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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 

   

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Το Ταµείο Επαγγελµατικής Ασφάλισης Προσωπικού των εταιρειών JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ 
ΑΕΒΕ, JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΕΕ και JANSSEN-CILAG 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ, το οποίο θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντοµίας ως «ΤΕΑ J&J/J&J 
Consumer/JC» ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Ιούνιο του 2010 και έχει διανύσει την 11η οικονοµική 
χρήση. 

Ο σκοπός του ΤΕΑ J&J/J&J Consumer/JC είναι η παροχή στους εργαζοµένους των εργοδοτριών 
εταιρειών συµπληρωµατικής ασφαλιστικής προστασίας, πέραν της παρεχόµενης από την κύρια και 
επικουρική υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, για την κάλυψη του ασφαλιστικού κινδύνου του 
γήρατος. 

Στο Ταµείο υπάγεται εθελοντικά το προσωπικό των Johnson & Johnson Ελλάς ΑΕΒΕ, Johnson & 
Johnson Ελλάς Καταναλωτικά Προϊόντα ΑΕΕ και Janssen-Cilag Φαρµακευτική ΑΕΒΕ. 

Το ΤΕΑ JJ έχει έναν κλάδο Εφάπαξ Παροχής, το οποίο λειτουργεί µε βάση το κεφαλαιοποιητικό 
σύστηµα προκαθορισµένης εισφοράς. 

 

ΚΛΑ∆ΟΣ ΕΦΑΠΑΞ  

Για καθένα από τα µετέχοντα µέλη του Ταµείου δηµιουργείται, στα πλαίσια του προγράµµατος εφάπαξ 
παροχής του Ταµείου, Ατοµικός Λογαριασµός. 

Οι τακτικές εισφορές καθώς και κάθε πρόσθετες προαιρετικές εισφορές καταχωρούνται στο 
Αποθεµατικό Προγράµµατος εφάπαξ Παροχών. Το αποθεµατικό αυτό προορίζεται για να καλύπτει τις 
καταβαλλόµενες παροχές του Ταµείου. Για την διευκόλυνση της διαχείρισης του αποθεµατικού και της 
ενηµέρωσης των µελών, τα κεφάλαια του αποθεµατικού αυτού κατανέµονται σε Ατοµικούς 
Λογαριασµούς. Η κατανοµή αυτή πραγµατοποιείται µε βάση: 

• στοιχεία από τα αρχεία των εισφορών (εργοδοτικών, εργατικών και λοιπών), και  

• από τις επενδύσεις του κλάδου (αποδόσεις, έξοδα διαχείρισης κ.λ.π), ως αυτές παρέχονται 
δεόντως από τον διαχειριστή επενδύσεων και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον κανονισµό επενδύσεων του 
Ταµείου.  

Η αξία του χαρτοφυλακίου αποτιµάται κάθε ηµέρα. Οι αποδόσεις πιστώνονται αναλογικά σε κάθε 
Ατοµικό Λογαριασµό, κάθε µήνα, εντός του πρώτου πενθηµέρου του επόµενου µήνα. Τα ποσά των 
Ατοµικών Λογαριασµών αποτελούνται από τις συσσωρευµένες εισφορές του εργοδότη, των εργαζοµένων, 
τυχόν άλλες πηγές εισφορών και εσόδων, καθώς και από τις αναλογούσες αποδόσεις των επενδύσεων, 
λαµβάνοντας υπόψη τυχόν έξοδα (π.χ. έξοδα επενδύσεων κ.λ.π) µε βάση τα οριζόµενα στο Καταστατικό. 
Το σύνολο της αξίας όλων των Ατοµικών Λογαριασµών είναι ίσο µε την αξία του χαρτοφυλακίου του 
κλάδου εφάπαξ. 

Ο αριθµός των µελών κατά τις 31/12/2021 ήταν 654. Οι ασφαλισµένοι που αποχώρησαν λόγω 
συνταξιοδότησης ή διαγράφηκαν λόγω θανάτου και χορηγήθηκε στους δικαιούχους η Εφάπαξ Παροχή 
εντός της χρήσης, ανήλθαν στους 12. Μέσα στη χρήση εγγράφηκαν 23 νέα µέλη. 
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Οι τεχνικές προβλέψεις του κλάδου εφάπαξ 31/12/2021 διαµορφώθηκαν ως: 

 

Τεχνικές προβλέψεις κατά την 31/12/2020  17.168.945,38 

Εισφορές εφάπαξ 2.519.285,24 

Παροχές εφάπαξ (800.735,88) 

Απόδοση Επενδύσεων 1.026.883,78 

Τεχνικές προβλέψεις κατά την 31/12/2021 19.914.378,52 

 

 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ  

Η διαχείριση των Κεφαλαίων-Αποθεµατικών του Ταµείου γίνεται σύµφωνα µε τις αρχές και τους κανόνες 
της επενδυτικής πολιτικής του Ταµείου σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 12 του Ν.3385/2005, 
του άρθρου 180 του Ν.4261/2014 και της Υ.Α. Φ.επαγγ.ασφ./οικ. 16/9-4-2003.  

