέρδη/(Ζημίες) από πώληση – λήξη επενδύσεων

9

427.412,63

(111.062,78)

Λοιπά έσοδα

10

88.126,79

1.653.382,77

Λειτουργικά έξοδα

11

(1.352.401,31)

(1.283.622,18)

Λοιπά έξοδα

12

(4.650,14)

(25.251,66)

3.008.475,54

2.697.502,37

(40.987,87)

(45.593,28)

Πλεόνασμα χρήσεως μετά από φόρους

2.967.487,67

2.651.909,09

Πλεόνασμα χρήσεως

2.967.487,67

2.651.909,09

Πλεόνασμα χρήσεως προ φόρων

Φόρος εισοδήματος

13

Αύξηση αρχικών ιδρυτικών εισφορών

23

∆ιαφορά πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου
από την υπηρεσία

25

Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα Περιόδου

5

6.000,00

18.000,00

(11.790,00)

12.392,00

2.961.697,67

2.682.301,09

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(ποσά σε ευρώ)

Αρχικές
Ιδρυτικές
Εισφορές

Σημ.

Υπόλοιπα 1/1/2018

969.848,42

Υπόλοιπα 1/1/2018, σύμφωνα με τα ∆ΠΧΠ

969.848,42

Αποθεματικά και
Πλεόνασμα
Χρήσης

Συνολικά ίδια
κεφάλαια

32.873.490,63

33.843.339,05

32.873.490,63

33.843.339,05

Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο
1/1/18 – 31/12/18
Πλεόνασμα χρήσεως μετά από φόρους

0,00

Σύνολο Καθαρών αναγνωρισθέντων κερδών
και (ζημιών) περιόδου
Αύξηση / Αρχικές εφάπαξ εισφορές Μελών
∆ιαφορά πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού
λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Συνολική μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων
περιόδου
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/18

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(ποσά σε ευρώ)

23

2.651.909,09

2.651.909,09

2.651.909,09

2.651.909,09

18.000,00

0,00

18.000,00

0,00

12.392,00

12.392,00

2.664.301,09

2.682.301,09

35.537.791,72

36.525.640,14

25

18.000,00

987.848,42

23

Αρχικές
Ιδρυτικές
Εισφορές

Σημ.

Αποθεματικά και
Πλεόνασμα
Χρήσης

Συνολικά ίδια
κεφάλαια

Υπόλοιπα 1/1/2019

987.848,42

35.537.791,72

36.525.640,14

Υπόλοιπα 1/1/2019, σύμφωνα με τα ∆ΠΧΠ

987.848,42

35.537.791,72

36.525.640,14

0,00

2.967.487,67

2.967.487,67

Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων για την
περίοδο 1/1/19 – 31/12/19
Πλεόνασμα χρήσεως 2019 μετά από φόρους
Αύξηση / Αρχικές εφάπαξ εισφορές Μελών

23

6.000,00

0,00

6.000,00

∆ιαφορά πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού
λόγω εξόδου από την υπηρεσία

25

0,00

(11.790,00)

(11.790,00)

6.000,00

2.955.697,67

2.961.697,67

38.493.489,39

39.487.337,81

Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων περιόδου
για την περίοδο 1/1/2019 – 31/12/2019
Υπόλοιπο 31/12/2019

993.848,42

23

6

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Έμμεση Μέθοδος)
(ποσά σε ευρώ)
Λειτουργικές δραστηριότητες
Πλεόνασμα χρήσεως προ φόρων

Σημ.

31/12/2019

31/12/2018

3.008.475,54

2.697.502,37

106.426,39

102.920,12

Προσαρμογές για μη ταμειακά στοιχεία και στοιχεία που δεν
εμπίπτουν στις λειτουργικές δραστηριότητες :
11.3

Αποσβέσεις
(Τόκοι και συναφή έσοδα)

8

(287.241,19)

(468.117,05)

(Κέρδη)/Ζημιές από αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων

9

(1.460.750,40)

642.965,39

Ασφαλιστικές Προβλέψεις

6

80.997,50

(315.945,18)

Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία

25

19.251,00

(4.674,00)

Έσοδα αχρησιμοποίητων προβλέψεων

21

0,00

(1.598.080,01)

(1.541.316,70)

(1.640.930,73)

Σύνολο προσαρμογών
(Αύξηση)/Μείωση σε:
Απαιτήσεις από αντασφαλιστές

18

55.754,23

(3.654,99)

Απαιτήσεις από Ασφαλιστικές εταιρίες Μέλη Γ.∆.Α. (εισφορές )

20

6.753,92

9.266,58

Λοιπές απαιτήσεις

21

1.170.396,41

40.251,97

Υποχρεώσεις προς Αντασφαλιστές

25

(684,50)

(477,83)

Λοιπές υποχρεώσεις

25

(3.292,89)

28.879,10

Πληρωμές φόρου εισοδήματος

25

(62.667,19)

(87.539,98)

2.633.418,82

1.043.296,49

(27.298,73)

(149.061,54)

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
(Αγορές ασώματων και ενσώματων παγίων στοιχείων)

14,15
13

Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα
(Αγορές χρεογράφων)

414.782,81

423.823,91

(29.733.022,18)

(18.028.291,66)

25.496.071,99

14.786.935,64

(3.849.466,11)

(2.966.593,65)

6.000,00

18.000,00

6.000,00

18.000,00

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα (α) + (β) + (γ)

(1.210.047,29)

(1.905.297,16)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου

11.394.678,46

13.299.975,62

10.184.631,17

11.394.678,46

Πωλήσεις – Λήξεις χρεογράφων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες
(β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις αρχικών εφάπαξ εισφορών μελών

23

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες (γ)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

22.1
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Σημειώσεις στις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις
1. Γενικές πληροφορίες
Το Γραφείο ∆ιεθνούς Ασφάλισης
Το Γραφείο ∆ιεθνούς Ασφάλισης (Γ.∆.Α.) είναι Ν.Π.Ι.∆. με έδρα την Αθήνα, το οποίο εποπτεύεται από την Τράπεζα της
Ελλάδος. Η σύστασή του έγινε με το Νόμο 489/76 (ΦΕΚ. Α331) που ρυθμίζει την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης
από αυτοκίνητα. Η λειτουργία του προβλέπεται από την Οδηγία 2009/103/ΕΚ σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης
αυτοκινήτων και τη Σύσταση αρ.5 25.01.1949 από την Υποεπιτροπή οδικών μεταφορών της Οικονομικής Επιτροπής για την
Ευρώπη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
Μέλη του Γ.∆.Α., σύμφωνα με το Νόμο 489/76, είναι όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα που ασκούν δραστηριότητα
στον κλάδο αυτοκινήτου
Είναι Νομικό Πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τα γραφεία του βρίσκονται στην οδό Ξενοφώντος 9 10557 Αθήνα.
∆ιοίκηση του Γ.∆.Α.
Το Γραφείο ∆ιεθνούς Ασφάλισης διοικείται από τη Γενική Συνέλευση των Μελών και τη ∆ιαχειριστική Επιτροπή (στο εξής ∆.Ε.).
Η ∆ιαχειριστική Επιτροπή αποτελείται από 10 μέλη, εκ των οποίων τα εννέα (9) εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των
Μελών και έχουν δικαίωμα ψήφου, ενώ το 10ο μέλος διορίζεται από την Εποπτική Αρχή χωρίς να έχει δικαίωμα ψήφου.
Μεταξύ των μελών της ∆.Ε. έχουν συσταθεί και λειτουργούν διάφορες επιτροπές, όπως η Επιτροπή Ζημιών, η Επιτροπή
Αντασφαλίσεως και η Επιτροπή Επενδύσεων. Η κατανομή των διαφόρων αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών της ∆.Ε.
διασφαλίζει και προάγει την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Γ.∆.Α.
Αρμοδιότητες του Γ.∆.Α.
Το Ελληνικό Γραφείο ∆ιεθνούς Ασφάλισης, κατά την άσκηση των προβλεπόμενων από τη διεθνή και ελληνική νομοθεσία
αρμοδιοτήτων του, ενεργεί κυρίως τα ακόλουθα:

Χορηγεί στις ασφαλιστικές εταιρίες – Μέλη του τα εγκεκριμένα από το Συμβούλιο των Γραφείων έντυπα Πρασίνων
Καρτών.

∆ιακανονίζει ζημίες που προκαλούνται στην Ελλάδα από οχήματα άλλων κρατών μελών του Συστήματος Πρασίνων
Καρτών εξασφαλίζοντας τις αποζημιώσεις θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων στην Ελλάδα.

Εγγυάται για την αποζημίωση των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων από την κυκλοφορία ελληνικών οχημάτων σε άλλα
κράτη μέλη του Συστήματος

Έχει τον ρόλο του Οργανισμού Αποζημίωσης που προβλέπει η 4η Κοινοτική Οδηγία Αυτοκινήτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (πλέον άρθρα 24 επ. της Κωδικοποιημένης Οδηγίας αυτοκινήτου 2009/103/ΕΚ).

Εκδίδει Πιστοποιητικά Συνοριακής Ασφάλισης.
Το Eλληνικό Γραφείο είναι αρμόδιο για τη σύναψη συνοριακής ασφάλισης για αυτοκίνητα τα οποία εισέρχονται στην Ελλάδα
και στα οποία ενεργείται έλεγχος για την ύπαρξη ασφαλιστικής κάλυψης (αυτοκίνητα προερχόμενα από χώρες εκτός
Συστήματος ή/και αυτοκίνητα προερχόμενα από χώρες όπου είναι υποχρεωτική η Πράσινη Κάρτα) και δεν είναι εφοδιασμένα
με Πράσινη Κάρτα σε ισχύ.
Σημείωση:
Η Συνοριακή Κάρτα εκδίδεται άπαξ για διάστημα 30 ημερών μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
- ο ασφαλισμένος υπογράφει δήλωση ότι δεν πρόκειται να ξανακάνει χρήση της ευχέρειας που του παρέχεται
- ότι έλαβε γνώση ότι το Πιστοποιητικό που του χορηγείται δεν ισχύει στο έδαφος της χώρας που είναι καταχωρημένο το όχημα
για το οποίο εξεδόθη η Συνοριακή Ασφάλιση.
Η Συνοριακή Ασφάλιση του Γραφείου παρέχεται στους χερσαίους συνοριακούς σταθμούς εισόδου της χώρας και καλύπτει τις
ζημίες που προκαλούνται στην Ελλάδα και ολόκληρο το έδαφος του ΕΟΧ.




Παρέχει «αντασφαλιστική προστασία» στα Μέλη του τύπου “Υπερβάλλουσας Ζημίας” (Excess of Loss), δηλαδή για το
μέρος της ζημίας που υπερβαίνει τα κατώτατα υποχρεωτικά όρια αστικής ευθύνης που ισχύουν στην Ελλάδα.
Προσυπογράφει τις διεθνείς συμβάσεις που ρυθμίζουν το Σύστημα της Πράσινης Κάρτας.
Ενημερώνει τα μέλη του για τις εξελίξεις στο Σύστημα Πράσινης Κάρτας και την ελληνική Νομοθεσία.
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Χρηματοδότηση του Γ∆Α
Το Γ∆Α χρηματοδοτείται αποκλειστικά και μόνο από τα μέλη του με:
1.
2.

Αρχική εφάπαξ εισφορά των νέων μελών του Γ∆Α που ανέρχεται σε € 3.000.
Εισφορές επί της παραγωγής των ασφαλίστρων αστικής ευθύνης οχημάτων ως εξής:
Ο ανωτέρω τρόπος υπολογισμού των εισφορών άλλαξε με την πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ
92/25.4.2016 (ΦΕΚ 1294/τ.Β’/9.5.2016) με εφαρμογή 1.1.2017. (βλ. παράγραφο 6.4 Έκθεσης ∆ιαχειριστικής Επιτροπής
του Γ.∆.Α). Η εισφορά των Μελών προς το Γ.∆.Α. καθορίζεται σε ποσοστό 0,4% επί των ακαθαρίστων εγγεγραμμένων
ασφαλίστρων του κλάδου αστικής ευθύνης αυτοκινήτων, περιλαμβανομένου του δικαιώματος συμβολαίου χωρίς τους
φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις.

3. Συμπληρωματική Αναλογική εισφορά, όταν παρίσταται ανάγκη.
Οργανωτική δομή ΓΡΑΦΕΙΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Όργανα ∆ιοίκησης του Γραφείου ∆ιεθνούς Ασφάλισης είναι η Γενική Συνέλευση των Μελών και η ∆ιαχειριστική Επιτροπή.

Η παρούσα σύνθεση της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής είναι:
Αναστάσιος Παγώνης – Πρόεδρος
Γεώργιος Σπαντιδάκης - Αντιπρόεδρος
Αθανάσιος Κοπίδης – Γενικός Γραμματέας
Εύα Λαμπρινούδη – Ταμίας
Μέλη:
∆ημήτριος ∆ουφεξής
Ιωάννης Μαλλιαρός
Γεώργιος Παπαντωνόπουλος
Στέφανος Στεφανίδης
Λιμπάνιο Φόρτε
Γεώργιος Πάτρας - Εκπρόσωπος ∆.Ε.Ι.Α.
Η θητεία της ανωτέρω ∆ιαχειριστικής Επιτροπής, που εξελέγη από την Γενική Συνέλευση 26ης
Ιουνίου 2019, λήγει στις 26 Ιουνίου 2021.
Επίτιμοι Πρόεδροι:
Μιχαήλ Παρασκάκης
Γεώργιος Τζανής
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Οι Επιτροπές που έχουν συσταθεί από μέλη της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής και η σύνθεσή τους την 31/12/2019 είναι :

·
·
·
·

Επιτροπή Ζημιών: ∆ημήτριος ∆ουφεξής, Αθανάσιος Κοπίδης , Ιωάννης Μαλλιαρός, Γεώργιος Παπαντωνόπουλος
Επιτροπή Αντασφαλιστικής σύμβασης: Αναστάσιος Παγώνης, Εύα Λαμπρινούδη, Στέφανος Στεφανίδης
Λιμπάνιο Φόρτε.
Επιτροπή Επενδύσεων: Αναστάσιος Παγώνης, Γεώργιος Σπαντιδάκης, Ευα Λαμπρινούδη, Ιωάννης Μαλλιαρός,
Γεώργιος Παπαντωνόπουλος , Στέφανος Στεφανίδης,
Επιτροπή Ανθρωπίνου ∆υναμικού: Αναστάσιος Παγώνης, Γεώργιος Σπαντιδάκης, Αθανάσιος Κοπίδης
Εύα Λαμπρινούδη, με τη συμμετοχή της κας Άννας Κωνσταντίνου (Γεν. ∆ιεύθυνση & Νομ. Σύμβουλος)

Οργανόγραμμα ΓΡΑΦΕΙΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

10

2. Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών
2.1 Βάση σύνταξης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2019 εγκρίθηκαν από τη ∆ιαχειριστική Επιτροπή του Γραφείου με το πρακτ.
Νο 300/5.6.2020 και υπόκεινται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μελών του Γ∆Α. Έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο
στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.mib-hellas.gr και τελούν υπό την έγκριση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του
Γ∆Α.
Οι ανωτέρω Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(∆.Π.Χ.Α.), τα οποία έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.B.) καθώς και τις ∆ιερμηνείες
που εκδόθηκαν από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της I.A.S.B., όπως αυτές έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και ήταν σε υποχρεωτική ισχύ την 31 ∆εκεμβρίου 2019.

