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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Γ.Δ.Α.)
ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017

Κύριοι Εκπρόσωποι των ασφαλιστικών εταιριών-μελών του Γ.Δ.Α.
Έχουμε την τιμή να σας παρουσιάσουμε για έγκριση τα πεπραγμένα και τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
για την 31η χρήση που έληξε την 31.12.2017, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).
Οι οικονομικές καταστάσεις μαζί με τις αναλυτικές παρατηρήσεις έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
Γραφείου.
Κάνοντας μια σύντομη αναδρομή στα πιο σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν στο παραπάνω χρονικό
διάστημα, σημειώνουμε τα εξής:
Η ελληνική ασφαλιστική αγορά παρουσίασε σημάδια σταθεροποίησης, με τον κλάδο αυτοκινήτων να
καταγράφει οριακή αύξηση της τάξης του 0,2% για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια συνεχούς μείωσης της
παραγωγής ασφαλίστρων. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την αλλαγή της βάσης υπολογισμού της
εισφοράς 0,4% υπέρ Γ.Δ.Α., επί των ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων του κλάδου αστικής ευθύνης
αυτοκινήτων και για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, που άρχισε να εφαρμόζεται από 1 ης.1.2017, είχε θετικά
αποτελέσματα για τα έσοδα του Γραφείου.
Για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια συνεχούς πτώσης των εισφορών υπέρ Γ.Δ.Α., αυτές παρουσίασαν
αύξηση της τάξης του 19%, και οι εισφορές ανήλθαν το 2017 στο ποσόν των € 3.674.525, έναντι €3.085.547
το 2016.
Παρά την αύξηση αυτή, η συνολική πτώση των εισφορών προς το Γ.Δ.Α. από το έτος 2010, ανέρχεται σε 34%.
Το έτος 2017 εξελέγη νέα Διαχειριστική Επιτροπή με διετή θητεία η οποία ασχολήθηκε ιδιαίτερα με θέματα
ποιοτικής αναβάθμισης της λειτουργίας του Γραφείου και προσαρμογής της επενδυτικής του πολιτικής στα νέα
δεδομένα της διεθνούς αγοράς.
Υπενθυμίζεται ότι από τη χρήση του 2017 ο εξωτερικός έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων έχει ανατεθεί
στην Deloitte. Επίσης έχει ξεκινήσει η διαδικασία ενίσχυσης της Εταιρικής Διακυβέρνησης με καταγραφή των
πολιτικών και διαδικασιών του Γραφείου και την έναρξη εφαρμογής ενός σύγχρονου συστήματος εσωτερικού
ελέγχου.
Όσον αφορά σε θέματα της κανονιστικής συμμόρφωσης, το 2017 ξεκίνησε η προετοιμασία για την
προσαρμογή του Γραφείου προς τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων που
τέθηκε σε εφαρμογή την 25η.05.2018.
Ένα θέμα με το οποίο διεξοδικά ασχολήθηκε η Δ.Ε το 2017 ήταν το θέμα της επενδυτικής πολιτικής του
Γραφείου. Καθώς το χρηματοοικονομικό περιβάλλον έχει μεταβληθεί ήταν αναγκαίος ο επαναπροσδιορισμός
της επενδυτικής του πολιτικής. Συγκεκριμένα σταδιακά και αναγκαστικά ξεκίνησε η απομάκρυνση από τις
επενδυτικές επιλογές του παρελθόντος σύμφωνα με τις οποίες το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του
Γραφείου ήταν σε μετρητά, προθεσμιακές καταθέσεις και ομόλογα, όπως E.I.B., που δεν είναι πλέον και
διαθέσιμα. Σταδιακά η διαχείριση των επενδύσεων, διατηρώντας πάντοτε τους περιορισμούς του προφίλ του
συντηρητικού επενδυτή, ανατίθεται στα εξειδικευμένα τμήματα των Τραπεζών με τις οποίες συνεργάζεται το
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Γραφείο αλλά και ανεξάρτητους επαγγελματίες διαχειριστές επενδύσεων ώστε να εξασφαλίζεται η αναγκαία
διασπορά για τη μείωση του επενδυτικού κινδύνου.
Δεδομένου ότι το 2017 ήταν το τελευταίο έτος ισχύος της τριετούς αντασφαλιστικής σύμβασης που είχε
υπογράψει το Γραφείο με τους αντασφαλιστές του, έγιναν διαπραγματεύσεις για την ανανέωση της για το έτος
2018. Η αντασφαλιστική σύμβαση για το έτος 2018 υπεγράφη με μειωμένο αντασφάλιστρο κατά 5% (ήτοι, €
75.200) και με σταθερή την κάλυψη των συνεργαζόμενων αντασφαλιστών για ζημιές αρχικού ποσού άνω των
€ 750.000, προσφέροντας έτσι σημαντική αντασφαλιστική προστασία σε όλη την αγορά για τις ζημιές
τροχαίων ατυχημάτων εξωτερικού. Υπενθυμίζεται ότι οι αντασφαλιστές του Γραφείου, είναι όλοι
διαβαθμισμένοι από διεθνείς οίκους αξιολόγησης με βαθμό από A έως Α- .
Κατά τα λοιπά συνεχίστηκαν από το Γ.Δ.Α. και τις εταιρίες μέλη του οι πληρωμές ζημιών στο εξωτερικό υπό
το ισχύον πάντοτε καθεστώς των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων. Το Ελληνικό Γραφείο είναι ένα από
τα καλύτερα Γραφεία μεταξύ των ομολόγων του των 47 χωρών και προκειμένου να διατηρηθεί η πολύ καλή
αυτή εικόνα, πάντα προτρέπουμε τα μέλη μας να είναι προσεκτικά και να πληρώνουν έγκαιρα τις ζημιές
εξωτερικού.
Ως προς την εξέλιξη των ατυχημάτων:
Ατυχήματα από οχήματα με ελληνικές πινακίδες στο εξωτερικό
Σε 1125 ανήλθε το 2017 ο αριθμός των δηλωθέντων ατυχημάτων από αυτοκίνητα με ελληνικές πινακίδες στο
εξωτερικό, έναντι 1097 ατυχημάτων το 2016, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση 2,6%.
Μεταξύ των χωρών στις οποίες συμβαίνουν τα περισσότερα ατυχήματα από αυτοκίνητα με ελληνικές πινακίδες
στην πρώτη θέση, όπως και πέρυσι, βρίσκεται η Γερμανία με 265 ατυχήματα (το 23,6% των ατυχημάτων) και
ακολουθεί η Ιταλία με 205 ατυχήματα (το 18,2% των ατυχημάτων).
Ως προς τις αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν για ατυχήματα του εξωτερικού, το 2017, οι ασφαλιστικές εταιρίες
μέλη του Γραφείου κατέβαλαν το ποσό των €4.135.671 έναντι €4.656.499 το 2016, δηλαδή μείωση 11,2%.
Από το Γ.Δ.Α. συνεχίστηκε εντός του 2017 η καταβολή αποζημιώσεων στο εξωτερικό για λογαριασμό των
εταιριών των οποίων ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας καθώς και για ανασφάλιστα οχήματα. Οι
καταβληθείσες αποζημιώσεις του Γραφείου εντός του 2017 για εταιρίες των οποίων ανακλήθηκε η άδεια
ανήλθαν στο ποσόν των € 304.538,38 (40 ζημιές) έναντι € 447.548,69 (14 ζημιές) το 2016. Στο ποσόν αυτό
περιλαμβάνονται κυρίως οι πληρωμές για την International Life και την Enterprise, η οποία δραστηριοποιείτο
με καθεστώς Ε.Π.Υ.
Οι αποζημιώσεις για ανασφάλιστα οχήματα ανήλθαν στο ποσόν των € 424.263,94 (8 ζημιές) έναντι €
389.481,54 (12 ζημιές) το 2016. Συνολικά οι αποζημιώσεις για ανακλήσεις αδειών και ανασφάλιστα οχήματα
ανήλθαν το 2017 στο ποσόν των € 728.802,32 έναντι € 837.030,23 το 2016, παρουσιάζοντας μείωση 12,9%.
Πολύ μεγάλη μείωση παρουσίασαν και οι πληρωμές για υπερβάλλουσες ζημιές, οι οποίες ανήλθαν σε €
159.844,35 το 2017 έναντι €1.879.756,52 το 2016.
Συνεπώς οι συνολικές πληρωμές της ελληνικής αγοράς στο εξωτερικό το 2017 ανήλθαν σε € 5.024.317,67
έναντι € 7.373.285,34 το 2016, παρουσιάζοντας μείωση 31,9%.
Ατυχήματα από οχήματα με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα
Σε 4230 ανήλθε το 2017 ο αριθμός των ατυχημάτων από αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα που
διακανονίστηκαν από το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης και τους διορισμένους ανταποκριτές και διακανονιστές
του, έναντι 4320 το έτος 2016 παρουσιάζοντας μικρή μείωση 2,1%. Ο διακανονισμός του 86% των
ατυχημάτων αυτών έγινε από τους διορισμένους ανταποκριτές των αλλοδαπών ασφαλιστικών εταιριών, ενώ
τον διακανονισμό του υπολοίπου 14% ανέλαβε το Γραφείο κυρίως δια των διακανονιστών του. Το Γραφείο
και οι εταιρείες-μέλη του για πρώτη χρονιά επιφορτίσθηκαν με το διακανονισμό τόσο πολλών ατυχημάτων και
αυτό οφείλεται στα προβλήματα που πληρωμών που δημιούργησαν δύο βουλγαρικές ασφαλιστικές εταιρείες
εξαιτίας των οποίων οι ανταποκριτές τους κατήγγειλαν τις συμβάσεις τους με συνέπεια όλα τα ατυχήματα των
εν λόγω εταιρειών να αναλαμβάνονται από το Γραφείο.
Οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν μέσω των ανταποκριτών και του Γραφείου από αλλοδαπές ασφαλιστικές
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εταιρίες και αλλοδαπά Γραφεία για την αποζημίωση Ελλήνων παθόντων από ατυχήματα με αυτοκίνητα με
αλλοδαπές πινακίδες κυκλοφορίας ανήλθαν το 2017 στο ποσό των €8.130.659 έναντι €9.590.089 το 2016,
παρουσιάζοντας μείωση 15,2%.
Στα ατυχήματα που προκαλούνται στην Ελλάδα από αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες την πρώτη θέση κατέχουν
σταθερά τα ατυχήματα από Βουλγαρικά αυτοκίνητα που ανήλθαν στα 1498 το 2017, έναντι 1584 το 2016,
και αποτελούν το 35,4% του συνόλου των ατυχημάτων. Ακολουθούν τα Γερμανικά αυτοκίνητα με το 13,8%
των ατυχημάτων.

Οικονομικά Αποτελέσματα χρήσης 2017 βάσει ΔΠΧΑ
Η οικονομική κατάσταση του Γραφείου συνεχίζει να είναι πολύ 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 (01.01.201731.12.2017), αλλά και τα ουσιώδη γεγονότα που συνέβησαν και πώς αυτά επέδρασαν στις οικονομικές του
καταστάσεις.
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2017
Το σύνολο του Ενεργητικού κατά το έτος 2017 έφτασε τα 43,18 εκατ. € έναντι 40,98 εκατ. € κατά το έτος 2016.
Τα 34,05 εκατ. € έχουν διατεθεί για επενδύσεις του ΓΔΑ, δηλ. οι συνολικές επενδύσεις του Γραφείου σε σχέση
με το έτος 2016 έχουν αυξηθεί κατά 6,9% και καταλαμβάνουν το 79,9% του ενεργητικού.
Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν στο ποσό των € 33.843.339,05 το οποίο σημειώνει αύξηση σε σχέση με το
έτος 2016 κατά 5,67 εκατ. € δηλ. αύξηση περίπου 20,15%.
Το ΓΔΑ για το έτος 2017 αύξησε την καθαρή του θέση κατά € 5.676.432. γεγονός που οφείλεται κατά ένα
μεγάλο μέρος (της τάξης των €4.316.757,71) στη μείωση των προβλέψεων εκκρεμών ζημιών και κατά το
υπόλοιπο στην πραγματική αύξηση της καθαρής του περιουσίας.
Τα έσοδα του ΓΔΑ από τις εισφορές των Μελών του, που είναι η βασικότερη πηγή χρηματοδότησης του, όπως
προαναφέρθηκε, ανήλθαν σε € 3.674.525 για το έτος 2017 έναντι ποσού € 3.085.547 για το έτος 2016
παρουσιάζοντας αύξηση κατά € 588.978 ήτοι: 19,08%.
Τα έσοδα από την έκδοση των Πιστοποιητικών Συνοριακής ασφάλισης ανήλθαν στο ποσό των € 151.673
έναντι € 147.502 κατά την προηγούμενη χρήση, δηλαδή αύξηση κατά 2,82%.
Τα έσοδα-κέρδη επενδύσεων στη χρήση 2017,αυξήθηκαν κατά 56,66% σε σχέση με τα αντίστοιχα της χρήσης
2016,οι οποίες επενδύσεις αποτιμώνται στην εύλογη αξία.
«Η Ελληνική Δημοκρατία προέβη την 15η Νοεμβρίου 2017 σε πρόταση, η οποία τιτλοφορείται
«Προσδιορισμένοι Τίτλοι, Βραχυπρόθεσμη Σχέση Ανταλλαγής και Μακροπρόθεσμη Σχέση Ανταλλαγής», περί
ανταλλαγής των 20 σειρών ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου που προέκυψαν από την διαδικασία
αναδιάρθρωσης του δημοσίου χρέους του έτους 2012, πιο γνωστής ως PSI+, έναντι 5 νέων ομολόγων
αναφοράς.
Η ανταλλαγή διενεργήθηκε με καθορισμένη σχέση με τα νέα ομόλογα να λήγουν τα έτη 2023, 2028, 2033,
2037 και 2042, ενώ η μέση διάρκεια τους παραμένει αμετάβλητη έναντι των παλαιών τίτλων. Τα νέα ομόλογα
διαθέτουν σταθερό τοκομερίδιο που κυμαίνεται από 3,5% έως 4,2%.
Στην ανταλλαγή της 5ης Δεκεμβρίου 2017, ύστερα από απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής , το Γ.Δ.Α.
συμμετείχε με τίτλους ονομαστικής αξίας € 2.829.645,00, λαμβάνοντας νέους τίτλους ονομαστικής αξίας €
2.861.200,00.
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Η κατανομή των χρηματοοικονομικών επενδύσεων σε «αγοραίες αξίες και ταμειακών διαθεσίμων»
είχαν ως εξής:

ΜΕΤΡΗΤΑ & ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

14,3%

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

21,1%

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

7,9%

ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

3,1%

ΟΜΟΛΟΓΑ Ε.Ι.Β.