Το Ταµείο, στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 180 του Ν.4261/2014, δεν έχει αναλάβει την 
αυτοδιαχείριση των επενδύσεων του. Τη διαχείριση των Αποθεµατικών του Ταµείου και τη 
θεµατοφυλακή τους έχει αναλάβει η Alpha ΑΕ∆ΑΚ και Alpha Τράπεζα αντίστοιχα. 

Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο στις 31/12/2021 αναλύεται ως: 

 

Τύπος επένδυσης 

Αριθµός 

µεριδίων κατά 

την 31/12/21 

Τρέχουσα Τιµή 

Μεριδίου κατά 

την 31/12/21 

Τρέχουσα Αξία 

κατά την 

31/12/21 

Citibank –London account   59,56 

CAP GRP Euro Bond  644.087,6380 21,43 13.802.798,08 

MFS Meri Global Value  24.056,0908 246,99 5.941.613,87 

Συνολική αξία χαρτοφυλακίου   19.744.471,51 
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ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ  

Το Ταµείο, αντιλαµβανόµενο την ανάγκη αναγνώρισης, µέτρησης, παρακολούθησης και ελέγχου των 
Κινδύνων που έχει αναλάβει, έχει αναπτύξει και εφαρµόζει εγκεκριµένη από το ∆.Σ πολιτική 
∆ιαχείρισης Κινδύνων. Στο πλαίσιο αυτής, συνέταξε και θα υποβάλει στις εποπτικές αρχές Ετήσια 
Έκθεση Κινδύνων µε ηµεροµηνία αναφοράς 31/12/2021. 

∆εδοµένου ότι πρόκειται για Ταµείο Προκαθορισµένων Εισφορών που δεν αναλαµβάνει καµία και 
οποιασδήποτε φύσης εγγύηση, δεν υφίστανται κίνδυνοι που αναλαµβάνονται στο πλαίσιο 
συσσωρευµένων υποχρεώσεων. Πέραν αυτής της διαπίστωσης: 

α) Το Ταµείο, ως παρουσιάστηκε ανωτέρω, επενδύει σε Α/Κ αναγνωρισµένων οίκων του εξωτερικού. Το 
Ταµείο µε βάση απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και σύµφωνα µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας, 
δεν αυτο-διαχειρίζεται τις επενδύσεις του. 

β) Λοιποί κίνδυνοι που θα µπορούσαν να απειλήσουν τη βιωσιµότητα του Ταµείου είναι ο κίνδυνος 
αντισυµβαλλοµένου από τις εργοδότριες εταιρίες. Για την αντιµετώπιση του κινδύνου αυτού, το Ταµείο 
έχει διασφαλίσει ότι η συµµετοχή των εργοδοτριών εταιριών στις εισφορές και στην κάλυψη των 
λειτουργικών εξόδων είναι υποχρεωτική µε βάση τις καταστατικές διατάξεις του Ταµείου, ενώ σε 
περίπτωση που απαιτηθεί, δύναται να επιβάλλει έκτακτη εισφορά για την κάλυψη λειτουργικών του 
εξόδων είτε επί των εισφορών των ασφαλισµένων µελών είτε επί των συσσωρευµένων περιουσιακών 
στοιχείων, όπως προβλέπεται στην Πολιτική ∆ιαχείρισης των Κινδύνων του. 

γ) ∆εδοµένου του µεγέθους και των αναγκών του Ταµείου δεν υφίστανται ιδιαίτερα πολύπλοκες 
λειτουργίες υποστήριξης που να απειλούν, µέσω της κατηγορίας του λειτουργικού κινδύνου, 
µεσοπρόθεσµα τη βιωσιµότητα του Ταµείου. 

