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I. Összefoglaló 

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (a továbbiakban: Kibocsátó, Társaság) a 

mai napon nyilvánosságra hozza 2019. harmadik negyedéves jelentését. A 
Kibocsátó a negyedéves jelentésben a jogszabályban megkövetelt, az EU 

által befogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (továbbiakban 
EU IFRS) szerinti konszolidált, nem auditált 2019. év első három 
negyedévnek adatait publikálja. A negyedéves jelentés előállítása az IAS 34 

standard előírásaival összhangban történt. 

A 2019. év főbb eredményei, eseményei: 

 2019 első három negyedévében a CIG Pannónia Csoport1 (továbbiakban: 
Csoport) adózott eredménye 354 millió forint veszteség, teljes átfogó 

jövedelme 463 millió forint nyereség. Az adózott eredmény visszaesése 
2018 első három negyedévéhez képest (-1 915 millió forint) két jelentős 

oknak köszönhető. Egyrészt a nem-élet szegmensben az olasz határon 
átnyúló kezesi biztosítási terméknél bekövetkezett jelentős 
káreseményeknek és kapcsolódó visszaélésnek, melynek 

eredményhatása összesen –1 296 millió forint. Az EMABIT Zrt. svájci 
viszontbiztosítási brókere az olaszországi kezesi biztosítások kapcsán 

viszontbiztosítási szerződés kötéséről tájékoztatta az EMABIT Zrt. 
vezetőségét, ám erről a szerződésről kiderült, hogy hamisítvány. Emiatt a 

Társaság feljelentést tett a hatóságoknál. Másrészt a Konzum/OPUS 
részvény átalakításon realizált 1 056 millió forint árfolyamveszteségnek, 
mely az egyéb átfogó eredményben részben ellentételeződött, így a 

tőkehatása kisebb (-725 millió forint). Ezen hatások nélkül a Csoport 
adózott eredménye 2019 első három negyedévében 1 998 millió forint 

lenne, 437 millió forinttal magasabb, mint az összehasonlító periódusban. 

 A biztosítási díjbevétel az összehasonlító periódus díjbevételénél 10 
százalékkal több, 20 110 millió forint. Ágazati összetételben a nem-

életbiztosítási szegmens IFRS szerinti díjbevétele 109 százaléka az 
összehasonlító időszak adatának. Az életbiztosítási szegmens IFRS 

szerinti díjbevételei a 2018. évi első három negyedéves díjbevétel 110 
százalékát érték el.  

 Az élet szegmensben az új szerzés 3 201 millió forint, közel 

másfélszerese a 2018 első három negyedéves új szerzésnek. A Társaság 
értékesítési csatornái tovább bővültek, a termékmix jelentős mértékben 

elmozdult a kockázati és hagyományos termékek irányába, ideértve a 
csoportos biztosítások fellendülését is.  

 A 2018. november 29-én alapított leányvállalat a CIG Pannónia Pénzügyi 

Közvetítő Zrt. (PPK), melyben a Csoport részesedése 95%, függő 
ügynökként kezdte meg biztosítási- és pénzügyi közvetítési 

tevékenységét az év elején. A közvetítő cég jelenleg 183 regisztrált 
biztosítási tanácsadóval rendelkezik, az első három negyedévben 309 
millió forint állománydíjú biztosítást értékesített, majd a hitelközvetítői 

                         
1 Csoport, illetve CIG Pannónia Csoport alatt a Kibocsátót és a konszolidálásba bevont 
vállalatait kell érteni.  
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tevékenységét is megkezdte. Az MNB 2019. május 23-án engedélyezte 

számára a pénzügyi szolgáltatás közvetítési tevékenységet, melyet 
pénzpiaci többes ügynökként végezhet. Az engedély hatálya kiterjed 
továbbá jelzáloghitel-közvetítői tevékenység végzésére is. 

 A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-ben 24,85 százalékos tulajdonnal 
rendelkező KONZUM Nyrt.-nek az OPUS Global Nyrt.-be történő 

beolvadásának bejegyzését a Cégbíróság 2019. június 30. napi hatállyal 
elrendelte. A Csoport 13.688.510 darab KONZUM részvénnyel 
rendelkezett, melyet 2018. április 27-én 300 forint részvényenkénti 

árfolyamon (a KONZUM részvények 2018. október 10-én történt 
részvényfelosztását megelőzően 3.000 forint részvényenkénti 

árfolyamon) vásárolt. A beolvadás következtében a KONZUM 
részvényeket az IFRS-eknek megfelelően a könyvekből ki kell vezetni, és 
a korábban az egyéb átfogó jövedelem terhére elszámolt 

árfolyamveszteséget az adózott eredmény terhére kell elszámolni. A 
tranzakció eredményeképpen a Társaság adózott eredménye 1.056 millió 

forinttal csökkent.  A beolvadást követően az OPUS részvények a 2019. 
június 30-i árfolyamon, mint bekerülési értéken kerültek a Társaság 
könyveibe. A Társaság saját tőkéje, illetve szavatoló tőke megfelelése 

változatlan maradt, biztosítástechnikai eredményét és cashflow termelő 
képességét a beolvadás nem érintette. 

 A Társaság 2019. április 17. napján megtartott közgyűlése a 8/2019. 
(04.17.) számú közgyűlési határozatával döntött az alaptőke 
leszállításáról, amelynek eredményeképpen a Társaság alaptőkéje  

3 777 130 400 forintról 3 116 132 580 forintra csökkent. Az alaptőke-
leszállítást a Társaság olyan módon hajtotta végre, hogy a Társaság által 

kibocsátott, 94.428.260 db dematerializált, szavazati jogot biztosító, 

egyenként negyven forint névértékű, névre szóló, „A” sorozatú 

törzsrészvény névértékét részvényenként harminchárom forint összegre 
csökkentette (azaz az alaptőke-leszállítás végrehajtásának módja: a 
részvények névértékének csökkentése volt). Ezen változást a Fővárosi 

Törvényszék Cégbírósága a Cg.01-10-045857/395. számú végzésével a 
cégjegyzékbe bejegyezte, így a Társaság alaptőkéje jelenleg 94.428.260 

db egyenként 33 Ft névértékű, azonos jogokat biztosító („A” sorozatú) 

törzsrészvényből áll. Az új részvényekhez kapcsolódó mindennemű 

jogosultság és kötelezettség a Társaság hatályos alapszabályában és a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben foglalt 
rendelkezéseknek megfelelően a korábbi részvényekhez kapcsolódó 

jogokkal és kötelezettségekkel teljes mértékben megegyezik. A 
részvénycsere időpontja: 2019. szeptember 26. napja volt.  

 A tőkeleszállítás a Társaság 2018.12.31-i saját tőkéjének 17,5 százalékát 
testesítette meg, melynek alapján a kifizetés teljes összege 3 milliárd 
forint, részvényenként 31,96 forint volt. A kifizetést a Társaság 

szeptember folyamán teljesítette. 

 Az EMABIT igazgatósága 2019. június 11-én az olasz határon átnyúló 

gaming kezesi biztosítási tevékenység felfüggesztéséről határozott. A 
döntést a termék magas kockázati kitettsége indokolta az elsődleges 
céllal, hogy a Társaság kockázati kitettsége ne növekedjen tovább. A 

felfüggesztéssel érintett termék az olasz határon átnyúló tevékenységből 
származó díjbevétel legfeljebb harminc százalékát érintette. A 
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felfüggesztés időtartama eredetileg a termékterjesztés felülvizsgálatának 

befejezéséig terjedt. 

 Busa Zoltán a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt-nél 
betöltött vezérigazgatói megbízása és egyben igazgatósági tagsági 

tisztsége 2019. augusztus 26-án, közös megegyezéssel megszűnt. Az 

igazgatóság úgy döntött, hogy a továbbiakban – a felügyeleti engedély 

megszerzésének függvényében és hatályával- dr. Kádár Gabriellát bízza 
meg a vezérigazgatói teendők ellátásával. (A vezérigazgató 2019. 

november 7-én megkapta az MNB-engedélyt.) 

 Az EMABIT olasz határon átnyúló tevékenységét 2014 óta műveli. A 
harmadik negyedév végén 5553 élő szerződéssel rendelkezett 

Olaszországban. A teljes olaszországi kitettség 504,5 millió euró. Az 
állomány jelentős részén, 1372 szerződés esetében, összesen 319,2 

millió euró összesített szerződéses limit erejéig a leányvállalat vélt 
viszontbiztosítási szerződéssel rendelkezett 2015 augusztusa óta az 
Africa Re-vel, amelyről 2019 szeptember végén az Africa Re 

megerősítette, hogy hamisítvány. A szerződés megkötésében résztvevő 
viszontbiztosítási alkuszok felelősségre vonását az EMABIT megkezdte, a 

csalás kapcsán feljelentést tett. A Csoport a viszontbiztosítási 
szerződéssel nem fedezett biztosításokból származó veszteségeit 2019. 
szeptember 25-én 670 millió forintra becsülte. A harmadik negyedéves 

mérlegkészítésig rendelkezésre álló információk alapján a becsült 
veszteség összege 525 millió forintra csökkent. A teljes olaszországi 

határon átnyúló kezesi biztosítások tekintetében az EMABIT kárhányada 
az olaszországi tevékenység megkezdésétől 2019 szeptemberéig 33% 
(1 428 millió forint összes kárráfordítás / 4 348 millió forint megszolgált 

díj), a hamis viszontbiztosítással rendelkező állomány kárhányada 25% 
(519 millió forint kárráfordítás / 2 062 millió forint megszolgált díj).  