2.2 Βάση αποτίμησης και παρουσίασης
Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31ης ∆εκεμβρίου 2019 καλύπτουν την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2019 έως 31
∆εκεμβρίου 2019.
Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, με εξαίρεση τα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.
Τα ποσά απεικονίζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα του Γ.∆.Α.

2.3 Συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας
Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Γ.∆.Α. έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας (going
concern), η οποία κρίθηκε κατάλληλη από τη ∆ιοίκηση, λαμβάνοντας υπ’ όψη το πλεόνασμα χρήσεως που εμφανίζει, καθώς
και την επάρκεια κεφαλαίων του Γ.∆.Α.

2.4 Εκτιμήσεις της ∆ιοίκησης
Η σύνταξη των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα ∆.Π.Χ.Α., απαιτεί τη διενέργεια εκτιμήσεων και την
υιοθέτηση παραδοχών από πλευράς της ∆ιοίκησης, οι οποίες δύναται να επηρεάσουν την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών
καθώς και τα ποσά που περιλαμβάνονται στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, καθώς και τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις.
Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αυτές, βασίζονται στην υπάρχουσα εμπειρία και σε διάφορους άλλους παράγοντες που
θεωρούνται εύλογοι, κάτω από τις υπάρχουσες συνθήκες και αναθεωρούνται σε συνεχή βάση. Οι αναθεωρήσεις
αναγνωρίζονται στην περίοδο που πραγματοποιούνται και επηρεάζουν τις σχετικές περιόδους που αφορούν.
Τα πραγματικά μελλοντικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιμήσεις, ενώ οι αποκλίσεις ενδέχεται
να έχουν σημαντική επίπτωση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Η διοίκηση του Γ.∆.Α. πιστεύει ότι οι εκτιμήσεις και παραδοχές που έχουν διενεργηθεί για τη σύνταξη των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων αντικατοπτρίζουν επαρκώς τα γεγονότα και τις συνθήκες που επικρατούσαν κατά την 31η
∆εκεμβρίου 2019 και 31η ∆εκεμβρίου 2018, αντίστοιχα.
Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και σχετική αβεβαιότητα: Οι πιο σημαντικές περιπτώσεις όπου το Γ.∆.Α. διενεργεί
εκτιμήσεις και παραδοχές, κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών είναι οι ακόλουθες: οι ασφαλιστικές προβλέψεις, ο φόρος
εισοδήματος, η απομείωση αξίας απαιτήσεων, η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και οι
υποχρεώσεις παροχών προς το προσωπικό. Οι εκτιμήσεις αυτές της ∆ιοίκησης παρουσιάζονται αναλυτικά στην Σημείωση 3
και εφαρμόζονται με συνέπεια σε όλες τις χρήσεις που παρουσιάζονται.
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2.5 Νέα Πρότυπα, ∆ιερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, ∆ιερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο ∆ιεθνών
Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική
από την 01/01/2019 ή μεταγενέστερα.
 ∆ΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019)
Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ∆ΠΧΑ 16. Σκοπός του έργου του IASB ήταν
η ανάπτυξη ενός νέου Προτύπου για μισθώσεις που καθορίζει τις αρχές τις οποίες εφαρμόζουν και τα δύο μέρη σε μία σύμβαση
- δηλαδή και ο πελάτης («ο μισθωτής») και ο προμηθευτής («ο εκμισθωτής») - για την παροχή σχετικών πληροφοριών για τις
μισθώσεις κατά τρόπο που απεικονίζει πιστά αυτές τις συναλλαγές. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, ο μισθωτής θα πρέπει
να αναγνωρίσει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μίσθωση. Το παραπάνω πρότυπο δεν
έχει επίδραση στο Γραφείο, καθώς δεν είναι ούτε μισθωτής ούτε εκμισθωτής.
 Ε∆∆ΠΧΑ 23 «Αβεβαιότητα σχετικά με Χειρισμούς Φόρου Εισοδήματος» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019)
Τον Ιούνιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση μίας νέας ∆ιερμηνείας, της Ε∆∆ΠΧΑ 23. Το ∆ΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος»
προσδιορίζει τον λογιστικό χειρισμό του τρέχοντος και αναβαλλόμενου φόρου, αλλά δεν προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο
θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις της αβεβαιότητας. Η Ε∆∆ΠΧΑ 23 περιλαμβάνει τις επιπρόσθετες του ∆ΛΠ 12
απαιτήσεις, προσδιορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις της αβεβαιότητας στον
λογιστικό χειρισμό των φόρων εισοδήματος. Το παραπάνω πρότυπο δεν έχει επίδραση στο Γραφείο.
Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 9: «Προπληρωθέντα Στοιχεία με Αρνητική Απόδοση» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019)
Τον Οκτώβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ∆ΠΧΑ 9. Βάσει των
υφιστάμενων απαιτήσεων του ∆ΠΧΑ 9, μία οικονομική οντότητα θα επιμετρούσε ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του
ενεργητικού με αρνητική απόδοση στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, καθώς το χαρακτηριστικό της «αρνητικής
απόδοσης» θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι δημιουργεί ενδεχόμενες ταμειακές ροές οι οποίες δεν αποτελούνται μόνο από
πληρωμές κεφαλαίου και τόκου. Βάσει των τροποποιήσεων, οι οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να επιμετρούν συγκεκριμένα
προπληρωτέα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού με αρνητική απόδοση στο αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη
αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, εφόσον πληρείται μία συγκεκριμένη προϋπόθεση. Οι παραπάνω τροποποιήσεις
δεν έχουν επίδραση στο Γραφείο, καθώς δεν εφαρμόζει ακόμη το ∆ΠΧΑ 9.
Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 28: «Μακροπρόθεσμες Συμμετοχές σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες» (εφαρμόζεται για
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019)
Τον Οκτώβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ∆ΛΠ 28. Σκοπός των εν
λόγω τροποποιήσεων είναι η παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό των μακροπρόθεσμων συμμετοχών σε
μία συγγενή ή κοινοπραξία – στις οποίες δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης – βάσει του ∆ΠΧΑ 9. Οι παραπάνω
τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στο Γραφείο.
Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ΠΧΑ – Κύκλος 2015-2017 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2019)
Τον ∆εκέμβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ΠΧΑ – Κύκλος 2015-2017», η οποία
αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων σε ορισμένα Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες
βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στον κύκλο αυτόν είναι οι εξής: ∆ΠΧΑ 3 - ∆ΠΧΑ 11:
Συμμετοχικά δικαιώματα που κατείχε προηγουμένως ο αποκτών σε μία από κοινού λειτουργία, ∆ΛΠ 12: Επιπτώσεις στον
φόρο εισοδήματος από πληρωμές για χρηματοοικονομικά μέσα ταξινομημένα ως στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων, ∆ΛΠ 23:
Κόστη δανεισμού επιλέξιμα για κεφαλαιοποίηση. Οι παραπάνω τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στο Γραφείο.
Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 19: «Τροποποίηση, Περικοπή ή ∆ιακανονισμός Προγράμματος Καθορισμένων Παροχών»
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019)
Τον Φεβρουάριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ∆ΛΠ 19, βάσει των
οποίων μία οικονομική οντότητα απαιτείται να χρησιμοποιεί επικαιροποιημένες αναλογιστικές παραδοχές κατά τον
προσδιορισμό του κόστους τρέχουσας υπηρεσίας και του καθαρού τόκου για την εναπομένουσα περίοδο μετά την
τροποποίηση, την περικοπή ή τον διακανονισμό ενός προγράμματος καθορισμένων παροχών. Σκοπός των εν λόγω
τροποποιήσεων είναι η ενίσχυση της κατανόησης των οικονομικών καταστάσεων και η παροχή περισσότερο χρήσιμων
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πληροφοριών στους χρήστες αυτών. Οι παραπάνω τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στο Γραφείο.

2.6 Νέα ∆.Π.Χ.Α., διερμηνείες και τροποποιήσεις που θα τεθούν σε ισχύ μετά το 2019
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, ∆ιερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο ∆ιεθνών
Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
 Αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020)
Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς,
σκοπός της οποίας ήταν η ενσωμάτωση σημαντικών θεμάτων τα οποία δεν καλύπτονταν, καθώς επίσης και η επικαιροποίηση
και παροχή διευκρινίσεων σε σχέση με συγκεκριμένες καθοδηγήσεις. Το αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς περιλαμβάνει ένα νέο κεφάλαιο σχετικά με την επιμέτρηση, στο οποίο αναλύεται η έννοια της
επιμέτρησης, συμπεριλαμβανομένων παραγόντων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή μίας βάσης
επιμέτρησης, θέματα σχετικά με την παρουσίαση και γνωστοποίηση στις Οικονομικές Καταστάσεις και καθοδήγηση αναφορικά
με την αποαναγνώριση στοιχείων του ενεργητικού και υποχρεώσεων από τις Οικονομικές Καταστάσεις. Περαιτέρω, το
αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς περιλαμβάνει βελτιωμένους ορισμούς των στοιχείων
του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, καθοδήγηση που υποβοηθά την εφαρμογή των εν λόγω ορισμών, επικαιροποίηση
των κριτηρίων για την αναγνώριση των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, καθώς επίσης και διευκρινίσεις σε
σημαντικούς τομείς, όπως οι ρόλοι της διαχείρισης, της συντηρητικότητας και της αβεβαιότητας κατά την επιμέτρηση στην
χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Το Γραφείο θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του
Καταστάσεις. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2020.
 Τροποποιήσεις στις Αναφορές του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφαρμόζεται για
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020)
Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση Τροποποιήσεων στις Αναφορές του Εννοιολογικού Πλαισίου της
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σε συνέχεια της αναθεώρησής του. Ορισμένα Πρότυπα περιλαμβάνουν ρητές αναφορές σε
προγενέστερες εκδόσεις του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Σκοπός των εν λόγω
τροποποιήσεων είναι η επικαιροποίηση των ως άνω αναφορών και η υποστήριξη για τη μετάβαση στο αναθεωρημένο
Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Το Γραφείο θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις
Οικονομικές του Καταστάσεις. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την
01/01/2020.
 Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 1 και στο ∆ΛΠ 8: «Ορισμός του Ουσιώδους» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020)
Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στον ορισμό του ουσιώδους, προκειμένου να καταστεί
ευκολότερο για τις εταιρείες να προβούν σε άσκηση κρίσης σχετικά με το ουσιώδες μέγεθος. Ο ορισμός του ουσιώδους βοηθά
τις εταιρείες να αποφασίσουν ποιες πληροφορίες θα πρέπει να περιληφθούν στις Οικονομικές τους Καταστάσεις. Ο νέος
ορισμός τροποποιεί το ∆ΛΠ 1 και το ∆ΛΠ 8. Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισμό του ουσιώδους και πώς αυτός θα
πρέπει να εφαρμοστεί, συμπεριλαμβάνοντας στον ορισμό καθοδήγηση η οποία μέχρι τώρα περιλαμβανόταν σε άλλα
Πρότυπα. Το Γραφείο θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις. Τα ανωτέρω έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2020.
 Τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΑ 9, ∆ΛΠ 39 και ∆ΠΧΑ 7: “Αναμόρφωση Σημείου Αναφοράς Επιτοκίου” (εφαρμόζεται για
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020)
Τον Σεπτέμβριο του 2019, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων σε ορισμένες απαιτήσεις συγκεκριμένων λογιστικών
χειρισμών αντιστάθμισης, προκειμένου να εξομαλύνει ενδεχόμενες επιπτώσεις που προκύπτουν από την αβεβαιότητα η οποία
προέρχεται από την αναμόρφωση του Σημείου Αναφοράς Επιτοκίου. Οι τροποποιήσεις σχεδιάστηκαν για να υποστηρίξουν
την παροχή χρήσιμων χρηματοοικονομικών πληροφοριών από τις εταιρείες κατά τη διάρκεια της περιόδου αβεβαιότητας, η
οποία προκύπτει από τη σταδιακή κατάργηση των σημείων αναφοράς επιτοκίου, όπως τα διατραπεζικά επιτόκια. Επιπλέον,
οι εταιρείες απαιτείται να παράσχουν πρόσθετες πληροφορίες στους επενδυτές αναφορικά με τις σχέσεις αντιστάθμισης που
επηρεάζονται άμεσα από τις εν λόγω συνθήκες αβεβαιότητας. Το Γραφείο θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω
στις Οικονομικές του Καταστάσεις. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος
την 01/01/2020.
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 Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 3: «Ορισμός μίας Επιχείρησης» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 01/01/2020)
Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ∆ΠΧΑ 3 προκειμένου να
βελτιώσει τον ορισμό μίας επιχείρησης. Οι τροποποιήσεις θα βοηθήσουν τις εταιρείες να προσδιορίσουν αν μία απόκτηση
αποτελεί συνένωση επιχειρήσεων ή απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού. Ο τροποποιημένος ορισμός επισημαίνει ότι η εκροή
μίας επιχείρησης είναι να παρέχει αγαθά και υπηρεσίες στους πελάτες, ενώ ο προγενέστερος ορισμός εστίαζε στις αποδόσεις
υπό τη μορφή μερισμάτων, χαμηλότερου κόστους ή άλλων οικονομικών οφελών στους επενδυτές και σε τρίτους. Επιπλέον
της τροποποίησης του ορισμού της επιχείρησης, το IASB μέσω της εν λόγω έκδοσης παρέχει συμπληρωματική καθοδήγηση.
Το Γραφείο θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2020.
 ∆ΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023)
Τον Μάιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ∆ΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά ένα ενδιάμεσο
Πρότυπο, το ∆ΠΧΑ 4. Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός ενιαίου Προτύπου βασισμένου στις αρχές
(principle-based standard) για τον λογιστικό χειρισμό όλων των τύπων ασφαλιστικών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων
και των συμβάσεων αντασφάλισης που κατέχει ένας ασφαλιστικός φορέας. Ένα ενιαίο Πρότυπο βασισμένο στις αρχές θα
ενισχύσει τη συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής αναφοράς μεταξύ οικονομικών οντοτήτων, δικαιοδοσιών και
κεφαλαιαγορών. Το ∆ΠΧΑ 17 καθορίζει τις απαιτήσεις που θα πρέπει να εφαρμόζει μία οικονομική οντότητα στη
χρηματοοικονομική πληροφόρηση που σχετίζεται με ασφαλιστικές συμβάσεις που εκδίδει και συμβάσεις αντασφάλισης που
κατέχει. Στις 17/03/2020 το Συμβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) ανακοίνωσε μια περαιτέρω παράταση ενός
έτους της ημερομηνίας εφαρμογής του ∆ΠΧΑ17 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια», οπότε η ημερομηνία έναρξης ισχύος του
προτύπου είναι πλέον η 01/01/2023. Το Συμβούλιο αποφάσισε επίσης να επεκτείνει την παραπάνω παράταση, σχετικά με
την εφαρμογή του ∆ΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν τα ∆ΠΧΑ 9 και ∆ΠΧΑ 17
ταυτόχρονα. Το Γραφείο θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις.
Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 1 «Ταξινόμηση Υποχρεώσεων ως Βραχυπρόθεσμες ή Μακροπρόθεσμες» (εφαρμόζεται για
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2022)
Τον Ιανουάριο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων του ∆ΛΠ 1 που επηρεάζουν τις απαιτήσεις για την
παρουσίαση των υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ένα από τα κριτήρια ταξινόμησης μιας
υποχρέωσης ως μακροπρόθεσμη, την απαίτηση για μία οντότητα να έχει το δικαίωμα να αναβάλει τον διακανονισμό της
υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες μετά την περίοδο αναφοράς. Οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν: α) αποσαφήνιση ότι
το δικαίωμα μίας οντότητας για αναβολή του διακανονισμού θα πρέπει να υφίσταται κατά την ημερομηνία αναφοράς,
β) αποσαφήνιση ότι η ταξινόμηση της υποχρέωσης δεν επηρεάζεται από τις προθέσεις ή προσδοκίες της διοίκησης σχετικά
με την εξάσκηση του δικαιώματος αναβολής του διακανονισμού, γ) επεξηγούν πώς οι συνθήκες δανεισμού επηρεάζουν την
ταξινόμηση, και δ) αποσαφήνιση των απαιτήσεων σχετικά με την ταξινόμηση υποχρεώσεων μίας οντότητας που πρόκειται να
ή ενδεχομένως να διακανονίσει μέσω έκδοσης ιδίων συμμετοχικών τίτλων. Το Γραφείο θα εξετάσει την επίπτωση όλων των
παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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3. Περίληψη των σημαντικότερων λογιστικών πολιτικών
Οι κυριότερες λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν και ακολουθήθηκαν κατά
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων παρουσιάζονται παρακάτω:

τη σύνταξη των συνημμένων

3.1 Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα οικόπεδα, τα κτίρια, οι δαπάνες προσθηκών και βελτιώσεων σε
ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα, και ο κινητός εξοπλισμός, τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται από το Γ.∆.Α. είτε για τις
λειτουργικές εργασίες της είτε για διοικητικούς σκοπούς.
Τόσο τα ακίνητα όσο και ο κινητός εξοπλισμός, παρουσιάζονται και αποτιμούνται στο ιστορικό κόστος τους μειωμένο κατά
τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν ζημιές απομείωσής τους.
Μεταγενέστερες δαπάνες επαυξάνουν την αξία του παγίου ή αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό πάγιο, μόνο όταν είναι
πολύ πιθανόν να προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη και το κόστος τους μπορεί να μετρηθεί με αξιοπιστία.
Σε διαφορετική περίπτωση, οι συγκεκριμένες δαπάνες καταχωρούνται απ’ ευθείας στα αποτελέσματα κατά την
πραγματοποίησή τους.
∆απάνες επισκευών και συντηρήσεων επιβαρύνουν τα αποτελέσματα της χρήσης κατά την πραγματοποίησή τους.
Τ α έπιπλα και ο λοιπός εξοπλισμός παρουσιάζονται στο ιστορικό κόστος μειωμένο κατά τις σωρευμένες αποσβέσεις και
τις τυχόν ζημιές απομείωσης.
Η διενέργεια αποσβέσεων επί ενός ενσώματου πάγιου περιουσιακού στοιχείου αρχίζει με την έναρξη χρησιμοποίησης του
και διακόπτεται μόνο με την πώληση ή τη μεταβίβαση του παγίου περιουσιακού στοιχείου.
Οι αποσβέσεις των κτιρίων, λογίζονται συστηματικά σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο λαμβάνοντας υπόψη τη διάρκεια της
εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής τους, η οποία υπόκειται σε επανεξέταση κάθε τρία έτη.
Οι αποσβέσεις των επίπλων και του λοιπού εξοπλισμού, διενεργούνται στο κόστος κτήσης και υπολογίζονται σύμφωνα με τη
μέθοδο του σταθερού ποσοστού κατά τη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του

Η εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή ανά κατηγορία παγίων έχει καθορισθεί ως εξής:

Κτίρια ιδιόκτητα
Προσθήκες και βελτιώσεις σε κτίρια
ιδιόκτητα
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές

Εκτιμώμενη μέση
ωφέλιμη ζωή

Μέσος
Συντελεστής
απόσβεσης

25 έτη

4%

25 έτη

4%

10 έτη

10%

5 έτη

20%

Οι εδαφικές εκτάσεις δεν αποσβένονται, εξετάζονται όμως για τυχόν απομείωση της αξίας τους.
Πάγια που έχουν υποστεί απομείωση προσαρμόζονται στην ανακτήσιμη αξία τους.
Το κόστος κτήσης και οι σωρευμένες αποσβέσεις των ενσώματων παγίων που πωλούνται ή αποσύρονται, μεταφέρονται
από τους αντίστοιχους λογαριασμούς τη στιγμή της πώλησης ή της απόσυρσης και οποιοδήποτε κέρδος ή ζημία
προκύπτει καταχωρείται στα αποτελέσματα.
3.2 Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Στα Άυλα Στοιχεία του Ενεργητικού περιλαμβάνονται άδειες λογισμικού, που αποτιμούνται στο κόστος κτήσης, μείον
τις σωρευμένες αποσβέσεις τους. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με βάση τη σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της
εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής αυτών, την οποία το Γ.∆.Α. έχει καθορίσει σε 10 έτη.
∆απάνες για τη συντήρηση του λογισμικού καταχωρούνται στα αποτελέσματα κατά την πραγματοποίηση τους.

15

3.3 Xρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σύμφωνα με το ∆ΛΠ 39 κατατάσσονται ανάλογα με την φύση και τα
χαρακτηριστικά τους σε μία από τις τέσσερις κατηγορίες:





Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση,
Απαιτήσεις και δάνεια,
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων και
Επενδύσεις διακρατούμενες έως την λήξη τους

Αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσεως που αντιπροσωπεύει την εύλογη αξία πλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις, των
άμεσων δαπανών απόκτησης/συναλλαγής.
Η κατηγοριοποίηση των ανωτέρω χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων γίνεται με την αρχική αναγνώριση και όπου
επιτρέπεται επανεξετάζεται και αναθεωρείται περιοδικά.
Οι επενδύσεις σε Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία με απόφαση της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής λόγω της φύσης των
δραστηριοτήτων του Γραφείου κατατάχθηκαν στην κατηγορία «χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που επιμετρούνται
στην εύλογη αξία με μεταβολές αναγνωριζόμενες στα αποτελέσματα».
Οι Επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που επιμετρούνται στην εύλογη αξία με μεταβολές
αναγνωριζόμενες στα αποτελέσματα, αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους, η οποία συμπίπτει με το κόστος
απόκτησής τους (πλέον τις δαπάνες απόκτησης). Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης αποτιμώνται στην εύλογη αξία
τους η οποία προσδιορίζεται με βάση την τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία που προέρχεται από οργανωμένες χρηματαγορές
στις οποίες διαπραγματεύονται, κατά την ημερομηνία κλεισίματος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. Επενδύσεις σε μη
εισηγμένους τίτλους αποτιμώνται στην εύλογη αξία η οποία προσδιορίζεται με κάποια παραδεκτή μέθοδο αποτίμησης εκτός
των περιπτώσεων όπου αυτή δεν μπορεί να προσδιορισθεί με βάσιμο τρόπο οπότε αποτιμώνται στην αξία κτήσης τους μείον
την τυχόν υπάρχουσα απομείωσή τους.
Όλες οι συναλλαγές αγοράς και πώλησης επενδύσεων σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται την
ημερομηνία σύναψης της συναλλαγής (trade date), η οποία αντιστοιχεί στην ημερομηνία κατά την οποία το Γ.∆.Α. δεσμεύεται
να αγοράσει ή να πωλήσει το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο.
3.4. Εύλογη Αξία Χρηματοοικονομικών Στοιχείων
Το Γραφείο υπολογίζει την εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων βάσει ενός πλαισίου υπολογισμού της εύλογης αξίας
που κατατάσσει τα χρηματοοικονομικά μέσα σε μια ιεραρχία τριών επιπέδων των δεδομένων που χρησιμοποιούνται στην
αποτίμηση, όπως περιγράφεται κατωτέρω.
Επίπεδο 1: Μη προσαρμοσμένες χρηματιστηριακές τιμές σε ενεργή αγορά πανομοιότυπων χρηματοοικονομικών μέσων. Στο
Επίπεδο 1 περιλαμβάνονται χρεόγραφα, μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια και παράγωγα που διαπραγματεύονται σε ενεργή αγορά.
Ενεργή αγορά είναι η αγορά στην οποία οι συναλλαγές έχουν επαρκή συχνότητα και όγκο έτσι ώστε η πληροφόρηση σχετικά
με τιμές να παρέχεται σε συνεχή βάση και επιπλέον χαρακτηρίζεται από χαμηλά περιθώρια κέρδους. Όλα τα αξιόγραφα σε
εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων του Γραφείου έχουν κατηγοριοποιηθεί σε επίπεδο 1 τόσο κατά την 31.12.2019, όσο
και κατά την 31.12.2018.
Επίπεδο 2: Παρατηρήσιμα δεδομένα εκτός από τιμές του Επιπέδου 1, όπως χρηματιστηριακές τιμές παρόμοιων μέσων, τιμές
από αγορές που δεν είναι ενεργές, ή άλλα δεδομένα που είναι παρατηρήσιμα ή μπορούν να επιβεβαιωθούν από
παρατηρήσιμα δεδομένα (για παράδειγμα τιμές που προκύπτουν από παρατηρήσιμα δεδομένα) για σχεδόν το σύνολο της
διάρκειας του μέσου. Στο Επίπεδο 2 περιλαμβάνονται χρεωστικοί τίτλοι για τους οποίους υπάρχουν προσφερόμενες τιμές,
όμως παρουσιάζουν μικρότερη συχνότητα αγοραπωλησιών σε σχέση με άλλα χρηματοοικονομικά μέσα που
διαπραγματεύονται σε χρηματιστηριακές αγορές, καθώς και χρεωστικοί τίτλοι χωρίς προσφερόμενες τιμές, καθώς και
παράγωγα των οποίων οι αξίες υπολογίζονται χρησιμοποιώντας μοντέλα αποτίμησης, προεξόφληση ταμειακών ροών ή
παρόμοιες τεχνικές, με δεδομένα που είναι παρατηρήσιμα στην αγορά ή μπορούν να υπολογιστούν ή να επιβεβαιωθούν από
παρατηρήσιμα στοιχεία από την αγορά. Το Γραφείο τόσο κατά την 31.12.2019, όσο και κατά την 31.12.2018 δεν διαθέτει
αξιόγραφα που να κατηγοριοποιούνται στο επίπεδο 2.
Επίπεδο 3: Μη παρατηρήσιμα δεδομένα που υποστηρίζονται από λίγες ή καθόλου συναλλαγές σε ενεργή αγορά και
επηρεάζουν σημαντικά την εύλογη αξία. Εάν η αποτίμηση ενός στοιχείου χρησιμοποιεί παρατηρήσιμα δεδομένα που απαιτούν
σημαντικές προσαρμογές βασισμένες σε μη παρατηρήσιμα δεδομένα, αυτό το μέσο κατατάσσεται στο Επίπεδο 3. Σε αυτό το
επίπεδο περιλαμβάνονται χρηματοοικονομικά μέσα των οποίων η αξία υπολογίζεται χρησιμοποιώντας μοντέλα αποτίμησης,
προεξόφληση ταμειακών ροών ή παρόμοιες τεχνικές, καθώς και μέσα για τα οποία ο προσδιορισμός της εύλογης αξίας απαιτεί
σημαντική κρίση ή εκτίμηση από τη ∆ιοίκηση. Το Γραφείο τόσο κατά την 31.12.2019, όσο και κατά την 31.12.2018 δεν διαθέτει
αξιόγραφα που να κατηγοριοποιούνται στο επίπεδο 3.
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ Γ.∆.Α. 31/12/2019