Κοινωνικά Υπεύθυνες Επενδύσεις 

Κατά το σχεδιασµό της επενδυτικής στρατηγικής, το Ταµείο δρα µε στόχο τη βέλτιστη προστασία των 
χρηµατοοικονοικών συµφερόντων των ασφαλισµένων µελών, αναζητώντας εκείνη τη βέλτιστη απόδοση 
που είναι ανάλογη µε ένα συντηρητικό/συνετό επίπεδο κινδύνου. Παραταύτα, αναγνωρίζεται πως 
κοινωνικοί, περιβαλλοντικοί και ηθικοί παράγοντες ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στην 
χρηµατοοικονοµική απόδοση. Το Ταµείο εποµένως θεωρεί σηµαντικό οι επενδύσεις να λαµβάνουν 
υπόψη τέτοιους παράγοντες. Ο διαχειριστής κινδύνων επενδύσεων του Ταµείου παρακολουθεί και 
αξιολογεί τις επενδύσεις του χαρτοφυλακίου αναφορικά µε κριτήρια ESG και ενηµερώνει τακτικά το 
Ταµείο και τον διαχειριστή κινδύνων του Ταµείου. 

Το Ταµείο δεν επιδιώκει επενδύσεις που διαθέτουν MSCI ESG rating µικρότερο από BBB. 
Λαµβάνοντας υπόψη τον µακροχρόνιο χαρακτήρα των επενδύσεων του Ταµείου και τη φύση των 
υποχρεώσεών του, και δεδοµένου ότι οι επενδύσεις παραµένουν εντός των επιτρεπόµενων ορίων ως 
προσδιορίζονται στην παρούσα δήλωση, το Ταµείο είναι δυνατό να ανεχθεί υπερβάσεις του ανωτέρω 
ορίου για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) µήνες. 

 

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 Το Ταµείο δεν είχε προσωπικό την 31 ∆εκεµβρίου 2021. 
 ∆εν υπάρχουν περιβαλλοντικά και εργασιακά θέµατα που να απαιτείται η γνωστοποίησή τους. 
 ∆εν υπάρχουν γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού που να αναµένεται να επηρεάσουν τη 

δραστηριότητα του Ταµείου. 
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Γρηγόριος Καρέλος Γεωργία Κοτρώτσου Παναγιώτης Πιτσιλλίδης  

 

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Εµµανουήλ Κουταλάς  Αντώνιος Γλάρος 

 

 

 

Ειρήνη Νίνου  Σωτήρης Βασιλείου  

 

 

 

Κωνσταντίνος Πρίτσινας  Βασιλική ∆ηµοπούλου 

  



 
ΤΕΑ J&J/J&J Consumer/JC  
 

ΤΕΑ J&J/J&J Consumer/JC – Ν.Π.Ι.∆. 
Αιγιαλείας & Επιδαύρου 4, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα 
ΑΦΜ: 997788186 – ∆ΟΥ Αµαρουσίου 
Email: teajj@aonsolutions.gr 

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου Επαγγελµατικής Ασφάλισης ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ, JOHNSON & 

JOHNSON ΕΛΛΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΕΕ και JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ-

Ν.Π.Ι.∆. 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

 

Γνώµη 

Έχουµε ελέγξει τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις του  Ταµείου «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ, JOHNSON & 

JOHNSON ΕΛΛΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΕΕ και JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ-

Ν.Π.Ι.∆». (εφεξής το Ταµείο), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό  της 31ης ∆εκεµβρίου 2021, 

τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών καθαρής θέσης και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε 

την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα. 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 

άποψη, την οικονοµική θέση του  Ταµείου, κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2021, τη χρηµατοοικονοµική του 

επίδοση και τις ταµειακές του ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες διατάξεις του Ν.4308/2014 και της Απόφασης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων Φ.51220/51546/1432.   

Βάση γνώµης 

∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου (∆ΠΕ) όπως αυτά έχουν 

ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία. Οι ευθύνες µας, σύµφωνα µε τα πρότυπα αυτά περιγράφονται 

περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής µας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονοµικών 

καταστάσεων». Είµαστε ανεξάρτητοι από το Ταµείο, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισµού µας, σύµφωνα 

µε τον Κώδικα ∆εοντολογίας για Επαγγελµατίες Ελεγκτές του Συµβουλίου ∆ιεθνών Προτύπων 

∆εοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία και τις απαιτήσεις 

δεοντολογίας που σχετίζονται µε τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουµε 

εκπληρώσει τις δεοντολογικές µας υποχρεώσεις σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας 

και του προαναφερόµενου Κώδικα ∆εοντολογίας. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε 

αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώµη µας. 
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Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονοµικών καταστάσεων 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει και της Απόφασης του Υπουργείου Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων Φ.51220/51546/1432, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού 

ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών 

καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της 

ικανότητας του Ταµείου να συνεχίσει τη δραστηριότητά του, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια 

περίπτωση, τα θέµατα που σχετίζονται µε τη συνεχιζόµενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής 

αρχής της συνεχιζόµενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει το 

Ταµείο ή να διακόψει τη δραστηριότητά του ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να 

προβεί σε αυτές τις ενέργειες. 