 Az EMABIT-hoz a harmadik negyedéves mérlegkészítést követően a 
hamis viszontbiztosítási szerződéssel fedezett kötvények közül két, 
egyenként 5 millió eurós limittel megkötött kezesi biztosításra lehívás 

érkezett a teljes limit - azaz összesen 10 millió euró - megfizetésére 
vonatkozóan. Az EMABIT vitatja a kár megalapozottságát és mértékét, 

továbbá egyeztetést kezdeményezett a jogosulttal. A szerződés alapján 
az alapkötelem körülményeinek tisztázását és a kár mértékének 
bizonyítását várja el a Biztosító ahhoz, hogy kötelezettségei fennállását 

elismerje. Erre vonatkozóan az érintettektől megfelelő tájékoztatást az 
EMABIT jelen jelentés közzétételéig nem kapott.  

 Az MNB 2019. október 22. napján azonnali hatállyal megtiltotta a 
kezesség és garancia ágazatba tartozó új biztosítási szerződések 

megkötését Olaszországban, és a már megkötött szerződések 
meghosszabbítását a leányvállalatnál, az olasz határon átnyúló 
tevékenységgel összefüggő célvizsgálat lezárásáig, de legfeljebb egy éves 

időtartamra. Egyben kötelezte a biztosítót, hogy biztosítási 
tevékenységének körültekintő és megbízható, a Biztosító pénzügyi 

helyzetét nem veszélyeztető, megerősített kockázatkezeléssel és 

kontrollokkal ellátott művelését biztosító intézkedések meghozatalát – 

különös figyelemmel az olaszországi határon átnyúló tevékenysége 

keretében a kezesség és garancia ágazat tekintetében már vállalt 
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biztosítási kockázatokra, valamint felmerülő működési kockázatokra – 

haladéktalanul kezdje meg. (A leányvállalat 2019. szeptember 1-től már 
egyébként is ezekhez az elvárásokhoz illeszkedő lépéseket tett.) 

 Mindezek hatására a 2019. harmadik negyedéves Szolvencia II jelentése 
alapján az EMABIT szavatoló tőke megfelelése 102%. Tekintettel a 
leányvállalat (EMABIT) Bit 267. § (1) bekezdés c) pontja szerinti 

bejelentésére, amely alapján fennáll annak a kockázata, hogy az 
elkövetkező három hónapban a szavatolótőke a törvényben 

meghatározott szint alá csökkenhet, az MNB a Bit. 309. §-ának 
megfelelően helyreállítási terv készítésére kötelezte a leányvállalatot. A 
Társaság jelenleg megfelelő likviditással rendelkezik: a leányvállalat 

2019. szeptember 30-án 9,3 milliárd forint likvid befektetéssel és 5,7 
milliárd forint nettó tartalékkal és egyéb kötelezettséggel rendelkezett. A 

leányvállalat érdekeinek képviseletével neves angol és olasz ügyvédi 
irodákat bíztunk meg. Az ügyek alakulásáról folyamatosan tájékoztatjuk 
részvényeseinket. A menedzsment részletes akciótervet készít elő az 

Igazgatóságnak a helyzet átfogó rendezése érdekében.  

 A Kibocsátó saját tőkéje a 2018. év végi 17 392 millió forintról 14 991 

millió forintra csökkent, vagyis 14 százalékkal csökkent 2019-ben. A 
saját tőke a teljes átfogó jövedelem elszámolásával, a dolgozói 
részvényopciók lehívása kapcsán jelentkező tőkekülönbözetekkel, illetve 

a tőkecsökkentés elszámolásával változott az első három negyedévben. 

 A leányvállalat szavatoló tőkemegfelelésének csökkenése nincs jelentős 

hatással az anyavállalat, a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 
tőkemegfelelésére, amely 312%.  

 

Budapest, 2019. november 19. 

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.  
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2. Pénzügyi kimutatások 

Konszolidált átfogó jövedelem kimutatás – kumulált adatok (adatok millió forintban) 

  
2019  

Q1-Q3 (A) 
 2018 

Q1-Q4 (B)  
 2018 

Q1-Q32 (C)  
Változás  
(A)-(C) 

Biztosítási díjak  20 110          25 832     18 358 1 752 

Meg nem szolgált díjak tartalékváltozása -    572         114     180 -752 

Bruttó megszolgált díj 19 538          25 946     18 538 1 000 

Viszontbiztosítóknak átadott megszolgált díj - 4 303     -     6 319     -4 744 441 

Biztosítási díjak, nettó   15 235     19 627     13 794 1 441 

          

Díj -és jutalékbevételek befektetési szerződésekből   93         143     97 -4 

Viszontbiztosítótól járó jutalék és 
nyereségrészesedés 

   1 405      2 397     1 903 -498 

Befektetések bevétele    7 880         767     2 382 5 498 

Tőkemódszerrel elszámolt befektetések hozama 
(nyereség) 

243         366     280 -37 

Egyéb működési bevételek 621         956     686 -65 

Egyéb bevételek   10 242       4 629     5 348 4 894 

         

Bevételek összesen   25 477     24 256     19 142       6 335     

        

Kárfizetések és szolgáltatások, valamint 
kárrendezési költségek 

-     13 363     -   17 067     -12 717 -646 

Kármegtérülések viszontbiztosítóktól    2 292      3 015     2 244 48 

Biztosítástechnikai tartalékok és befektetési 
egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítási 
tartalékok nettó állományváltozása 

- 5 507      2 159     -127 -5 380 

Befektetések ráfordítása - 1 334     -     1 160     -131 -1 204 

Befektetési szerződésekhez kapcsolódó 
kötelezettségek valós érték változása 

-    351      53     -43 -308 

Befektetési ráfordítások, tartalékváltozások és 
szolgáltatások, nettó 

- 18 263     -    13 000     -10 774 -7 490 

          

Díjak, jutalékok és egyéb szerzési költségek - 5 056     -     6 114     -4 508 -548 

Egyéb működési költségek - 1 454     -     2 180     -1 668 214 

Egyéb ráfordítások -    936     -   624     -418 -518 

Működési költségek -   7 446     - 8 918     -6 594 -852 

          

Adózás előtti eredmény -233       2 338       1 774     -2 007     

        

Adóbevételek / (ráfordítások) -    168     -   267     -213 45 

Halasztott adó bevételek / (ráfordítások)   47     -     19     0 47 

          

Adózott eredmény -354       2 052       1 561     -1 915     

         

A jövőben eredménybe át nem sorolható egyéb 
átfogó jövedelem 

  -      - - - 

A jövőben eredménybe átsorolható egyéb átfogó 
jövedelem 

817     -     1 045     -     1 053     1 870 

Egyéb átfogó jövedelem 817     -     1 045     -     1 053     1 870 

               

Teljes átfogó jövedelem           463             1 007                508     -         45    

 

 

                         
2 Számviteli politika változás és hibás besorolás miatt újraközzétett adatok, lsd. 3.2-es pont. 



 

  6 

Konszolidált átfogó jövedelem kimutatás – kumulált adatok folytatás  

(adatok millió forintban) 

   2019 
Q1-Q3 (A)  

 2018  
Q1-Q4 (B)  

2018 
Q1-Q3 (C) 

Változás 
(A)-(c) 

A Társaság tulajdonosaira jutó adózott eredmény -    350      2 052             1 561 -1 911 

Ellenőrzést nem biztosító részesedésekre jutó 
adózott eredmény 

     -       4       - -       -4 

Adózott eredmény -354       2 052         1 561 -     1 915     

          

A Társaság tulajdonosaira jutó teljes átfogó 
jövedelem 

467      1 007               508   -41 

Ellenőrzést nem biztosító részesedésekre jutó teljes 
átfogó jövedelem 

-   4       -  - -4 

Teljes átfogó jövedelem  463       1 007          508     -     45     

          

Társaság tulajdonosaira jutó egy részvényre 
jutó eredmény 

        

Egy részvényre jutó eredmény– alap (Ft) -3,7        24,2        19,0     -23 

Egy részvényre jutó eredmény– hígított (Ft) -3,7        24,2        19,0     -23 

          

Ellenőrzést nem biztosító részesedésekre jutó 
egy részvényre jutó eredmény 

        

Egy részvényre jutó eredmény– alap (Ft)   -       -             -       - 

Egy részvényre jutó eredmény– hígított (Ft)   -       -             -       - 

 

Az egy részvényre jutó eredmény számításához felhasznált átlagos részvények 

száma: 

Dátum 
Kibocsátott 

törzsrészvény 
(db) 

Saját 
részvények 

(db) 

Forgalomban lévő 
törzsrészvények 

száma (db) 

Napok 
száma 

Súlyozott átlag 

2018.12.31       94 428 260     -714 006        93 714 254     95     49 187 039 

2019.04.05 94 428 260     - 94 428 260     178 61 568 609     

2019.09.30       94 428 260     -   94 428 260     273     94 179 796 
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Konszolidált átfogó jövedelem kimutatás – egyedi negyedéves adatok  
(adatok millió forintban) 
 

  
2019Q3 

(A) 
2019Q2 

(C) 
2019Q1 

(D) 
2018Q3 

(B) 
Változás 
(A)-(B) 

Biztosítási díjak 6 824 7 008 6 278 5 729 1 095 

Meg nem szolgált díjak tartalékváltozása 159 -210 -521 263 -104 

Bruttó megszolgált díj 6 983 6 798 5 757 5 992 991 

Viszontbiztosítóknak átadott megszolgált díj -1 506 -1 451 -1 346 -1 602 96 

Biztosítási díjak, nettó 5 477 5 347 4 411 4 390 1 087 

            