32,7%

ΟΜΟΛΟΓΑ Ε.Ι.Β.(ΝΟΚ)

6,8%

ΟΜΟΛΟΓΑ ΞΕΝΩΝ ΚΡΑΤΩΝ

8,7%

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

5,4%

Τα λειτουργικά έξοδα παρουσίασαν αύξηση της τάξεως του 19,08%, οφειλόμενη κυρίως στην αναπροσαρμογή
της μισθοδοσίας για πρώτη φορά μετά από επτά έτη, με σκοπό την αποκατάσταση ως ένα βαθμό των συνεχών
μειώσεων που είχαν υποστεί οι αποδοχές του προσωπικού από τις αυξημένες εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ αλλά και
στην αύξηση των εισφορών προς το ΤΕΑΠΑΕ. Επίσης, στο κόστος των εκδηλώσεων της επετείου για τα 30
χρόνια λειτουργίας του Γραφείου τον Μάϊο του 2017.
Οι απαιτήσεις του ΓΔΑ (μη συμπεριλαμβάνοντας τις απαιτήσεις από αναλογία αντασφαλιστών στις
ασφαλιστικές προβλέψεις) για το έτος 2017 ανέρχονται στο ποσό των € 1,52 εκ. έναντι 2,30 εκ. το έτος 2016.
Η μείωση οφείλεται κυρίως στις μειωμένες απαιτήσεις από τους αντασφαλιστές και το Επικουρικό Κεφάλαιο.
Οικονομικοί κίνδυνοι και αβεβαιότητες
Όσον αφορά στους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται το Γραφείο, αυτοί αναφέρονται στη σελίδα 20 και
επόμενες, των Οικονομικών Καταστάσεων. Το Γραφείο έχει λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ώστε να
ελαχιστοποιηθεί η έκθεση του σε αυτούς. Η Δ.Ε. θεωρεί ότι η διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων
ήταν επιτυχής για τη χρήση που έκλεισε.
Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στο θέμα του Λειτουργικού Κινδύνου και της Εταιρικής Διακυβέρνησης. 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 καθώς και την εποπτεία της
λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου. Δεδομένου ότι η βελτίωση του ελεγκτικού πλαισίου μέσα στο οποίο
λειτουργεί το ΓΔΑ είναι συνεχής και εξελισσόμενη διαδικασία, όπως προαναφέρθηκε, ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη
η δημιουργία πολιτικών εταιρικής διακυβέρνησης και σύγχρονου συστήματος εσωτερικού ελέγχου.
Επίσης, πολύ σημαντική για την αντιμετώπιση του ασφαλιστικού κινδύνου είναι η Αντασφαλιστική Σύμβαση
του Γραφείου για την οποία ήδη έγινε αναφορά προηγουμένως.
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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 αποτελεί επίσης η διαφύλαξη και
ενίσχυση της καλής εικόνας της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς στο εξωτερικό.
Το Ελληνικό Γραφείο σταθερά συμμετέχει στα όργανα λήψης αποφάσεων που αφορούν στο διεθνή
διακανονισμό τροχαίων ατυχημάτων. Συγκεκριμένα συμμετέχουμε, κατόπιν εκλογής μας, στην Coordination
Committee του Συμβουλίου των Γραφείων που μαζί με τη Διοικούσα Επιτροπή αποτελούν τα ανώτερα όργανα
λήψης αποφάσεων και συνεδριάζουν πλέον από κοινού, στην Monitoring Committee, η οποία ελέγχει την
χρηματοοικονομική σταθερότητα του Συστήματος της Πράσινης Κάρτας και εισηγείται μέτρα και διορθωτικές
παρεμβάσεις στα Γραφεία όπου παρατηρούνται προβλήματα φερεγγυότητας ασφαλιστικών εταιριών, στην
Specific Rules Committee που ασχολείται με τα θέματα εφαρμογής της συμφωνίας μεταξύ των Γραφείων
των χωρών του Ε.Ο.Χ. και στο ad hoc Working Group για Insolvencies που ασχολείται με θέματα
αφερεγγυότητας και Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών.
Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στα επόμενα χρόνια θα είναι η εξέλιξη της τεχνολογίας. Η πράσινη κάρτα
σύντομα θα μπορεί να επιδεικνύεται μόνο στο κινητό, οι έλεγχοι της ασφάλισης από τα αστυνομικά όργανα θα
γίνονται ηλεκτρονικά και από απόσταση, η ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ Γραφείων, ασφαλιστικών εταιριών,
εταιριών διακανονισμού ζημιών, πολιτών θα επεκταθεί. Το Ελληνικό Γραφείο εκσυγχρονίζεται σταθερά και θα
είναι έτοιμο να ανταποκριθεί σε όλες τις μεγάλες 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, τις Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων και την Έκθεση Διαχείρισης της Διαχειριστικής
Επιτροπής της χρήσεως 2017.
Για την Διαχειριστική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Αναστάσιος Παγώνης
Αθήνα 13/06/2018
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ της
31/12/2017
Σημ.

31/12/2017

31/12/2016

0,20

1.804,61

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Άυλα Περιουσιακά στοιχεία

14

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

15

1.519.706,82

1.609.700,07

Αξιόγραφα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων

16

22.304.124,98

20.771.573,92

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

17

2.921,30

2.921,30

Απαιτήσεις από αντασφαλιστές

18

52.347,19

284.359,73

5.616.000,00
615.496,56

4.782.000,00
599.331,33

849.060,27

1.424.297,94

Αναλογία αντασφαλιστών στις ασφαλιστικές προβλέψεις
Απαιτήσεις από Ασφαλιστικές εταιρίες Μέλη Γ.Δ.Α. (εισφορές)
Λοιπές απαιτήσεις
Χρηματικά διαθέσιμα

19,24
20
21
22

Σύνολο Ενεργητικού

12.220.538,17

11.511.849,23

43.180.195,49

40.987.838,13

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Αρχικές Ιδρυτικές Εισφορές

23

969.848,42

969.848,42

Αποθεματικά και Πλεόνασμα Χρήσης

23

32.873.490,63

27.197.058,15

33.843.339,05

28.166.906,57

371.474,96

313.387,67

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Ασφαλιστικές (τεχνικές) προβλέψεις
Προβλέψεις μη δουλευμένων ασφαλίστρων

24

Προβλέψεις εκκρεμών αποζημιώσεων και λοιπές
ασφαλιστικές προβλέψεις

24

Σύνολο ασφαλιστικών προβλέψεων

8.606.205,00

12.147.050,00

8.977.679,96

12.460.437,67

Υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος πληρωτέος

25

15.816,75

1.359,92

Λοιπές προβλέψεις

25

0,00

65.375,36

Υποχρεώσεις παροχών προς το προσωπικό

25

185.796,00

166.073,15

Υποχρεώσεις προς Αντασφαλιστές

25

2.194,15

0,00

Λοιπές υποχρεώσεις

25

Σύνολο Υποχρεώσεων

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

9

155.369,58

127.685,46

359.176,48

360.493,89

43.180.195,49

40.987.838,13

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ της
31/12/2017

Εισφορές Μελών και Ασφάλιστρα Συνοριακής Ασφάλισης
Μείον: Αντασφάλιστρα

Σημ.

31/12/2017

31/12/2016

5
5.1

3.826.198,47
(1.504.000,00)

3.233.049,91
(1.504.000,00)

2.322.198,47

1.729.049,91

4.316.757,71
(10.605,07)
425.793,21

754.378,94
22.482,26
446.133,08

449.095,65
100.445,27

112.325,45
44.946,42

(1.239.050,22)

(1.033.401,05)

Καθαρά έσοδα
Μεταβολή ασφαλιστικών προβλέψεων

6
7

Ασφαλιστικές αποζημιώσεις
Έσοδα επενδύσεων

8
9

Κέρδη/(Ζημίες) από αποτίμηση επενδύσεων
Λοιπά έσοδα
Λειτουργικά έξοδα
Λοιπά έξοδα

10
11
12

Πλεόνασμα χρήσεως προ φόρων

Φόρος εισοδήματος
Πλεόνασμα χρήσεως μετά από φόρους

13

Πλεόνασμα χρήσεως
Λοιπά συνολικά εισοδήματα
Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα Περιόδου

10

(596.549,70)

(451.030,75)

5.768.085,32

1.624.884,26

(91.652,84)
5.676.432,48

(66.530,80)
1.558.353,46

5.676.432,48

1.558.353,46

-

-

5.676.432,48

1.558.353,46

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Σημ.

Υπόλοιπα 1/1/2016
Αύξηση αρχικών ιδρυτικών εισφορών
Πλεόνασμα χρήσεως 2016 μετά από φόρους

Πλεόνασμα χρήσεως 2017 μετά από φόρους
Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων για την
περίοδο 1/1/2017 – 31/12/2017
Υπόλοιπο 31/12/2017

23
23

11

Συνολικά ίδια
κεφάλαια

25.638.704,69

26.602.553,11

6.000,00

0,00

6.000,00

6.000,00
23

Αποθεματικά και
Πλεόνασμα
Χρήσης

963.848,42

0,00

Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων για την
περίοδο 1/1/2016 – 31/12/2016
Υπόλοιπα 31/12/2016

Αρχικές
Ιδρυτικές
Εισφορές

969.848,42

1.558.353,46

1.558.353,46
27.197.058,15

1.558.353,46

1.564.353,46
28.166.906,57

0,00

5.676.432,48

5.676.432,48

0,00

5.676.432,48

5.676.432,48

969.848,42

32.873.490,63

33.843.339,05

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Έμμεση Μέθοδος)

Σημ.

Λειτουργικές δραστηριότητες
Πλεόνασμα χρήσεως προ φόρων
Προσαρμογές για μη ταμειακά στοιχεία και στοιχεία που
δεν εμπίπτουν στις λειτουργικές δραστηριότητες
Αποσβέσεις
Τόκοι και συναφή έσοδα
(Κέρδη)/Ζημιές από αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων
Ασφαλιστικές Προβλέψεις
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία
Προβλέψεις για απομείωση απαιτήσεων
Έσοδα αχρησιμοποίητων προβλέψεων

11.3
8
9
6
11.1
12
10

Σύνολο προσαρμογών

31/12/2017

31/12/2016

5.768.085,32

1.624.884,26

101.192,65
(425.793,21)
(449.095,65)
(4.316.757,71)

104.565,68
(446.133,08)
(112.325,45)
(754.378,94)

19.722,85

9.464,12

540.000,00
(63.488,30)

451.000,00
1.112,41

(4.594.219,37)

(746.695,26)

(Αύξηση)/Μείωση σε:
Απαιτήσεις από αντασφαλιστές

18

232.012,54

(127.132,47)

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

20

(16.165,23)

(60.522,39)

Λοιπές απαιτήσεις
Υποχρεώσεις προς Αντασφαλιστές
Λοιπές υποχρεώσεις
Πληρωμές φόρου εισοδήματος
Λοιπές προβλέψεις
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
(α)

21
25

(48.918,93)
2.194,15
27.684,12
(77.196,01)
(1.887,06)

84.393,50
0,00
17.836,12
(83.237,62)
0,00

1.287.886,48

709.526,14

(9.394,99)
505.931,45

(80.278,51)
446.496,84

496.536,86

366.218,33

0,00

6.000,00

0,00

6.000,00

1.788.126,39

1.081.744,47

11.511.849,23

10.430.104,76

13.299.975,62

11.511.849,23

25
25
25

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ασώματων και ενσώματων παγίων στοιχείων
Τόκοι και συναφή έσοδα
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
(β)

14,15

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Μεταβολή χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και αρχικών
ιδρυτικών εισφορών
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες (γ)

23

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα (α) + (β) + (γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

22.1

12

Σημειώσεις στις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις
1. Γενικές πληροφορίες
Το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης
Το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης (Γ.Δ.Α.) είναι Ν.Π.Ι.Δ. με έδρα την Αθήνα, το οποίο εποπτεύεται από την Τράπεζα της
Ελλάδος. Συνεστήθη 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, η οποία εξεδόθη στις 25.01.1949 από την Υποεπιτροπή οδικών μεταφορών της
Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
Διοίκηση του Γ.Δ.Α.
Το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης διοικείται από τη Γενική Συνέλευση των Μελών και τη Διαχειριστική Επιτροπή. Η
Διαχειριστική 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 Δ.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 Δ.Ε.
διασφαλίζει και προάγει την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Γ.Δ.Α.
Αρμοδιότητες του Γ.Δ.Α.
Το Ελληνικό Γραφείο Διεθνούς 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.
•
Διακανονίζει 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.
•
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.

Χρηματοδότηση του ΓΔΑ
Το ΓΔΑ χρηματοδοτείται αποκλειστικά και μόνο από τα μέλη του με:
1.
2.

3.

Αρχική εφάπαξ εισφορά των νέων μελών του ΓΔΑ 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 Διαχειριστικής
Επιτροπής του Γ.Δ.Α). Η εισφορά των Μελών προς το Γ.Δ.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.
Συμπληρωματική Αναλογική εισφορά, όταν παρίσταται ανάγκη.
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Οργανωτική δομή ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Όργανα Διοίκησης του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης είναι η Γενική Συνέλευση των Μελών και η Διαχειριστική
Επιτροπή.

Η παρούσα σύνθεση της Διαχειριστικής Επιτροπής είναι:
Αναστάσιος Παγώνης – Πρόεδρος
Γεώργιος Σπαντιδάκης - Αντιπρόεδρος
Αθανάσιος Κοπίδης – Γενικός Γραμματέας
Εύα Λαμπρινούδη – Ταμίας
Μέλη:
Δημήτριος Δουφεξής
Ιωάννης Μαλλιαρός
Γεώργιος Παπαντωνόπουλος
Στέφανος Στεφανίδης
Λιμπάνιο Φόρτε
Γεώργιος Πάτρας - Εκπρόσωπος Δ.Ε.Ι.Α.
Η θητεία της ανωτέρω Διαχειριστικής Επιτροπής, που εξελέγη από την Γενική Συνέλευση 29
Ιουνίου 2017, λήγει στις 29 Ιουνίου 2019.