 

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων 

 

Οι στόχοι µας είναι να αποκτήσουµε εύλογη διασφάλιση για το εάν οι οικονοµικές 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 

∆ΠΕ, 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 οικονοµικές καταστάσεις.  

 

Ως καθήκον του ελέγχου, σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ 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 οικονοµικές καταστάσεις, 

που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που 

ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούµε ελεγκτικά τεκµήρια που είναι επαρκή και 

κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώµη µας. Ο κίνδυνος µη εντοπισµού ουσιώδους 

σφάλµατος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η 

απάτη µπορεί να εµπεριέχει συµπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεµµένες παραλείψεις, ψευδείς 

διαβεβαιώσεις ή παράκαµψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 
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 Κατανοούµε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται µε τον έλεγχο, µε σκοπό το σχεδιασµό 

ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό τη διατύπωση γνώµης 

επί της αποτελεσµατικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου του Ταµείου. 

 
 Αξιολογούµε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και το 

εύλογο των λογιστικών εκτιµήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.  

 
 Αποφαινόµαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της 

συνεχιζόµενης δραστηριότητας και µε βάση τα ελεγκτικά τεκµήρια που αποκτήθηκαν για το εάν 

υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά µε γεγονότα ή συνθήκες που µπορεί να υποδηλώνουν 

ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα του Ταµείου να συνεχίσει τη δραστηριότητά του. Εάν 

συµπεράνουµε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είµαστε υποχρεωµένοι στην έκθεση ελεγκτή να 

επιστήσουµε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονοµικών 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 Ταµείο να παύσει να 

λειτουργεί ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα. 

 
 Αξιολογούµε τη συνολική παρουσίαση, τη δοµή και το περιεχόµενο των οικονοµικών καταστάσεων, 

συµπεριλαµβανοµένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και εάν οι οικονοµικές 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 ∆ιαχείρισης του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, σηµειώνουµε ότι: 

 
α) Κατά τη γνώµη µας το περιεχόµενο της  Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

περιλαµβάνει τα αναφερόµενα στην Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Φ.51220/51546/1432 και αντιστοιχεί µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που 

έληξε την 31.12.2021. 
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β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαµε κατά τον έλεγχό µας, για το Ταµείο και το περιβάλλον του, δεν 

έχουµε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου. 

 

MPI HELLAS ΑΕ       

 

Εθνικής Αντιστάσεως 9-11 

 

27η  Απριλίου 2022, Χαλάνδρι  (Α.Μ. 155)  

 

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές: 

 

Βρουστούρης Παναγιώτης (Α.Μ. 12921) 

 

 

Ζαχαριουδάκης Μιχαήλ (Α.Μ. 13191)  
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Ισολογισµός  

 

  

    31.12.2021 31.12.2020 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Σηµ.     

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία       

Επιµετρώµενα σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων  3.1 19.744.411,95 16.863.429,26 

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων    19.744.411,95 16.863.429,26 

Σύνολο µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων    19.744.411,95 16.863.429,26 

        

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές       

Απαιτήσεις από ασφαλιστικές εισφορές  3.2 168.297,38 116.106,47 

∆εδουλευµένα έσοδα περιόδου  3.3 1.378,90 0,00 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 3.4 34.432,89 306.620,97 

Σύνολο   204.109,17 422.727,44 

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων    204.109,17 422.727,44 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων    19.948.521,12 17.286.156,70 

        

Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο       

Αποθεµατικά άρθρου 28 3.5 0,00 0,00 

Αποτελέσµατα (πλεόνασµα) εις νέο    0,00 0,00 

Σύνολο καθαρής θέσης   0,00 0,00 

Προβλέψεις       

Τεχνικές Προβλέψεις κλάδου εφάπαξ 3.6 19.914.378,52   17.168.945,38 

Σύνολο  προβλέψεων    19.914.378,52   17.168.945,38 

Υποχρεώσεις       

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις       

Προµηθευτές  και λοιπές υποχρεώσεις  3.7 26.177,62 108.159,07 

Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 3.8 7.964,98 9.052,25 

Σύνολο βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων    34.142,60 117.211,32 

Σύνολο υποχρεώσεων και προβλέψεων    19.948.521,12 17.286.156,70 

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων   19.948.521,12 17.286.156,70 
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Κατάσταση αποτελεσµάτων 