ΜΕΤΡΗΤΑ &
ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ
ΜΕΤΡΗΤΩΝ
13,84%

ΜΕΤΟΧΙΚΑ
ΠΡΟΙΟΝΤΑ
5,62%

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
11,86%

Α/Κ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
9,36%

ΟΜΟΛΟΓΑ Ε.Ι.Β.
0,26%

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ
ΠΡΟΙΟΝΤΑ
48,08%

17

ΟΜΟΛΟΓΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ
10,97%

3.5 Απομείωση στοιχείων Ενεργητικού
Οι λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων εξετάζονται για απομείωση όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι δεν είναι ανακτήσιμες.
Ως ένδειξη απομείωσης εννοούνται μεταξύ άλλων, οι μεταβολές όρων ή ακυρώσεις συμβολαίων με τρίτους, η αδυναμία
πληρωμών χρεώσεων με βάση συμβατικούς όρους, αποφάσεις δικαστηρίων κ.λ.π. Στην περίπτωση αυτή προσδιορίζεται το
ανακτήσιμο ποσό των περιουσιακών στοιχείων και αν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν το εκτιμώμενο ανακτήσιμο ποσό,
αναγνωρίζεται ζημία απομείωσης, η οποία καταχωρείται απ’ ευθείας στα αποτελέσματα.
Η ανακτήσιμη αξία των περιουσιακών στοιχείων είναι η μεγαλύτερη μεταξύ της εύλογης αξίας μείον τα απαιτούμενα για την
πώληση κόστη και της αξίας χρήσης αυτών. Για την εκτίμηση της αξίας χρήσης, οι εκτιμώμενες μελλοντικές χρηματοροές
προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους με την χρήση ενός προ φόρου επιτοκίου το οποίο αντανακλά τις τρέχουσες
εκτιμήσεις της αγοράς για την διαχρονική αξία του χρήματος και για τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτά τα περιουσιακά
στοιχεία.
Για ένα περιουσιακό στοιχείο που δεν αποφέρει σημαντικές ανεξάρτητες ταμειακές εισροές, το ανακτήσιμο ποσό καθορίζεται
για την μονάδα παραγωγής ταμειακών ροών, στην οποία το περιουσιακό στοιχείο ανήκει.
Μετά την αναγνώριση ζημίας απομείωσης ενός περιουσιακού στοιχείου, σε κάθε ημερομηνία σύνταξης των
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων εξετάζεται αν οι συνθήκες που οδήγησαν στην αναγνώρισή της συνεχίζουν να υπάρχουν.
Στην περίπτωση αυτή επαναπροσδιορίζεται το ανακτήσιμο ποσό του περιουσιακού στοιχείου και η ζημία απομείωσης
αντιλογίζεται επαναφέροντας τη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου στο ανακτήσιμο ποσό του στην έκταση που αυτό
δεν υπερβαίνει τη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου (καθαρή από αποσβέσεις) που θα είχε προσδιοριστεί αν δεν είχε
καταχωρηθεί η ζημία απομείωσης.
3.6 Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα
Το Γ.∆.Α. τηρεί τα λογιστικά του βιβλία σε Ευρώ που είναι και το λειτουργικό του νόμισμα. Συναλλαγές που γίνονται σε ξένα
νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση την επίσημη τιμή του ξένου νομίσματος που ισχύει την ημέρα της συναλλαγής.
Κατά την ημερομηνία της Χρηματοοικονομικής Θέσης, οι νομισματικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένα νομίσματα
μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση την επίσημη τιμή του ξένου νομίσματος που ισχύει την αντίστοιχη ημερομηνία. Τα κέρδη ή
ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα.
3.7 Ταμειακά ∆ιαθέσιμα και Ισοδύναμα
Για τους σκοπούς σύνταξης της Κατάστασης Ταμειακών Ροών ως Ταμειακά ∆ιαθέσιμα και Ισοδύναμα εντάσσονται τα
χρηματικά διαθέσιμα στο ταμείο, οι καταθέσεις σε τράπεζες και οι βραχυπρόθεσμες επενδύσεις άμεσης ρευστοποίησης και
μηδενικού κινδύνου που λήγουν εντός τριών μηνών από την ημερομηνία απόκτησής τους.
3.8 Παροχές προς εργαζόμενους
Το Γ.∆.Α. καταβάλλει εισφορές σε προγράμματα παροχών σε εργαζομένους σύμφωνα με τις συνθήκες και τις πρακτικές που
επικρατούν.
(α) Κρατικά και Ιδιωτικά Ασφαλιστικά Προγράμματα: Το Γ.∆.Α. καταβάλει τις προβλεπόμενες εισφορές στα κρατικά
ασφαλιστικά προγράμματα. Επίσης, διατηρεί για τους υπαλλήλους του και ένα πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών σε
ασφαλιστική εταιρία. Τα προγράμματα αυτά είναι προγράμματα καθορισμένων εισφορών. Ως πρόγραμμα καθορισμένων
εισφορών ορίζεται το πρόγραμμα παροχών σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, σύμφωνα με το οποίο ο
εργοδότης καταβάλλει συγκεκριμένες εισφορές σε κάποιο Ταμείο χωρίς καμία άλλη νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση για
περαιτέρω εισφορές στην περίπτωση που το Ταμείο δεν έχει τα απαιτούμενα περιουσιακά στοιχεία ώστε να πληρώσει τις
παροχές των ασφαλισμένων που αφορούν στην τρέχουσα και προηγούμενες περιόδους.
Οι εισφορές αυτές τόσο στα κρατικά ασφαλιστικά προγράμματα, όσο και στην ασφαλιστική εταιρία καταχωρούνται στα
αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της περιόδου που αφορούν και περιλαμβάνονται στις δαπάνες προσωπικού.
(β) Αποζημίωση προσωπικού λόγω αποχώρησης: Σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας της χώρας (N.
2112/1920 και N. 4093/2012) στην οποία δραστηριοποιείται το “Γραφείο ∆ιεθνούς Ασφάλισης”, οι εργαζόμενοι δικαιούνται
αποζημίωση στην περίπτωση απόλυσης ή συνταξιοδότησής τους, το ύψος της οποίας ποικίλει ανάλογα με τον μισθό, τα έτη
υπηρεσίας και τον τρόπο της αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση) του εργαζομένου. Υπάλληλοι που παραιτούνται ή
απολύονται αιτιολογημένα δεν δικαιούνται αποζημίωση. Τα προγράμματα αυτά συνιστούν προγράμματα καθορισμένων
παροχών (defined benefit plans) σύμφωνα με το ∆ΛΠ 19.
Ως πρόγραμμα καθορισμένων παροχών ορίζεται ένα πρόγραμμα παροχών σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την
υπηρεσία, στο οποίο οι παροχές καθορίζονται με βάση Χρηματοοικονομικές και δημογραφικές παραδοχές. Οι πιο σημαντικές
παραδοχές, μεταξύ άλλων, είναι η ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας, ο μισθός, το επιτόκιο προεξόφλησης, ο ρυθμός αύξησης
αποδοχών και ο πληθωρισμός. Στα προγράμματα καθορισμένων παροχών, η αξία της υποχρέωσης είναι ίση με την παρούσα

18

αξία των καθορισμένων πληρωτέων παροχών κατά την ημερομηνία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
μειωμένης κατά την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος.
Η υποχρέωση καθορισμένων παροχών και το σχετικό έξοδο εκτιμάται ετησίως από ανεξάρτητους αναλογιστές με τη χρήση
της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας. Η παρούσα αξία της υποχρέωσης προσδιορίζεται προεξοφλώντας τις
εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές εκροές με το επιτόκιο υψηλής ποιότητας εταιρικών ομολόγων ή κρατικών ομολόγων στο
ίδιο νόμισμα με εκείνο της υποχρέωσης και με διάρκεια ανάλογη της υποχρέωσης, ή με το επιτόκιο που λαμβάνει υπόψη τον
κίνδυνο και τη διάρκεια της υποχρέωσης, όπου το βάθος αγοράς για τέτοια ομόλογα κρίνεται ανεπαρκές. Το καθαρό επιτόκιο
υπολογίζεται εφαρμόζοντας το επιτόκιο προεξόφλησης στην αρχή της περιόδου στην καθαρή υποχρέωση των προγραμμάτων
καθορισμένων παροχών.
Το κόστος υπηρεσίας (τρέχουσας και προϋπηρεσίας (συμπεριλαμβανομένων των περικοπών) και τα κέρδη ή οι ζημίες που
προκύπτουν από διακανονισμούς) και το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος της καθαρής υποχρέωσης/(απαίτησης) των
καθορισμένων παροχών αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και περιλαμβάνονται στις ∆απάνες προσωπικού.
Η καθαρή υποχρέωση καθορισμένων παροχών (μετά την αφαίρεση των περιουσιακών στοιχείων) αναγνωρίζεται στην
κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης, με τις μεταβολές που προκύπτουν από την επαναμέτρηση (εάν υπάρχουν), να
αναγνωρίζονται άμεσα στα Λοιπά Συνολικά Έσοδα, χωρίς να επιτρέπεται μεταγενέστερα η αναταξινόμησή της στην κατάσταση
αποτελεσμάτων, προκειμένου να αντικατοπτρίζεται πλήρως η αξία του ελλείμματος ή πλεονάσματος του προγράμματος.
3.9 Φόρος εισοδήματος
Ο φόρος εισοδήματος αποτελείται από τον τρέχοντα φόρο. Ο τρέχων φόρος εισοδήματος είναι ο αναμενόμενος πληρωτέος
φόρος επί του φορολογητέου εισοδήματος χρήσης, βάσει θεσπισμένων ή ουσιαστικά θεσπισμένων συντελεστών φόρου κατά
την ημερομηνία της Χρηματοοικονομικής Θέσης, καθώς και οποιαδήποτε αναπροσαρμογή στο φόρο πληρωτέο
προηγουμένων χρήσεων.
Το Γ∆Α ως μη κερδοσκοπικό Νομικό Πρόσωπο υπάγεται στη φορολογία εισοδήματος με βάση τις διατάξεις που ισχύουν για
τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Νομικά Πρόσωπα, σύμφωνα με την παρ. γ’ του άρθρου 45 Ν 4172/2013, μόνο για το μέρος
των εσόδων πέραν εκείνων που θεωρείται ότι πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού του. Με
βάση το ισχύον φορολογικό καθεστώς δεν προκύπτει αναβαλλόμενη φορολογία. Ο τρέχων φόρος καταχωρείται στα
αποτελέσματα.
3.10 Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις
Το Γραφείο διενεργεί προβλέψεις για τρέχουσες υποχρεώσεις και κινδύνους όταν υπάρχει παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη
υποχρέωση ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, μεγάλη πιθανότητα εκροής πόρων που εμπεριέχουν οικονομικά οφέλη
για το διακανονισμό της υποχρέωσης και είναι εφικτό να εκτιμηθεί αξιόπιστα το ποσό της υποχρέωσης. Ενδεχόμενες
υποχρεώσεις και απαιτήσεις, εφ’ όσον υπάρχουν, δεν λογιστικοποιούνται, αλλά γνωστοποιούνται στις Χρηματοοικονομικές
Καταστάσεις.
3.11 Ασφαλιστικές προβλέψεις
Το Γραφείο ∆ιεθνούς Ασφάλισης αντιμετωπίζει τους ακόλουθους κινδύνους με βάση το είδος των εργασιών του.
Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης. Το γραφείο για την κατηγορία αυτών των εργασιών λειτουργεί παρόμοια με μία
ασφαλιστική εταιρεία για ποσά αποζημίωσης που υπερβαίνουν τα καθορισμένα, στην Ελλάδα, κατώτατα όρια για υλικές ζημιές
και σωματικές βλάβες. Το Γραφείο παρέχει στα μέλη του προστασία μέσω αντασφαλιστικής σύμβασης άνω του ποσού €
750.000,00 ανά γεγονός.
∆ιαχείριση των ζημιών ξένων αυτοκινήτων. Το γραφείο σε αυτό το είδος εργασιών λειτουργεί ως διαχειριστής της
καταβολής της αποζημίωσης εκ μέρους της ασφαλιστικής εταιρείας. Ο κίνδυνος που αντιμετωπίζει είναι ο κίνδυνος
αντισυμβαλλόμενων μερών (counterparty risk) δηλαδή ο κίνδυνος να μην εισπράξει το Γ∆Α το σύνολο ή μέρος των χρημάτων
που κατέβαλε. Μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει περίπτωση μη επιστροφής, από την ασφαλιστική εταιρεία, της καταβαλλόμενης
αποζημίωσης παρόλα αυτά ο συγκεκριμένος κίνδυνος υφίσταται.
Το Γραφείο απεικονίζει στις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις το αποτέλεσμα των αποθεμάτων εκκρεμών ζημιών όπως αυτά
προκύπτουν από σχετική αναλογιστική μελέτη σύμφωνα με τα ∆ΠΧΑ.
3.11.1 Προβλέψεις για μη δουλευμένα ασφάλιστρα
Αντιπροσωπεύουν το μέρος των καθαρών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων που καλύπτει κατ’ αναλογία την περίοδο από
την ημερομηνία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων μέχρι τη λήξη της περιόδου για την οποία έχουν
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καταχωρηθεί τα ασφάλιστρα στα αντίστοιχα μητρώα του Γ.∆.Α. για τα Πιστοποιητικά Συνοριακής Ασφάλισης.
Επίσης η ∆ιαχειριστική Επιτροπή σχηματίζει κατ’ εκτίμησή της απόθεμα μη δουλευμένων ασφαλίστρων επί των
εισπραχθέντων εισφορών.
3.11.2 Πρόβλεψη εκκρεμών ζημιών
Αφορά πρόβλεψη υποχρεώσεων για ζημίες που έχουν συμβεί και υπερβαίνουν τα κατώτερα ισχύοντα όρια ασφάλισης
(υποχρέωση των μελών Γ.∆.Α.). Για το έτος 2019 η προτεραιότητα του Γ.∆.Α. σωρευτικά με το μέλος του είναι € 750.000,00
(from ground up).
3.11.3 Πρόβλεψη ζημιών που έχουν συμβεί αλλά δεν έχουν αναγγελθεί μέχρι την ημερομηνία σύνταξης των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων (IBNR).
Το Γραφείο απεικονίζει στις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις το αποτέλεσμα των ζημιών IBNR όπως αυτό προκύπτει από
την αναλογιστική μελέτη σύμφωνα με τα ∆ΠΧΑ. Η εκτίμηση έγινε με βάση τα ιστορικά στοιχεία ,το χρονικό διάστημα
καθυστέρησης δήλωσης της ζημιάς στο γραφείο και το μέσο συνολικό κόστος ζημιάς ,λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία
καταβολών και την πρόβλεψη φάκελο προς φάκελο στο τέλος του 2019.Τα στοιχεία αφορούν τις ζημιές με ημερομηνία
ατυχήματος 2005-2019.
3.11.4.Απόθεμα για τα έμμεσα έξοδα ∆ιακανονισμού ζημιών (ULAE) και λοιπά ασφαλιστικά αποθέματα.
Το Γραφείο σχηματίζει απόθεμα για τα έμμεσα έξοδα διακανονισμού των ζημιών, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ιστορικά στοιχεία.
Επίσης, σε περίπτωση που η ∆ιαχειριστική Επιτροπή το κρίνει απαραίτητο, ενδέχεται να σχηματιστούν και λοιπά ασφαλιστικά
αποθέματα.
3.12 Αντασφαλιστικές συμβάσεις
Το Γραφείο αντασφαλίζεται με ασφάλιση υπερβάλλουσας ζημίας "excess of loss".
Το μέρος του αποθέματος που αναλογεί στους αντασφαλιστές του Γ.∆.Α. αναγνωρίζεται ως στοιχείο Ενεργητικού στο
λογαριασμό «Αναλογία Αντασφαλιστών στις Ασφαλιστικές Προβλέψεις».
Οι υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις προς τους αντασφαλιστές αφορούν κυρίως τους ετήσιους λογαριασμούς με βάση την
σύμβαση των αντασφαλιστών.
3.13 Αναγνώριση εσόδων
3.13.1 Έσοδα από εισφορές μελών και ασφάλιστρα Συνοριακής Ασφάλισης
Τα έσοδα του Γραφείου προέρχονται κυρίως από τις εισφορές των ασφαλιστικών εταιρειών μελών του οι οποίες σύμφωνα με
την πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ 92/25.4.2016 (ΦΕΚ 1294/τ.Β’/9.5.2016) και με εφαρμογή από 1.1.2017,
καθορίζεται σε ποσοστό 0,4% επί των ακαθαρίστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων του κλάδου αστικής ευθύνης αυτοκινήτων,
περιλαμβανομένου του δικαιώματος συμβολαίου χωρίς τους φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις και από την έκδοση
Πιστοποιητικού Συνοριακής Ασφάλισης.
Τα έσοδα από εισφορές Πιστοποιητικών ∆ιεθνούς Ασφάλισης λογιστικοποιούνται κατά δήλωση των μελών. Η δήλωση
γνωστοποιείται σε έξι δίμηνα το τελευταίο δίμηνο εισπράττεται το πρώτο δεκαπενθήμερο από την λήξη της κλειομένης χρήσης.
Τα έσοδα από την έκδοση Συνοριακής Ασφάλισης λογιστικοποιούνται με την έκδοση του πιστοποιητικού Συνοριακής
Ασφάλισης.
3.13.2 Έσοδα από τόκους χρεογράφων και καταθέσεων
Τα έσοδα από τόκους χρεογράφων και καταθέσεων, που αποτελούν τις επενδύσεις του Γραφείου, αναγνωρίζονται με βάση
την αρχή του δεδουλευμένου.
3.14 Ίδια Κεφάλαια
Στα Ίδια Κεφάλαια παρουσιάζονται οι Αρχικές Ιδρυτικές Εισφορές, οι οποίες αποτελούν το ποσό που έχει εισφέρει κάθε μέλος
κατά την ένταξή του στο Γραφείο, καθώς και τα Αποθεματικά και Πλεόνασμα Χρήσης που αποτελούν τα συσσωρευμένα
πλεονάσματα του Γραφείου.
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3.15 Πληροφόρηση ανά τομέα
Σύμφωνα με το άρθρο 37 του νόμου 489/76 όπως έχει κωδικοποιηθεί με το Π.∆. 237/86, το Γ.∆.Α. υποχρεούται να παρουσιάζει
τα έσοδα, τα έξοδα και τις ασφαλιστικές προβλέψεις χωριστά για τους κλάδους Ασφαλίσεως Ζημιών Π.∆.Α. και Συνοριακής
Ασφάλισης, Επίσης, παρουσιάζει χωριστά και τα αποτελέσματα των Χρηματοοικονομικών Επενδύσεων (βλέπε αναλυτικό
πίνακα στην σημείωση 27).