ης

Επίτιμοι Πρόεδροι:
Μιχαήλ Παρασκάκης
Γεώργιος Τζανής

Οι Επιτροπές που έχουν συσταθεί από μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής και η σύνθεσή τους είναι :
·

Επιτροπή Ζημιών: Δημήτριος Δουφεξής, Ιωάννης Μαλλιαρός, Γεώργιος Παπαντωνόπουλος

·

Επιτροπή Αντασφαλιστικής σύμβασης: Αναστάσιος Παγώνης, Εύα Λαμπρινούδη, Στέφανος Στεφανίδης
Λιμπάνιο Φόρτε.
Επιτροπή Επενδύσεων: Αναστάσιος Παγώνης, Γεώργιος Σπαντιδάκης, Στέφανος Στεφανίδης
,Γεώργιος Παπαντωνόπουλος

·
·

Επιτροπή Ανθρωπίνου Δυναμικού: Αναστάσιος Παγώνης, Γεώργιος Σπαντιδάκης, Αθανάσιος Κοπίδης,
Εύα Λαμπρινούδη, με τη συμμετοχή της κας Άννας Κωνσταντίνου (Γεν. Διεύθυνση & Νομ. Σύμβουλος)
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Οργανόγραμμα ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
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2. Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών
2.1 Βάση σύνταξης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2017 εγκρίθηκαν από τη Διαχειριστική Επιτροπή του Γραφείου με το πρακτ.
Νο 282/13.6.2018. Έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.mib-hellas.gr και τελούν υπό την
έγκριση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του ΓΔΑ.
Οι ανωτέρω Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), τα οποία έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.B.) καθώς και τις
Διερμηνείες 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 Δεκεμβρίου 2017.

2.2 Βάση αποτίμησης και παρουσίασης
Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2017 καλύπτουν την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2017 έως 31
Δεκεμβρίου 2017.
Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, με εξαίρεση τα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, τις ασφαλιστικές προβλέψεις και
τις υποχρεώσεις παροχών προς το προσωπικό, τα οποία επιμετρούνται στην εύλογη αξία τους.
Όπου κρίθηκε απαραίτητο, τα συγκριτικά στοιχεία αναμορφώθηκαν προκειμένου να συνάδουν με αλλαγές στην
παρουσίαση κατά την τρέχουσα περίοδο.
Τα ποσά απεικονίζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα του Γ.Δ.Α.
2.3 Συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας
Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Γ.Δ.Α. έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
(going concern), η οποία κρίθηκε κατάλληλη από τη Διοίκηση, λαμβάνοντας υπ’ όψη το πλεόνασμα χρήσεως που
εμφανίζει, καθώς και την επάρκεια κεφαλαίων του Γ.Δ.Α.
2.4 Εκτιμήσεις της Διοίκησης
Η σύνταξη των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., απαιτεί τη διενέργεια εκτιμήσεων και την
υιοθέτηση παραδοχών από πλευράς της Διοίκησης, 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.Δ.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 Δεκεμβρίου 20167 και 31η Δεκεμβρίου 2016, αντίστοιχα.
Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και σχετική αβεβαιότητα: Οι πιο σημαντικές περιπτώσεις όπου το Γ.Δ.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 Διοίκησης παρουσιάζονται αναλυτικά στην Σημείωση 3.
Οι λογιστικές πολιτικές και οι εκτιμήσεις της Διοίκησης που αναφέρονται παρακάτω (βλέπε σημείωση 3) έχουν εφαρμοσθεί
με συνέπεια σε όλες τις χρήσεις που παρουσιάζονται.
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2.5 Νέα Δ.Π.Χ.Α., διερμηνείες και τροποποιήσεις που τέθηκαν σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2017
‣ Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 7 «Κατάσταση Ταμειακών Ροών»: Πρωτοβουλία
γνωστοποιήσεων (Κανονισμός 2017/1990/6.11.2017)
Την 29.1.2016 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 7 βάσει της οποίας μία
εταιρία καλείται να παρέχει γνωστοποιήσεις οι οποίες να βοηθούν τους χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
να αξιολογήσουν τις μεταβολές εκείνων των υποχρεώσεων των οποίων οι ταμειακές ροές ταξινομούνται στις
χρηματοδοτικές δραστηριότητες στην κατάσταση ταμειακών ροών. Οι μεταβολές που θα πρέπει να γνωστοποιούνται, οι
οποίες δεν είναι απαραίτητο να είναι ταμειακές, περιλαμβάνουν:
- τις μεταβολές που εντάσσονται στις ταμειακές ροές χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων,
- τις μεταβολές που απορρέουν από την απόκτηση ή απώλεια ελέγχου θυγατρικών ή άλλων εταιριών,
- τις μεταβολές από συναλλαγματικές διαφορές,
- τις μεταβολές της εύλογης αξίας και
- λοιπές μεταβολές.
Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν είχε επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Γ.Δ.Α.
‣ Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 12 «Φόροι Εισοδήματος»: Αναγνώριση αναβαλλόμενων
φορολογικών απαιτήσεων για μη πραγματοποιηθείσες ζημίες (Κανονισμός 2017/1989/6.11.2017).
Την 19.1.2016 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 12 με την οποία
αποσαφήνισε τα ακόλουθα:
• Οι μη πραγματοποιηθείσες ζημίες χρεωστικών μέσων, τα οποία αποτιμώνται για λογιστικούς σκοπούς στην εύλογη αξία
και για φορολογικούς σκοπούς στο κόστος, δύνανται να οδηγήσουν σε εκπεστέες προσωρινές διαφορές ανεξάρτητα με
το αν ο κάτοχός τους πρόκειται να ανακτήσει την αξία των στοιχείων μέσω της πώλησης ή της χρήσης τους.
• Η ανακτησιμότητα μίας αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης εξετάζεται σε συνδυασμό με τις λοιπές αναβαλλόμενες
φορολογικές απαιτήσεις. Στην περίπτωση, ωστόσο, που ο φορολογικός νόμος περιορίζει το συμψηφισμό
συγκεκριμένων φορολογικών ζημιών με συγκεκριμένες κατηγορίες εισοδήματος, οι σχετικές εκπεστέες προσωρινές
διαφορές θα πρέπει να εξετάζονται μόνο σε συνδυασμό με άλλες εκπεστέες προσωρινές διαφορές της ίδιας κατηγορίας.
• Κατά τον έλεγχο ανακτησιμότητας των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, συγκρίνονται οι εκπεστέες
φορολογικές διαφορές με τα μελλοντικά φορολογητέα κέρδη χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εκπτώσεις φόρου που
προέρχονται από την αντιστροφή αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων.
• Οι εκτιμήσεις για τα μελλοντικά φορολογητέα κέρδη δύνανται να περιλαμβάνουν την ανάκτηση κάποιων στοιχείων
ενεργητικού σε αξία μεγαλύτερη από τη λογιστική τους, υπό την προϋπόθεση ότι δύναται να αποδειχθεί ότι κάτι τέτοιο
είναι πιθανό να επιτευχθεί.
Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν είχε επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Γ.Δ.Α.
‣ Βελτιώσεις Διεθνών Λογιστικών Προτύπων - κύκλος 2014-2016 (Κανονισμός 2018/182/7.2.2018)
Στο πλαίσιο του προγράμματος των ετήσιων βελτιώσεων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, το Συμβούλιο εξέδωσε, την
8.12.2016, τροποποιήσεις στο Δ.Π.Χ.Α. 12 με τις οποίες διευκρίνισε πως οι Χρηματοοικονομικές οντότητες δεν εξαιρούνται
απ΄ όλες τις απαιτήσεις των γνωστοποιήσεων του προτύπου αναφορικά με τις συμμετοχές που έχουν κατηγοριοποιηθεί
ως κατεχόμενες προς πώληση (ή έχουν ενταχθεί σε μία ομάδα διάθεσης) ή ως διακοπείσες δραστηριότητες παρά μόνο
από κάποιες συγκεκριμένες απαιτήσεις γνωστοποιήσεων.
Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν είχε επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Γ.Δ.Α.
Νέα Δ.Π.Χ.Α., διερμηνείες και τροποποιήσεις που θα τεθούν σε ισχύ μετά το 2017
Εκτός των προτύπων που αναφέρθηκαν ανωτέρω, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει τα κατωτέρω νέα πρότυπα και
τροποποιήσεις προτύπων των οποίων η εφαρμογή είναι υποχρεωτική για χρήσεις με έναρξη μετά την 1.1.2017.
‣ Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την
αξία των μετοχών»: Ταξινόμηση και αποτίμηση των παροχών που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών (Κανονισμός
2018/289/26.2.2018). Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2018
Την 20.6.2016 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο Δ.Π.Χ.Α. 2 με το οποίο
διευκρινίστηκαν τα ακόλουθα:
• κατά την αποτίμηση της εύλογης αξίας μίας παροχής που εξαρτάται από την αξία των μετοχών και η οποία διακανονίζεται
με μετρητά, ο λογιστικός χειρισμός των επιπτώσεων από τους όρους κατοχύρωσης (vesting conditions) καθώς και από
τους όρους που δεν σχετίζονται με την εκπλήρωση συγκεκριμένων προϋποθέσεων (non-vesting conditions) ακολουθεί
τη λογική που εφαρμόζεται στις παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και διακανονίζονται με
συμμετοχικούς τίτλους,
• στις περιπτώσεις που η φορολογική νομοθεσία επιβάλλει στην εταιρία να παρακρατά ένα ποσό φόρου (το οποίο αποτελεί
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φορολογική υποχρέωση του υπαλλήλου) το οποίο αφορά στις αμοιβές που σχετίζονται με την αξία της μετοχής και το
οποίο θα πρέπει να αποδοθεί στις φορολογικές αρχές, η συναλλαγή στο σύνολό της θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως
μία παροχή που εξαρτάται από την αξία των μετοχών και η οποία διακανονίζεται με συμμετοχικούς τίτλους, αν ως τέτοια
θα χαρακτηρίζονταν αν δεν υπήρχε το ζήτημα του συμψηφισμού της φορολογικής υποχρέωσης,
• στην περίπτωση που τροποποιηθούν οι όροι που διέπουν τις παροχές που εξαρτώνται από την αξία της μετοχής έτσι
ώστε αυτές να πρέπει να αναταξινομηθούν από παροχές που καταβάλλονται με μετρητά σε παροχές που καταβάλλονται
με τη μορφή συμμετοχικών τίτλων, η συναλλαγή θα πρέπει να λογιστικοποιηθεί ως παροχή που διακανονίζεται με
συμμετοχικούς τίτλους από την ημερομηνία που πραγματοποιείται η τροποποίηση. Το Γραφείο δεν έχει εφαρμόσει τις
τροποποιήσεις αυτές.
Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Γ.Δ.Α.
‣ Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 4 «Ασφαλιστήρια συμβόλαια»:
Εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α. 9 Χρηματοοοικονομικά Μέσα σε συνδυασμό με το Δ.Π.Χ.Α. 4 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια
(Κανονισμός 2017/1988/3.11.2017). Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2018.
Την 12.9.2016 το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο Δ.Π.Χ.Α. 4 με την οποία
διευκρινίζει ότι:
- οι ασφαλιστικές εταιρίες, των οποίων η κύρια δραστηριότητα συνδέεται με την ασφάλιση, έχουν τη δυνατότητα να λάβουν
προσωρινή εξαίρεση από την εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α. 9 έως την 1.1.2021 και - όλες οι εταιρίες που εκδίδουν
ασφαλιστήρια συμβόλαια και υιοθετούν το Δ.Π.Χ.Α. 9 έχουν τη δυνατότητα, έως ότου εφαρμόσουν το Δ.Π.Χ.Α. 17, να
παρουσιάζουν τις μεταβολές στην εύλογη αξία επιλέξιμων χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού στα λοιπά
αποτελέσματα που καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση και όχι στα αποτελέσματα. Το Γραφείο δεν έχει
εφαρμόσει τις τροποποιήσεις αυτές.
Το Γ.Δ.Α. είναι σε διαδικασία αξιολόγησης της επίδρασης της τροποποίησης στις Χρηματοοικονομικές του Καταστάσεις.
‣ Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 9: «Χρηματοοικονομικά μέσα» (Κανονισμός
2016/2067/22.11.2016). Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2018.
Την 24.7.2014 ολοκληρώθηκε από το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων η έκδοση του οριστικού κειμένου του
προτύπου Δ.Π.Χ.Α. 9: Χρηματοοικονομικά μέσα, το οποίο αντικαθιστά το υφιστάμενο ΔΛΠ 39. Το νέο πρότυπο προβλέπει
σημαντικές διαφοροποιήσεις αναφορικά με την ταξινόμηση και την αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων καθώς και
με τη λογιστική αντιστάθμισης. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:
Ταξινόμηση και αποτίμηση
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού πρέπει, κατά την αρχική αναγνώριση, να ταξινομούνται σε δύο μόνο
κατηγορίες, σε εκείνη στην οποία η αποτίμηση γίνεται στο αναπόσβεστο κόστος και σε εκείνη στην οποία η αποτίμηση
γίνεται στην εύλογη αξία. Τα κριτήρια τα οποία θα πρέπει να συνυπολογιστούν προκειμένου να αποφασιστεί η αρχική
κατηγοριοποίηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού είναι τα ακόλουθα:
i. Το επιχειρησιακό μοντέλο (business model) το οποίο χρησιμοποιεί η επιχείρηση για τη διαχείριση των μέσων αυτών.
Προβλέπονται οι ακόλουθες τρεις κατηγορίες επιχειρησιακών μοντέλων:
• επιχειρησιακό μοντέλο το οποίο έχει ως στόχο τη διακράτηση χρηµατοοικονοµικών μέσων προκειµένου να
εισπραχθούν οι συμβατικές ταμειακές τους ροές (hold to collect),
• επιχειρησιακό μοντέλο του οποίου ο στόχος επιτυγχάνεται τόσο με την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών όσο και
με την πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (hold to collect and sell),
• λοιπά επιχειρησιακά μοντέλα
ii. Τα χαρακτηριστικά των συμβατικών ταμειακών ροών των μέσων.
Προκειμένου ένα χρηματοοικονομικό μέσο να καταταγεί στην κατηγορία της αποτίμησης στο αναπόσβεστο κόστος θα
πρέπει να ικανοποιούνται ταυτόχρονα τα εξής:
• το μέσο να εντάσσεται σε επιχειρησιακό μοντέλο το οποίο να έχει ως στόχο τη διακράτηση χρηματοοικονομικών μέσων
προκειμένου να εισπραχθούν οι συμβατικές ταμειακές τους ροές,
• οι συμβατικοί όροι που διέπουν το στοιχείο να προβλέπουν αποκλειστικά ταμειακές ροές κεφαλαίου και τόκου επί του
απλήρωτου κεφαλαίου, οι οποίες θα πρέπει να καταβληθούν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες (Solely Payments of
Principal and Interest- SPPI).
Αν ένα μέσο πληροί τα ανωτέρω κριτήρια αλλά διακρατείται τόσο με σκοπό την πώληση όσο και με σκοπό την είσπραξη
των συμβατικών ταμειακών ροών θα πρέπει να κατατάσσεται στην κατηγορία αποτίμησης στην εύλογη αξία μέσω των
λοιπών αποτελεσμάτων που καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση.
Τα μέσα που δεν εντάσσονται σε καμία από τις δύο ανωτέρω κατηγορίες ταξινόμησης αποτιμώνται υποχρεωτικά στην
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.
Επιπρόσθετα, το Δ.Π.Χ.Α. 9 επιτρέπει, κατά την αρχική αναγνώριση, οι επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους να
ταξινομηθούν σε κατηγορία αποτίμησης στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών αποτελεσμάτων τα οποία καταχωρούνται
απευθείας στην καθαρή θέση. Προκειμένου να συμβεί αυτό, η επένδυση αυτή δεν θα πρέπει να διακρατείται για εμπορικούς
σκοπούς. Επίσης, όσον αφορά στα ενσωματωμένα παράγωγα, στις περιπτώσεις που το κύριο συμβόλαιο εμπίπτει στο
πεδίο εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Α. 9, το ενσωματωμένο παράγωγο δεν θα πρέπει να διαχωρίζεται, ο δε λογιστικός χειρισμός
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του υβριδικού συμβολαίου θα πρέπει να βασιστεί σε όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω για την ταξινόμηση των
χρηματοοικονομικών μέσων.
Σε ότι αφορά στις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, η βασικότερη διαφοροποίηση σχετίζεται με εκείνες τις υποχρεώσεις
που μία εταιρία επιλέγει κατά την αρχική αναγνώριση να αποτιμήσει στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Στην
περίπτωση αυτή, η μεταβολή της εύλογης αξίας θα πρέπει να καταχωρείται στα αποτελέσματα, με εξαίρεση το ποσό της
μεταβολής που αποδίδεται στον πιστωτικό κίνδυνο του εκδότη, το οποίο θα πρέπει να καταχωρείται απευθείας στην
καθαρή θέση.
Απομείωση
Σε αντίθεση με το υφιστάμενο ΔΛΠ 39, με βάση το οποίο μία εταιρία αναγνωρίζει ζημίες λόγω πιστωτικού κινδύνου μόνο
όταν οι ζημίες αυτές έχουν συμβεί, το νέο πρότυπο απαιτεί την αναγνώριση των αναμενόμενων ζημιών λόγω πιστωτικού
κινδύνου. Ειδικότερα, κατά την αρχική αναγνώριση ενός μέσου, αναγνωρίζονται οι αναμενόμενες ζημίες λόγω πιστωτικού
κινδύνου για τις αναμενόμενες ζημίες 12 μηνών. Στην περίπτωση, ωστόσο, που η πιστοληπτική ικανότητα των εκδοτών
επιδεινωθεί σημαντικά μετά την αρχική αναγνώριση ή στην περίπτωση των μέσων που χαρακτηρίζονται ως απομειωμένα
κατά την αρχική τους αναγνώριση, οι αναμενόμενες ζημίες λόγω πιστωτικού κινδύνου αναγνωρίζονται για όλη τη διάρκεια
ζωής των μέσων.
Λογιστική αντιστάθμισης
Οι νέες απαιτήσεις για τη λογιστική αντιστάθμισης είναι περισσότερο ευθυγραμμισμένες με τη διαχείριση των κινδύνων της
οικονομικής οντότητας ενώ οι κυριότερες μεταβολές σε σχέση με τις υφιστάμενες διατάξεις του ΔΛΠ 39 συνοψίζονται στα
ακόλουθα:
• διευρύνεται ο αριθμός των στοιχείων που μπορούν να συμμετέχουν σε μία σχέση αντιστάθμισης είτε ως μέσα
αντιστάθμισης είτε ως αντισταθμιζόμενα στοιχεία,
• καταργείται το εύρος 80%-125% το οποίο με βάση τις υφιστάμενες διατάξεις θα πρέπει να ικανοποιείται προκειμένου η
αντιστάθμιση να θεωρείται αποτελεσματική. Ο έλεγχος αποτελεσματικότητας της αντιστάθμισης γίνεται πλέον μόνο
προοδευτικά, ενώ υπό συγκεκριμένες συνθήκες η ποιοτική μόνο αξιολόγηση καθίσταται επαρκής,
• στην περίπτωση που μία σχέση αντιστάθμισης παύει να είναι αποτελεσματική αλλά ο στόχος της διαχείρισης κινδύνων
της εταιρίας ως προς τη σχέση αντιστάθμισης παραμένει ο ίδιος, η εταιρία θα πρέπει να προβεί σε εξισορρόπηση
(rebalancing) της σχέσης αντιστάθμισης ώστε να ικανοποιούνται τα κριτήρια της αποτελεσματικότητας.
Επισημαίνεται πως στις νέες απαιτήσεις δεν περιλαμβάνονται εκείνες που αφορούν στην αντιστάθμιση ανοιχτών
χαρτοφυλακίων (macro hedging) οι οποίες δεν έχουν ακόμα διαμορφωθεί.
Πέραν των ανωτέρω τροποποιήσεων, η έκδοση του Δ.Π.Χ.Α. 9 έχει επιφέρει την τροποποίηση και άλλων προτύπων και
κυρίως του Δ.Π.Χ.Α. 7 στο οποίο έχουν προστεθεί νέες γνωστοποιήσεις.
Το Γ.Δ.Α. είναι σε διαδικασία αξιολόγησης της επίδρασης του προτύπου στις Χρηματοοικονομικές του Καταστάσεις.
‣ Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 15: «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» (Κανονισμός
2016/1905/22.9.2016). Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2018.
Την 28.5.2014 εκδόθηκε από το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων το πρότυπο Δ.Π.Χ.Α. 15 «Έσοδα από
συμβάσεις με πελάτες». Το νέο πρότυπο είναι το αποτέλεσμα της κοινής προσπάθειας του IASB και του Αμερικάνικου
Συμβουλίου των Χρηματοοικονομικών Λογιστικών Προτύπων (FASB) να αναπτύξουν κοινές απαιτήσεις όσον αφορά τις
αρχές αναγνώρισης εσόδων.
Το νέο πρότυπο έχει εφαρμογή σε όλες τις συμβάσεις με πελάτες πλην εκείνων που είναι στο πεδίο εφαρμογής άλλων
προτύπων, όπως οι χρηματοδοτικές μισθώσεις, τα ασφαλιστικά συμβόλαια και τα χρηματοοικονομικά μέσα.
Σύμφωνα με το νέο πρότυπο, μια εταιρία αναγνωρίζει έσοδα για να απεικονίσει τη μεταφορά των υπεσχημένων αγαθών ή
υπηρεσιών σε πελάτες έναντι ενός ποσού που αντιπροσωπεύει την αμοιβή, την οποία η εταιρία αναμένει ως αντάλλαγμα
για τα εν λόγω προϊόντα ή υπηρεσίες. Εισάγεται η έννοια ενός νέου μοντέλου αναγνώρισης εσόδων βάσει πέντε βασικών
βημάτων, τα οποία επιγραμματικά είναι τα εξής:
• Βήμα 1: Προσδιορισμός της σύμβασης/συμβάσεων με έναν πελάτη
• Βήμα 2: Προσδιορισμός των υποχρεώσεων απόδοσης στη σύμβαση
• Βήμα 3: Καθορισμός του τιμήματος συναλλαγής
• Βήμα 4: Κατανομή του τιμήματος συναλλαγής στις υποχρεώσεις απόδοσης της σύμβασης
• Βήμα 5: Αναγνώριση εσόδου όταν (ή καθώς) η εταιρία ικανοποιεί μια υποχρέωση απόδοσης
Η έννοια της υποχρέωσης απόδοσης (performance obligation) είναι νέα και στην ουσία αντιπροσωπεύει κάθε υπόσχεση
για μεταφορά στον πελάτη: α) ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας (ή μιας δέσμης αγαθών ή υπηρεσιών) που είναι διακριτή
ή β) μιας σειράς διακριτών αγαθών ή υπηρεσιών που είναι ουσιαστικά τα ίδια και έχουν το ίδιο μοντέλο μεταφοράς στον
πελάτη.
Η έκδοση του Δ.Π.Χ.Α. 15 επιφέρει την κατάργηση των ακόλουθων προτύπων και διερμηνειών:
• ΔΛΠ 11 «Συμβάσεις κατασκευής»
• ΔΛΠ 18 «Έσοδα»
• Διερμηνεία 13 «Προγράμματα εμπιστοσύνης πελατών»
• Διερμηνεία 15 «Συμβάσεις για την Κατασκευή Ακινήτων»
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• Διερμηνεία 18 «Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από πελάτες» και
• Διερμηνεία 31 «Έσοδα - Συναλλαγές ανταλλαγής που εμπεριέχουν υπηρεσίες διαφήμισης»
Η υιοθέτηση του προτύπου δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Γ.Δ.Α..
‣ Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες»:
Διευκρινίσεις στο Δ.Π.Χ.Α. 15 Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες (Κανονισμός 2017/1987/31.10.2017).
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2018
Την 12.4.2016 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο Δ.Π.Χ.Α. 15 με την οποία
διευκρίνισε κυρίως τα ακόλουθα:
- πότε ένα υπεσχημένο αγαθό ή υπηρεσία είναι διακριτό από λοιπές υποσχέσεις σε μία σύμβαση γεγονός που λαμβάνεται
υπόψη κατά την αξιολόγηση για το αν το υπεσχημένο αγαθό ή υπηρεσία συνιστά υποχρέωση απόδοσης,
- με ποιο τρόπο πρακτικά αξιολογείται αν η φύση της υπόσχεσης της εταιρίας συνιστά παροχή των υπεσχημένων αγαθών
ή υπηρεσιών (η εταιρία αποτελεί δηλαδή τον εντολέα) ή διευθέτηση ώστε τρίτο μέρος να παρέχει τα εν λόγω αγαθά και
υπηρεσίες (η εταιρία αποτελεί δηλαδή τον εντολοδόχο), - ποιος παράγοντας καθορίζει αν η εταιρία αναγνωρίζει το έσοδο
διαχρονικά ή σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή στις περιπτώσεις των αδειών χρήσης επί πνευματικής ιδιοκτησίας.
Τέλος, με την τροποποίηση προστέθηκαν δύο πρακτικές λύσεις για τη μετάβαση στο Δ.Π.Χ.Α. 15 όσον αφορά στις
ολοκληρωμένες συμβάσεις στις οποίες εφαρμόζεται πλήρης αναδρομική εφαρμογή και όσον αφορά στις μεταβολές στις
συμβάσεις κατά τη μετάβαση.
Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Γ.Δ.Α.