  Σηµ. 
1.1.2021 έως 
31.12.2021 

1.1.2020 έως 
31.12.2020 

Έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές  3.9  2.519.285,24   2.693.440,99  

Κόστος παροχών σε ασφαλισµένους   (800.735,88) (1.221.853,27) 

Κέρδη /ζηµίες επενδυτικές 3.10  1.026.883,78   521.815,23  

∆ιαχειριστικά έξοδα που βαρύνουν τους ασφαλισµένους 3.11  0,00  0,00  

µεταβολή τεχνικών προβλέψεων 3.12 (2.745.433,14) (1.993.402,95) 

Αποτέλεσµα προ λοιπών εξόδων και εσόδων   0,00 0,00 

Εισφορές για κάλυψη εξόδων 3.13  101.836,83   97.509,98  

Λοιπά λειτουργικά έξοδα 3.13  (101.836,83) (97.509,98) 

Αποτέλεσµα (κέρδη/ζηµίες) προ φόρων  
0,00  0,00  

Φόρος εισοδήµατος  0,00  0,00  

Αποτέλεσµα (κέρδη/ζηµίες) περιόδου µετά από φόρους  0,00  0,00  
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Κατάσταση  µεταβολών καθαρής θέσης 

 

 Αποθεµατικά άρθρου 28 
Αποτελέσµατα (πλεόνασµα) 

εις νέο 
Σύνολο καθαρής 

θέσης 

Υπόλοιπο 01.01.2020 0,00 0,00 0,00 

Αποτέλεσµα περιόδου  0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2020 0,00 0,00 0,00 

Αποτέλεσµα περιόδου  0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2021 0,00 0,00 0,00 
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Κατάσταση   Ταµειακών Ροών 

 1/1-31/12/2021 1/1-31/12/2020  

Χρηµατοροές από λειτουργικές δραστηριότητες   
  

Εισπράξεις από εισφορές ασφαλισµένων  2.467.094,33  2.712.385,71  
 

Πληρωµές για λογαριασµό ασφαλισµένων   (885.944,33)  (1.136.644,82)  
 

Εισπράξεις για διαχειριστικά έξοδα 100.457,94  97.509,98  
 

Πληρωµές διαχειριστικών εξόδων (99.697,09)  (104.381,66)  
 

Πληρωµές χρηµατοδοτικών εξόδων (1.598,91)  (2.192,09)  
 

Πληρωµές για απόκτηση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων  (1.857.994,22)  (1.575.583,55)  
 

Εισπράξεις χρηµατοδοτικών εσόδων  5.494,20  19.833,55  
 

Σύνολο ροών  από λειτουργικές δραστηριότητες  (α)  (272.188,08)  10.927,12  
 

    
  

 
    

 

Σύνολο ροών από επενδυτικές δραστηριότητες  (β)  0,00  0,00  
 

    
  

Χρηµατοροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)  0,00  0,00  
 

 
  

  

Καθαρή µεταβολή ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσης (α+β+γ)  (272.188,08)  10.927,12  
 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου 306.620,97  295.693,85  
 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην λήξη της περιόδου 34.432,89  306.620,97  
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Σηµειώσεις επί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 

1.  Γενικές πληροφορίες και σύνοψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών 

 To Ταµείο Επαγγελµατικής Ασφάλισης Προσωπικού των Εταιρειών JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ 

ΑΕΒΕ, JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ JANSSEN-CILAG 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ - ΝΠΙ∆ (εφεξής το Ταµείο) έχει ως σκοπό την παροχή στα µέλη του 

συµπληρωµατικής ασφαλιστικής προστασίας, πέραν της παρεχοµένης από την κύρια και επικουρική 

υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, για την κάλυψη του ασφαλιστικού κινδύνου του γήρατος. Για την 

επίτευξη του σκοπού αυτού δηµιουργήθηκε στο Ταµείο Κλάδος Εφάπαξ. Το Ταµείο είναι Νοµικό 

Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου  (ΝΠΙ∆) µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε την 26η Μαΐου 2010, 

µε την υπ’ αριθµ. ΑΤ10/Φ.51020/10407/104/26.05.2010 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 715/26 05 2010 τ. Β’) και µε έδρα επί της 

οδού Επιδαύρου 4 και Αιγιαλείας στο Μαρούσι. 

2. Σύνοψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών 

Οι βασικές λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν για την κατάρτιση αυτών των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων διατυπώνονται παρακάτω:  

2.1 Βάση κατάρτισης  

Οι παρούσες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα (εφεξής ΕΛΠ), όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί στο Νόµο 4308/2014. Έχουν συνταχθεί µε 

σαφήνεια σύµφωνα µε τις θεµελιώδεις αρχές του δουλευµένου και της συνέχισης της δραστηριότητας 

καθώς και τις ακόλουθες γενικές πολιτικές:  

∆εν έχουν γίνει παρεκκλίσεις από την εφαρµογή των διατάξεων του Νόµου 4308/2014.  

Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός 

από τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που επιµετρώνται στις εύλογες αξίες τους.  

Οι τεχνικές προβλέψεις του κλάδου εφάπαξ έχουν υπολογιστεί σύµφωνα µε την Υπουργική απόφαση 

Φ.51220/51546/1432 (ΦΕΚ Β' 227 της 25.01.2021) που απαιτεί τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. να υπολογίζουν 

τεχνικές προβλέψεις για κάθε κλάδο.  

2.2 Λειτουργικό νόµισµα 

Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ, το οποίο είναι το λειτουργικό νόµισµα του 

Ταµείου. 
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2.3 Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων 

Το Ταµείο αναθέτει την διαχείριση του επενδυτικού του χαρτοφυλακίου σε διαχειριστή επενδύσεων. Το 

ταµείο επιµετρά όλες τις επενδύσεις του στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων σύµφωνα µε την 

Υπουργική απόφαση Φ.51220/51546/1432 (ΦΕΚ Β' 227 της 25.01.2021) που απαιτεί τα Ι.Ε.Σ.Π.-

Τ.Ε.Α. να εφαρµόζουν τους κανόνες επιµέτρησης των περιουσιακών τους στοιχείων και των 

υποχρεώσεών τους σύµφωνα µε το άρθρο 24 του ν. 4308/2014. 

2.4 Καθαρή θέση 

Η καθαρή θέση περιλαμβάνει μόνο τα αποθεματικά για κάλυψη εξόδων. 

Στις προηγούµενες οικονοµικές καταστάσεις, που είχαν συνταχθεί µε βάση το Π.∆ 80, η καθαρή θέση 

περιείχε και τα τεχνικά αποθεµατικά του κλάδου εφάπαξ. Στις φετινές καταστάσεις τα τεχνικά 

αποθεµατικά καταγράφονται ως τεχνικές προβλέψεις σύµφωνα µε την Υπουργική απόφαση 

Φ.51220/51546/1432 (ΦΕΚ Β' 227 της 25.01.2021)  

Για τα συγκριτικά της προηγούµενης χρήσης τα τεχνικά αποθεµατικά καταγράφονται ως τεχνικές 

προβλέψεις. Πέραν αυτού δεν υπάρχει καµία µεταβολή από την εφαρµογή των ΕΛΠ 

2.5 Προβλέψεις  

Ο κλάδος εφάπαξ λειτουργεί µε βάση το κεφαλαιοποιητικό σύστηµα προκαθορισµένης εισφοράς. Οι 

τεχνικές προβλέψεις είναι πάντα ίσες µε την διαφορά µεταξύ των περιουσιακών στοιχείων και των 

λοιπών υποχρεώσεων του Ταµείο. 

2.6  Λοιπές χρηµατοοικονοµικές  και µη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις   

Οι λοιπές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στο οφειλόµενο ποσό τους. Μεταγενέστερα της αρχικής 

αναγνώρισης επιµετρώνται στα οφειλόµενα ποσά. 

2.7 Φόρος εισοδήµατος  

Ο τρέχων φόρος προσδιορίζεται από τις εκάστοτε διατάξεις της ισχύουσας φορολογικής νοµοθεσίας και  

αναγνωρίζεται ως έξοδο στα αποτελέσµατα. Το Ταµείο βάσει της ισχύουσας φορολογικής νοµοθεσίας 

υπόκειται σε φόρο εισοδήµατος, µόνο για τα εισοδήµατα που προκύπτουν από δραστηριότητες που δεν 

σχετίζονται µε τον σκοπό του. 
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2.8 Αναγνώριση εσόδων  

Τα έσοδα αναγνωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία καθίστανται δουλευµένα.  

Τα έσοδα του Ταµείου περιλαµβάνουν κυρίως ασφαλιστικές εισφορές οι οποίες αναγνωρίζονται στην 

περίοδο που αφορούν, εφόσον είναι σφόδρα πιθανό ότι θα εισπραχθούν. 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει  χρονικής αναλογίας µε τη σταθερή µέθοδο.  