4. ∆ιαχείριση ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών κινδύνων
To Γ.∆.Α. λόγω της φύσης των εργασιών του εκτίθεται σε ασφαλιστικούς και χρηματοοικονομικούς κινδύνους. Η διαχείριση
των κινδύνων γίνεται από τη ∆ιαχειριστική Επιτροπή. Παρακάτω παρουσιάζεται λεπτομερής αναφορά και αναφέρονται οι
τρόποι με τους οποίους η ∆ιαχειριστική Επιτροπή αντιμετωπίζει τους κινδύνους.
Στη σημείωση αυτή περιλαμβάνονται αναλύσεις για την έκθεση του Γ.∆.Α. σε κάθε έναν από τους παρακάτω κινδύνους και
τις πολιτικές και διαδικασίες που εφαρμόζει για την επιμέτρηση και τη διαχείριση των κινδύνων αυτών. Οι πολιτικές διαχείρισης
κινδύνου εξετάζονται περιοδικά ώστε να ενσωματώνουν τις αλλαγές που παρατηρούνται στις συνθήκες της αγοράς και τις
δραστηριότητες του Γ.∆.Α.
Οι Ασφαλιστικοί και Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται το Γ.∆.Α. είναι οι κάτωθι:
α)
β)

Ασφαλιστικός κίνδυνος (4.1)
Χρηματοοικονομικός κίνδυνος – Λειτουργικός κίνδυνος (4.2)

γ)

Χρηματοοικονομικός κίνδυνος - Πιστωτικός κίνδυνος (4.3)

δ)
ε)

Χρηματοοικονομικός κίνδυνος – Κίνδυνος ρευστότητας (4.4)
Χρηματοοικονομικός κίνδυνος – Κίνδυνος αγοράς (4.5)

στ)

Χρηματοοικονομικός κίνδυνος – Κίνδυνος συγκέντρωσης (4.6)

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού τα οποία εκτίθενται περισσότερο στους ανωτέρω κινδύνους
έχουν ως εξής:

Αξιόγραφα σε εύλογη αξία
μέσω αποτελεσμάτων

Λογιστική αξία
2018

2019
29.438.131,51
29.438.131,51

Χρηματοοικονομικά
στοιχεία Ενεργητικού
στο αναπόσβεστο κόστος

23.879.762,54
23.879.762,54

Εύλογη αξία
2018

2019
29.438.131,51
29.438.131,51

23.879.762,54
23.879.762,54

Εύλογη αξία

Λογιστική αξία
2019

2018

2019

Σύνολο απαιτήσεων

1.839.137,97

1.386.462,52

1.839.137,97

1.386,462,52

Χρηματικά διαθέσιμα

10.184.631,17

11.394.678,46

10.184.631,17

11.394.678,46

Σύνολο

12.023.769,14

12.781.140,98

12.023.769,14

12.781.140,98
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2018

Xρηματοοικονομικά
στοιχεία Παθητικού στο
αναπόσβεστο κόστος

Προβλέψεις μη
δεδουλευμένων ασφαλίστρων
Προβλέψεις εκκρεμών
αποζημιώσεων κ΄ λοιπές
ασφαλιστικές προβλέψεις
Λοιπές υποχρεώσεις

Λογιστική αξία

Εύλογη αξία

2019

2018

2019

2018

363.104,28

367.035,78

363,104,28

367.035,78

6.710.025,00

6.873.309,00

6.710.025,00

6.873.309,00

180.955,79

184.248,68

180.955,79

184.248,68

7.254.085,07

7.424.593,46

7.254.085,07

7.424.593,46

4.1 Ασφαλιστικός κίνδυνος
Ο κίνδυνος που ενέχει κάθε συμβόλαιο ασφάλισης που εκδίδεται από τα μέλη του Γ.∆.Α. καθώς και για αυτά που έχουν εκδοθεί
από τις Ασφαλιστικές Εταιρίες των οποίων έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας τους, είναι να επέλθει το ασφαλιστικό γεγονός
εκτός ελληνικών συνόρων και η αβεβαιότητα του χρηματικού ποσού που θα κληθεί να καταβάλει το Γ.∆.Α. Επίσης και ο
κίνδυνος που ενέχει κάθε έκδοση Πιστοποιητικού Συνοριακής Ασφάλισης που εκδίδεται από το Γ.∆.Α. και η αβεβαιότητα του
χρηματικού ποσού που θα κληθεί να καταβάλει. Από τη φύση τους λοιπόν η επέλευση των ασφαλιστικών κινδύνων μπορεί να
οδηγήσει σε μεγάλες διακυμάνσεις στα περιουσιακά στοιχεία του Γ.∆.Α.
-

Συχνότητα και Σοβαρότητα Ζημιών

Η συχνότητα και η σοβαρότητα των ζημιών επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Ο παράγοντας του πληθωρισμού είναι
σημαντικός διότι οι υποθέσεις διεκπεραιώνονται σε βάθος χρόνου, από την ξένη αλλοδαπή εταιρία ανταποκρίτρια της
Ελληνικής Ασφαλιστικής Εταιρίας. Το Γ∆Α αντιμετωπίζει τον παραπάνω κίνδυνο με κατάλληλες αντασφαλιστικές συμβάσεις
τις οποίες υπογράφει κάθε χρόνο (Excess of Loss) και τον σχηματισμό ασφαλιστικών προβλέψεων όπως αναλυτικά
αναφέρεται στην παράγραφο 3.12.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Γ.∆.Α. τα μέλη του αποστέλλουν μητρώο εκκρεμών ζημιών εξωτερικού με κλείσιμο
την 31η ∆εκεμβρίου εκάστου έτους. Ωστόσο η ενημέρωση από τα μέλη μας πραγματοποιείται καθ’ όλη την διάρκεια του έτους.
Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζεται η συγκέντρωση των υποχρεώσεων από ζημίες στο εξωτερικό με ασφαλισμένα οχήματα
από τις εταιρίες μέλη του Γ∆Α, καθώς και για τον κλάδο της Συνοριακής Ασφάλισης.

Πιστοποιητικών
∆ιεθνούς
Ασφάλισης
Συνοριακή
Ασφάλιση
Σύνολο

2019

2018

4.428.397

4.676.433

26.990

577

4.455.387

4.677.010
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Οι καταβολές αποζημιώσεων για τις ζημιές με έτος συμβάντος 2005 και μετά και το απόθεμα φάκελο προς φάκελο την
31/12/2019 αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

Έτος
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Σύνολο

Αριθμός

Πληρωμές

1
‐
1
‐
1
3
2
1
3
‐
‐
2
‐
‐
‐
14

262.076
‐
316.375
‐
736.105
2.806.954
124.957
‐
60.755
‐
‐
‐
‐
‐
‐
4.307.222

Απόθεμα
Φ/Φ
31/12/2019
‐
‐
‐
‐
‐
2.544.000
‐
‐
‐
‐
‐
243.000
‐
‐
‐
2.787.000

Επί
συμβάσεις
262.076
‐
316.375
‐
736.105
5.350.954
124.957
‐
60.755
‐
‐
243.000
‐
‐
‐
7.094.222

Το απόθεμα Φάκελο προς Φάκελο στις 31 ∆εκεμβρίου 2019 για ζημιές με ημερομηνία ατυχήματος πριν το 2005 ανερχόταν
σε € 1.641.397.
Για την Συνοριακή ασφάλιση το απόθεμα εκκρεμών ζημιών ανέρχεται στο ποσό των € 26.990 για το έτος 2019.
Συνοριακή ασφάλιση
Αυτοκίνητα εισερχόμενα στην Ελλάδα στα οποία ενεργείται έλεγχος για την ύπαρξη ασφαλιστικής κάλυψης και που δεν είναι
εφοδιασμένα με πιστοποιητικό διεθνούς ασφάλισης σε ισχύ, πρέπει κατά την είσοδό τους στο Ελληνικό έδαφος να
καλυφθούν με ειδική ασφάλιση (συνοριακή ασφάλιση) διάρκειας 30 ημερών.
Πλαστές πράσινες κάρτες
Με απόφαση της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής του Γ.∆.Α. την 24η Ιουλίου 2012 (πρακτ. Νο 236), εάν σε ατύχημα με υπαίτιο ελληνικό
αυτοκίνητο στο εξωτερικό επιδειχθεί, προκειμένου να καλυφθεί η ζημιά, πλαστή-παραποιημένη πράσινη κάρτα με τα διακριτικά
ταυτότητας του ελληνικού γραφείου (GR), αυτομάτως γεννάται ευθύνη του γραφείου και υποχρέωσή μας κάλυψης του ατυχήματος.
Επειδή από τις περιπτώσεις που μέχρι τώρα έχει αντιμετωπίσει το Γ.∆.Α. προκύπτει ότι δεν μπορεί να αποδοθεί ευθύνη στις εταιρίεςμέλη για τις παραποιημένες πράσινες κάρτες που φέρουν την επωνυμία τους ή τον κωδικό τους και οι οποίες παραδόθηκαν στις
αρμόδιες αρχές του εξωτερικού για την κάλυψη ατυχημάτων και σύμφωνα και με όσα ακολουθούνται από τα άλλα γραφεία του
εξωτερικού, τις ζημιές αυτές θα πρέπει να αναλαμβάνει και να καλύπτει το ίδιο το Γ.∆.Α, ως τελικός υπόχρεος. Αυτό δεν θα ισχύει εάν
μπορεί να αποδειχθεί αμέλεια του μέλους ως προς τη διαχείριση και έκδοση των πρασίνων καρτών του. Περαιτέρω το Γ.∆.Α. θα
στρέφεται ποινικά και αστικά κατά παντός υπαιτίου υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι θα έχει τη συμβολή του μέλους στις σχετικές
ενέργειές του. Για τα έτη 2019 και 2018 δεν υπήρξαν ζημιές από πλαστές κάρτες.
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Κατωτέρω παρατίθεται πίνακας με το αντασφαλιστικό πρόγραμμα του Γ.∆.Α. για τα έτη 1987-2019.

ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ.Δ.Α. ΕΤΩΝ 1987 - 2018
Έτος

Όρια καλύψεως
Απεριορίστως €

Ετήσια Αντασφάλιστρα

1987

X/S 235.000

48.890

1988

X/S 235.000

137.200

1989

X/S 235.000

179.100

1990

X/S 235.000

264.060

1991

X/S 235.000

244.970

1992

X/S 235.000

258.440

1993

X/S 275.000

305.650

1994

X/S 375.000

846.370

1995

X/S 500.000

1.155.650

1996

X/S 700.000

763.020

1997

X/S 700.000

601.610

1998

X/S 700.000

601.610

1999

X/S 700.000

748.350

2000

X/S 700.000

704.330

2001

X/S 750.000

704.330

2002

X/S 750.000

727.000

2003

X/S 750.000

1.545.000

2004

X/S 750.000

1.591.000

2005

X/S 750.000

2.080.000

2006

X/S 750.000

2.790.000

2007

X/S 750.000

2.740.000

2008

X/S 750.000

2.400.000

2009

X/S 800.000

2.400.000

2010

X/S 800.000

2.421.600

2011

X/S 750.000

2.421.600

2012

X/S 750.000

2.421.600

2013

X/S 750.000

2.050.000

2014

X/S 750.000

1.720.000

2015

X/S 750.000

1.504.000

2016

X/S 750.000

1.504.000

2017

X/S 750.000

1.504.000

2018

X/S 750.000

1.428.800

2019

X/S 750.000

1.346.800
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4.2 Λειτουργικός κίνδυνος
Ο λειτουργικός κίνδυνος αφορά στις περιπτώσεις που οι εσωτερικές διαδικασίες καθώς και τα συστήματα του Γραφείου δεν
λειτουργούν με συνέπεια τη δημιουργία τόσο ποσοτικών όσο και ποιοτικών ζημιών. Το Γραφείο, προκειμένου να περιορίσει
τον λειτουργικό κίνδυνο έχει δημιουργήσει επαρκείς εσωτερικούς μηχανισμούς ελέγχου και αναφοράς που έχουν στόχο τον
εντοπισμό, την αξιολόγηση, τη διαχείριση και την καταγραφή του λειτουργικού κινδύνου. Οι μηχανισμοί αυτοί περιλαμβάνουν
την αναλυτική καταγραφή των εσωτερικών διαδικασιών και ελέγχων, τον διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων, την συνεχή
εκπαίδευση του προσωπικού, τις διαδικασίες εγκρίσεων και συμφωνιών καθώς και την εποπτεία της λειτουργίας Εσωτερικού
Ελέγχου. Σημειώνεται ότι η βελτίωση του ελεγκτικού πλαισίου μέσα στο οποίο λειτουργεί το Γ∆Α είναι συνεχής και
εξελισσόμενη διαδικασία.
4.3 Πιστωτικός Κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναμία των συμβαλλομένων μερών να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους θα
μπορούσε να μειώσει το ποσό των μελλοντικών ταμειακών εισροών από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατά την
ημερομηνία του ισολογισμού. Οι βασικοί παράγοντες που εκθέτουν το Γ.∆.Α. στον πιστοληπτικό κίνδυνο είναι οι εξής:
- Απαιτήσεις έναντι των αντασφαλιστών στις εκκρεμείς ή πληρωθείσες ζημιές. Γενικά, σύμφωνα με το άρθρο 1 του
παραρτήματος 1 της αντασφαλιστικής σύμβασης, οι αντασφαλιστές υποχρεούνται να καταβάλλουν οποιαδήποτε ποσό που
έχει πληρώσει το Γ∆Α σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την Ενοποιημένη Συμφωνία ή κατόπιν έκδοσης δικαστικής
απόφασης.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθ.6 της ισχύουσας αντασφαλιστικής σύμβασης, σε περίπτωση απαίτησης του Γραφείου κατά
του αντασφαλιστή για ποσό που υπερβαίνει το όριο (cash claim limit) του Γ∆Α όπως αυτό ορίζεται στη σύμβαση, ο
αντασφαλιστής οφείλει να καταβάλει άμεσα στο Γραφείο το ποσό για το οποίο έχει αποσταλεί αίτηση επανείσπραξης. Το
άρθρο 8 της ισχύουσας αντασφαλιστικής σύμβασης, ορίζει την υποχρέωση του Γραφείου να εκδίδει ετήσιους εκκαθαριστικούς
λογαριασμούς. Το Γραφείο ή/και οι αντασφαλιστές υποχρεούνται να επιβεβαιώσουν και να καταβάλλουν άμεσα τα ποσά των
λογαριασμών.
- Απαιτήσεις έναντι των αλλοδαπών Γραφείων και εταιριών. Τα άρθρα 5 & 6 της Ενοποιημένης Συμφωνίας καθορίζουν τη
διαδικασία επανείσπραξης κατά το διακανονισμό διασυνοριακών ατυχημάτων. Σύμφωνα με τους όρους των άρθρων αυτών,
το αλλοδαπό Γραφείο ή η υπόχρεη αλλοδαπή ασφαλιστική εταιρία οφείλουν να καταβάλουν το αιτούμενο ποσό εντός του
προβλεπόμενου χρονικού ορίου.
- Απαιτήσεις έναντι των μελών του. Τα μέλη του Γ.∆.Α. υποχρεούνται εντός 15 ημερών από την λήξη του εκάστοτε διμήνου
να καταβάλλουν την αναλογούσα εισφορά από τα ακαθάριστα ασφάλιστρα αστικής ευθύνης οχημάτων. Η μη τήρηση της
υποχρέωσης υπόκειται σε κυρώσεις των διατάξεων του ν.489/76.
- Απαιτήσεις έναντι του Επικουρικού Κεφαλαίου.
- Απαιτήσεις που υπόκεινται στον κίνδυνο χρηματαγορών.
- Αξιόγραφα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων.
Για τις απαιτήσεις από αλλοδαπά γραφεία, αλλοδαπές εταιρίες, Επικουρικό Κεφάλαιο και για συγκεκριμένους πιστωτικούς
κινδύνους το Γραφείο σχηματίζει αντίστοιχες προβλέψεις. Η χρηματοοικονομική κατάσταση των γραφείων, Εταιριών στην
αλλοδαπή και εταιριών μελών του Γραφείου παρακολουθείται σε συνεχή βάση, εφαρμόζοντας διαδικασίες που να βεβαιώνουν
την ελαχιστοποίηση του κινδύνου. Σε κάθε περίπτωση οι απαιτήσεις από αλλοδαπά γραφεία είναι εγγυημένες βάσει του
συστήματος Πράσινης Κάρτας.
Αναφορικά με την ικανότητα των αντασφαλιστών να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους το Γ.∆.Α προτού προχωρήσει σε
σύμβαση συνεργασίας ελέγχει την πιστοληπτική τους ικανότητα. (αξιολόγησή τους από διεθνείς Rating Agencies A’ έως Α-)
Τα τραπεζικά υπόλοιπα τηρούνται σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς με υψηλή πιστωτική αξιοπιστία και το γραφείο
εφαρμόζει διαδικασίες που περιορίζουν την έκθεσή του σε πιστωτικό κίνδυνο σε σχέση με κάθε χρηματοοικονομικό οργανισμό.
4.4 Κίνδυνος Ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας ορίζεται ως ο κίνδυνος το Γ.∆.Α. να μην είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του όταν
αυτές καταστούν απαιτητές. Ο κίνδυνος ρευστότητας σχετίζεται με την δυνατότητα του Γ∆Α να εκπληρώνει τις
χρηματοοικονομικές του υποχρεώσεις, όταν αυτές γίνονται απαιτητές. Η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας
επικεντρώνεται στη διαχείριση του χρονικού συσχετισμού των ταμειακών εισροών και εκροών, καθώς και η εξασφάλιση
επαρκών ταμειακών διαθεσίμων και άμεσα ρευστοποιήσιμων χρεογράφων για τις τρέχουσες συναλλαγές. Προς τον σκοπό
αυτό το Γ∆Α εκτιμά και συσχετίζει τις αναμενόμενες χρηματικές ροές που προκύπτουν από όλα τα στοιχεία του Ενεργητικού
και του Παθητικού.
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Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την χρονολογική ανάλυση των άμεσα ρευστοποιήσιμων στοιχείων ενεργητικού:

Εύλογη αξία την
31/12/2019

συμβατική
λήξη σε έτη

Α/Κ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

3.708.529,75

Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ

2.228.019,58

Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ

10.940.524,94

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ

2.567.849,79

ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ (ξένων κρατών)

1.632.167,24

0‐1
0‐1
0‐1
0‐1
0‐1

Ονομασία αξιογράφου

μερικό σύνολο

21.077.091,30

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ

1.240.993,19

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ

2.276.601,57

ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ (ξένων κρατών)
μερικό σύνολο

477.542,79

1‐5
1‐5
1‐5

3.995.137,55

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ

863.530,55

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

104.346,45

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ

683.988,29

ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ (ξένων κρατών)

471.871,46

μερικό σύνολο

2.123.736,75

ΟΜΟΛ. ΕΛΛΗΝ. ∆ΗΜΟΣΙΟΥ
ΟΜΟΛ. ΕΛΛΗΝ. ∆ΗΜΟΣΙΟΥ (ΤΙΤΛΟΣ ΑΕΠ)

2.231.696,76
10.469,15

μερικό σύνολο

2.242.165,91

Γενικό σύνολο

29.438.131,51

5‐10
5‐10
5‐10
5‐10

10 και άνω
10 και άνω

Το σύνολο των υποχρεώσεων του Γραφείου την 31.12.2019 ανέρχεται σε € 334.551,34 και την 31.12.2018 € 340.957,05), και
τα ταμειακά του διαθέσιμα σε € 10.184.631,17 για το 2019 και € 11.394.678,46 το 2018, και λαμβάνοντας υπόψη και τα άμεσα
ρευστοποιήσιμα στοιχεία του ενεργητικού, οι υποχρεώσεις υπερκαλύπτονται από τα ταμειακά διαθέσιμα.

4.5 Κίνδυνος Αγοράς
Από ποσοτική άποψη το Γ∆Α παρακολουθεί σε συνεχή βάση τον κίνδυνο αγοράς. Η στρατηγική του Γ∆Α έναντι του κινδύνου
αγοράς επικεντρώνεται κυρίως στην μηδενική απώλεια των επενδυμένων κεφαλαίων του.
Για το σκοπό αυτό:
Έχει συσταθεί η Επιτροπή Επενδύσεων η οποία ακολουθεί την επενδυτική πολιτική της ∆.Ε., διατυπώνει προτάσεις και
εισηγείται διορθωτικές ενέργειες στην ∆.Ε. σε περίπτωση που διαπιστώνει αδυναμία υλοποίησης της στρατηγικής που έχει
διαμορφωθεί.
Ο κίνδυνος αγοράς αφορά την πιθανότητα απωλειών λόγω μεταβολής στο επίπεδο ή στη μεταβλητότητα των τιμών αγοράς,
όπως είναι οι τιμές των επιτοκίων και συναλλαγματικών διαφορών, που επηρεάζουν άμεσα τον κίνδυνο εύλογης αξίας.
Το Γ.∆.Α. έχει περιορισμένη έκθεση στον συναλλαγματικό κίνδυνο καθότι δεν διενεργεί συναλλαγές ή επενδύσεις σε διάφορα
νομίσματα σε μεγάλη έκταση.
Επίσης, επενδύει σε χρηματοοικονομικά μέσα σταθερού επιτοκίου.
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4.6 Κίνδυνος Συγκέντρωσης
Ο κίνδυνος συγκέντρωσης για το Γ.∆.Α. αφορά κυρίως σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, (συγκέντρωση κινδύνου
αγοράς), καθώς και σε συγκέντρωση των απαιτήσεων (συγκέντρωση κινδύνου αντισυμβαλλομένου).
Το Γραφείο μεριμνά για την διαχείριση του κινδύνου συγκέντρωσης με την διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου επενδύσεών
του και με την σύναψη αντασφαλιστικών συμβάσεων με αντασφαλιστές υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης.
4.7 ∆ιαχείριση Κεφαλαίων
Η στρατηγική διαχείρισης κεφαλαίων που εφαρμόζεται από το Γ∆Α είναι να εξασφαλίσει επαρκή κεφαλαιοποίηση σε συνεχή
βάση, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την λειτουργία του.
Με απόφαση της ΤτΕ, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της γενικής συνέλευσης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης, μπορεί να επιβάλλεται συμπληρωματική αναλογική εισφορά αν η ∆ιαχειριστική επιτροπή εκτιμήσει ότι τα
κεφάλαια που διαθέτει οποιαδήποτε στιγμή το Γραφείο ∆ιεθνούς Ασφάλισης δεν επαρκούν για την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του. (ν.489/76 άρθρο 33 παρ.8)
Σημειώνεται πως δεν προβλέπεται ελάχιστη απαίτηση κεφαλαιακής επάρκειας από την νομοθεσία.

5. Εισφορές Μελών και Ασφάλιστρα Συνοριακής Ασφάλισης
2019
Εισφορές μελών

2018

Ασφάλιστρα Συνοριακής Ασφάλισης

3.600.439,70
109.170,91

3.643.827,50
116.123,02

Γενικό σύνολο εσόδων κλάδου Π.∆.Α. και Συνοριακής Ασφάλισης

3.709.610,61

3.759.950,52

5.1 Αντασφάλιστρα
2019
Εκχωρηθέντα ασφάλιστρα σε αντασφαλιστές κλάδου Π.∆.Α.
Εκχωρηθέντα ασφάλιστρα σε αντασφαλιστές κλάδου Συνοριακής
Ασφάλισης
Γενικό σύνολο εκχωρηθέντων ασφαλίστρων κλάδου Π.∆.Α κ’
Συνοριακής Ασφάλισης
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2018

(1.303.330,00)

(1.380.410,00)

(43.470,00)

(48.390,00)

(1.346.800,00) (1.428.800,00)

6. Μεταβολή ασφαλιστικών προβλέψεων
Προβλέψεις για κινδύνους σε ισχύ Π.∆.Α. και μη δεδουλευμένα
ασφάλιστρα Συνοριακής Ασφάλισης

2019

2018

3.931,50

4.439,18

Προβλέψεις για εκκρεμείς ζημιές Π.∆.Α. και Συνοριακής Ασφάλισης

(84.929,00)

311.506,00

Μερικό σύνολο

(80.997,50)

315.945,18

Αναλογία αντασφαλιστών εις ασφαλιστικές προβλέψεις

248.213,00

1.421.390,00

Γενικό σύνολο

167.215,50

1.737.335,18

2019

7. Ασφαλιστικές αποζημιώσεις
Ασφαλιστικές αποζημιώσεις κλάδου ασφαλίσεων ζημιών Π.∆.Α.
(μικτά συνολικά ποσά)

2018

Μείον συμμετοχή αντασφαλιστών

(238.147,76)
66.660,02

(228.246,02)
220.116,88

Καθαρό ποσό ασφαλιστικών αποζημιώσεων Π.∆.Α.

(171.487,74)

(8.129,14)

(8.329,39)

(62,00)

(179.817,13)

(8.191,14)

Ασφαλιστικές αποζημιώσεις κλάδου Συνοριακής Ασφάλισης
(μικτά συνολικά ποσά)

Σύνολο

2019

8. Έσοδα επενδύσεων
Έσοδα από τόκους ομολόγων

2018

Έσοδα από μερίσματα Α/Κ

226.631,75
47.329,17
13.280,27

405.773,45
61.308,09
1.035,51

Σύνολο

287.241,19

468.117,05

Έσοδα από τόκους καταθέσεων

9. Κέρδη/(Ζημιές) από αποτίμηση και πώληση - λήξη επενδύσεων
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2019
Κέρδη/(ζημιές) από αποτίμηση Ο.Ε.∆.

2018

946.274,57

(69.761,93)

2.263,60

(5.941,94)

0,00

(304,86)

4.329,45

(213.436,00)

Κέρδη/(ζημιές) από αποτίμηση ομολόγων ξένων κρατών

20.532,37

2.233,52

Κέρδη/(ζημιές από αποτίμηση εταιρικών ομολόγων

79.134,80

(10.048,00)

6.524,77

3.716,32

Κέρδη/(ζημιές) από αποτίμηση Α/Κ (ομολογιακά)

252.332,89

(12.465,70)

Κέρδη/(ζημιές) από αποτίμηση Α/Κ (μετοχικά)

149.357,95

(336.956,80)

1.460.750,40

(642.965,39)

Κέρδη/(ζημιές) από λήξη / πώληση ομολόγων

205.090,91

(37.060,00)

Κέρδη/(ζημιές) από πώληση μεριδίων Α/Κ (μετοχικά κ’ ομολογιακά)

222.321,72

(74.002,78)

Σύνολο από πώληση – λήξη επενδύσεων

427.412,63

(111.062,78)

Κέρδη/(ζημιές) παραγώγου συνδεδεμένο με ΑΕΠ
Κέρδη/(ζημιές) Εντόκου Γραμματίου Ελληνικού ∆ημοσίου
Κέρδη/(ζημιές) από αποτίμηση ομολόγων Ε.Ι.Β.

Κέρδη/(ζημιές) από αποτίμηση Α/Κ διαχείρισης διαθεσίμων

Σύνολο από αποτίμηση επενδύσεων

10. Λοιπά έσοδα

2019

2018

∆ικαιώματα Πιστοποιητικών Συνοριακής Ασφάλισης

10.915,68

11.610,84

Λοιπά έσοδα
Έσοδα από μείωση πρόβλεψης Επικουρικού Κεφαλαίου

77.211,11
0,00
88.126,79

43.691,92
1.598.080,01
1.653.382,77

Σύνολο λοιπών εσόδων

Τα Λοιπά έσοδα της χρήσης 2019 αφορούν σε τόκους από δικαστικές υποθέσεις και έσοδα διαχειριστικής αμοιβής (handling
fees) ενώ της χρήσης 2019 αφορούν έσοδα διαχειριστικών αμοιβών (handling fees) και εισφορές μελών προηγουμένων
ετών.

