
Αρμόδια Αρχή : Υπουργείο Oικονομίας, Yποδομών, Nαυτιλίας & Tουρισμού, Τράπεζα της Ελλάδος 1.1-31.12.2015 1.1-31.12.2014
Ημερομηνία έγκρισης από το Ασφάλιστρα 18.209.304          20.741.045          
Διοικητικό Συμβούλιο των Μείον: Αντασφάλιστρα (2.804.144)          (3.074.981)          
ετήσιων οικονομικών καταστάσεων  : 24 Ιουνίου 2016 Μείον: δεδουλευμένες προμήθειες και έξοδα  παραγωγής (1.819.537)          (1.786.927)          
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Jérôme GRIVET, Πρόεδρος, Μείον: ασφαλιστικές αποζημιώσεις – Ιδία κράτηση (278.320.563)      (45.335.920)        

Alain STRUB, Αντιπρόεδρος Μεταβολή μαθηματικών και λοιπών προβλέψεων– Ιδία κράτηση 160.028.474        (6.934.632)          
Richard SUTTON, Διευθύνων Σύμβουλος Καθαρό εισόδημα επενδύσεων ασφαλίσεων ζωής 111.382.917        40.882.648          
Jean-Luc FRANÇOIS, Μέλος Κέρδη/ (ζημιές) ασφαλίσεων  ζωής (α) 6.676.452           4.491.233           
Régis MAHIEUX, Μέλος Λοιπά έσοδα (β) 1.248.597           1.183.343           
Bruno René CARLES, Μέλος Λειτουργικά έξοδα (γ) (4.453.497)          (5.022.458)          

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής : Κωνσταντίνος Μιχαλάτος  (Α.Μ. ΣΟΕΛ 17701) Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (α)+(β)+(γ) 3.471.552           652.118              
Ελεγκτική Εταιρία : ΠραιςγουώτερχαουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία (ΑΜ ΣΟΕΛ 113) Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) 3.391.069           (13.656.976)        
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών : Με σύμφωνη γνώμη Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) (4.052.307)           9.573.479)
Διεύθυνση διαδικτύου εταιρίας : www.ca-life.gr Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α+Β) (661.238)             (4.083.496)          

Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε ευρώ) 0,9060                (3,6488)               
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε ευρώ) - -

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (1/1/2015 και 1/1/2014 αντίστοιχα) 41.374.079 45.456.291
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 89.639 113.980 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (661.238)             (4.083.496)          
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1.111.578 1.319.744 Λοιπά 38                       1.285                  
Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 130.448.744 278.980.216 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31/12/2015 και 31/12/2014 αντίστοιχα) 40.712.879 41.374.079
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα για πώληση 230.578.192 233.948.360
Απαιτήσεις από ασφάλιστρα 956.030 2.092.861
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 36.369.596 19.150.055 1.1-31.12.2015 1.1-31.12.2014
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 399.553.778 535.605.216 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (9.057.880)          (2.911.153)          

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (72.338)               (282.354)             
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -                      -                      
Μετοχικό κεφάλαιο 13.099.996 13.099.996 Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης 27.612.883 28.274.083 περιόδου  (α) + (β) + (γ) (9.130.218)          (3.193.507)          
Σύνολο Καθαρής Θέσης  (α) 40.712.879 41.374.079 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 9.264.063 12.457.570
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 26.023.150 2.239.727 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 133.846 9.264.063
Προβλέψεις/Λοιπές υποχρεώσεις 5.658.315 6.408.752
Σύνολο υποχρεώσεων (β) 31.681.465 8.648.479
Μαθηματικές προβλέψεις ασφαλειών ζωής  318.847.697 479.089.567 31.12.2014 1.1.2014
Ασφαλιστικές προβλέψεις εκκρεμών ζημιών 8.311.737 6.493.091 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων όπως είχαν απεικονιστεί σύμφωνα με το Κ.Λ.Σ.Α.Ε. 26.507.471 25.314.807          
Σύνολο ασφαλιστικών προβλέψεων (γ) 327.159.435 485.582.657 Προσαρμογές Δ.Π.Χ.Α.
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) + (γ) 399.553.778 535.605.216 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 475.502              573.695              

Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων (1.082)                 575                     
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα για πώληση 18.968.973          7.440.195           
Αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογίας (4.576.785)          12.127.019          
Σύνολο προσαρμογών 14.866.608          20.141.484          
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων κατά τα Δ.Π.Χ.Α. 41.374.079          45.456.291          
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3. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας.
4.