‣ Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 16: «Μισθώσεις» (Κανονισμός 2017/1986/31.10.2017). Ισχύει
για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2019
Την 13.1.2016 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το πρότυπο Δ.Π.Χ.Α. 16 «Μισθώσεις» το οποίο
αντικαθιστά:
• το ΔΛΠ 17 «Μισθώσεις»,
• τη Διερμηνεία 4 «Προσδιορισμός του αν μία συμφωνία εμπεριέχει μίσθωση»,
• τη Διερμηνεία 15 «Λειτουργικές μισθώσεις – Κίνητρα» και
• τη Διερμηνεία 27 «Εκτίμηση της ουσίας των συναλλαγών που εμπεριέχουν το νομικό τύπο μίας μίσθωσης»
Το νέο πρότυπο διαφοροποιεί σημαντικά τη λογιστική των μισθώσεων για τους μισθωτές ενώ στην ουσία διατηρεί τις
υφιστάμενες απαιτήσεις του ΔΛΠ 17 για τους εκμισθωτές. Ειδικότερα, βάσει των νέων απαιτήσεων, καταργείται για τους
μισθωτές η διάκριση των μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές. Οι μισθωτές θα πρέπει πλέον, για κάθε σύμβαση
μισθώσεως που υπερβαίνει τους 12 μήνες, να αναγνωρίζουν στον ισολογισμό τους το δικαίωμα χρήσης του μισθωμένου
στοιχείου καθώς και την αντίστοιχη υποχρέωση καταβολής των μισθωμάτων. Ο ανωτέρω χειρισμός δεν απαιτείται όταν η
αξία του στοιχείου χαρακτηρίζεται ως πολύ χαμηλή.
Η υιοθέτηση του προτύπου δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Γ.Δ.Α.