Díj -és jutalékbevételek befektetési szerződésekből 37 33 23 29 8 

Viszontbiztosítótól járó jutalék és 
nyereségrészesedés 

440 310 655 554 -114 

Befektetések bevétele 3 014 1 273 3 593 1 035 1 979 

Tőkemódszerrel elszámolt befektetések hozama 
(nyereség) 

84 86 73 87 -3 

Egyéb működési bevételek 209 207 205 191 18 

Egyéb bevételek 3 784 1 909 4 549 1 896 1 888 

            

Bevételek összesen    9 261          7 256        8 960        6 286        2 975     

            

Kárfizetések és szolgáltatások, valamint 
kárrendezési költségek 

-4 829 -4 232 -4 302 -3 622 -1 207 

Kármegtérülések viszontbiztosítóktól 803 642 847 742 61 

Biztosítástechnikai tartalékok és befektetési 
egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítási 
tartalékok nettó állományváltozása 

-1 790 -1 371 -2 346 -754 -1 036 

Befektetések ráfordítása -75 -1 108 -152 -54 -21 

Befektetési szerződésekhez kapcsolódó 
kötelezettségek valós érték változása 

-134 -61 -156 -48 -86 

Beágyazott derivatívákhoz kapcsolódó eszközök és 
kötelezettségek valós érték változása 

0 0 0 0 0 

Befektetési ráfordítások, tartalékváltozások 
és szolgáltatások, nettó 

-6 025 -6 130 -6 109 -3 736 -2 289 

            

Díjak, jutalékok és egyéb szerzési költségek -1 843 -1 598 -1 615 -1 471 -372 

Egyéb működési költségek -440 -486 -528 -505 61 

Egyéb ráfordítások -675 -130 -131 -102 -573 

Működési költségek -2 958 -2 214 -2 274 -2 078 -880 

            

Értékesítésre tartott eszközök eredménye 0 0 0 0 0 

            

Adózás előtti eredmény       278     -    1 088           577           472     -      194     

            

Adóbevételek / (ráfordítások) -69 -26 -73 -66 -3 

Halasztott adó bevételek / (ráfordítások) 47 -4 4 0 47 

            

Adózott eredmény       256     -    1 118           508           406     -      150     

            

A jövőben eredménybe át nem sorolható egyéb 
átfogó jövedelem 

0 0 0 0 0 

A jövőben eredménybe átsorolható egyéb átfogó 
jövedelem 

-209 1 175 -149 -540 331 

Egyéb átfogó jövedelem -209 1 175 -149 -540 331 

            

Teljes átfogó jövedelem         47               57           359     -     134            181     
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Konszolidált átfogó jövedelem kimutatás – egyedi negyedéves adatok folytatás  
(adatok millió forintban) 
 

  
2019Q3 

(A) 
2019Q2 

 (D) 
2019Q1 

(C)  
 2018Q3 

(B)  
Változás 
(A)-(B) 

A Társaság tulajdonosaira jutó adózott 
eredmény 

258 -1 117 509 406 199 

Ellenőrzést nem biztosító részesedésekre jutó 
adózott eredmény 

-2 -1 -1 0 -352 

Adózott eredmény       252     -  1 118           508             406     -      153     

           

A Társaság tulajdonosaira jutó teljes átfogó 
jövedelem 

49 58 360 -134 -287 

Ellenőrzést nem biztosító részesedésekre jutó 
teljes átfogó jövedelem 

-2 -1 -1 0 465 

Teljes átfogó jövedelem         47             57           359     -      134            181     
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Konszolidált pénzügyi helyzet kimutatás (adatok millió forintban) 

 

ESZKÖZÖK 
2019.  

szeptember 
30.(A) 

2018.  
december 

31. (B) 

2018.  
szeptember 

30. (C) 

Változás  
(A)-(C) 

Immateriális javak 698 802 835 -137 

Ingatlanok, gépek és berendezések 102 81 75 27 

Lízing eszközök 115 128 0 115 

Halasztott adó követelések 524 496 515 9 

Halasztott szerzési költségek 2 762 2 603 2 186 576 

Viszontbiztosító részesedése a 
biztosítástechnikai tartalékokból 

4 935 4 905 4 992 -57 

Tőkemódszerrel elszámolt befektetések 367 465 379 -12 

Értékesíthető pénzügyi eszközök 27 798 27 501 26 232 1 566 

Befektetési egységekhez kötött (unit-linked) 
életbiztosítások szerződői javára végrehajtott 
befektetések 

69 032 65 277 68 279 753 

Pénzügyi eszközök – befektetési szerződések 3 867 3 681 3 717 150 

Pénzügyi eszközök - határidős ügyletek 9 0 1 8 

Követelések biztosítási kötvénytulajdonosoktól 1 920 2 520 2 217 -297 

Követelések biztosításközvetítőktől 411 479 333 78 

Viszontbiztosítási ügyletekből származó 
követelések 

128 114 262 -134 

Egyéb eszközök és elhatárolások 332 269 247 85 

Egyéb követelések 890 285 473 417 

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek 2 248 1 300 1 820 428 

Eszközök összesen       116 138        110 906         112 563     3 575 

  
    

KÖTELEZETTSÉGEK         

Biztosítástechnikai tartalékok 20 702 18 148 17 319 3 383 

Biztosítástechnikai tartalékok a befektetési 
egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítás 
szerződői javára 

69 032 65 277 68 278 754 

Befektetési szerződések 3 867 3 681 3 717 150 

Pénzügyi kötelezettségek - határidős ügyletek 0 8 4 -4 

Kölcsönök és pénzügyi viszontbiztosítás 559 968 1 091 -532 

Viszontbiztosításból származó kötelezettségek 1 715 1 674 1 703 12 

Kötelezettségek biztosítási 
kötvénytulajdonosokkal szemben 

804 673 622 182 

Kötelezettségek biztosításközvetítőkkel 
szemben 

440 656 385 55 

Lízing kötelezettségek 123 130 0 123 

Egyéb kötelezettségek és céltartalékok 3 845 2 291 2 633 1 212 

Tőketulajdonosokkal szembeni kötelezettség 60 8 8 52 

Kötelezettségek összesen       101 147        93 514           95 760     5 387 

  
    

NETTÓ ESZKÖZÖK      14 991    17 392           16 803     -     1 812     

  
    

SAJÁT TŐKE         

Jegyzett tőke 3 116 3 777 3 777 -661 

Tőketartalék 7 480 9 599 9 517 -2 037 

Egyéb tartalékok 107 -710 -719 826 

Eredménytartalék 4 287 4 721 4 228 59 

A Társaság tulajdonosaira jutó saját tőke        14 990          17 387           16 803     -     1 813     

Ellenőrzést nem biztosító részesedések 1 5 0 1 

Saját tőke összesen         14 991          17 392           16 803     -     1 812     
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Konszolidált saját tőke-változás kimutatás 2019 Q1-Q3 (adatok millió forintban)  

 

  
Jegyzett 

tőke 
Tőke-tartalék 

Saját 

részvény 

Egyéb 

tartalékok 

Eredmény-

tartalék 

A Társaság 

tulajdonosaira 

jutó saját tőke 

Ellenőrzést 

nem biztosító 

részesedések 

Saját tőke  

összesen 

Egyenleg  2018. december 31-én 3 777 9 599 0 -710 4 721 17 387 5 17 392 

                  

Teljes átfogó jövedelem                 

Egyéb átfogó jövedelem - - - 817 0 817 0 817 

Tárgyévi nyereség - - - 0 -350 -350 -4 -354 

                  

IFRS 16 sztenderd változás tőkehatása - - - 0 -7 -7 0 -7 

                  

Tőketulajdonosokkal folytatott 
tranzakciók, közvetlenül a saját 
tőkében elszámolva 

        

Tőkecsökkentés -661 -2 194 0 0 -150 -3 005 0 -3 005 

Saját részvény értékesítés 
(részvényopciók) 

- 75 -  -  73 148 - 148 

         

Egyenleg 2019. június 30-án       3 116                  7 480                -                    107             4 287                14 990                      1                14 991     
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Konszolidált saját tőke-változás kimutatás 2018 Q1-Q3 (adatok millió forintban)  

 

  
Jegyzett 

tőke 
Tőke-tartalék 

Saját 
részvény 

Egyéb 
tartalékok 

Eredmény-
tartalék 

A Társaság 
tulajdonosaira 

jutó saját 
tőke 

Ellenőrzést 
nem 

biztosító 
részesedések 

Saját tőke  
összesen 

Egyenleg  2017. december 31-én 2 852 2 479 -250 334 3 600 9 015 - 9 015 

                  

Teljes átfogó jövedelem                 

Egyéb átfogó jövedelem - - - -1 053 - -1 053 - -1 053 

Tárgyévi nyereség - - - - 1 561 1 561 - 1 561 

                  

Tőketulajdonosokkal folytatott 
tranzakciók, közvetlenül a saját tőkében 
elszámolva 

                

Saját részvény bevonás -14 -236 250 - - - - - 

Tőkeemelés 939 7 274 -  -  -  8 213 -  8 213 

Osztalék fizetés -  -  -  -  -933 -933 -  -933 

                  

Egyenleg  2018. június 30-án      3 777           9 517       -       -            719             4 228                16 803                        -                  16 803     
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Konszolidált cash flow kimutatás (adatok millió forintban)  
 

  2019 Q1- Q3 2018  Q1-Q4 2018 Q1- Q3 

Adózott eredmény - 350 2 053 1 561 

Módosító tételek:      