Τα µερίσµατα ή παρόµοιας φύσης εισόδηµα από τη συµµετοχή στην καθαρή θέση άλλων οντοτήτων 

αναγνωρίζονται όταν εγκρίνονται από το αρµόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανοµή τους.  

Τα δικαιώµατα αναγνωρίζονται βάσει των σχετικών συµβατικών όρων.  

Τα έσοδα αναγνωρίζονται διακεκριµένα από τα σχετικά έξοδα.    

Τα κέρδη που προκύπτουν από τη διαγραφή περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων αναγνωρίζονται 

όταν τα περιουσιακά στοιχεία ή οι υποχρεώσεις διαγράφονται από τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. 

 

3. Αναλύσεις κονδυλίων των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 

 

3.1 Χρηµατοιοικονοµικά στοιχεία επιµετρώµενα στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 

 

  31.12.2021 31.12.2020 

Capital Group Euro Bond Fund 12.803.717,27   10.583.911,04   

MFS Global Value Fund 3.805.642,49   4.167.454,52   

Προσαρµογή στην εύλογη αξία (κέρδος) Α/Κ 3.135.052,19 2.112.063,70 

 Σύνολο  19.744.411,95 16.863.429,26 

 

3.2 Απαιτήσεις από ασφαλιστικές εισφορές  

 

Η ∆ιοίκηση του Ταµείου εκτιµά ότι όλες οι ανωτέρω απαιτήσεις είναι εισπράξιµες στο σύνολο τους. 

 

 

 Εργοδότριες Εταιρείες 31.12.2021 31.12.2020 

Janssen  103.336,38 56.162,57 

JJC 64.961,00 59.943,89 

JNJ 0,00 0,01 

 Σύνολο  168.297,38 116.106,47 
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3.3 ∆εδουλευµένα έσοδα 

Αποτελείται από εισφορές για κάλυψη λειτουργικών εξόδων σύµφωνα µε το άρθρο 28 του καταστατικού, 

για τις οποίες δεν είχε εκδοθεί η αντίστοιχη βεβαίωση µέσα στη χρήση. 

  31.12.2021 31.12.2020 

∆εδουλευµένες εισφορές για κάλυψη λειτουργικών εξόδων 1.378,90 0,00 

Σύνολο  1.378,90 0,00 

 

3.4 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  

  31.12.2021 31.12.2020 

Ταµείο 21,88 21,88 

Καταθέσεις σε Τράπεζες 34.411,01    306.599,09  

Σύνολο 34.432,89 306.620,97 

 

3.5 Αποθεµατικά άρθρου 28 

Σύµφωνα µε το άρθρο 28 του καταστατικού τα λειτουργικά έξοδα του Ταµείου καλύπτονται από τις 

εργοδότριες εταιρείες. Τα δεδουλευµένα έξοδα της οικονοµικής χρήσης καλύφθηκαν µε ισόποσες 

δεδουλευµένες εισφορές, και το αποθεµατικό στο τέλος της οικονοµικής χρήσης είναι µηδέν. 

 

3.6 Προβλέψεις για παροχές σε ασφαλισµένους  

Ο κλάδος εφάπαξ λειτουργεί µε βάση το κεφαλαιοποιητικό σύστηµα προκαθορισµένης εισφοράς. Οι 

τεχνικές προβλέψεις είναι πάντα ίσες µε τη διαφορά µεταξύ των περιουσιακών στοιχείων και των λοιπών 

υποχρεώσεων του Ταµείο, δηλαδή µεταβάλλονται από τα έσοδα εισφορών, τις παροχές, τα λειτουργικά 

έξοδα και το αποτέλεσµα των επενδύσεων. Τα λειτουργικά έξοδα του Ταµείου J&J καλύπτονται από 

ισόποσες εισφορές και δεν επιβαρύνουν τα µέλη. 

  31.12.2021 31.12.2020 

Τεχνικές προβλέψεις κατά την έναρξη  17.168.945,38   15.175.542,43  

Εισφορές εφάπαξ  2.519.285,24   2.693.440,99  

Παροχές εφάπαξ (800.735,88) (1.221.853,27) 

Απόδοση Επενδύσεων  1.026.883,78   521.815,23  

Τεχνικές προβλέψεις  19.914.378,52   17.168.945,38  
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3.7 Προµηθευτές  και λοιπές υποχρεώσεις  

Οι υποχρεώσεις προς ασφαλισµένους αφορούν εκκρεµείς παροχές κλάδου εφάπαξ, δηλαδή περιπτώσεις 

που οι ασφαλισµένοι έχουν κάνει αίτηση παροχής και ο ατοµικός τους λογαριασµός έχει ρευστοποιηθεί 

αλλά δεν έχει ακόµη καταβληθεί. 