‣ Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα»: Αναταξινομήσεις από ή στην
κατηγορία των επενδυτικών ακινήτων (Κανονισμός 2018/400/14.3.2018). Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2018.
Την 8.12.2016 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 40 με την οποία
διευκρίνησε ότι μια οικονομική οντότητα θα αναταξινομήσει ένα περιουσιακό στοιχείο στην ή από την κατηγορία
επενδυτικών ακινήτων όταν και μόνο όταν μπορεί να αποδειχθεί η αλλαγή στη χρήση. Αλλαγή στη χρήση υφίσταται όταν
το περιουσιακό στοιχείο έχει τα κριτήρια ή πάψει να έχει τα κριτήρια που ορίζουν τι είναι επένδυση σε ακίνητα. Μια αλλαγή
στην πρόθεση της διοίκησης για τη χρήση του περιουσιακού στοιχείου, από μόνη της, δεν είναι αρκετή για να αποδείξει
αλλαγή στη χρήση. Επίσης, τα παραδείγματα στον κατάλογο των περιπτώσεων που αποδεικνύουν την αλλαγή στη χρήση
επεκτάθηκαν για να συμπεριλαμβάνουν περιουσιακά στοιχεία υπό κατασκευή και όχι μόνο ολοκληρωμένα ακίνητα.
Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Γ.Δ.Α.
‣ Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα»:
Χαρακτηριστικά προεξόφλησης με αρνητική αποζημίωση. Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2019
Την 12.10.2017 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο Δ.Π.Χ.Α. 9 με την οποία
επιτρέπεται κάποια προπληρωτέα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού με χαρακτηριστικά αρνητικής αποζημίωσης,
που διαφορετικά θα αποτιμώνταν στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, να αποτιμηθούν στο αναπόσβεστο κόστος
ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών αποτελεσμάτων που καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση. Η τροποποίηση
του Δ.Π.Χ.Α. 9 αποσαφηνίζει ότι οι συμβατικοί όροι που διέπουν ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού είναι
αποκλειστικά ταμειακές ροές κεφαλαίου και τόκου επί του απλήρωτου κεφαλαίου, που θα πρέπει να καταβληθούν σε
συγκεκριμένες ημερομηνίες (Solely Payments of Principal and Interest- SPPI) ανεξάρτητα από το γεγονός που προκαλεί
την πρόωρη λήξη του συμβολαίου και ανεξάρτητα από το ποιο αντισυμβαλλόμενο μέρος καταβάλλει ή εισπράττει τη δίκαιη
αποζημίωση για την πρόωρη λήξη του συμβολαίου.
Το Γ.Δ.Α. είναι σε διαδικασία αξιολόγησης της επίδρασης του προτύπου στις Χρηματοοικονομικές του Καταστάσεις.
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‣ Βελτιώσεις Διεθνών Λογιστικών Προτύπων – κύκλος 2014-2016 (Κανονισμός 2018/182/7.2.2018). Ισχύει για
χρήσεις με έναρξη 1.1.2018.
Στο πλαίσιο του προγράμματος των ετήσιων βελτιώσεων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, το Συμβούλιο εξέδωσε, την
8.12.2016, μη επείγουσες αλλά απαραίτητες τροποποιήσεις στα Δ.Π.Χ.Α. 1 και ΔΛΠ 28.
Η υιοθέτηση των τροποποιήσεων δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Γ.Δ.Α.
Επίσης, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων έχει εκδώσει τα κατωτέρω πρότυπα και τροποποιήσεις
προτύπων καθώς και τις Διερμηνείες 22 και 23 τα οποία όμως δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση
και δεν έχουν εφαρμοστεί πρόωρα από το Γ.Δ.Α.
‣ Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 10 «Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές
Καταστάσεις» και του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 28 «Επενδύσεις σε συγγενείς και κοινοπραξίες»:
Συναλλαγή πώλησης ή εισφοράς μεταξύ του επενδυτή και της συγγενούς εταιρίας ή κοινοπραξίας.
Ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής: Δεν έχει ακόμα καθοριστεί.
Την 11.9.2014, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποιήσεις στα Δ.Π.Χ.Α. 10 και ΔΛΠ 28 με
σκοπό να αποσαφηνίσει το λογιστικό χειρισμό μίας συναλλαγής πώλησης ή εισφοράς στοιχείων του ενεργητικού της
μητρικής εταιρίας σε συγγενή ή κοινοπραξία της και το αντίστροφο. Ειδικότερα, το Δ.Π.Χ.Α. 10 τροποποιήθηκε έτσι ώστε
να καθίσταται σαφές ότι, σε περίπτωση που ως αποτέλεσμα μίας συναλλαγής με μία συγγενή ή κοινοπραξία, μία εταιρία
χάσει τον έλεγχο επί θυγατρικής της, η οποία δεν συνιστά «επιχείρηση» βάσει του Δ.Π.Χ.Α. 3, θα αναγνωρίσει στα
αποτελέσματά της μόνο εκείνο το μέρος του κέρδους ή της ζημίας που σχετίζεται με το ποσοστό συμμετοχής των τρίτων
στη συγγενή ή στην κοινοπραξία. Το υπόλοιπο μέρος του κέρδους της συναλλαγής θα απαλείφεται με το λογιστικό
υπόλοιπο της συμμετοχής στη συγγενή ή στην κοινοπραξία. Επιπρόσθετα, εάν ο επενδυτής διατηρεί ποσοστό συμμετοχής
στην πρώην θυγατρική, έτσι ώστε αυτή να θεωρείται πλέον συγγενής ή κοινοπραξία, το κέρδος ή η ζημία από την εκ νέου
αποτίμηση της συμμετοχής αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα μόνο στο βαθμό που αφορά το ποσοστό συμμετοχής των
άλλων επενδυτών. Το υπόλοιπο ποσό του κέρδους απαλείφεται με το λογιστικό υπόλοιπο της συμμετοχής στην πρώην
θυγατρική.
Αντίστοιχα, στο ΔΛΠ 28 έγιναν προσθήκες για να αποσαφηνιστεί ότι η μερική αναγνώριση κέρδους ή ζημίας στα
αποτελέσματα του επενδυτή θα λαμβάνει χώρα μόνο εάν τα πωληθέντα στοιχεία στη συγγενή ή στην κοινοπραξία δεν
πληρούν τον ορισμό της «επιχείρησης». Σε αντίθετη περίπτωση θα αναγνωρίζεται το συνολικό κέρδος ή ζημία στα
αποτελέσματα του επενδυτή.
Την 17.12.2015 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων κατήργησε την ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής
της ανωτέρω τροποποίησης που είχε αρχικά προσδιορίσει. Η νέα ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής θα προσδιοριστεί
σε μεταγενέστερη ημερομηνία από το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων αφού λάβει υπόψη του τα
αποτελέσματα του έργου που εκπονεί για τη λογιστική της μεθόδου της καθαρής θέσης.
Η υιοθέτηση των τροποποιήσεων δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Γ.Δ.Α.

‣ Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 14: «Αναβαλλόμενοι λογαριασμοί υπό καθεστώς ρύθμισης»
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2016.
Την 30.1.2014, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το Δ.Π.Χ.Α. 14. Το νέο πρότυπο, που έχει
προσωρινό χαρακτήρα, πραγματεύεται το λογιστικό χειρισμό και τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται για τους
αναβαλλόμενους λογαριασμούς υπό καθεστώς ρύθμισης, η τήρηση και αναγνώριση των οποίων προβλέπεται από τις
τοπικές νομοθεσίες όταν μία εταιρία παρέχει προϊόντα ή υπηρεσίες των οποίων η τιμή ρυθμίζεται από κάποιον κανονιστικό
φορέα. Το πρότυπο έχει εφαρμογή κατά την πρώτη υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και μόνο για τις
οντότητες που διενεργούν δραστηριότητες που ρυθμίζονται από κάποιο φορέα και που σύμφωνα με τα προηγούμενα
λογιστικά πρότυπα αναγνώριζαν τους εν λόγω λογαριασμούς στις Χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις. Το Δ.Π.Χ.Α. 14
παρέχει, κατ’ εξαίρεση, στις οντότητες αυτές τη δυνατότητα να κεφαλαιοποιούν αντί να εξοδοποιούν τα σχετικά κονδύλια.
Σημειώνεται πως η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να μην προχωρήσει στην υιοθέτηση του εν λόγω προτύπου
αναμένοντας την έκδοση του οριστικού προτύπου.
Η υιοθέτηση του προτύπου δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Γ.Δ.Α.
‣ Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 17 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια»
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2021.
Την 18.5.2017 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το Δ.Π.Χ.Α. 17 το οποίο αντικαθιστά το Δ.Π.Χ.Α.
4 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια». Σε αντίθεση με το Δ.Π.Χ.Α. 4, το νέο πρότυπο εισάγει μία συνεπή μεθοδολογία αποτίμησης
των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Οι κυριότερες αρχές του Δ.Π.Χ.Α. 7 είναι οι ακόλουθες:
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Μία εταιρία:
• προσδιορίζει ως ασφαλιστήρια συμβόλαια τις συμβάσεις εκείνες με τις οποίες η οικονομική οντότητα αποδέχεται
σημαντικό ασφαλιστικό κίνδυνο από άλλο μέρος (τον αντισυμβαλλόμενο) συμφωνώντας να αποζημιώσει τον
αντισυμβαλλόμενο εάν ένα συγκεκριμένο αβέβαιο μελλοντικό συμβάν επηρεάζει αρνητικά τον αντισυμβαλλόμενο,
• διαχωρίζει συγκεκριμένα ενσωματωμένα παράγωγα, διακριτά επενδυτικά στοιχεία και διαφορετικές υποχρεώσεις
απόδοσης από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια,
• διαχωρίζει τις συμβάσεις σε ομάδες που θα αναγνωρίσει και θα αποτιμήσει,
• αναγνωρίζει και αποτιμά τις ομάδες των ασφαλιστηρίων συμβολαίων με βάση:
i. μια αναπροσαρμοσμένη ως προς τον κίνδυνο παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών (ταμειακές ροές
εκπλήρωσης) που ενσωματώνει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ταμειακές ροές εκπλήρωσης με
τρόπο που συνάδει με τις παρατηρήσιμες πληροφορίες της αγοράς, πλέον (εάν αυτή η αξία είναι μια υποχρέωση) ή
μείον (αν η αξία αυτή είναι περιουσιακό στοιχείο)
ii. ένα ποσό που αντιπροσωπεύει το μη δεδουλευμένο κέρδος στην ομάδα των συμβάσεων (το συμβατικό περιθώριο
παροχής υπηρεσιών),
• αναγνωρίζει το κέρδος από μια ομάδα ασφαλιστηρίων συμβολαίων κατά τη διάρκεια της περιόδου που η οικονομική
οντότητα παρέχει ασφαλιστική κάλυψη και καθώς η οικονομική οντότητα αποδεσμεύεται από τον κίνδυνο. Εάν μια
ομάδα συμβολαίων είναι ή καθίσταται ζημιογόνος, η οντότητα αναγνωρίζει αμέσως τη ζημία,
• παρουσιάζει ξεχωριστά τα έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες, τα έξοδα ασφαλιστικών υπηρεσιών και τα έσοδα ή έξοδα
χρηματοδότησης της ασφάλισης και
• γνωστοποιεί πληροφορίες που επιτρέπουν στους χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων να εκτιμήσουν την
επίδραση που έχουν οι συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Α. 17 στην οικονομική θέση, στη
χρηματοοικονομική απόδοση και στις ταμειακές ροές της.
Το Γ.Δ.Α. είναι σε διαδικασία αξιολόγησης της επίδρασης του προτύπου στις Χρηματοοικονομικές του Καταστάσεις.
‣ Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 19 «Παροχές σε εργαζομένους» – Τροποποίηση, περικοπή
ή διακανονισμός του Προγράμματος Παροχών. Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2019
Την 7.2.2018 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 19 μέσω της οποίας
διευκρινίζει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προσδιορίζεται το κόστος υπηρεσίας όταν προκύπτουν αλλαγές στο
πρόγραμμα καθορισμένων παροχών. Σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 σε περίπτωση τροποποίησης, περικοπής ή διακανονισμού,
πρέπει να γίνει επανυπολογισμός της καθαρής υποχρέωσης ή απαίτησης. Η τροποποίηση του ΔΛΠ 19 προβλέπει ότι το
τρέχον κόστος υπηρεσίας και ο τόκος επί της καθαρής υποχρέωσης (απαίτησης) για το υπόλοιπο της περιόδου αναφοράς,
μετά την αλλαγή στο πρόγραμμα, θα πρέπει να υπολογιστούν με βάση τις παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν κατά τον
επανυπολογισμό της καθαρής υποχρέωσης ή απαίτησης. Επίσης, με την τροποποίηση του ΔΛΠ 19 αποσαφηνίζεται η
επίδραση μίας τροποποίησης, περικοπής ή διακανονισμού στις απαιτήσεις αναφορικά με τον περιορισμό στην αναγνώριση
της καθαρής απαίτησης (asset ceiling).
Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Γ.Δ.Α.
‣ Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 28 «Επενδύσεις σε συγγενείς και κοινοπραξίες»:
Μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες». Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2019.
Την 12.10.2017 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 28 για να
αποσαφηνίσει ότι ο λογιστικός χειρισμός των μακροπρόθεσμων επενδύσεων σε μία συγγενή ή κοινοπραξία που
περιλαμβάνονται στην καθαρή επένδυση στην εν λόγω συγγενή ή κοινοπραξία – για τις οποίες δεν εφαρμόζεται η μέθοδος
της καθαρής θέσης -πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. 9, συμπεριλαμβανομένου των απαιτήσεων απομείωσης.
Κατά την εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α. 9, δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τυχόν προσαρμογές στη λογιστική αξία των
μακροπρόθεσμων επενδύσεων που έχουν προκύψει από την εφαρμογή του ΔΛΠ 28.
Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Γ.Δ.Α.
‣ Βελτιώσεις Διεθνών Λογιστικών Προτύπων – κύκλος 2015-2017. Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2019.
Στο πλαίσιο του προγράμματος των ετήσιων βελτιώσεων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, το Συμβούλιο εξέδωσε, την
12.12.2017, μη επείγουσες αλλά απαραίτητες τροποποιήσεις σε επιμέρους πρότυπα.
Η υιοθέτηση των τροποποιήσεων δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Γ.Δ.Α.
‣ Διερμηνεία 22 «Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολές». Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2018.
Την 8.12.2016 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε την Διερμηνεία 22. Η Διερμηνεία πραγματεύεται
τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα όταν μία εταιρία αναγνωρίζει ένα μη νομισματικό στοιχείο του ενεργητικού ή των
υποχρεώσεων που προκύπτει από την είσπραξη ή πληρωμή προκαταβολής πριν η εταιρία να αναγνωρίσει το σχετικό
στοιχείο του ενεργητικού, το έξοδο ή το έσοδο. Η Διερμηνεία διευκρίνισε πως ως ημερομηνία της συναλλαγής, προκειμένου
να καθοριστεί η συναλλαγματική ισοτιμία που θα χρησιμοποιηθεί κατά την αναγνώριση του περιουσιακού στοιχείου, του
εσόδου ή του εξόδου, πρέπει να θεωρηθεί η ημερομηνία αρχικής αναγνώρισης του μη νομισματικού στοιχείου του
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ενεργητικού ή των υποχρεώσεων (δηλαδή της προκαταβολής). Επίσης, στην περίπτωση που υφίστανται πολλαπλές
προκαταβολές, θα πρέπει να ορίζεται διακριτή ημερομηνία συναλλαγής για κάθε πληρωμή ή είσπραξη.
Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Γ.Δ.Α.
‣ Διερμηνεία 23 «Αβεβαιότητα σχετικά με τους λογιστικούς χειρισμούς φόρου εισοδήματος». Ισχύει για χρήσεις με
έναρξη από 1.1.2019.
Την 7.6.2017 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τη Διερμηνεία 23. Η Διερμηνεία αποσαφηνίζει
την εφαρμογή των απαιτήσεων αναγνώρισης και αποτίμησης του ΔΛΠ 12 όταν υπάρχει αβεβαιότητα αναφορικά με το
λογιστικό χειρισμό του φόρου εισοδήματος. Η Διερμηνεία ειδικότερα διευκρινίζει τα εξής:
• Μία οικονομική οντότητα θα καθορίσει αν θα εξετάσει τις αβεβαιότητες διακριτά ή σε συνδυασμό με άλλες αβεβαιότητες
ανάλογα με το ποια προσέγγιση προβλέπει καλύτερα την επίλυση της αβεβαιότητας.
• Οι εκτιμήσεις που γίνονται αναφορικά με τον έλεγχο των λογιστικών χειρισμών από τις φορολογικές αρχές θα πρέπει να
βασίζονται στο ότι οι φορολογικές αρχές θα εξετάσουν τα ποσά που έχουν δικαίωμα να εξετάσουν και στο ότι θα έχουν
πλήρη γνώση της σχετικής πληροφόρησης όταν διενεργούν τον έλεγχο.
• Για τον προσδιορισμό του φορολογητέου κέρδους (φορολογικής ζημίας), των φορολογικών βάσεων, των μη
χρησιμοποιηθέντων φορολογικών ζημιών, των μη χρησιμοποιηθέντων πιστωτικών φόρων και των φορολογικών
συντελεστών η οικονομική οντότητα θα πρέπει να λάβει υπόψη της την πιθανότητα οι φορολογικές αρχές να
αποδεχθούν την αβεβαιότητα στο χειρισμό του φόρου
• Οι εκτιμήσεις της οικονομικής οντότητας θα πρέπει να επαναξιολογούνται όταν λαμβάνουν χώρα αλλαγές στα γεγονότα
και στις συνθήκες καθώς και όταν νέα πληροφόρηση καθίσταται διαθέσιμη.
Η υιοθέτηση της διερμηνείας δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Γ.Δ.Α.