Értékcsökkenés és amortizáció 307 385 235 

Terven felüli értékcsökkenés, kivezetett eszközök 4 14 5 

Eszközök értékesítésének eredménye 268 136 36 

Részvény alapú juttatások 8 -103 -46 

Árfolyamváltozások 1 063 -3 4 

Tőkemódszerrel elszámolt vállalatok eredménye -243 -366 -280 

Halasztott adó -28 19 - 

Jövedelemadó ráfordítások 168 267 213 

Kapott kamat -488 -572 -351 

Derivatívák eredménye -17 4 -1 

Céltartalékképzés 525 66 - 

Kisebbségi részesedések eredménye -4 - - 

Kamatráfordítás 21 45 35 

Működő tőke elemeinek változása:      

Halasztott szerzési költségek növekedése/csökkenése 
(-/+) 

-159 -307 110 

Befektetési egységekhez kötött (unit-linked) 

életbiztosítások szerződői javára végrehajtott 
befektetések növekedése/ csökkenése (-/+) 

-3 756 3 518 480 

Pénzügyi eszközök – befektetési szerződések 
növekedése/ csökkenése (-/+) 

-186 245 245 

Biztosítási ügyletekből származó és egyéb 
követelések növekedése/ csökkenése (-/+) 

118 82 129 

Viszontbiztosító részesedésének növekedése/ 
csökkenése a biztosítástechnikai tartalékokból (-/+) 

-30 -257 -345 

Egyéb eszközök és aktív időbeli elhatárolások 
növekedése/ csökkenése (-/+) 

-65 -44 -23 

Biztosítástechnikai tartalékok növekedése/ 
csökkenése (+/-) 

2 033 1 441 786 

Biztosítási ügyletekből származó kötelezettségek 
növekedése/ csökkenése (+/-) 

-44 39 -255 

Befektetési szerződések növekedése/ csökkenése 
(+/-) 

186 -245 -245 

Biztosítástechnikai tartalékok növekedése/ 
csökkenése a befektetési egységekhez kötött (unit-
linked) életbiztosításból adódóan (+/-)   

3 756 -3 518 -480 

Egyéb kötelezettségek növekedése/ csökkenése (+/-) 1 094 -240 110 

Tőketulajdonosokkal szembeni kötelezettség 
növekedése/ csökkenése (+/-) 

52 - - 

Fizetett jövedelemadók -227 -221 -97 

Működési tevékenységből származó cash flow-k               4 008                2 438                   1 827     
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Konszolidált cash flow kimutatás folytatás (adatok millió forintban)  

Befektetési tevékenységből származó cash 
flow-k 

2019 Q1-Q3 2018 Q1-Q4 2018 Q1- Q3 

Adósságinstrumentumok beszerzései (-) -15 480 -16 307 -10 761 

Adósságinstrumentumok eladásai (+) 15 337 7 594 3 587 

Tőkeinstrumentumok beszerzései (-) 0 -4 107 -4 107 

Tárgyi eszközök és immateriális eszközök beszerzései 
(-) 

-179 -264 -186 

Tárgyi eszközök és immateriális eszközök eladása 
(+) 

1 11 7 

Határidős ügyletek eredménye -1 - - 

Ellenőrzést nem biztosító részesedések által 
leányvállalatban jegyzett tőke 

- 5 - 

Kapott kamat 346 759 192 

Kapott osztalék 342 253 253 

Befektetési tevékenységből származó cash 
flow-k 

                 366     -         12 056     -        11 015     

       

Finanszírozási tevékenységből származó cash 
flow-k 

     

Kölcsönök felvétele 154 609 514 

Lízing törlesztése és kamata -50 -54 - 

Kölcsönök és kamataik törlesztése -609 -918 -697 

Saját részvény értékesítés (részvényopciók) - 82 - 

Dolgozói részvényopció lehívásán realizált 
tőkekülönbözet 

75 - - 

Tőkeemelés - 8 213 8 213 

Fizetett osztalék - -925 -925 

Tökecsökkentés -3 006 - - 

Finanszírozási tevékenységből származó cash 
flow-k 

-    3 436                  7 007                7 105     

      

Árfolyamváltozások hatásai  10 28 20 

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek 
nettó növekedése/csökkenése (+/-) 

                 948     -           2 583     -          2 063     

        

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek 
az időszak elején 

              1 300                  3 883                 3 883     

        

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek 
az időszak végén 

              2 248                  1 300                 1 820     
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3. A számviteli politika változásai 

A 2019. január 1-jével kezdődő üzleti évének vonatkozásában a következő 
új, kötelező standardok váltak alkalmazandóvá, melyek hatását, amennyiben 

jelentős a pénzügyi kimutatásokra az alábbiakban ismertetjük:  

 IFRS 16 Lízingek (alkalmazás: 2019.01.01) – lsd. 3.1-es pont. 

Az alábbi standardváltozások nincsenek jelentős hatással a Társaság 

pénzügyi kimutatásaira: 

 A 2015-2017 ciklus IFRS módosításai az IFRS 3 Üzleti kombinációk, az 

IFRS 11 Közös szerveződések, az IAS 12 Nyereségadók és az IAS 23 

Hitelfelvételi költségek standardokat érintik. 

 IFRS 9 módosítása: Előlegfizetés negatív kompenzációval 

 IFRS 10 és IAS 28 módosítása: Mentesség a tőkemódszer alkalmazása 

alól 

 IAS 19 módosítás: Terv módosítása, korlátozása vagy elszámolása 

 IAS 28 módosítása: Hosszú lejáratú érdekeltség társult és közös 

vezetésű vállalat esetében  

3.1 IFRS 16 Lízingek standard hatása a pénzügyi kimutatásokra 

A Biztosító megvizsgálta a 2019. január 1-től életbe lépő lízing standard 

várható hatásait a pénzügyi kimutatásokra. 

Az IFRS 16 alapján a lízing definícióját kell részletesen megvizsgálni annak 

eldöntésére, hogy mit kell megjeleníteni a pénzügyi kimutatásokban.  

Az alábbi négy ismérvnek együttesen kell megfelelni egy bérleti 

szerződésnek ahhoz, hogy az IFRS 16 szerinti lízingszerződésnek tekintsük: 

- az eszköz azonosítható 

- a lízingbe vevőnek joga van lényegileg az összes használatból eredő 

gazdasági haszon megszerzésére 

- a lízingbe vevő irányítja az eszköz használatát 

- a szerződés lízingszerződés vagy tartalmaz lízinget. 

A standard egyszerűsítési lehetőséget fogalmaz meg a rövid távú lízingek (12 

hónapnál rövidebb időtartam vásárlási opció nélkül) és a kis értékű eszközök 

kapcsán. 

A lízingbe vevőnek a pénzügyi kimutatásiban meg kell jelenítenie a használati 

jogot megtestesítő értékcsökkenő eszközt, valamint a kötelezettség oldalon 

egy lízingfizetésekre vonatkozó kötelmet. Míg az eredményoldali 
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elszámolásokban az értékcsökkenést és a kamat komponenst együttesen 

ráfordításként kell megjeleníteni. 

A biztosító a következő lízingszerződéseket azonosította, melyeket 

részletesen is megvizsgált: 

- szoftverek bérlete 

- szerverek bérlete 

- irodai berendezések (pl. nyomtatók) bérlete 

- irodabérlet 

A szoftverek bérlete esetében a lízingbe vevő az IFRS 16.4-es pontja alapján 

választhat, hogy nem alkalmazza a standard követelményeit és a 

továbbiakban is költségként számolja el a bérlettel járó kiadásokat. A 

Társaság él ezzel a kitétellel a jövőben és a szoftverbérleteket operatív 

lízingként kezeli. 

A szerverek bérlete kapcsán a definíció több pontját teljesíti a hatályos 

szerződés. Azonban mivel a szerverkapacitást a Társaság egy olyan 

szerverparkban bérli, ahol nem az összes kapacitást teszi ki a biztosító által 

igénybevett rész, illetve a szerverek nem konkrétan beazonosíthatók vagy 

leválaszthatók, ezért az IFRS 16:B20 pontja szerint a szerverek bérlete nem 

teljesíti a pénzügyi lízing összes feltételét, vagyis a Társaság operatív 

lízingként kezeli a továbbiakban. 

A nyomtatók és egyéb irodai berendezések esetén a Társaság azonosított 

szerződéseket, melyekre teljesülnek a lízing definíció feltételei. Ezen 

szerződések esetében a Társaság élni kíván a kisértékű lízingek 

egyszerűsítésével, mivel ezen szerződésekben azonosított lízingeszközök 

értéke nem jelentős összegű. 

Az irodabérlet esetében (az IFRS 16:13-15 alapján) le kell választani a 

bérleti szerződéshez kapcsolódó komponenseket, mint az üzemeltetési díj 

vagy egyéb szolgáltatási díjak, ezen komponensek költségként 

elszámolhatóak. 

Az egyéb komponensek leválasztása után a bérleti díj szerződés teljesíti a 

lízing definíció feltételeit, így a Társaság által bérelt központi iroda pénzügyi 

lízingnek minősül az IFRS 16 szerint. A lízingeszköz értéke a lízingkifizetések 

diszkontált jelenértéke lesz, melyet a Társaság a szerződés élettartama alatt 

lineárisan értékcsökkent.  

A standard értelmében visszamenőleges alkalmazás szükséges. A standard 

visszamenőleges alkalmazásának hatása a 2019. évi nyitó saját tőkére 7 

millió forint. 
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3.2 Biztosítási szerződések besorolása 

A Csoport 2018 végén a biztosítási szerződések besorolása tekintetében a 

számviteli politika módosítása mellett döntött.  