5.

6. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού κατά την 31.12.2015 ανέρχονταν σε 32 άτομα (31.12.2014 : σε 31 άτομα).
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29.461.542
β) Πωλήσεις Ομολόγων 29.540.328
γ) Έσοδα 1.581.818
δ) Έξοδα 1.291.965
ε) Απαιτήσεις 1.900.256
στ) Υποχρεώσεις 546.764
ζ) Καταθέσεις όψεως 114.312
η) Ομόλογα 13.985.346
θ) Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 493.591

9.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΤΟΥ ΔΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ALAIN JEAN LOUIS STRUB RICHARD SUTTON ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΜΠΑ ΑΘΗΝΑ ΚΑΚΟΥΡΗ
ΑΦΜ:153888505 ΑΦΜ: 157571959 ΑΔΤ: ΑΙ 688798 ΑΔΤ: Ξ 335917
ΑΔ:10AX14975 ΑΔ: 529202327 ΑΡ.ΑΔ Κ3 3911 ΑΜΑ Α.ΤΑΞΗΣ 0012971

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της CREDIT AGRICOLE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΗΣ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές
καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου  του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  (Ποσά σε ευρώ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά σε ευρώ)

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 είναι οι πρώτες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτισμένες σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

α) Αγορές Ομολόγων

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49891/05/Β/01/8, Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.  4418301000
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 45, 105 56 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015
(δημοσιευόμενα βάσει του κωδ. ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Π.Χ.Α.)

CREDIT AGRICOLE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΗΣ

Αθήνα,  24 Ιουνίου 2016

Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2009 και 2010. Για τις χρήσεις 2011-2015 η Εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ.5
Ν.2238/1994 και του άρθρου 65Α Ν.4174.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  (Ποσά σε ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  (Ποσά σε ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  (Ποσά σε ευρώ)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Η Εταιρία είναι θυγατρική της Credit Agricole SA (μητρική) η οποία έχει έδρα στην Γαλλία .Το ποσοστό συμμετοχής της Credit Agricole SA στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας είναι 100%. Η Εταιρία ενσωματώνεται στις ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις της Credit Agricole SA πλήρως. 

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας. Για επίδικες υποθέσεις έχει
σχηματισθεί πρόβλεψη ποσού ευρώ 80.254. Για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις έχει σχηματισθεί πρόβλεψη ποσού ευρώ 393.000. Για λοιπές προβλέψεις έχει σχηματισθεί πρόβλεψη ποσού ευρώ 270.000.

Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης που έχουν προκύψει από συναλλαγές της µε 
συνδεδεμένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ∆ΛΠ 24 έχουν ως εξής:

Τα ποσά των Λοιπών συνολικών εσόδων μετά από φόρους αφορούν ζημίες από την αποτίμηση των Διαθεσίμων για πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων ποσού ευρώ 4.041.052 (2014: κέρδη 9.585.353) και αναλογιστικές ζημίες από επαναεπιμετρήσεις
προγραμμάτων καθορισμένων παροχών ποσού ευρώ 11.255 (2014:11.873).

Πέραν όσων αναφέρονται στη σημείωση 42 των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δεν υπάρχει άλλη ουσιώδης για τους αναγνώστες των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων πληροφορία ως προς τη χρηματοοικονομική κατάσταση και πορεία των
δραστηριοτήτων της εταιρείας μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσής τους η οποία θα απαιτούσε είτε την αναπροσαρμογή των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή τη γνωστοποίηση σε αυτές.   