‣ Δ.Π.Χ.Α. 3 (Τροποποίηση) «Συνενώσεις επιχειρήσεων». Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2019.
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι στην περίπτωση που μια οικονομική οντότητα αποκτά έλεγχο σε μία επιχείρηση που είναι
από κοινού ελεγχόμενη δραστηριότητα, τότε επιμετρά ξανά τα δικαιώματα που διακρατούσε στην επιχείρηση αυτή.
Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Γ.Δ.Α.

‣ Δ.Π.Χ.Α. 11 (Τροποποίηση) «Σχήματα υπό κοινό έλεγχο». Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2019.
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι στην περίπτωση που μια οικονομική οντότητα αποκτά από κοινού έλεγχο σε μία επιχείρηση
που είναι από κοινού ελεγχόμενη δραστηριότητα, τότε η οικονομική οντότητα δεν επιμετρά ξανά τα δικαιώματα που
διακρατούσε στην επιχείρηση αυτή.
Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Γ.Δ.Α.

‣ Δ.Λ.Π. 12 (Τροποποίηση) «Φόροι Εισοδήματος». Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2019.
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όλες οι φορολογικές επιπτώσεις από τα μερίσματα (π.χ. από διανομή κερδών) θα πρέπει
να αναγνωρίζονται στην Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων, ανεξάρτητα από τον τρόπο που προκύπτει ο φόρος.
Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Γ.Δ.Α.
‣ Δ.Λ.Π. 23 (Τροποποίηση) «Κόστος Δανεισμού». Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2019.
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι αν κάποιος συγκεκριμένος δανεισμός παραμένει εκκρεμής, ενώ το αντίστοιχο περιουσιακό
στοιχείο είναι έτοιμο για την προβλεπόμενη χρήση ή την πώλησή του, τότε αυτός ο δανεισμός αποτελεί μέρος των
κεφαλαίων του γενικού δανεισμού που η οικονομική οντότητα χρησιμοποιεί για να υπολογίζει το ποσοστό
κεφαλαιοποίησης.
Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Γ.Δ.Α.
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3. Περίληψη των σημαντικότερων λογιστικών πολιτικών
Οι κυριότερες λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν και ακολουθήθηκαν κατά τη σύνταξη των συνημμένων
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων παρουσιάζονται παρακάτω:
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.Δ.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.
Δαπάνες 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 τους.

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.
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.

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.Δ.Α. έχει καθορίσει σε 10 έτη.
Δαπάνες για τη συντήρηση του λογισμικού καταχωρούνται στα αποτελέσματα κατά την πραγματοποίηση τους.
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3.3 Xρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σύμφωνα με το ΔΛΠ 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 Διαχειριστικής 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 (μείον 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.Δ.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 31.12.2017, όσο και κατά την 31.12.2016.
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 31.12.2017, όσο και κατά την 31.12.2016 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
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της εύλογης αξίας απαιτεί σημαντική κρίση ή εκτίμηση από τη Διοίκηση. Το Γραφείο τόσο κατά την 31.12.2017, όσο και
κατά την 31.12.2016 δεν διαθέτει αξιόγραφα που να κατηγοριοποιούνται στο επίπεδο 3.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Γ.Δ.Α. την 31/12/2017

ΟΜΟΛΟΓΑ
ΞΕΝΩΝ ΚΡΑΤΩΝ
8,7%

ΕΝΤΟΚΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ
ΑΜΟΙΒΑΙΑ
ΕΛΛ.
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
5,4%
3,1%

ΜΕΤΡΗΤΑ &
ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ
ΜΕΤΡΗΤΩΝ
14,3%

ΟΜΟΛΟΓΑ Ε.Ι.Β.
(ΝΟΚ)
6,8%

ΟΜΟΛΟΓΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ
7,9%

ΟΜΟΛΟΓΑ Ε.Ι.Β.
32,7%
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ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
21,1%

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.Δ.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 Διαθέσιμα και Ισοδύναμα
Για τους σκοπούς σύνταξης της Κατάστασης Ταμειακών Ροών ως Ταμειακά Διαθέσιμα 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.Δ.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.Δ.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 Διεθνούς Ασφάλισης”, οι εργαζόμενοι δικαιούνται
αποζημίωση στην περίπτωση απόλυσης ή συνταξιοδότησής τους, το ύψος της οποίας ποικίλει ανάλογα με τον μισθό, τα
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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 ΔΛΠ 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 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 Δαπάνες
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 ΓΔΑ 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 Διεθνούς 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
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ποσού € 750.000,00 ανά γεγονός.
Διαχείριση 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 ΓΔΑ 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 ΔΠΧΑ.
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 καταχωρηθεί τα ασφάλιστρα στα αντίστοιχα μητρώα του Γ.Δ.Α. για τα Πιστοποιητικά Συνοριακής Ασφάλισης.
Επίσης η Διαχειριστική 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.Δ.Α.).Για το έτος 2017 η

προτεραιότητα του Γ.Δ.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 ΔΠΧΑ. 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 2017.Τα στοιχεία αφορούν τις ζημιές με ημερομηνία
ατυχήματος 2005-2017.
3.11.4.Απόθεμα για τα έμμεσα έξοδα Διακανονισμού 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 Διαχειριστική 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.Δ.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 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.
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Τα έσοδα από εισφορές ΠΔΑ 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.
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 από
κάθε μέλος κατά την ένταξή του στο Γραφείο, καθώς και τα Αποθεματικά και Πλεόνασμα Χρήσης που αποτελούν τα
συσσωρευμένα πλεονάσματα του Γραφείου.
3.15 Πληροφόρηση ανά τομέα
Σύμφωνα με το άρθρο 37 του νόμου 489/76 όπως έχει κωδικοποιηθεί με το Π.Δ. 237/86, το Γ.Δ.Α. υποχρεούται να
παρουσιάζει τα έσοδα, τα έξοδα και τις ασφαλιστικές προβλέψεις χωριστά για τους κλάδους Ασφαλίσεως Ζημιών Π.Δ.Α.
και Συνοριακής Ασφάλισης, Επίσης, παρουσιάζει χωριστά και τα αποτελέσματα των Χρηματοοικονομικών Επενδύσεων.

4. Διαχείριση ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών κινδύνων
To Γ.Δ.Α. λόγω της φύσης των εργασιών του εκτίθεται σε ασφαλιστικούς και χρηματοοικονομικούς κινδύνους. Η διαχείριση
των κινδύνων γίνεται από τη Διαχειριστική Επιτροπή. Παρακάτω παρουσιάζεται λεπτομερής αναφορά και αναφέρονται οι
τρόποι με τους οποίους η Διαχειριστική Επιτροπή αντιμετωπίζει τους κινδύνους.
Στη σημείωση αυτή περιλαμβάνονται αναλύσεις για την έκθεση του Γ.Δ.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.Δ.Α.
Οι Ασφαλιστικοί και Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται το Γ.Δ.Α. είναι οι κάτωθι:
α)

Ασφαλιστικός κίνδυνος (4.1)

β)

Χρηματοοικονομικός κίνδυνος – Λειτουργικός κίνδυνος (4.2)

γ)

Χρηματοοικονομικός κίνδυνος - Πιστωτικός κίνδυνος (4.3)

δ)

Χρηματοοικονομικός κίνδυνος – Κίνδυνος ρευστότητας (4.4)

ε)

Χρηματοοικονομικός κίνδυνος – Κίνδυνος αγοράς (4.5)

στ)

Χρηματοοικονομικός κίνδυνος – Κίνδυνος συγκέντρωσης (4.6)
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Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού τα οποία εκτίθενται περισσότερο στους ανωτέρω κινδύνους
έχουν ως εξής:

Αξιόγραφα σε εύλογη αξία
μέσω αποτελεσμάτων

Λογιστική αξία
2017

2016

22.304.124,98
22.304.124,98

Χρηματοοικονομικά στοιχεία
Ενεργητικού στο
αναπόσβεστο κόστος

20.771.573,92
20.771.573,92

Εύλογη αξία
2017

2016

22.304.124,98
22.304.124,98

Λογιστική αξία

20.771.573,92
20.771.573,92

Εύλογη αξία

2017

2016

2017

2016

Σύνολο απαιτήσεων

1.519.825,32

2.310.910,30

1.519.825,32

2.310.910,30

Χρηματικά διαθέσιμα

12.220.538,17

11.511.849,23

12.220.538,17

11.511.849,23

13.740.363,49

13.822.759,53

13.740.363,49

13.822.759,53

Xρηματοοικονομικά στοιχεία
Παθητικού στο
αναπόσβεστο κόστος

Λογιστική αξία

2017

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

2016

Εύλογη αξία

2017

2016

371.474,96

313.387,67

371.474,96

313.387,67

8.606.205,00

12.147.050,00

8.606.205,00

12.147.050,00

0,00

65.375,36

0,0

65.375,36

155.369,58

127.685,46

155.369,58

127.685,46

9.133.049,54

12.653.498,49

9.133.049,54

12.653.498,49

Λοιπές υποχρεώσεις

4.1 Ασφαλιστικός κίνδυνος
Ο κίνδυνος που ενέχει κάθε συμβόλαιο ασφάλισης που εκδίδεται από τα μέλη του Γ.Δ.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.Δ.Α. Επίσης
και ο κίνδυνος που ενέχει κάθε έκδοση Πιστοποιητικού Συνοριακής Ασφάλισης που εκδίδεται από το Γ.Δ.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.Δ.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
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Ελληνικής Ασφαλιστικής Εταιρίας. Το ΓΔΑ 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.Δ.Α. τα μέλη του αποστέλλουν μητρώο εκκρεμών ζημιών εξωτερικού με
κλείσιμο την 31η Δεκεμβρίου 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 ΓΔΑ, καθώς και για τον κλάδο της Συνοριακής Ασφάλισης.

Πιστοποιητικών
Διεθνούς
Ασφάλισης

2017

2016

6.019.000

5.463.500

5.200

5.200

Συνοριακή
Ασφάλιση

Οι καταβολές αποζημιώσεων για τις ζημιές με έτος συμβάντος 2005 και μετά και το απόθεμα φάκελο προς φάκελο την
31/12/2017 αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Αριθμός

Πληρωμές

1
1
1
3
1
1
3
2
-

262.076
316.375
736.105
2.354.153
119.225
5.732
60.755
-

Απόθεμα
Φ/Φ
31/12/2017
3.061.000
1.062.000
253.000
-

Επί
συμβάσεις
262.076
316.375
736.105
5.415.153
119.225
5.732
1.122.755
253.000
-

Το απόθεμα Φάκελο προς Φάκελο στις 31 Δεκεμβρίου 2017 για ζημιές με ημερομηνία ατυχήματος πριν το 2005 ανερχόταν
σε € 1.643.000.
Για την Συνοριακή ασφάλιση το απόθεμα εκκρεμών ζημιών ανέρχεται στο ποσό των € 5.200 για το έτος 2017.
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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 Διαχειριστικής Επιτροπής του Γ.Δ.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.Δ.Α. προκύπτει ότι δεν μπορεί να αποδοθεί ευθύνη στις
εταιρίες-μέλη 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.Δ.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.Δ.Α. θα στρέφεται ποινικά και αστικά κατά παντός υπαιτίου υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι θα έχει τη συμβολή του μέλους
στις σχετικές ενέργειές του.

2017
Πλήθος ζημιών
0

2016
Ποσά
ζημιών
0,00

Πλήθος ζημιών
0
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Ποσά
ζημιών
0,00

Κατωτέρω παρατίθεται πίνακας με το αντασφαλιστικό πρόγραμμα του Γ.Δ.Α. για τα έτη 1987-2017.

ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ.Δ.Α. ΕΤΩΝ 1987 - 2017
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
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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
ΓΔΑ 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.Δ.Α. στον πιστοληπτικό κίνδυνο είναι οι εξής:
- Απαιτήσεις έναντι των αντασφαλιστών στις εκκρεμείς ή πληρωθείσες ζημιές.
- Απαιτήσεις έναντι των αλλοδαπών Γραφείων και εταιριών.
- Απαιτήσεις έναντι των μελών του.
- 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.Δ.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.
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4.4 Κίνδυνος Ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας ορίζεται ως ο κίνδυνος το Γ.Δ.Α. να μην είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του όταν
αυτές καταστούν απαιτητές.
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την χρονολογική ανάλυση των άμεσα ρευστοποιήσιμων στοιχείων ενεργητικού:

Εύλογη αξία την
31/12/2017

Ονομασία αξιογράφου
ALPHA BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

194.200,63

Α/Κ ALPHA ΕΥΡΩΠ. ΕΤΑΙΡ. ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ.