Az eddig érvényben lévő számviteli politika szerint a biztosítási kockázat 

jelentőségének meghatározásához minden egyes szerződés esetén 

meghatározásra került, hogy a kezdeti biztosítási kockázat (vagyis valamely 

kockázati esemény szerződéskötést követő pillanatban történő 

bekövetkezésekor kifizetésre kerülő összeg és a szerződéskötéskor befizetett 

összeg különbsége) milyen mértékben haladta meg a kezdeti éves díj és a 

kezdeti eseti befizetések összegét. A Csoport jelentősnek minősítette a 

kockázatot, ha az meghaladta az 5 százalékos mértéket. A jelentős 

biztosítási kockázatot tartalmazó szerződések biztosítási szerződésként 

kerültek elszámolásra.  A feltételt nem teljesítő szerződések esetén első 

szinten, ha volt kezdeti eseti díjfizetés, szétválasztásra kerültek a folyamatos 

és az eseti díjfizetéshez kapcsolódó komponensek; ez utóbbiak befektetési 

szerződésként kerültek elszámolásra. A folyamatos díjfizetéshez kapcsolódó 

komponens vonatkozásában a fent leírt tesztet a Csoport ismételten 

elvégezte. Amennyiben a teszt eredménye az lett, hogy a biztosítási kockázat 

jelentős, úgy a komponens biztosítási, ellenkező esetben befektetési 

szerződésként került elszámolásra. 

A Csoport egyik meghatározó 2017-től értékesített egyszeri díjas unit-linked 

biztosítási terméke esetében a fenti biztosítási kockázat az egyszeri díj 5 

százaléka (legfeljebb 1 millió forint), vagyis az eddigi számviteli politika 

értelmezése szerint az adott termék szerződéseinek legnagyobb része 

befektetési szerződésnek minősült volna. A 2017-es konszolidált pénzügyi 

kimutatásaiban a Társaság a szabályt nem megfelelően értelmezte, mivel a 

szóban forgó termék esetén a pontosan 5 százalék kockázatot tartalmazó 

szerződéseket biztosítási szerződésnek minősítette. Ezáltal a 2017-es 

konszolidált pénzügyi kimutatások nem feleltek meg a hatályos számviteli 

politikának, a megfelelő konszolidált átfogó jövedelem-kimutatás és 

konszolidált pénzügyi kimutatás sorok újra közzétételre kerülnek a 2018. évi 

konszolidált pénzügyi kimutatásokban. 

Annak érdekében, hogy a Csoport díjbevételei jobban összehasonlíthatóvá 

váljanak a versenytársak díjbevétel adataival, akik pénzügyi kimutatásaikat a 

magyar számviteli törvény szerint készítik el, a Társaság 2018. év végével a 

számviteli politikájának módosításáról döntött.  

A Csoport döntése alapján 2018 végétől a fenti számviteli politikában a 

„meghaladta az 5 százalékos mértéket” kifejezést az „eléri az 5 százalékos 

mértéket” kifejezésre módosítja, mivel a Biztosító véleménye alapján a 

pontosan 5%-os kockázat már jelentős lehet az IFRS 4 kitételei szerint. Ezen 
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kívül a csoport pontosította az egyszeri díjas szerződések esetében a 

számviteli politikát, ahol az egyszeri díjat a kockázati többletszolgáltatással 

veti össze a biztosítási összeg helyett.  

A számviteli politika módosítás hatásaként a közzétett pénzügyi kimutatás 

sorok a fent leírt hibahatás mellett tartalmazzák a módosítás hatásait is. A 

számviteli politika módosítás a tőkére és az eredményre nincs hatással. 
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4. A Kibocsátó pénzügyi helyzetének bemutatása – a 2019. évi 

az EU által befogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási 
standardok (IAS 34) alapján készített konszolidált, nem 

auditált adatai 

A Kibocsátó és konszolidációba bevont vállalatai, melyek együtt a CIG 
Csoportot alkotják, befektetési egységhez kötött életbiztosítás, kockázati, 
vegyes életbiztosítás, egészségbiztosítás, nyugdíjbiztosítás, kiegészítő 

balesetbiztosítás, illetve általános biztosítás, azon belül elsősorban casco, 
vállalkozói vagyon- és felelősségbiztosítás, fuvarozói felelősség és kezesi 

biztosítás értékesítésével foglalkoznak.  

2019 első három negyedévében a Csoport bruttó díjbevétele 20 110 
millió forint volt, míg 2018 első három negyedévben a bevétel 18 358 

millió forint volt. Ebből 9 929 millió forint a befektetéshez kötött 
életbiztosítások (melyből 3 564 millió forint nyugdíjbiztosítás), 2 432 
millió forint a hagyományos életbiztosítások (ebből 820 millió forint 

nyugdíjbiztosítás), 283 millió forint az egészségbiztosítások és 7 466 
millió forint a nem-életbiztosítások bruttó díjbevétele. 

A nem-életbiztosítások 7 466 millió forint díjbevételt termeltek 2019-ben, ez 

9 százalékos növekedést jelent az összehasonlító periódushoz (6 840 millió 
forint) képest. Ebből a felfüggesztéssel érintett olasz kezesi termék 
díjbevétele 1 428 millió forint volt. Az életbiztosítási portfolióban az 

értékesített szerződések első éves díjaiból származó bruttó díjbevétel 2 109 
millió forint, ami 33%-kal több mint az előző év azonos időszakának (1 587 

millió forint) bevétele. A megújításokból származó 2019. első három 
negyedévnyi bruttó díjbevétel 7 628 millió forint, szemben a 2018. év 7 317 
millió forintjával, a megújítási díjak 4%-kal növekedtek. Az eseti/egyszeri 

díjak a 2018. évi első három negyedéves eseti/egyszeri díjbevételénél 11%-
kal többet, 2 907 millió forintot értek el, döntően a befektetési egységhez 

kötött életbiztosításokhoz kapcsolódóan. A teljes 12 644 millió forintos 
életbiztosítási szegmens IFRS szerinti díjbevételén belül az eseti/egyszeri 

díjak aránya 23 százalékos.  

A meg nem szolgált díjak tartalékváltozása 2019. évben 572 millió forint 
(ráfordítás), míg a viszontbiztosítónak átadott megszolgált díj összege 4 303 
millió forint volt. A viszontbiztosítónak átadott díj 9%-kal csökkent 2018 első 

három negyedévéhez képest, elsősorban a nem élet szegmensnek 
köszönhetően. 

A Csoport által értékesített azon befektetési egységekhez kötött élet-

biztosításokat, amelyek az EU IFRS-ek alapján nem minősülnek biztosítási 
szerződésnek, a Csoport befektetési szerződésnek minősíti. A befektetési 
szerződésekhez kapcsolódóan a Kibocsátónak az időszakban 93 millió forint 

díj- és jutalékbevétele keletkezett. 
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A viszontbiztosítótól járó jutalék és nyereségrészesedések értéke 1 405 millió 

forint volt 2019 első három negyedévében, 26%-kal kevesebb, mint a 
megelőző évben, mely elsősorban a nem-élet szegmens kedvezőtlen 

káralakulásával magyarázható főleg vagyon és felelősség termékvonalakon. 

Az egyéb működési bevételek (621 millió forint) legjelentősebb tétele a 
Kibocsátó eszközalap kezelésből származó bevétele (524 millió forint), mely 

13%-kal csökkent az összehasonlító periódushoz képest. Ezen eszközalap-
kezelési bevételek jelentős része a Biztosító 2016-ig értékesített termékeihez 
kapcsolódik, melyek esetében a meglevő állomány fogyásával párhuzamosan 

csökkenek az eszközalap-kezelési bevételek. 

A ráfordítások között az egyik legjelentősebb tétel a kárfizetések és 
szolgáltatások, valamint a kárrendezési költségek (együttesen 13 363 millió 

forint), mely ráfordítást csökkenti a viszontbiztosítóktól származó 
kármegtérülés 2 292 millió forint értékben. A nettó kárráfordítás 6%-kal 

növekedett az előző év azonos időszakához képest, mely több hatás 
eredménye. A unit-linked visszavásárlások is emelkedtek az összehasonlító 
periódushoz képest, míg a nem-élet szegmensben a lakossági casco, 

szállítmány és kezesi ágazatokban is nagyobb volt a kárráfordítás mint 2018 
első három negyedévben. 

A Csoport olaszországi határon átnyúló kezesi biztosításai esetében öt ügyfél 

részére kiállított biztosítási kötvények tekintetében lehívási kérelem érkezett 
az EMABIT-hoz a kedvezményezett – az olaszországi szerencsejátékok 
felügyeletét ellátó – Vám és Monopólium Ügynökség (ADM) részéről. A 

szerződéses kötelezvények összértéke 12,8 millió euró. A szakértők legjobb 
becslése a károk várható értékére (amely tartalmazza a várható kár-

kifizetéseket, ügyvédi és szakértői költségeket) 1 227 millió forint. 2019 
szeptemberében a Biztosító tudomására jutott, hogy az olasz kezesi 
termékek mögött nem rendelkezik érvényes viszontbiztosítási szerződéssel, 

amely további 525 millió forint várható veszteséget jelent. A várható 
veszteségre képzett tartalékot a Társaság a negyedéves jelentésben a 

céltartalékok között mutatja ki. Az olasz kezesi termék tekintetében a 
Csoport nettó vesztsége (a várható megtérülésekkel és jutalék-
visszaírásokkal csökkentve) az első három negyedévben 1 296 millió forint. 

A mérlegkészítés és a jelentés nyilvánosságra hozatala között a fenti 
kártartalékból kifizetésre került az ADM, mint kedvezményezett részére 478 
millió forint a legnagyobb káreseményre. A további négy kárügyben a 

kárrendezés továbbra is folyamatban van. 

