
Αρμόδια Αρχή : Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 1.1-31.12.2021 1.1-31.12.2020

Τράπεζα της Ελλάδος Ασφάλιστρα 8.096.493            9.485.637            

Ημερομηνία έγκρισης από το Μείον: Αντασφάλιστρα (καθαρά προμηθειών) (268.483)             (1.173.126)          

Διοικητικό Συμβούλιο των Μείον: δεδουλευμένες προμήθειες και έξοδα  παραγωγής (389.859)             (559.286)             

Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων  : 19 Ιουλίου 2022 Μείον: ασφαλιστικές αποζημιώσεις – Ιδία κράτηση (26.529.500)        (45.548.828)        

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:  - Guillaume, Michel ORECKIN Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος Μεταβολή μαθηματικών και λοιπών προβλέψεων– Ιδία κράτηση 17.679.019          40.888.667          

 - Jean-Luc, Claude, Michel FRANÇOIS, Αντιπρόεδρος, Καθαρό εισόδημα επενδύσεων ασφαλίσεων ζωής 3.022.148            (5.711.609)          

   μη εκτελεστικό μέλος Κέρδη/ (ζημιές) ασφαλίσεων  ζωής (α) 1.609.818            (2.618.544)          

 - Richard SUTTON, Διευθύνων Σύμβουλος Λοιπά έσοδα (β) 5.187                   38.470                 

   και Γενικός Διευθυντής, εκτελεστικό μέλος Λειτουργικά έξοδα (γ) (3.168.527)          (3.441.040)          

 - Pierre, Jean-Claude GENTER μη εκτελεστικό Μέλος Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (α)+(β)+(γ) (1.553.522)          (6.021.114)          

 - Mehdi BEN YOUSSEF μη εκτελεστικό Μέλος Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) (1.830.584)          (6.139.700)          

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Β) (1.998.704)          (2.526.808)          

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής : Ευάγγελος Βενιζέλος (Α.Μ. ΣΟΕΛ 39891) Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Α+Β) (3.829.287)          (8.666.508)          

Ελεγκτική Εταιρεία : ΠραιςγουώτερχαουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε ευρώ) (0,4891)               (1,6404)               

(ΑΜ ΣΟΕΛ 113) Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε ευρώ) - -

Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών : Με σύμφωνη γνώμη-Θέμα έμφασης

Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας : www.ca-life.gr

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (1/1/2021 και 1/1/2020 αντίστοιχα) 26.374.890 34.926.196

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 70.531 24.083 Αλλαγή λογιστικών πολιτικών -                      115.201               

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 152.793 76.744 Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (3.829.287)          (8.666.508)          

Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 7.778.419 15.436.700 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31/12/2021 και 31/12/2020 αντίστοιχα) 22.545.603 26.374.890

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα για πώληση 129.175.924 141.044.898

Απαιτήσεις από ασφάλιστρα 400.840 608.545 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  (Ποσά σε ευρώ)

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 5.391.988 5.539.050 1.1-31.12.2021 1.1-31.12.2020

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 142.970.495 162.730.019 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 69.439                 60.365                 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (123.602)             (49.283)               

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (2.002)                 (39.735)               

Μετοχικό κεφάλαιο 13.099.996 13.099.996 Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης 9.445.607 13.274.894 περιόδου  (α) + (β) + (γ) (56.165)               (28.653)               

Σύνολο Καθαρής Θέσης  (α) 22.545.603 26.374.890 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 127.595 156.248

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 2.612.179 1.231.268 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 71.430 127.595

Προβλέψεις/Λοιπές υποχρεώσεις 1.119.908                1.072.325      

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 3.732.087 2.303.593

Μαθηματικές προβλέψεις ασφαλειών ζωής  92.869.247 110.557.609

Ασφαλιστικές προβλέψεις εκκρεμών ζημιών 23.823.559 23.493.928

Σύνολο ασφαλιστικών προβλέψεων (γ) 116.692.806 134.051.537

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) + (γ) 142.970.495 162.730.019

1.

2. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

3.

4.

5. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού κατά την 31.12.2021 ανέρχονταν σε 20 άτομα (31.12.2020 : σε 20 άτομα).

6.

7.

28.291.267              

β) Πωλήσεις Χρεογράφων 27.539.740              

γ) Έσοδα 279.250                   

δ) Έξοδα 165.920                   

ε) Απαιτήσεις 535                          

στ) Υποχρεώσεις 5.455                       

ζ) Καταθέσεις όψεως 10.016                     

η) Χρεόγραφα 60.692.923              

θ) Αμοιβές μελών της διοίκησης 503.712                   

8. Ορισμένα κονδύλια της συγκριτικής πληροφόρησης έχουν επαναδιατυπωθεί. Αναλυτικότερα ως σημείωση 2.4 των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.

9.