113.269,17

ALPHA ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

78.967,54

MORGAN STANLEY EURO BOND FUND

181.070,26

BLACKROCK EUROMARKETS Α2

715.995,89

ALPHA COSMOS METOXIKO

585.997,49

OMOΛ. ΕΥΡΩΠ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ

4.031.960,00

OMOΛ. ΕΥΡΩΠ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ (έκδοση σε Νορβηγικές
Κορώνες)

2.344.047,95

OMOΛ. ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

3.005.100,00

1.079.437,45

ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
μερικό σύνολο

συμβατική
λήξη σε έτη

μέχρι ένα
έτος
μέχρι ένα
έτος
μέχρι ένα
έτος
μέχρι ένα
έτος
μέχρι ένα
έτος
μέχρι ένα
έτος
μέχρι ένα
έτος
μέχρι ένα
έτος
μέχρι ένα
έτος
μέχρι ένα
έτος

12.330.046,38

OMOΛ. ΕΥΡΩΠ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ

7.256.900,00

μερικό σύνολο

1-5 έτη

7.256.900,00

449.545,14
620.342,65
637.949,88
502.307,12
492.886,32
14.147,49

ΟΜΟΛ. ΕΛΛΗΝ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΟΜΟΛ. ΕΛΛΗΝ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΟΜΟΛ. ΕΛΛΗΝ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΟΜΟΛ. ΕΛΛΗΝ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΟΜΟΛ. ΕΛΛΗΝ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΟΜΟΛ. ΕΛΛΗΝ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΤΙΤΛΟΣ ΑΕΠ)
Μερικό σύνολο

2.717.178,60

Γενικό σύνολο

22.304.124,98
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10 και άνω
10 και άνω
10 και άνω
10 και άνω
10 και άνω
10 και άνω

4.5 Κίνδυνος Αγοράς
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.Δ.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.
4.6 Κίνδυνος Συγκέντρωσης
Ο κίνδυνος συγκέντρωσης για το Γ.Δ.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.

5. Εισφορές Μελών και Ασφάλιστρα Συνοριακής Ασφάλισης
2017
Εισφορές μελών
Ασφάλιστρα Συνοριακής Ασφάλισης
Γενικό σύνολο εσόδων κλάδου Π.Δ.Α. και Συνοριακής Ασφάλισης

3.674.525,30
151.673,17
3.826.198,47

2016

3.085.547,27
147.502,64
3.233.049,91

5.1 Αντασφάλιστρα
2017
Εκχωρηθέντα ασφάλιστρα σε αντασφαλιστές κλάδου Π.Δ.Α.
Εκχωρηθέντα ασφάλιστρα σε αντασφαλιστές κλάδου Συνοριακής
Ασφάλισης
Γενικό σύνολο εκχωρηθέντων ασφαλίστρων κλάδου Π.Δ.Α κ’
Συνοριακής Ασφάλισης
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2016

(1.438.678,00)

(1.428.864,00)

(65.322,00)

(75.136,00)

(1.504.000,00) (1.504.000,00)

6. Μεταβολή ασφαλιστικών προβλέψεων

2017

Προβλέψεις για κινδύνους σε ισχύ Π.Δ.Α. και μη δεδουλευμένα
ασφάλιστρα Συνοριακής Ασφάλισης

2016

(58.087,29)

11.878,94

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

4.374.845,00

742.500,00

Σύνολο

4.316.757,71

754.378,94

2017

7. Ασφαλιστικές αποζημιώσεις
Ασφαλιστικές αποζημιώσεις κλάδου ασφαλίσεων ζημιών Π.Δ.Α. (μικτά
συνολικά ποσά)
Μείον συμμετοχή αντασφαλιστών

Καθαρό ποσό ασφαλιστικών αποζημιώσεων Π.Δ.Α.

(162.480,15) (1.879.756,52)
152.979,71
1.907.252,88
(9.500,44)

Ασφαλιστικές αποζημιώσεις κλάδου Συνοριακής Ασφάλισης (μικτά
συνολικά ποσά)
Σύνολο

2016

(1.104,63)
(10.605,07)

27.496,36

(5.014,10)
22.482,26

8. Έσοδα επενδύσεων

2017
372.572,50
53.220,71
425.793,21

Έσοδα από τόκους ομολόγων
Έσοδα από τόκους καταθέσεων
Σύνολο

2016
388.749,12
57.383,96
446.133,08

9. Κέρδη/(Ζημιές) από αποτίμηση επενδύσεων

2017
Κέρδη/(ζημιές) από αποτίμηση Ο.Ε.Δ.

2016

774.824,94

187.425,75

Κέρδη/(ζημιές) παραγώγου συνδεδεμένο με ΑΕΠ

7.201,08

(4.513,05)

Κέρδη/(ζημιές) Εντόκου Γραμματίου Ελληνικού Δημοσίου

3.703,45

0,00

(Ζημιές)/κέρδη από αποτίμηση ομολόγων Ε.Ι.Β.

(265.760,00)

(66.282,71)

(Ζημιές)/κέρδη από αποτίμηση ομολόγων ξένων κρατών

(283.166,18)

(7.950,00)

Κέρδη/(ζημιές) από αποτίμηση Α/Κ εσωτερικού και εξωτερικού

212.292,36

3.645,46

Σύνολο

449.095,65

112.325,45
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10. Λοιπά έσοδα

Δικαιώματα Πιστοποιητικών Συνοριακής Ασφάλισης
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
Έσοδα προηγουμένων χρήσεων
Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών
Σύνολο

2017

2016

15.165,44

14.750,07

7.788,00

28.342,83

73.459,58
4.032,25
100.445,27

1.853,52
0,00
44.946,42

Τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα αφορούν σε τόκους από δικαστικές υποθέσεις και έσοδα διαχειριστικής αμοιβής
(handling fees).
Τα έσοδα προηγουμένων χρήσεων αφορούν κυρίως αχρησιμοποίητες προβλέψεις (2017: € 63.488,30, 2016: € 0) και
έσοδα διαχειριστικών αμοιβών (handling fees).
Τα έσοδα παρεπόμενων ασχολιών αφορούν σε χορηγίες για την επέτειο των 30 χρόνων του Γ.Δ.Α.

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

Μισθοδοσία και ημερομίσθια
Υποχρεωτικές εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης
Παρεπόμενες παροχές
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού
λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Σύνολο (Α)

2017
(528.714,27)

2016
(458.550,23)

(146.507,74)
(56.065,73)

(87.079,34)
(48.044,30)

(19.722,85)

(9.464,12)

(751.010,59)

(603.137,99)

Οι παρεπόμενες παροχές προσωπικού αφορούν έξοδα για ομαδικό συνταξιοδοτικό συμβόλαιο καθορισμένων εισφορών
και ομαδικό νοσοκομειακό συμβόλαιο.
Το Γραφείο απασχόλησε για το 2017 και το 2016 14 εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση και 1 ωρομίσθιο με μερική
απασχόληση.
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11.2 Αμοιβές τρίτων και διάφορα έξοδα

Έξοδα Οργανισμού Αποζημίωσης

2017
(168.611,36)
(15.914,40)
(194.667,88)
(7.653,34)

2016
(150.353,36)
(15.866,91)
(147.812,21)
(11.664,90)

Σύνολο (Β)

(386.846,98)

(325.697,38)

Αμοιβές τρίτων
Λοιποί φόροι / Τέλη
Διάφορα έξοδα

11.3 Αποσβέσεις
Το συνολικό κόστος των αποσβέσεων αναλύεται ως ακολούθως:

‘Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια
στοιχεία
Σύνολο (Γ)

Σύνολο (Α+Β+Γ)

2017
(1.804,41)

2016
(4.760,00)

(99.388,24)
(101.192,65)

(99.805,68)
(104.565,68)

(1.239.050,22)

(1.033.401,05)

12. Λοιπά έξοδα
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
Προβλέψεις για απομείωση απαιτήσεων
Σύνολο

2017
(16.926,14)
(39.623,56)

2016
(30,75)
0,00

(540.000,00)
(596.549,70)

(451.000,00)
(451.030,75)

Τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα αφορούν στη ζημιά από συναλλαγματική ισοτιμία του € με το ΝΟΚ.
Τα έξοδα προηγούμενων χρήσεων αφορούν σε εργοδοτική εισφορά προς το ΤΕΑΕΑ-ΠΑΕ προηγουμένων χρήσεων και
στην εκκαθάριση του ετήσιου δείκτη. ΦΕΚ Νο 3810/30-10-2017.
Στην παρούσα χρήση σχηματίστηκε πρόσθετη πρόβλεψη απομείωσης απαιτήσεων του Γ.Δ.Α. κατά του Επικουρικού
Κεφαλαίου ποσού € 540.000,00.
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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 ΓΔΑ για τις χρήσεις 2017 και 2016 αποτέλεσαν τα έσοδα από τόκους
καταθέσεων και χρεογράφων.

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

2017
498.746,31

2016
419.147,87

(19.012,94)
(163.689,08)
316.044,29
29%
91.652,84

(26.044,24)
(163.689,08)
229.416,55
29%
66.530,80

14. Άυλα περιουσιακά στοιχεία
(λογισμικά προγράμματα software)

Λοιπά άυλα
στοιχεία

Πίνακας μεταβολών άυλων πάγιων στοιχείων
Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2016
Προσθήκες περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2016

319.010,63
0,00
319.010,63

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2016
Αποσβέσεις περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2016

312.206,02
4.760,00
317.206,02

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2016

1.804,61

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2017
Προσθήκες περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2017

319.010,63
0,00
319.010,63

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2017
Αποσβέσεις περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2017

317.206,02
1.804,41
319.010,43

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2017

0,20
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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 1.1.2016

378.860,01

2.046.472,92

377.932,89

19.180,00

2.822.445,82

Προσθήκες περιόδου

0,00

58.052,30

36.376,21

33.233,41

127.661,92

Μειώσεις περιόδου

0,00

0,00

0,00

-47.383,41

-47.383,41

378.860,01

2.104.525,22

414.309,10

5.030,00

2.902.724,33

Σωρευμένες
αποσβέσεις και
απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2016

0,00

842.680,33

350.538,25

0,00

1.193.218,58

Αποσβέσεις περιόδου

0,00

83.565,37

16.240,31

0,00

99.805,68

Υπόλοιπο 31.12.2016

0,00

926.245,70

366.778,56

0,00

1.293.024,26

378.860,01

1.178.279,52

47.530,54

5.030,00

1.609.700,07

378.860,01

2.104.525,22

414.309,10

5.030,00

2.902.724,33

Προσθήκες περιόδου

0,00

0,00

9.394,99

0,00

9.394,99

Μειώσεις περιόδου

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

378.860,01

2.104.525,22

423.704,09

5.030,00

2.912.119,32

Υπόλοιπο 1.1.2017

0,00

926.245,70

366.778,56

0,00

1.293.024,26

Αποσβέσεις περιόδου

0,00

84.180,99

15.207,25

0,00

99.388,24

Υπόλοιπο 31.12.2017

0,00

1.010.426,69

381.985,81

0,00

1.392.412,50

378.860,01

1.094.098,53

41.718,28

5.030,00

1.519.706,82

Υπόλοιπο 31.12.2016

Καθαρή λογιστική αξία
31.12.2016
Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2017

Υπόλοιπο 31.12.2017
Σωρευμένες
αποσβέσεις και
απομειώσεις

Καθαρή λογιστική αξία
31.12.2017

Κατά την 31.12.2017, όσο και κατά την 31.12.2016 η Διοίκηση εξέτασε εάν υπάρχει κάποια ένδειξη απομείωσης των
ενσώματων και άυλων παγίων της και κατέληξε ότι δεν συντρέχει κάποιος λόγος απομείωσης.
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16. Αξιόγραφα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων

ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΟΜΟΛ. ΕΛΛΗΝ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ
OMOΛ. ΕΥΡΩΠ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ

ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Σύνολο

31/12/2017
1.079.437,45
2.717.178,60
13.632.907,95
3.005.100,00
1.869.500,98
22.304.124,98

31/12/2016
1.935.165,34
14.133.389,96
3.045.810,00
1.657.208,62
20.771.573,92

«Η Ελληνική Δημοκρατία προέβη την 15η Νοεμβρίου 2017 σε πρόταση, η οποία τιτλοφορείται «Προσδιορισμένοι Τίτλοι,
Βραχυπρόθεσμη Σχέση Ανταλλαγής και Μακροπρόθεσμη Σχέση Ανταλλαγής», περί ανταλλαγής των 20 σειρών ομολόγων
Ελληνικού Δημοσίου που προέκυψαν από την διαδικασία αναδιάρθρωσης του δημοσίου χρέους του έτους 2012, πιο
γνωστής ως PSI+, έναντι 5 νέων ομολόγων αναφοράς.
Η ανταλλαγή διενεργήθηκε με καθορισμένη σχέση με τα νέα ομόλογα να λήγουν τα έτη 2023, 2028, 2033, 2037 και 2042,
ενώ η μέση διάρκεια τους παραμένει αμετάβλητη έναντι των παλαιών τίτλων. Τα νέα ομόλογα διαθέτουν σταθερό
τοκομερίδιο που κυμαίνεται από 3,5% έως 4,2%.
Στην ανταλλαγή της 5ης Δεκεμβρίου 2017, ύστερα από απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής, το Γ.Δ.Α. συμμετείχε με
τίτλους ονομαστικής αξίας € 2.829.645,00, λαμβάνοντας νέους τίτλους ονομαστικής αξίας € 2.861.200,00.