A nettó tartalékváltozások állományváltozása 5 507 millió forint, mely a 
következő tartalékváltozások eredménye. 3 759 millió forint kapcsolódik a 

befektetési egységekhez kapcsolt életbiztosítási tartalékok növekedéséhez. A 
matematikai tartalék +1 021 millió forinttal, az életbiztosítási ügyfelek 
bónuszkifizetéseire képzett biztosítástechnikai tartalék +63 millió forinttal, az 

eredménytől függő díj-visszatérítési tartalék +199 millió forinttal növekedett. 
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Csökkent az eredménytől független díj-visszatérítési tartalék 60 millió 

forinttal, míg a törlési tartalékok a kintlévőségek csökkenésével 
párhuzamosan 421 millió forinttal csökkentek. A nettó függőkár tartalékok 

975 millió forinttal növekedtek, elsősorban az olasz kezesi termékcsoportban 
bekövetkezett nagy károk jelentős összegű tartalékképzése miatt, mellyel 

párhuzamosan a kezesi tartalékok feloldásra kerültek (29 millió forint 
értékben). 

A Kibocsátó összes működési költsége összesen 7 446 millió forint volt 2019-
ben, amelyből 5 056 millió forint a fizetett díj, jutalék és egyéb szerzési 

költség, 1 454 millió forint egyéb működési költség, és 936 millió forint 
egyéb ráfordítás. A szerzési költségek összességében növekvő tendenciát 

mutatnak, amelynek elsődleges oka, hogy az élet szegmensben az új 
értékesítések 47%-kal nőttek az előző év azonos időszakához képest, míg a 
nem-élet szegmensben a díjbevételek 9%-kal magasabbak az első félévben, 

mint az összehasonlító periódusban. Az egyéb működési költségek 13%-kal 
(214 millió forinttal) csökkentek az előző év hasonló időszakához képest 

(2018-ban 1 668 millió forint), elsősorban a bér jellegű költségek csökkenése 
miatt. Az egyéb ráfordítások volumene (936 millió forint) 518 millió forintal 
magasabb, mint az összehasonlító periódusban (418 millió forint), ennek oka 

az olasz kezesi állomány viszontbiztosításának hiányából fakadóan várható 
veszteségekre képzett céltartalék.  

A befektetési eredmény 2019 első három negyedévében 6 545 millió forint 

nyereség, mely az alábbiakban részletezett tényezők együttes eredménye. 

A unit-linked hozam 6 891 millió forint nyereség. Az idei harmadik negyedév 
alatt egy magas volatilitással jellemezhető, sávos kereskedést figyeltünk meg 

az eszközosztályok tekintetében, a főbb eszközosztályok helyi devizában 
mérve változatlan vagy negatív teljesítménnyel zárták az időszakot. A fejlett 
részvény piacok 0,66%-os emelkedéssel zártak, míg a fejlődő társaik 4,15%-

kal értékelődtek le. A kötvényhozamok a harmadik negyedévben nem 
változtak számottevően, a növekedési félelmek és enyhébb inflációs 

várakozások szülte lazább monetáris politika időszakában. A nyersanyagok 
vegyesen teljesítettek, az energiahordozók és mezőgazdasági termékek 
leértékelődtek, míg a reálhozamok zuhanásából profitáltak a nemesfémek, 

ami kedvezett az árupiaci eszközalapjainknak. A kereskedelmi háború 
tekintetében további pozitív fejleményeket vár a piac, valamint a főbb 

régiókban mind a fiskális, mind a monetáris politika lazább ütemre váltott, 
ami nagyon kedvező környezetet teremtett a kockázatos eszközök számára. 

Unit-linket portfolióink is a fentieknek megfelelően teljesítettek, legjobb 
hozammal a Metallicum Árupiaci Eszközalapok és a Globális Fejlett Piaci 
Részvény Eszközalapok zárták az időszakot. A forint árfolyama a második 

negyedévben tovább gyengült, ami hozzájárult a unit-linked portfoliók pozitív 
hozamához. 
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A befektetési eredményre negatív hatással volt a pénzügyi viszontbiztosítás 

kamatráfordítása (-18 millió forint értékben). A Kibocsátó saját befektetésein 

elért hozama 729 millió forint nyereség volt 2019 első három negyedévében. 

Az MKB-Pannónia Alapkezelőből a Csoportra jutó eredmény a Tőkemódszerrel 
elszámolt befektetések hozama soron jelenik meg, mely 2019. évben 243 

millió forint nyereség, 37 millió forinttal kevesebb, mint az összehasonlító 
periódusban. 

Az adózás előtti eredmény mindezekre tekintettel 233 millió forint veszteség, 
a 2018. évi első három negyedéves adózás előtti eredménynél (1 774 millió 

forint nyereség) 2 007 millió forinttal alacsonyabb. A visszaesés két jelentős 
oknak köszönhető. Egyrészt a nem-élet szegmensben az olasz határon 

átnyúló kezesi biztosítások kapcsán bekövetkezett veszteségeknek (1.296 
millió forint értékben). Másrészt a Konzum részvények bevonásán realizált 1 
056 millió forint árfolyamveszteségnek, mely az egyéb átfogó eredményben 

részben ellentételeződött, így a tőkehatása kisebb (725 millió forint). Az 
adózás előtti eredmény az egyszeri hatások nélkül 345 millió forinttal 

haladná meg az összehasonlító periódus eredményét, vagyis 2 119 millió 
forint lenne. 

Az adózott eredmény - 354 millió forint, 1 915 millió forinttal kevesebb, mint 

a 2018-as azonos időszak adózott eredménye.  

Az egyéb átfogó jövedelem 18 millió forint halasztott adó ráfordítást és az 
értékesíthető pénzügyi eszközök 835 millió forintos valós érték növekedését 
tartalmazza, mely a Konzum részvények kivezetéséig elszámolt nem realizált 

árfolyamveszteségéből (-331 millió forint), a Konzum részvény kivezetésén 
realizált egyéb átfogó jövedelem növekedéséből (+1056 millió forint), az 

OPUS részvények 2019.06.30 óta elszámolt nem realizált árfolyam-
veszteségéből  (-394 millió forint), illetve a magyar államkötvények 504 
millió forintos nem realizált árfolyamnyereségéből adódik. A teljes átfogó 

jövedelem így 2019 első három negyedévben 463 millió forint nyereség.  

A Kibocsátó mérlegfőösszege 116 138 millió forint, pénzügyi helyzete stabil, 
kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett. A saját tőke nagysága 2019. 

szeptember 30-án 14 991 millió forint.  
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5. Vezetői beszámoló 

A Társaság 2019 első három negyedévben az élet szegmensben az előző év 
hasonló időszakához képest 47 százalékkal magasabb, 3 201 millió forint 

éves állománydíjú biztosítási szerződést értékesített, amelyből 2 093 millió 
forint befektetési egységhez kötött életbiztosítás, 1 108 millió forint 
hagyományos és csoportos életbiztosítás. Az előző év hasonló időszakában az 

új értékesítés állománydíja 2 175 millió forint volt, ebből 1 737 millió forint 
befektetési egységhez kötött szerződéshez, 438 millió forint hagyományos és 

csoportos életbiztosításhoz kapcsolódott. A nem-élet szegmens esetében a 
nettó állományváltozás a portfoliótisztítás és a lakossági casco állomány 
kivezetése miatt 128 millió forint csökkenés, míg 2018-ban a csökkenés 263 

millió forint volt. 

Új értékesítés és állományváltozás 

Új értékesítések állománydíja - 
Élet szegmens (millió Ft) 

2019.09.30 2018.09.30 Változás Változás % 

(A) (B) (A - B) (A - B) / B 

Befektetéshez kötött életbiztosítások 2 093 1 737 356 20% 

Hagyományos és csoportos 
életbiztosítások 

1 108 438 670 153% 

Összes új értékesítés állománydíja 
élet  

              3 201                2 175         1 026 47% 

 

Nettó állományváltozás- Nem élet 
szegmens (millió Ft) 

2019.09.30 2018.09.30 Változás  Változás % 

(A) (B) (A - B)   (A - B) / B 

Általános biztosítások nettó 
állományfejlődése  

-128 -263 135 - 51% 

 

2019-es évben eladott életbiztosítási szerződések esetében a saját hálózat 
teljesítménye 20 százalékot, míg a független brókeri csatorna 28 százalékot, 

a banki csatorna 18 százalékot tett ki. Az újonnan alapított pénzügyi 
közvetítő leányvállalat 10 százalékot értékesített, míg az egyéb üzlet-
fejlesztés részaránya az új értékesítésben 24 százalék. Az egyéb 

üzletfejlesztés eredményét jelentős mértékben emelte a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. csoportos élet- és balesetbiztosítási szerződése. Ezen kívül 

több Takarékszövetkezet csoportos életbiztosítási szerződése, valamint a 
Nemzeti Közművekkel értékesített csoportos szerződések gyakoroltak 
jelentős hatást az új értékesítés volumenére. Az élet szegmensben az 

értékesítési csatornák diverzifikációjának hatásai már egyértelműen érezhető 
eredményt jelentenek az új szerzésre. 

Az általános biztosítások értékesítésének túlnyomó részét a brókeri csatorna 
produkálja. Az általános biztosítások esetében a nettó állományfejlődés 
kimutatásokban csak a rendszeres állománydíjas szerződések jelennek meg. 