10.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΤΟΥ ΔΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

GUILLAUME, MICHEL ORECKIN RICHARD SUTTON ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΚΑΚΟΥΡΗ

ΑΦΜ: 171897583 ΑΦΜ: 157571959 ΑΔΤ: AI 516209 ΑΔΤ: ΑΝ 097612

ΑΔ: 12CT96236 ΑΔ: 529202327 Αρ. Πιστοποιητικού: 005 ΑΜΑ Α.ΤΑΞΗΣ 0012971

Αθήνα,  19 Ιουλίου 2022

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 Εταιρείας. Για λοιπές προβλέψεις

έχει σχηματισθεί πρόβλεψη ποσού ευρώ 377.000.

Τα ποσά των Λοιπών συνολικών εισοδημάτων μετά από φόρους αφορούν κέρδη/(ζημίες) μετά φόρων από την αποτίμηση των Διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ποσού ευρώ (1.998.123) (2020: ευρώ

(2.525.689)) και αναλογιστικά  κέρδη/(ζημίες) μετά φόρων από επαναεπιμετρήσεις προγραμμάτων καθορισμένων παροχών ποσού ευρώ  (580)  (2020: ευρώ (1.119)).

Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης που έχουν προκύψει από συναλλαγές 

της µε συνδεδεμένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ∆ΛΠ 24 έχουν ως εξής:

α) Αγορές Χρεογράφων

Το Μάρτιο του 2022, ο μέτοχος της Εταιρείας (Credit Agricole Assurances) έλαβε την απόφαση να μην προχωρήσει επί του παρόντος σε περαιτέρω ενέργειες για την πώληση της Εταιρείας ή του χαρτοφυλακίου της και να συνεχίσει τη λειτουργία 

της Εταιρείας εξυπηρετώντας το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο μέχρι τη λήξη του (Run-off basis). Στα πλαίσια της ανωτέρω απόφασης, η οποία δεν είναι δεσμευτική για μελλοντικές ενέργειες πώλησης της Εταιρείας ή μεταβίβασης του 

χαρτοφυλακίου της, η Εταιρεία προέβη σε επανυπολογισμό των ασφαλιστικών της αποθεμάτων με βάση νέες παραδοχές, ο οποίος κατέληξε στην ανάγκη σχηματισμού επιπλέον αποθέματος ποσού Ευρώ 23 εκατ., με αποτέλεσμα τα επιλέξιμα ίδια 

κεφάλαια της Εταιρείας να μην καλύπτουν τόσο τις απαιτούμενες όσο και τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις με βάση τη Φερεγγυότητα ΙΙ. Ο Όμιλος της Credit Agricole έχει διαβεβαιώσει επισήμως τη διοίκηση της Εταιρείας ότι θα προβεί 

στις απαραίτητες ενέργειες ενίσχυσης των κεφαλαίων της Εταιρείας και αποκατάστασης των σχετικών εποπτικών δεικτών στα σημερινά τους επίπεδα, έως το τέλος του 2022.

Στο Θέμα έμφασης εφιστάται προσοχή  στη Σημείωση 42 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, όπου γίνεται αναφορά: (α) στην από 03 Μαρτίου 2022 απόφαση του μετόχου της Εταιρείας (Credit Agricole Assurances) να μην προχωρήσει επί 

του παρόντος σε περαιτέρω ενέργειες πώλησης της Εταιρείας ή μεταβίβασης του χαρτοφυλακίου της, αλλά να λειτουργήσει την Εταιρεία υπό τη βάση διατήρησης του χαρτοφυλακίου της μέχρι τη λήξη του (Run-off basis), (β)  στην εκτιμώμενη 

επίδραση της παραπάνω απόφασης στα ασφαλιστικά αποθέματα, ίδια κεφάλαια και εποπτικούς δείκτες της Εταιρείας και (γ) στις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί ο μέτοχος έως το τέλος του 2022 για την αποκατάσταση των εποπτικών 

κεφαλαίων της Εταιρείας σε επίπεδα πάνω από τα ελάχιστα απαιτούμενα, βάσει Φερεγγυότητας ΙΙ. Τα ανωτέρω υποδηλώνουν την αβεβαιότητα που υφίσταται αναφορικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρείας έως την ολοκλήρωση των 

απαιτούμενων ενεργειών από το μέτοχο.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  (Ποσά σε ευρώ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  (Ποσά σε ευρώ)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

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

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Credit Agricole SA πλήρως. 

Για τις χρήσεις 2011-2019 και 2021 η Εταιρεία 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.

CREDIT AGRICOLE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΗΣ

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.  4418301000

Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2021 έως 31 Δεκεμβρίου 2021

(δημοσιευόμενα βάσει του Ν. 4548/2018 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Π.Χ.Α.)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις χρηματοοικονομικές 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 Εταιρεία να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας, όπου

αναρτώνται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου  του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  (Ποσά σε ευρώ)