11. Λειτουργικά έξοδα
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11.1 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Το συνολικό κόστος Αμοιβών και Εξόδων Προσωπικού που περιλαμβάνεται στα Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας και
Λειτουργίας ∆ιάθεσης αναλύεται ως ακολούθως:

2019

2018

Μισθοδοσία και ημερομίσθια

(557.535,24)

(555.435,60)

Υποχρεωτικές εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης

(159.714,29)

(158.823,35)

(61.640,90)

(57.677,82)

(7.461,00)

(7.718,00)

(786.351,43)

(779.654,77)

Παρεπόμενες παροχές
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού
λόγω εξόδου από την υπηρεσία

Σύνολο (Α)

Οι παρεπόμενες παροχές προσωπικού αφορούν έξοδα για ομαδικό συνταξιοδοτικό συμβόλαιο καθορισμένων εισφορών και
ομαδικό νοσοκομειακό συμβόλαιο.
Το Γραφείο απασχόλησε για το 2019 και το 2018 14 εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση και 1 ωρομίσθιο με μερική
απασχόληση.
11.2 Αμοιβές τρίτων και διάφορα έξοδα

2019
Αμοιβές τρίτων

2018

Έξοδα Οργανισμού Αποζημίωσης

(251.118,52)
(16.479,43)
(184.330,49)
(7.695,05)

(218.255,39)
(16.481,20)
(157.113,18)
(9.197,52)

Σύνολο (Β)

(459.623,49)

(401.047,29)

Λοιποί φόροι / Τέλη
∆ιάφορα έξοδα

Οι αμοιβές τρίτων αφορούν κυρίως αμοιβές συμβούλων, ελεγκτών, αμοιβές διαχείρισης χαρτοφυλακίων επενδύσεων,
ασφαλιστήρια συμβόλαια, φωτισμό, ύδρευση, τηλεφωνικά.
Τα διάφορα έξοδα αφορούν κυρίως έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας,επισκευές, συντηρήσεις, αναλώσιμα, έξοδα
μεταφορών, συνέδρια, κοινόχρηστα, συνδρομές.
11.3 Αποσβέσεις
Το συνολικό κόστος των αποσβέσεων αναλύεται ως ακολούθως:

2019
‘Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια
στοιχεία

Σύνολο (Γ)

Σύνολο (Α+Β+Γ)
12. Λοιπά έξοδα
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2018

(342,24)

0,00

(106.084,15)
(106.426,39)

(102.920,12)
(102.920,12)

(1.352.401,31)

(1.283.622,18)

Συναλλαγματικές διαφορές
Λοιπά έξοδα

Σύνολο

2019
(4.475,14)

2018
(11.277,10)

(175,00)

(13.974,56)

(4.650,14)

(25.251,66)

Τα Λοιπά έξοδα αφορούν στη ζημιά από συναλλαγματική ισοτιμία του € με το $.

13. Φόρος εισοδήματος
Σύμφωνα με την παρ. γ’ του άρθρου 45 Ν 4172/2013 τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού
δικαίου υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος, με εξαίρεση μόνο τα κάθε είδους έσοδα τους που πραγματοποιούνται κατά την
επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους, τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο φόρου.
Σύμφωνα με την ερμηνεία των διατάξεων που δόθηκε από την φορολογική αρχή αντικείμενο φορολογίας, αποτελούν τα
έσοδα που προέρχονται από κεφάλαιο (τόκοι, εισόδημα από ακίνητη περιουσία, κ.λπ.), υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου,
καθώς και τα έσοδα από δραστηριότητες που γίνονται πέραν του σκοπού τους.
Βάσει των ανωτέρω, αντικείμενο της φορολογίας του Γ∆Α για τις χρήσεις 2019 και 2018 αποτέλεσαν τα έσοδα από τόκους
καταθέσεων και χρεογράφων.

Τόκοι
Μείον:
αναλογούντα έξοδα
Έκπτωση ζημιάς από PSI
Φορολογητέο εισόδημα
Συντελεστής φόρου εισοδήματος
Φόρος εισοδήματος

2019
414.782,81

2018
366.521,17

(80.310,94)
(163.689,08)
170.782,79
24%
40.987,87

(45.613,89)
(163.689,08)
157.218,20
29%
45.593,28

14. Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Λογισμικά
Προγράμματα
(software)

Πίνακας μεταβολών άυλων πάγιων στοιχείων
Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2018

319.010,63

Προσθήκες περιόδου

0,00

Υπόλοιπο 31.12.2018

319.010,63

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2018

319.010,43

Αποσβέσεις περιόδου

0

Υπόλοιπο 31.12.2018

319.010,43

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2018

0,20

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2019

319.010,63

Προσθήκες περιόδου

7.440,00

Υπόλοιπο 31.12.2019

326.450,63

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2019

319.010,43

Αποσβέσεις περιόδου

342,24

Υπόλοιπο 31.12.2019

319.352,67

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2019

7.097,96
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15.Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

Πίνακας μεταβολών
Ιδιοχρησιμοποιούμενων
ενσώματων παγίων
στοιχείων

Γήπεδα

Λοιπός
εξοπλισμός

Κτίρια

Ακινητοποιήσεις
υπό εκτέλεση Προκαταβολές
παγίων

Σύνολο
Ιδιοχρησιμοποιούμενων
ενσώματων παγίων
στοιχείων

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2018

378.860,01

2.104.525,22

414.309,10

5.030,00

2.902.724,33

Προσθήκες περιόδου

0,00

119.852,72

9.394,99

0,00

129.247,71

Μειώσεις περιόδου

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

378.860,01

2.224.377,94

423.704,09

5.030,00

3.031.972,04

Υπόλοιπο 1.1.2018

0,00

1.010.426,69

366.778,56

0,00

1.377.205,25

Αποσβέσεις περιόδου

0,00

85.903,08

15.207,25

0,00

101.110,33

Υπόλοιπο 31.12.2018

0,00

1.096.329,77

381.985,81

0,00

1.478.315,58

378.860,01

1.128.048,17

41.718,28

5.030,00

1.553.656,46

378.860,01

2.224.377,94

457.942,91

0,00

3.061.180,86

Προσθήκες περιόδου

0,00

260,40

19.598,33

0,00

19.858,73

Μειώσεις περιόδου

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

378.860,01

2.224.638,34

477.541,24

0,00

3.081.039,59

Υπόλοιπο 1.1.2019

0,00

1.096.329,77

399.002,85

0,00

1.495.332,62

Αποσβέσεις περιόδου

0,00

88.982,69

17.101,46

0,00

106.084,15

Υπόλοιπο 31.12.2019

0,00

1.185.312,46

416.104,31

0,00

1.601.416,77

378.860,01

1.039.325,88

61.436,93

0,00

1.479.622,82

Υπόλοιπο 31.12.2018
Σωρευμένες αποσβέσεις
και απομειώσεις

Καθαρή λογιστική αξία
31.12.2018
Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2019

Υπόλοιπο 31.12.2019
Σωρευμένες αποσβέσεις
και απομειώσεις

Καθαρή λογιστική αξία
31.12.2019

Κατά την 31.12.2019, όσο και κατά την 31.12.2018 η ∆ιοίκηση εξέτασε εάν υπάρχει κάποια ένδειξη απομείωσης των
ενσώματων και άυλων παγίων της και κατέληξε ότι δεν συντρέχει κάποιος λόγος απομείωσης.
∆εν υπάρχουν εγγεγραμμένα βάρη στα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία κατά την 31 ∆εκεμβρίου 2019 και την 31 ∆εκεμβρίου
2018.

16. Αξιόγραφα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων επιπέδου 1
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31/12/2019

31/12/2018

ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ

0,00

148.304,14

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ

4.346.689,65

3.319.584,39

OMOΛΟΓΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

104.346,45

7.143.162,21

ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ (ξένων κρατών)

2.581.581,49

645.800,58

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ

5.528.439,65

2.071.510,14

Α/Κ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

3.708.529,75

4.772.942,08

Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ

2.228.019,58

3.139.164,08

Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ

10.940.524,94

2.639.294,92

Σύνολο

29.438.131,51

23.879.762,54

Τα ανωτέρω χρεόγραφα κατηγοριοποιούνται με βάση το ∆.Π.Χ.Α. 13 στo Eπίπεδα 1 εύλογης αξίας.

17. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

2019

2018

∆οσμένες εγγυήσεις σε λογ/σμούς ∆.Ε.Κ.Ο. (∆.Ε.Η.)

1.976,30

1.976,30

Εγγύηση κοινοχρήστων γραφείου Γ.∆.Α.

945,00
2.921,30

945,00
2.921,30

2019

2018

247,95
247,95

56.002,18
56.002,18

Σύνολο
18. Απαιτήσεις από αντασφαλιστές

Απαιτήσεις από αντασφαλιστές

Σύνολο
19. Αναλογία αντασφαλιστών στις ασφαλιστικές προβλέψεις

2019
Αναλογία αντασφαλιστών στις ασφαλιστικές προβλέψεις

3.946.397,00
3.946.397,00

Σύνολο

2018
4.194.610,00
4.194.610,00

20. Απαιτήσεις από ασφαλιστικές εταιρίες μέλη Γ.∆.Α. (εισφορές)

2019

2018

Εισφορές ΣΤ’ διμήνου

599.476,06

606.229,98

Σύνολο

599.476,06

606.229,98

Οι απαιτήσεις των εισφορών από τις εταιρίες μέλη Γ.∆.Α. εισπράχθηκαν εντός του Ιανουαρίου 2020 και 2019 αντίστοιχα.
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21. Λοιπές απαιτήσεις

2019

2018

931.609,79

1.991.667,89

(151.950,91)

(250.947,96)

Υπόλοιπο Επικουρικού Κεφαλαίου

779.658,88

1.740.719,93

Επίδικες απαιτήσεις / ΜΙΒ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

152.552,33

152.552,33

(152.552,33)

(152.552,33)

0,00

0,00

116,00

0,00

Απαιτήσεις από αλλοδαπά Γ.∆.Α.

5.837,22

197,75

Αναγωγικές αξιώσεις Γ.∆.Α.

6.155,68

7.050,14

20.493,73

23.630,37

217.387,63

298.948,43

51.650,18

50.029,52

2.170,43

5.748,40

153.022,91

280.564,53

1.236.492,66

2.406.889,07

Επικουρικό Κεφάλαιο
Μείον πρόβλεψη απομείωσης αξίας απαιτήσεων από το Επικουρικό
Κεφάλαιο.

Μείον πρόβλεψη απομείωσης αξίας απαιτήσεων από το ΜΙΒ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
Υπόλοιπο ΜΙΒ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
Ανταποκριτές ξένων ασφαλιστικών εταιριών

Εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις
Ξένες ασφαλιστικές εταιρίες
Χρεώστες διάφοροι
Λοιπά έξοδα επόμενων χρήσεων
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

Σύνολο

Τα έσοδα χρήσεως εισπρακτέα αφορούν σε δεδουλευμένους τόκους έσοδα της κλειομένης χρήσης που εισπράττονται εντός
του 2020.
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Κίνηση Πρόβλεψης Απομείωσης Αξίας Απαιτήσεων από το Επικουρικό Κεφάλαιο
2019
Πρόβλεψη απομείωσης αξίας
απαιτήσεων από το Επικουρικό
Κεφάλαιο έναρξης χρήσεως
Μείον: αναλωθέν απόθεμα
χρήσης 2018

250.947,96

1.851.000,00

(98.997,05)

(1.972,03)

0,00

(1.598.080,01)

0,00

0,00

151.950,91

250.947,96

Μείον: προβλέψεις
προηγουμένων χρήσεων
Πλέον: Πρόβλεψη παρούσας
χρήσης
Σύνολο

2018

Για περισσότερες πληροφορίες για τις απαιτήσεις από το Επικουρικό Κεφάλαιο ανατρέξτε στην σημείωση 30.
22. Χρηματικά διαθέσιμα
Τα λογιστικά υπόλοιπα του ταμείου και των καταθέσεων προσεγγίζουν την εύλογη αξία τους τόσο κατά την 31.12.2019, όσο
και κατά την 31.12.2018.
Ως ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα θεωρούνται τα περιουσιακά στοιχεία εκείνα τα οποία έχουν διάρκεια μέχρι τρείς μήνες
ή λιγότερο, από την ημερομηνία απόκτησης τους. Το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων, το οποίο
παρουσιάζεται και στην Κατάσταση Ταμειακών Ροών, αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:

22.1 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

2019

2018

1.283,60

970,27

Καταθέσεις ταμιευτηρίου

1.437.646,05

4.123.574,20

Καταθέσεις όψεως

4.045.701,52

4.270.133,99

Καταθέσεις προθεσμίας

4.700.000,00

3.000.000,00

Ταμείο

Σύνολο

10.184.631,17 11.394.678,46

23. Ίδια κεφάλαια
Αρχικές Ιδρυτικές Εισφορές Μελών

2019
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2018

Κατά το έτος 2019 εγγράφηκαν δύο νέα μέλη και οι αρχικές
εφάπαξ εισφορές αυξήθηκαν κατά 6.000 €.
Αρχικές εφάπαξ (σωρευμένες)

319.619,12
674.229,30
993.848,42

Εισφορές αναλογικές (σωρευμένες)

Σύνολο (Α)

313.619,12
674.229,30
987.848,42

Αποθεματικά και Πλεόνασμα Χρήσης
Αποτέλεσμα εις νέον λογαριασμού ασφαλίσεων ζημιών
Π.∆.Α.

22.715.334,21 21.807.633,21
879.860,32

Αποτέλεσμα εις νέον λογαριασμού Συνοριακής Ασφάλισης

901.138,02

Αποτέλεσμα εις νέον Χρηματοοικονομικών Επενδύσεων

14.898.294,86 12.829.020,49

Σύνολο (Β)

38.493.489,39 35.537.791,72

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α+Β)

39.487.337,81 36.525.640,14

24. Ασφαλιστικές (τεχνικές) προβλέψεις
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις μεταβολές των ασφαλιστικών τεχνικών προβλέψεων από την 31/12/2018 έως την 31/12/2019.
*Π.∆.Α. (Πιστοποιητικά ∆ιεθνούς Ασφάλισης)
*Π.Σ.Α. (Πιστοποιητικά Συνοριακής Ασφάλισης)
Ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις
Πίνακας μεταβολών τεχνικών
προβλέψεων
Υπόλοιπα 1.1.2018

Προβλέψεις για μη
δεδουλευμένα
ασφάλιστρα Π.Δ.Α.
και Π.Σ.Α.

α. Εκκρεμών
ζημιών

γ. Απόθεμα
ULAE

β. I.B.N.R.