A MABISZ a biztosítási piacra vonatkozó statisztikákat nem teszi közzé, így a 
Csoport tagvállalatainak piaci részesedéseire vonatkozó adatai nem 
elérhetőek.
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6. Működési szegmensek 

Szegmens információk 2019 Q1-Q3 (adatok millió forintban) 

ESZKÖZÖK 
CIG 

Életbiztosítási 
szegmens 

CIG Nem-
életbiztosítási 

szegmens 
Egyéb 

Módosító 
tételek a 
pénzügyi 

kimutatások 
levezetéséhez 

(konszolidáció) 

Összesen 

Immateriális javak 616 77 5 - 698 

Ingatlanok, gépek és berendezések 66 11 25 - 102 

Lízing eszközök 52 30 33 - 115 

Halasztott adó követelések 361 163 - - 524 

Halasztott szerzési költségek 1 248 1 514 - - 2 762 

Viszontbiztosító részesedése a biztosítástechnikai tartalékokból 254 4 681 - - 4 935 

Leányvállalatok 5 384 - - -5 384 - 

Tőkemódszerrel elszámolt befektetések 52 - - 315 367 

Értékesíthető pénzügyi eszközök 19 482 8 316 - - 27 798 

Befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítások szerződői 
javára végrehajtott befektetések 

69 032 - - - 69 032 

Pénzügyi eszközök – befektetési szerződések 3 867 - - - 3 867 

Pénzügyi eszközök - határidős ügyletek 6 3 - - 9 

Követelések biztosítási kötvénytulajdonosoktól 1 741 179 - - 1 920 

Követelések biztosításközvetítőktől 37 374 - - 411 

Viszontbiztosítási ügyletekből származó követelések 5 123 - - 128 

Saját részvény - - 109 -109 - 

Egyéb eszközök és elhatárolások 29 311 1 -9 332 

Egyéb követelések 758 114 17 1 890 

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek 1 178 993 77 - 2 248 

Kapcsolt követelések 382 - 249 -631 - 

Eszközök összesen 104 550 16 889 516 -5 817 116 138 
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KÖTELEZETTSÉGEK 
CIG 

Életbiztosítási 
szegmens 

CIG Nem-
életbiztosítási 

szegmens 
Egyéb 

Módosító 
tételek a 
pénzügyi 

kimutatások 
levezetéséhez 

(konszolidáció) 

Összesen 

Biztosítástechnikai tartalékok 12 635 8 067 - - 20 702 

Biztosítástechnikai tartalékok a befektetési egységekhez kötött (unit-
linked) életbiztosítás szerződői javára 

69 032 - - - 69 032 

Befektetési szerződések 3 867 - - - 3 867 

Pénzügyi kötelezettségek - határidős ügyletek - - - - 41 

Kölcsönök és pénzügyi viszontbiztosítás 559 - - - 559 

Viszontbiztosításból származó kötelezettségek 70 1 645 - - 1 715 

Kötelezettségek biztosítási kötvénytulajdonosokkal szemben 556 248 - - 804 

Kötelezettségek biztosításközvetítőkkel szemben 177 226 40 -3 440 

Kapcsolt kötelezettségek 245 23 575 -843 - 

Lízingkötelezettségek 58 34 31 - 123 

Egyéb kötelezettségek és céltartalékok 750 3 039 40 16 3 845 

Tőketulajdonosokkal szembeni kötelezettség 60 - - - 60 

 Kötelezettségek összesen  88 009 13 282 686 -830 101 147 

 

 NETTÓ ESZKÖZÖK  16 541 3 607 -170 -4 987 14 991 

 

 SAJÁT TŐKE            

Jegyzett tőke 3 116 1 060 23 -1 083 3 116 

Tőketartalék 10 346 2 839 81 -5 786 7 480 

Egyéb tartalékok -66 173 - - 107 

Eredménytartalék 3 145 -465 -274 1 881 4 287 

Kisebbségi részesedésekre jutó saját tőke - - - 1 1 

 Saját tőke összesen  16 541 3 607 -170 -4 987 14 991 
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 ÁTFOGÓ JÖVEDELEMKIMUTATÁS  
CIG 

Életbiztosítási 
szegmens 

CIG Nem-
életbiztosítási 

szegmens 
Egyéb 

Módosító 
tételek a 
pénzügyi 

kimutatások 
levezetéséhez 

(konszolidáció) 

Összesen 

 Biztosítási díjak  12 644 7 466 - - 20 110 

 Meg nem szolgált díjak tartalékának változása  19 -591 - - -572 

 Bruttó megszolgál díj  12 663 6 875 - - 19 538 

 Viszontbiztosítóknak átadott megszolgált díj  -164 -4 139 - - -4 303 

 Biztosítási díjak, nettó  12 499 2 736 - - 15 235 

            

 Díj - és jutalékbevételek befektetési szerződésekből  93 - - - 93 

 Befektetések bevétele  8 893 223 13 -1 249 7 880 

 Tőkemódszerrel elszámolt befektetések hozama (nyereség)  342 - - -99 243 

 Egyéb működési bevételek  660 20 323 -382 621 

 Viszontbiztosítótól járó jutalék és nyereségrészesedés  1 1 404 - - 1 405 

 Egyéb bevételek  9 989 1 647 336 -1 730 10 242 

            

 Bevételek összesen  22 488 4 383 336 -1 730 25 477 

       

Kárfizetések és szolgáltatások, valamint kárrendezési költségek -10 593 -2 785 - 15 -13 363 

Kármegtérülések viszontbiztosítóktól 23 2 269 - - 2 292 

Biztosítástechnikai tartalékok és befektetési egységekhez kötött (unit-
linked) életbiztosítási tartalékok nettó állományváltozása 

-5 016 -491 - - -5 507 

Befektetések ráfordítása -1 200 -138 -216 220 -1 334 

Befektetési szerződésekhez kapcsolódó kötelezettségek valós érték 
változása 

-351 - - - -351 

Befektetési ráfordítások, tartalékváltozások és szolgáltatások, nettó -17 137 -1 145 -216 235 -18 263 

            

Díjak, jutalékok és egyéb szerzési költségek -2 473 -2 495 -362 274 -5 056 

Egyéb működési költségek -1 016 -426 -18 5 -1 455 

Egyéb ráfordítások -181 -835 -9 89 -936 

Működési költségek -3 670 -3 756 -389 368 -7 447 

            

Adózás előtti eredmény 1 681 -518 -269 -1 127 -233 

Adóbevételek / (ráfordítások) -123 -39 -6 - -168 

Halasztott adó bevételek / (ráfordítások) - 47 - - 47 

Adózott eredmény 1 558 -510 -275 -1 127 -354 

Egyéb átfogó jövedelem 655 162 - - 817 

 Teljes átfogó jövedelem  2 213 -348 -275 -1 127 463 
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Szegmens információk 2018 Q1-Q3 (adatok millió forintban) 

ESZKÖZÖK 

CIG 

Életbiztosítás
i szegmens 

CIG Nem-

életbiztosítás
i szegmens 

Egyéb 

Módosító 
tételek a 
pénzügyi 

kimutatások 
levezetéséhez 

(konszolidáció) 

Összesen 

Immateriális javak 729 106 - - 835 

Ingatlanok, gépek és berendezések 62 14 - -1 75 

Lízing eszközök - - - - - 

Halasztott adó követelések 355 160 - - 515 

Halasztott szerzési költségek 774 1 412 - - 2 186 

Viszontbiztosító részesedése a biztosítástechnikai tartalékokból 90 4 902 - - 4 992 

Leányvállalatok 3 736 - - -3 736 - 

Tőkemódszerrel elszámolt befektetések 104 - - 275 379 

Értékesíthető pénzügyi eszközök 20 169 6 063 - - 26 232 

Befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítások szerződői 
javára végrehajtott befektetések 

68 279 - - - 68 279 

Pénzügyi eszközök – befektetési szerződések 3 717 - - - 3 717 

Pénzügyi eszközök - határidős ügyletek 1 - - - 1 

Követelések biztosítási kötvénytulajdonosoktól 1 929 288 - - 2 217 

Követelések biztosításközvetítőktől 59 274 - - 333 

Viszontbiztosítási ügyletekből származó követelések 8 254 - - 262 

Egyéb eszközök és elhatárolások 31 225 - -9 247 

Egyéb követelések 343 126 1 3 473 

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek 956 860 4 - 1 820 

Kapcsolt követelések 20 - - -20 - 

Eszközök összesen 101 362 14 684 5 -3 488 112 563 
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KÖTELEZETTSÉGEK 
CIG 

Életbiztosítá
si szegmens 

CIG Nem-
életbiztosítá
si szegmens 

Egyéb 

Módosító tételek 
a pénzügyi 

kimutatások 
levezetéséhez 

(konszolidáció) 

Összesen 

Biztosítástechnikai tartalékok 9 807 7 512 - - 17 319 

Biztosítástechnikai tartalékok a befektetési egységekhez kötött (unit-
linked) életbiztosítás szerződői javára 

68 279 - - - 68 279 

Befektetési szerződések 3 717 - - - 3 717 

Biztosítástechnikai tartalékok a befektetési egységekhez kötött (unit-

linked) életbiztosítás szerződői javára 
4 - - - 4 

Kölcsönök és pénzügyi viszontbiztosítás 1 091 - - - 1 091 

Viszontbiztosításból származó kötelezettségek 61 1 642 - - 1 703 

Kötelezettségek biztosítási kötvénytulajdonosokkal szemben 317 305 - - 622 

Kötelezettségek biztosításközvetítőkkel szemben 192 193 - - 385 

Kapcsolt kötelezettségek - 20 - -20 - 

Lízingkötelezettségek - - - - - 

Egyéb kötelezettségek és céltartalékok 974 1 641 2 16 2 633 

Tőketulajdonosokkal szembeni kötelezettség 8 - - - 8 

 Kötelezettségek összesen  84 449 11 313 2 -4 95 760 

 