  31.12.2021 31.12.2020 

Υποχρεώσεις προς πιστωτές 26.177,62 22.950,62 

Υποχρεώσεις προς ασφαλισµένους 0,00 85.208,45 

  26.177,62 108.159,07 

 

3.8  Έξοδα χρήσεως δουλευµένα  

Τα έξοδα  χρήσεως δουλευµένα αφορούν σε αµοιβές ορκωτών και θεµατοφύλακα. 

  31.12.2021 31.12.2020 

Μη δεδουλευµένες ασφαλιστικές εισφορές  250,00  216,90 

∆ιάφορα έξοδα  7.714,98  8.835,35 

Σύνολο 7.964,98 9.052,25 

 

 

3.9  Έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές 

Οι εισφορές για τον κλάδο εφάπαξ είναι: 

  
1.1.2021 έως 

31.12.2021 
1.1.2020 έως 
 31.12.2020 

Εισφορές εργαζοµένων - Κλάδος Εφάπαξ 1.410.707,25 1.555.725,54 

Εισφορές εργοδοτικές - Κλάδος Εφάπαξ      1.108.577,99 1.137.715,45 

Σύνολο       2.519.285,24 2.693.440,99 
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3.10  Κέρδη /ζηµίες επενδυτικές 

Η καθαρή απόδοση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου µεταβάλλει τις τεχνικές προβλέψεις του κλάδου 

εφάπαξ, και περιλαµβάνει τόσο τα πραγµατοποιηθέντα κέρδη / ζηµιές όσο και τις διαφορές από την 

επιµέτρηση των αµοιβαίων κεφαλαίων στην εύλογη αξία.  

  
1.1.2021 έως 

31.12.2021 
1.1.2020 έως 

31.12.2020 

Κέρδη /ζηµίες από επενδύσεις 5.494,20 19.833,55 

Κέρδη /ζηµίες από επιµέτρηση στην εύλογη αξία  1.022.988,49 504.173,77 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (1.598,91) (2.192,09) 

Σύνολο 1.026.883,78 521.815,23 

 

 

3.11 ∆ιαχειριστικά έξοδα που βαρύνουν τους ασφαλισµένους 

∆εν υπάρχουν διαχειριστικά έξοδα που να βαρύνουν τους ασφαλισµένους. Σύµφωνα µε το άρθρο 28 του 

καταστατικού τα λειτουργικά έξοδα του Ταµείου καλύπτονται από τις εργοδότριες εταιρείες. 

 

3.12  Μεταβολή τεχνικών προβλέψεων 

Ο κλάδος εφάπαξ λειτουργεί µε βάση το κεφαλαιοποιητικό σύστηµα προκαθορισµένης εισφοράς. Οι 

τεχνικές προβλέψεις είναι πάντα ίσες µε την διαφορά µεταξύ των περιουσιακών στοιχείων και των 

λοιπών υποχρεώσεων του Ταµείο. Οι τεχνικές προβλέψεις µεταβάλλονται από τα συνολικά έσοδα 

αφαιρουµένων των συνολικών εξόδων του κλάδου εφάπαξ.  

  
1.1.2021 έως 

31.12.2021 
1.1.2020 έως 

31.12.2020 

Εισφορές εφάπαξ  2.519.285,24   2.693.440,99  

Παροχές εφάπαξ (800.735,88) (1.221.853,27) 

Απόδοση Επενδύσεων  1.026.883,78   521.815,23  

∆ιαχειριστικά έξοδα που βαρύνουν τους ασφαλισµένους 0,00 0,00 

Μεταβολή τεχνικών προβλέψεων 2.745.433,14 1.993.402,95 
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3.13  Εισφορές για κάλυψη εξόδων/Λοιπά Λειτουργικά  

Σύµφωνα µε το άρθρο 28 του καταστατικού τα λειτουργικά έξοδα του Ταµείου καλύπτονται από τις 

εργοδότριες εταιρείες. Τα δεδουλευµένα έξοδα της οικονοµικής χρήσης καλύφθηκαν µε ισόποσες 

δεδουλευµένες εισφορές. 

  31.12.2021 31.12.2020 

Εισφορές κάλυψης εξόδων 101.836,83 97.509,98 

Σύνολο 101.836,83 97.509,98 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων (101.077,65) 96.699,48 

∆ιάφορα έξοδα (759,18) 810,50 

Σύνολο (101.836,83) (97.509,98) 

Γενικό Σύνολο 0,00 0,00 

 

 

                                                              

                                                    Αθήνα  26 Απριλίου 2022 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.         Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
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