Τα ανωτέρω χρεόγραφα κατηγοριοποιούνται με βάση το Δ.Π.Χ.Α. 13 στα ακόλουθα επίπεδα εύλογης αξίας

31.12.2017

Επίπεδο 1

ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Σύνολο

1.079.437,45
2.717.178,60
13.632.907,95
3.005.100,00
1.869.500,98
22.304.124,98

31.12.2016

Επίπεδο 1

ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

1.935.165,34
14.133.389,96
3.045.810,00
1.657.208,62
20.771.573,92

ΟΜΟΛ. ΕΛΛΗΝ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ
OMOΛ. ΕΥΡΩΠ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ
OMOΛ. ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΟΜΟΛ. ΕΛΛΗΝ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ
OMOΛ. ΕΥΡΩΠ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ
OMOΛ. ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Σύνολο

Όλα τα παραπάνω ομόλογα είναι σταθερού επιτοκίου.
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17. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

2017

2016

Δοσμένες εγγυήσεις σε λογ/σμούς Δ.Ε.Κ.Ο. (Δ.Ε.Η.)

1.976,30

1.976,30

Εγγύηση κοινοχρήστων γραφείου Γ.Δ.Α.

945,00
2.921,30

945,00
2.921,30

2017

2016

52.347,19
52.347,19

284.359,73
284.359,73

18. Απαιτήσεις από αντασφαλιστές
Απαιτήσεις από αντασφαλιστές

19. Αναλογία αντασφαλιστών στις ασφαλιστικές προβλέψεις

Αναλογία αντασφαλιστών στις ασφαλιστικές προβλέψεις

2017

2016

5.616.000,00
5.616.000,00

4.782.000,00
4.782.000,00

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

Εισφορές ΣΤ’ διμήνου

2017

2016

615.496,56
615.496,56

599.331,33
599.331,33

Οι απαιτήσεις αυτές εισπράχθηκαν εντός του Ιανουαρίου 2018 και 2017 αντίστοιχα.
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21. Λοιπές απαιτήσεις

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

2017

2016

1.899.699,83

2.032.797,47

(1.851.000,00) (1.311.000,00)

Υπόλοιπο Επικουρικού Κεφαλαίου

48.699,83

721.797,47

152.552,33

152.552,33

(152.552,33)
0,00

(152.552,33)
0,00

341.106,75

220.250,00

3,00

0,00

7.050,14

7.222,20

162.349,87

79,697,16

264,00

26,855,24

3.354,38

0,00

47.783,37

49.872,24

2.177,54

2.194,00

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

236.271,39

316.409,63

Σύνολο

849.060,27

1.424.297,94

Επίδικες απαιτήσεις / ΜΙΒ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
Μείον πρόβλεψη απομείωσης αξίας απαιτήσεων από το ΜΙΒ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
Υπόλοιπο ΜΙΒ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
Ανταποκριτές ξένων ασφαλιστικών εταιριών
Απαιτήσεις από αλλοδαπά Γ.Δ.Α.
Αναγωγικές αξιώσεις Γ.Δ.Α.
Εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις
Ξένες ασφαλιστικές εταιρίες
Ξένοι Οργανισμοί Αποζημίωσης
Χρεώστες διάφοροι
Λοιπά έξοδα επόμενων χρήσεων

Τα έσοδα χρήσεως εισπρακτέα αφορούν σε δεδουλευμένους τόκους χρήσης.

Κίνηση Πρόβλεψης Απομείωσης Αξίας Απαιτήσεων από το Επικουρικό Κεφάλαιο

Πρόβλεψη απομείωσης αξίας
απαιτήσεων από το Επικουρικό
Κεφάλαιο έναρξης χρήσεως

2017

2016

1.311.000,00

860.000,00

540.000,00

451.000,00

1.851.000,00

1.311.000,00

Πλέον:
Πρόβλεψη παρούσας χρήσης
Σύνολο
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Κίνηση Πρόβλεψης Απομείωσης Αξίας Απαιτήσεων από το ΜΙΒ Βουλγαρίας

Πρόβλεψη απομείωσης αξίας
απαιτήσεων από το ΜΙΒ
Βουλγαρίας έναρξης χρήσεως

2017

2016

152.552,33

152.552,33

0,00

0,00

152.552,33

152.552,33

Πλέον:
Κινήσεις παρούσας χρήσης
Σύνολο

22. Χρηματικά διαθέσιμα
2017

2016

1.173,80

2.454,18

589.474,48

1.079.816,17

Καταθέσεις όψεως

4.329.889,89

4.429.578,88

Καταθέσεις προθεσμίας

7.300.000,00

6.000.000,00

Ταμείο
Καταθέσεις ταμιευτηρίου

Σύνολο

12.220.538,17 11.511.849,23

Τα λογιστικά υπόλοιπα του ταμείου και των καταθέσεων προσεγγίζουν την εύλογη αξία τους τόσο κατά την 31.12.2017,
όσο και κατά την 31.12.2016.
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

2017

2016

1.173,80

2.454,18

589.474,48

1.079.816,17

Καταθέσεις όψεως

4.329.889,89

4.429.578,88

Καταθέσεις προθεσμίας

7.300.000,00

6.000.000,00

Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου

1.079.437,45

0,00

Ταμείο
Καταθέσεις ταμιευτηρίου

Σύνολο

13.299.975,62 11.511.849,23
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23. Ίδια κεφάλαια

2016

Αρχικές Ιδρυτικές Εισφορές Μελών
Αρχικές εφάπαξ (σωρευμένες)

295.619,12

295.619,12

Εισφορές αναλογικές (σωρευμένες)

674.229,30

674.229,30

Σύνολο

969.848,42

969.848,42

18.811.014,58

14.087.222,33

865.449,56

689.731,01

Αποτέλεσμα εις νέον Χρηματοοικονομικών Επενδύσεων

13.197.026,49

12.420.104,81

Σύνολο

32.873.490,63 27.197.058,15

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

33.843.339,05 28.166.906,57

Αποθεματικά και Πλεόνασμα Χρήσης
Αποτέλεσμα εις νέον λογαριασμού ασφαλίσεων ζημιών
Π.Δ.Α.
Αποτέλεσμα εις νέον λογαριασμού Συνοριακής Ασφάλισης

24. Ασφαλιστικές (τεχνικές) προβλέψεις

Αναλογία
Γ.Δ.Α. για
Π.Δ.Α.

Αναλογία
Γ.Δ.Α. για
Π.Σ.Α.

367.452,53

4.022,43

α) Εκκρεμών ζημιών

403.000,00

5.200,00

5.616.000,00

β) I.B.N.R.

67.870,00

__

__

__

__

9.222,43

5.616.000,00

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

Αναλογία
Αντ/στών

__

ΣΥΝΟΛΟ
2017

Αναλογία
Γ.Δ.Α. για
Π.Δ.Α.

Αναλογία
Γ.Δ.Α. για
Π.Σ.Α.

371.474,96

308.554,73

4.832,94

6.024.200,00

681.500,00

5.200,00

67.870,00

2.800.000,00

90.000,00

2.514.135,00

3.740.750,00

47.600,00

8.977.679,96

7.530.804,73

147.632,94

Αναλογία
Αντ/στών

__

ΣΥΝΟΛΟ
2016

313.387,67

Ασφαλιστικές
(τεχνικές) προβλέψεις

γ) Απόθεμα έμμεσων
εξόδων διακανονισμού
ζημιών (ULAE) και
λοιπά αποθέματα

2.514.135,00
3.352.457,53
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4.782.000,00
__

__
4.782.000,00

5.468.700,00
2.890.000,00

3.788.350,00
12.460.437,67

25. Υποχρεώσεις

2017
Φόρος εισοδήματος (σύνολο)

2016

91.652,84

66.530,80

(75.836,09)

(65.170,88)

15.816,75

1.359,92

0,00

65.375,36

185.796,00

166.073,15

2.194,15

0,00

Λοιπές υποχρεώσει

155.369,58

127,685,46

Σύνολο

359.176,48

360.493,89

Μείον προκαταβολή φόρου εισοδήματος (παρακρατούμενος)
Φόρος εισοδήματος (πληρωτέος)
Λοιπές προβλέψεις
Υποχρεώσεις παροχών προς το προσωπικό (πρόβλεψη για
αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία)

Υποχρεώσεις προς Αντασφαλιστές

Για τις υποχρεώσεις παροχών προς το προσωπικό (πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού) χρησιμοποιήθηκαν οι
παρακάτω παραδοχές:

Ημερομηνία
Αύξηση
Επιτόκιο
Πληθωρισμός
Αποτίμησης Αποδοχών Προεξόφλησης
31/12/2017

1,75%

1,41%

1,75%

Η ημερομηνία αποτίμησης είναι η 31 Δεκεμβρίου 2017.
Τα παραπάνω αποτελέσματα εξαρτώνται από τις υποθέσεις (οικονομικές και δημογραφικές) εκπόνησης της
αναλογιστικής μελέτης. Έτσι, κατά την ημερομηνία αποτίμησης την 31/12/2017:
Εάν είχαμε χρησιμοποιήσει επιτόκιο προεξόφλησης 0,5% υψηλότερο κατά την 31/12/2017 (δηλ.1,91%) τότε το συνολικό
DBO θα ήταν χαμηλότερο κατά 5,4% περίπου.
Εάν είχαμε χρησιμοποιήσει υπόθεση αύξησης αποδοχών 2,25% αντί για 1,75% τότε το συνολικό DBO θα ήταν
υψηλότερο κατά 5,9% περίπου.
Οι λοιπές υποχρεώσεις αφορούν υποχρεώσεις σε φόρους - τέλη, ασφαλιστικούς οργανισμούς, πιστωτές διάφορους και
αμοιβές ελεγκτών.

26. Πληροφόρηση ανά τομέα
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2017
Εισφορές Μελών και
Ασφάλιστρα Συνοριακής
Ασφάλισης
Μείον: Αντασφάλιστρα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ
ΖΗΜΙΩΝ Π.Δ.Α.

ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Σύνολο

3.674.525,30

151.673,17

0,00

3.826.198,47

-1.438.678,00

-65.322,00

0,00

-1.504.000,00

2.235.847,30

86.351,17

0,00

2.322.198,47

4.178.347,20

138.410,51

0,00

4.316.757,71

-9.500,44

-1.104,63

0,00

-10.605,07

Έσοδα επενδύσεων

0,00

0,00

425.793,21

425.793,21

Κέρδη/(Ζημίες) από
αποτίμηση επενδύσεων

0,00

0,00

449.095,65

449.095,65

81.247,58

15.165,44

4.032,25

100.445,27

-1.165.599,69

-63.103,94

-10,346,59

-1.239.050,22

-540.000,00

0,00

0,00

-540.000,00

-56.549,70
4.723.792,25

0,00
175.718,55

0,00
868.574,52

-76.272,55
5.768.085,32

Καθαρά δεδουλευμένα
ασφάλιστρα και συναφή
έσοδα

Μεταβολή ασφαλιστικών
προβλέψεων - Ιδία κράτηση
Ασφαλιστικές αποζημιώσεις
- Ιδία κράτηση

Λοιπά έσοδα
Λειτουργικά έξοδα
Προβλέψεις για επισφαλείς
απαιτήσεις
Λοιπά έξοδα
Κέρδος/(Ζημία) προ φόρων
27. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Το Γ.Δ.Α. εμπλέκεται σε διάφορες δικαστικές υποθέσεις και διαδικασίες στα πλαίσια της λειτουργίας του. Η Διοίκηση 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 Διοίκηση εκτιμά ότι δεν υπάρχουν άλλες ενδεχόμενες υποχρεώσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά την
Χρηματοοικονομική Θέση του Γραφείου.
28. 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 Δεκεμβρίου 2017 και η ελεγκτική εταιρία “Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί
Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε.” ήταν ο νόμιμος ανεξάρτητος ορκωτός ελεγκτής λογιστής για την χρήση που έκλεισε την 31 Δεκεμβρίου
2016. Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται οι συνολικές αμοιβές (με Φ.Π.Α.) για τις ελεγκτικές υπηρεσίες που
παρασχέθηκαν στο Γραφείο.

Αμοιβές για υποχρεωτικό έλεγχο
των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων

2017

2016

16.120,00

9.984,48
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29. Γεγονότα μετά από την ημερομηνία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μετά την λήξη της παρουσιαζόμενης χρήσης και μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Ο Πρόεδρος

Αναστάσιος Παγώνης

Ο Γενικός Γραμματέας

Αθανάσιος Κοπίδης

Η Ταμίας

Ευαγγελία Λαμπρινούδη

Η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών

Αναστασία Κουρούβανη
Αρ. Αδείας ΟΕΕ 0040144 Α’ ΤΑΞΗ

50

Deloitte Ανώνυμη Εταιρία
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Φραγκοκκλησιάς 3α &
Γρανικού
151 25 Μαρούσι
Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ.: +30 210 6781 100
Fax: +30 210 6776 221-2
www.deloitte.gr

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τα Μέλη του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης (το
Γραφείο), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2017,
τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που
έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές
επεξηγηματικές πληροφορίες.
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη
άποψη, την οικονομική θέση του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017, τη
χρηματοοικονομική του επίδοση και τις ταμειακές του ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Βάση Γνώμης
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί
στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην
παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων”.
Είμαστε ανεξάρτητοι από το Γραφείο σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του
Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική
Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα
ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.
Άλλο Θέμα
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Γραφείου για την προηγούμενη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου
2016 ελέγχθηκαν από άλλη ελεγκτική εταιρία. Για την εν λόγω χρήση ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής εξέδωσε
την 3 Ιουνίου 2017 έκθεση ελέγχου με σύμφωνη γνώμη.
Ευθύνες της διοίκησης επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις
δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η
κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε
σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση
της ικανότητας του Γραφείου να συνεχίσει τη δραστηριότητά του, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια
περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής βάσης
της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις,
στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να
εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση
υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά
έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει.
Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή
αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών,
που λαμβάνονται με βάση αυτές τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία,
ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου.
Επίσης:



Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές
διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι
επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους
σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η
απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις
ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.



Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί
της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου του Γραφείου.



Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το
εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.



Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής βάσης της
συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει
ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη
αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα του Γραφείου να συνεχίσει τη δραστηριότητά του. Εάν
συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να
επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή εάν
αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας
βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο,
μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα το Γραφείο να παύσει να
λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.



Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι
χρηματοοικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο
που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του
ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων
στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης της
Διαχειριστικής Επιτροπής, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν.
4336/2015, σημειώνουμε ότι:
α) Κατά τη γνώμη μας το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισης της Διαχειριστικής Επιτροπής αντιστοιχεί με
τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης και το
περιβάλλον του, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης της Διαχειριστικής
του Επιτροπής.
Αθήνα, 26 Ιουνίου 2018
Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
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