 NETTÓ ESZKÖZÖK  16 913 3 371 3 -3 484 16 803 

 

 SAJÁT TŐKE            

Jegyzett tőke 3 777 1 030 3 -1 033 3 777 

Tőketartalék 12 383 1 369 - -4 236 9 517 

Egyéb tartalékok -650 -70 - - -720 

Eredménytartalék 1 403 1 041 - 1 784 4 227 

 Saját tőke összesen  16 913 3 371 3 -3 484 16 803 
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 ÁTFOGÓ JÖVEDELEMKIMUTATÁS  
CIG 

Életbiztosítási 
szegmens 

CIG Nem-
életbiztosítási 

szegmens 
Egyéb 

Módosító 
tételek a 
pénzügyi 

kimutatások 
levezetéséhez 

(konszolidáció) 

Összesen 

 Biztosítási díjak  11 518 6 840 - - 18 358 

 Meg nem szolgált díjak tartalékának változása  -19 199 - - 180 

 Bruttó megszolgál díj  11 499 7 039 - - 18 538 

 Viszontbiztosítóknak átadott megszolgált díj  -150 -4 594 - - -4 744 

 Biztosítási díjak, nettó  11 349 2 445 - - 13 794 

      - -   

 Díj - és jutalékbevételek befektetési szerződésekből  97 - - - 97 

 Befektetések bevétele  2 280 102 - - 2 382 

 Tőkemódszerrel elszámolt befektetések hozama  253 - - 27 280 

 Egyéb működési bevételek  735 31 16 -96 686 

 Viszontbiztosítótól járó jutalék és nyereségrészesedés  3 1 900 - - 1 903 

 Egyéb bevételek  3 368 2 033 16 -69 5 348 

      

 Bevételek összesen  14 717 4 478 16 -69 19 142 

            

Kárfizetések és szolgáltatások, valamint kárrendezési költségek -10 204 -2 520 - 7 -12 717 

Kármegtérülések viszontbiztosítóktól 33 2 204 - 7 2 244 

Biztosítástechnikai tartalékok és befektetési egységekhez kötött (unit-
linked) életbiztosítási tartalékok nettó állományváltozása -185 58 - - -127 

Befektetések ráfordítása -97 -34 - - -131 

Befektetési szerződésekhez kapcsolódó kötelezettségek valós érték 
változása 

-43 - - - -43 

Befektetési ráfordítások, tartalékváltozások és szolgáltatások, 
nettó 

-10 496 -292 
- 

14 -10 774 

            

Díjak, jutalékok és egyéb szerzési költségek -1 920 -2 588 - - -4 508 

Egyéb működési költségek -1 111 -543 -17 3 -1 668 

Egyéb ráfordítások -86 -410 - 78 -418 

Működési költségek -3 117 -3 541 -17 81 -6 594 

            

Adózás előtti eredmény 1 104 645 -1 26 1 774 

            

Adóbevételek / (ráfordítások) -133 -80 - - -213 

Halasztott adó bevételek / (ráfordítások) - - - - - 

            

Adózott eredmény 971 565 -1 26 1 561 

Egyéb átfogó jövedelem -839 -214 - - -1 053 

 Teljes átfogó jövedelem  132 351 -1 26 508 
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7. Alkalmazottak száma, tulajdonosi struktúra  

A Csoportba tartozó társaságok alkalmazottainak száma 2019. szeptember 

30-án 150 fő. 

A Kibocsátó alaptőkéjének összetétele (2019. szeptember 30.) 

Részvénysorozat 
Névérték 

(Ft/darab) 
Kibocsátott 
darabszám 

Össznévérték (Ft) 

„A” sorozat 33 94 428 260 3 116 132 580 

Alaptőke nagysága - - 3 116 132 580 

Részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma (2019. 

szeptember 30.) 

Részvény-
sorozat 

Kibocsátott 
darabszám 

Szavazati jogra 
jogosító 

részvények 
darabszáma 

Részvényenkénti 
szavazati jog 

Összes 
szavazati jog 

Saját-
részvények 

száma 

„A” sorozat     94 428 260  94 428 260 1 94 428 260 - 

A Kibocsátó tulajdonosi szerkezete (2019. szeptember 30.) 

Tulajdonosok megnevezése 
Részvény 

darabszám 
Tulajdoni hányad Szavazati jog 

Belföldi magánszemélyek 41 401 352 43,84% 43,84% 

Belföldi jogi személy 50 290 180 53,26% 53,26% 

Külföldi magányszemély 224 454 0,24% 0,24% 

Külföldi jogi személy 771 380 0,82% 0,82% 

Nominee, belföldi magánszemély 1 158 838 1,23% 1,23% 

Nominee, külföldi magánszemély 308 280 0,33% 0,33% 

Nominee, külföldi jogi személy 255 577 0,27% 0,27% 

Nem nevesíthető tétel 18 199 0,02% 0,02% 

Összesen      94 428 260  100% 100% 

A Kibocsátó a részvénykönyv vezetésével a KELER Központi Értéktár Zrt.-t 
bízta meg. Amennyiben a tulajdonosi megfeleltetés során van olyan 

számlavezető, amely ügyfeleinek tulajdonában van CIGPANNONIA részvény, 
azonban nem szolgáltat adatot a részvényes(ek)re vonatkozóan, úgy az ily 

módon be nem azonosított részvények tulajdonosai „Nem nevesített tétel” 
megnevezéssel szerepelnek a részvénykönyvben. 
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A Kibocsátó befektetései 2019. szeptember 30-án 

Név Székhely 
Kibocsátó 

részesedése 

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.  1033 Budapest, Flórián tér 1.  100,0% 

Pannónia PI-ETA Kegyeleti Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság  

1033 Budapest, Flórián tér 1.  100,0% 

MKB Pannónia Alapkezelő Zrt.  1072 Budapest, Nyár utca 12.  16,0% 

CIG Pannónia Pénzügyi Közvetítő Zrt. 1033 Budapest, Flórián tér 1. 95,0% 

OPUS GLOBAL Nyrt. 1062 Budapest, Andrássy út 59. 1% 
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8. Tárgyidőszakban megjelent tájékoztatások 

Dátum Tárgy, rövid tartalom 

2019. július 1. Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-nél 

2019. július 1. 
Rendkívüli tájékoztatás az OPUS GLOBAL Nyrt.-nek a Társaságban való 
részesedésszerzéséről 

2019. július 10. Tőkecsökkentéssel kapcsolatos tájékoztatás 

2019. július 16. 
Rendkívüli tájékoztatás a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. testületi tagjainak 
cégbírósági bejegyzéséről 

2019. július 19. 
A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetői kapcsolattartójának személyében 
történt változásról 

2019. július 31. Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-nél  

2019. augusztus 22. CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. negyedéves jelentés  

2019. augusztus 26. 
Rendkívüli tájékoztatás a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. tőkecsökkentésének 
cégbírósági bejegyzéséről  

2019. augusztus 26. 
Rendkívüli tájékoztatás a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. leányvállalata 
vezetőségében történt személyi változásról  

2019. szeptember 2. Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-nél  

2019. szeptember 
11. 

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetői kapcsolattartójának személyében 
történt változásról  

2019. szeptember 
16. 

Tájékoztatás részvénycsere lebonyolításáról  

2019. szeptember 
25. 

Rendkívüli tájékoztatás az olasz határon átnyúló tevékenység keretén belül 
várható veszteségről 

2019. október 1. Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.- nél  

2019. október 24. 
Rendkívüli tájékoztatás az olasz határon átnyúló tevékenység keretén belül 
jelentkező károkról  

2019. október 24. 
Rendkívüli tájékoztatás az olasz határon átnyúló tevékenység keretében folytatott 
kezesség és garancia biztosítások befogadásának és meghosszabbításának 
megtiltásáról  

2019. november 4. Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-nél  

2019. november 5. Rendkívüli tájékoztatás a Társaság leányvállalatának szavatoló tőke helyzetéről 

2019. november 7. 
Rendkívüli tájékoztatás a Társaság leányvállalata első számú vezetőjének 
felügyeleti engedélyezéséről 

  

A közlemények megtalálhatók a Kibocsátó (www.cigpannonia.hu), a 
Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen működő Részvénytársaság (www.bet.hu), 

valamint a Magyar Nemzeti Bank Felügyeletének (www.kozzetetelek.hu) 
honlapján.  

http://www.cigpannonia.hu/
http://www.bet.hu/
http://www.kozzetetelek.hu/
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9. Felelősségvállalási nyilatkozat 

A Kibocsátó nyilatkozik arról, hogy a 2019. első három negyedéves jelentést 

könyvvizsgáló nem vizsgálta, a 2019. évi első három negyedéves jelentés 

valós és megbízható képet ad a Kibocsátó és a konszolidációba bevont 

vállalkozások eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint 

nyereségéről és veszteségéről. Az összevont vezetőségi jelentés megbízható 

képet ad a Kibocsátó, és a konszolidációba bevont vállalkozások helyzetéről, 

fejlődéséről és teljesítményéről. 

 

 

Budapest, 2019. szeptember 19. 

 

 

   ------------------------------    ------------------------------ 

 Dr. Kádár Gabriella      Barta Miklós 

 Vezérigazgató, első számú vezető   Vezérigazgató-helyettes, 

            számviteli rendért felelős vezető 

 

 

 

 

Befektetői kapcsolattartás 

Dr. Al Saidi Leila, befektetői kapcsolattartó 

investor.relations@cig.eu; 06-1-5 100 200 
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