Σύνολο

371.474,96

6.024.200,00

67.870,00

2.514.135,00

8.977.679,96

Αναλογία Γ.Δ.Α. για Π.Δ.Α.

-3.069,78

79.000,00

19.459,00

-405.165,00

-309.775,78

Αναλογία Γ.Δ.Α. για Π.Σ.Α.

-1.369,40

-4.800,00

0,00

0,00

-6.169,40

0,00

-1.421.390,00

0,00

0,00

-1.421.390,00

Υπόλοιπο 31.12.2018

367.035,78

4.677.010,00

87.329,00

2.108.970,00

7.240.344,78

Υπόλοιπα 1.1.2019

367.035,78

4.677.010,00

87.329,00

2.108.970,00

7.240.344,78

Αναλογία Γ.Δ.Α. για Π.Δ.Α.

-4.338,78

0,00

-6.022,00

51.431,00

41.070,22

Αναλογία Γ.Δ.Α. για Π.Σ.Α.

407,28

26.590,00

12.930,00

39.927,28

0,00

-248.213,00

0,00

0,00

-248.213,00

363.104,28

4.455.387,00

81.307,00

2.173.331,00

7.073.129,28

Αυξήσεις/Μειώσεις περιόδου

Αναλογία Αντασφαλιστών

Αυξήσεις/Μειώσεις περιόδου

Αναλογία Αντασφαλιστών
Υπόλοιπο 31.12.2019

25. Υποχρεώσεις

2019
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2018

40.987,87

45.593,28

Μείον επιστροφή φόρου εισοδήματος χρήσης 2018

(26.339,01)

0,00

Μείον προκαταβολή φόρου εισοδήματος (παρακρατούμενος)
χρήσης

(62.458,13)

(71.723,23)

Φόρος εισοδήματος χρήσης (πληρωτέος)

(47.809,27)

(26.129,95)

Υποχρεώσεις παροχών προς το προσωπικό (πρόβλεψη για
αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία)

200.373,00

181.122,00

1.031,82

1.716,32

Λοιπές υποχρεώσεις

180.955,79

184.248,68

Σύνολο

334.551,34

340.957,05

Φόρος εισοδήματος χρήσης 2019 (σύνολο)

Υποχρεώσεις προς Αντασφαλιστές

Εντός του 2020 εισπράχθηκε η επιστροφή φόρου εισοδήματος της χρήσης του 2018.
Η ημερομηνία αποτίμησης για τις υποχρεώσεις προς το προσωπικό είναι η 31 ∆εκεμβρίου 2019.
Τα παρακάτω αποτελέσματα εξαρτώνται από τις υποθέσεις (οικονομικές και δημογραφικές) εκπόνησης της αναλογιστικής
μελέτης. Για τις υποχρεώσεις παροχών προς το προσωπικό (πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού) χρησιμοποιήθηκαν οι
παρακάτω παραδοχές:
∆εδομένα των εργαζομένων

Ενεργοί
εργαζόμενοι
Άνδρες
Γυναίκες
Σύνολο

Πλήθος
3
12
15

Μέσες ετήσιες
αποδοχές
31.021
38.068
36.673

Μέση υπηρεσία
Μέση Ηλικία
46,9
49,8
49,2

Οικονομικές Υποθέσεις

Ημερομηνία
Αύξηση
Επιτόκιο
Πληθωρισμός
Αποτίμησης Αποδοχών Προεξόφλησης
31/12/2019

1,25%

0,88%
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1,25%

21,5
19,1
19,6

Πίνακας μεταβολής σωρευμένης πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου
από την υπηρεσία

Υπόλοιπα 1.1.2018

185.796,00

Αυξήσεις/Μειώσεις περιόδου
Πρόβλεψη χρήσης 2018

7.718,00

Διαφορά σωρευμένης πρόβλεψης
χρήσεων 2018-2017

-12.392,00

Υπόλοιπο 31.12.2018

181.122,00

Υπόλοιπα 1.1.2019

181.122,00

Αυξήσεις/Μειώσεις περιόδου
Πρόβλεψη χρήσης 2018

7.461,00

Διαφορά σωρευμένης πρόβλεψης
χρήσεων 2019-2018

11.790,00

Υπόλοιπο 31.12.2019

200.373,00

Ανάλυση ευαισθησίας αποτελεσμάτων
Υποθέσεις (οικονομικές και δημογραφικές)

Ημερομηνία Αποτίμησης
31/12/2019

Επιτόκιο
προεξόφλησης
0,88%

Με αύξηση
αποδοχών
1,25%

Παρούσα αξία
υποχρέωσης / DBO
200.373
Μεταβολή DBO

Με επιτόκιο προεξόφλησης
Με επιτόκιο προεξόφλησης
Με αύξηση αποδοχών
Με αύξηση αποδοχών

1,38%
0,38%
‐
‐

‐
‐
1,75%
0,75%

‐5,40%
+5,90%
+5,50%
‐5,10%

Οι λοιπές υποχρεώσεις αφορούν υποχρεώσεις σε φόρους - τέλη, ασφαλιστικούς οργανισμούς, πιστωτές διάφορους και
αμοιβές ελεγκτών.
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26. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

Αμοιβές και αποζημιώσεις ∆ιευθυντικών στελεχών
και μελών της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής.

2019

2018

241.241,39

221.365,03

27. Πληροφόρηση ανά τομέα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ
ΖΗΜΙΩΝ Π.Δ.Α.

ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Εισφορές Μελών και
Ασφάλιστρα Συνοριακής
Ασφάλισης

3.600.439,70

109.170,91

0,00

3.709.610,61

Μείον: Αντασφάλιστρα

‐1.303.330,00

‐43.470,00

0,00

‐1.346.800,00

Καθαρά δεδουλευμένα
ασφάλιστρα και συναφή
έσοδα

2.297.109,70

65.700,91

0,00

2.362.810,61

‐41.247,22

‐39.750,28

0,00

‐80.997,50

Ασφαλιστικές
αποζημιώσεις ‐ Ιδία
κράτηση

‐171.487,74

‐8.329,39

0,00

‐179.817,13

Έσοδα επενδύσεων

0,00

0,00

287.241,19

287.241,19

Κέρδη/(Ζημίες) από
αποτίμηση επενδύσεων

0,00

0,00

1.460.750,40

1.460.750,40

Κέρδη/(Ζημίες) από
πώληση επενδύσεων

0,00

0,00

427.412,63

427.412,63

77.211,11

10.915,68

0,00

88.126,79

‐1.237.444,71

‐49.814,62

‐65.141,98

‐1.352.401,31

‐4.650,14

0,00

0,00

‐4.650,14

919.491,00

‐21.277,70

2.110.262,24

3.008.475,54

2019

Μεταβολή ασφαλιστικών
προβλέψεων ‐ Ιδία
κράτηση

Λοιπά έσοδα
Λειτουργικά έξοδα
Λοιπά έξοδα
Κέρδος/(Ζημία) προ
φόρων
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Σύνολο

2018
Εισφορές Μελών και
Ασφάλιστρα Συνοριακής
Ασφάλισης
Μείον: Αντασφάλιστρα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ
ΖΗΜΙΩΝ Π.Δ.Α.

ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Σύνολο

3.643.827,50

116,123,02

0,00

3.759.950,52

‐1.380.410,00

‐48.390,00

0,00

‐1.428.800,00

2.263.417,50

67.733,02

0,00

2.331.150,52

309.952,78

5.992,40

0,00

315.945,18

‐8.129,14

‐62,00

0,00

‐8.191,14

Έσοδα επενδύσεων

0,00

0,00

468.117,05

468.117,05

Κέρδη/(Ζημίες) από αποτίμηση
επενδύσεων

0,00

0,00

(754.028,17)

(754.028,17)

1.641.771,93

11.610,84

0,00

1.653.382,77

Λειτουργικά έξοδα
Προβλέψεις για επισφαλείς
απαιτήσεις
Λοιπά έξοδα

‐1.197.534,78

‐49.585,80

‐36.501,60

‐1.283.622,18

0,00

0,00

0,00

0,00

‐25.251,66

0,00

0,00

‐25.251,66

Κέρδος/(Ζημία) προ φόρων

2.984.226,63

35.688,46

(322.412,72)

2.697.502,37

Καθαρά δεδουλευμένα
ασφάλιστρα και συναφή έσοδα

Μεταβολή ασφαλιστικών
προβλέψεων ‐ Ιδία κράτηση
Ασφαλιστικές αποζημιώσεις ‐
Ιδία κράτηση

Λοιπά έσοδα

28. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Το Γ.∆.Α. εμπλέκεται σε διάφορες δικαστικές υποθέσεις και διαδικασίες στα πλαίσια της λειτουργίας του. Η ∆ιοίκηση καθώς και
η Νομική Σύμβουλος του Γραφείου εκτιμούν ό,τι όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις αναμένεται να διευθετηθούν χωρίς σημαντικές
αρνητικές επιδράσεις επί της Χρηματοοικονομικής Θέσης του Γραφείου.
Επίσης, η ∆ιοίκηση εκτιμά ότι δεν υπάρχουν άλλες ενδεχόμενες υποχρεώσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά την
Χρηματοοικονομική Θέση του Γραφείου.

29. Αμοιβές ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή
Η ελεγκτική εταιρία “Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ελεγκτών Ορκωτών Λογιστών” ήταν ο νόμιμος ανεξάρτητος ορκωτός ελεγκτής
λογιστής για την χρήση που έκλεισε την 31 ∆εκεμβρίου 2019 όσο και για την χρήση που έκλεισε την 31 ∆εκεμβρίου 2018. Στον
παρακάτω πίνακα απεικονίζονται οι συνολικές αμοιβές (χωρίς Φ.Π.Α.) για τις ελεγκτικές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στο
Γραφείο.

Αμοιβές για υποχρεωτικό έλεγχο των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων

2019

2018

13.000,00

13.000,00
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30. Γεγονότα μετά από την ημερομηνία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Η κρίση πανδημίας του ιού COVID-19 που ξέσπασε τον Ιανουάριο του 2020, πέρα από τα πολυάριθμα ανθρώπινα θύματα,
μετρά και σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις, καθώς τα πρωτόγνωρα μέτρα που λήφθηκαν για τον περιορισμό της
εξάπλωσής του, σε συνδυασμό με την εκπορευόμενη εξ αυτής της αιτίας αβεβαιότητα έχει οδηγήσει σε ύφεση την παγκόσμια
οικονομία.
Το Γ.∆.Α. έχοντας ως σαφή προτεραιότητα τη διαφύλαξη της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και των επισκεπτών
του Γραφείου έναντι της διάδοσης του COVID-19, αλλά μεριμνώντας ταυτόχρονα και για τη διασφάλιση της αδιάλειπτης
λειτουργίας των υπηρεσιών του, προχώρησε έγκαιρα στη λήψη προληπτικών μέτρων.
Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε απολύμανση των εγκαταστάσεων, έγινε προμήθεια και διάθεση σε πολλαπλά σημεία του
χώρου του Γραφείου απολυμαντικών μέσων και μέσων ατομικής προστασίας (γάντια και μάσκες), καθώς και ενημέρωση και
καθοδήγηση του προσωπικού δια της ανάρτησης σε εμφανή σημεία κανόνων υγιεινής για την προστασία από τον COVID-19.
Επίσης, έγινε αναδιάταξη των εργασιακών θέσεων, ώστε να τηρούνται οι κοινωνικές αποστάσεις μεταξύ των εργαζομένων.
Καθ’ όλη τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων το Γραφείο συνέχισε απρόσκοπτα την ομαλή λειτουργία του με σχεδόν το
σύνολο του προσωπικού να εργάζεται εξ αποστάσεως (με τηλεργασία), ενώ πάντοτε υπήρχε υποστηρικτική παρουσία στο
χώρο του Γραφείου προσωπικού ασφαλείας (ενός ή δύο ατόμων). Με την άρση των περιοριστικών μέτρων, το Γραφείο μέχρι
και σήμερα λειτουργεί με εκ περιτροπής φυσική παρουσία σε ποσοστό 30% του προσωπικού, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό 70%
δουλεύει εξ αποστάσεως (τηλεργασία).
Επίσης, καθιερώθηκε η χρήση ψηφιακών εφαρμογών (όπως Microsoft teams, 3CX Webmeeting) τόσο για τις συνεδριάσεις
της ∆ιοίκησης όσο και για τις συσκέψεις μεταξύ του προσωπικού καθώς και με εξωτερικούς συνεργάτες και ομόλογα Γραφεία,
διατηρώντας την προβλεπόμενη κοινωνική απόσταση και περιορίζοντας στο αναγκαίο τη φυσική ανθρώπινη παρουσία στους
χώρους του Γραφείου.
Έως και σήμερα εκτιμάται ότι οι τυχόν οικονομικές επιπτώσεις στις δραστηριότητες του Γραφείου από την πανδημία είναι εντός
αποδεκτών ορίων.
Έτερο σημαντικό γεγονός που έλαβε χώρα μετά την ημερομηνία των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων έτους 2019 και έχει
σημαντική (θετική) επίδραση στην οικονομική κατάσταση του Γραφείου αφορά στην επανείσπραξη οφειλής από το Επικουρικό
Κεφάλαιο.
Σημειώνεται ότι με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Γ.∆.Α. έτους 2019 είχε εγκριθεί ο διακανονισμός οφειλής
του Επικουρικού Κεφαλαίου προς το Γραφείο ∆ιεθνούς Ασφάλισης ύψους 1.389.094,49€ με μείωση του οφειλόμενου ποσού
κατά 10%. Το Επικουρικό Κεφάλαιο κατέβαλε στο Γ.∆.Α. το σύνολο του συμφωνηθέντος ποσού.
Στο τέλος του Ιανουαρίου του 2020, το Επικουρικό Κεφάλαιο υπέβαλε πρόταση για νέο διακανονισμό οφειλής του έναντι του
Γραφείου ύψους € 508.632,158 με μείωση επίσης κατά 10% και δέσμευση για άμεση εξόφληση. Η ∆ιαχ. Επιτροπή του Γ∆Α
λαμβάνοντας υπόψη το όφελος του Γραφείου από την άμεση εξόφληση της οφειλής του Επικουρικού Κεφαλαίου καθώς και το
γεγονός ότι ο προηγούμενος διακανονισμός εκτελέστηκε κατά τα συμφωνηθέντα, ενέκρινε τη νέα πρόταση του Ε.Κ. και το
ανωτέρω ποσό έχει ήδη εισπραχθεί
Πέραν των ανωτέρω αναφερθέντων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία
αφορούν το Γ∆Α και για τα οποία επιβάλλεται αναφορά.
Ημερομηνία Έγκρισης 5.6.2020

Ο Πρόεδρος

Αναστάσιος Παγώνης

Ο Γενικός Γραμματέας

Αθανάσιος Κοπίδης

Η Ταμίας

Ευαγγελία Λαμπρινούδη

Η ∆/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών

Αναστασία Κουρούβανη
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