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1.

Összefoglaló

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (a továbbiakban: Kibocsátó) a mai napon nyilvánosságra hozza a 2011. év
első negyedéves jelentését. A Kibocsátó a negyedéves jelentésben a jogszabályban megkövetelt, a nemzetközi
pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerinti konszolidált, nem auditált 2011. évi első negyedévének adatait
publikálja. A magyar számviteli törvény szerint készített, nem auditált és nem konszolidált adatokat, valamint a
Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) számára önkéntes adatszolgáltatás keretében megosztandó adatokat a
Kibocsátó jelen negyedéves jelentéssel egyidejűleg nyilvánosságra hozott negyedéves tájékoztatóban publikálja.
-

A Kibocsátó 2011 első negyedévében 7,896 milliárd Ft bruttó díjbevételt ért el a 2010-es év 4,965
milliárd Ft-os díjbevételéhez képest. A bruttó díjbevétel 59%-os növekedését döntően a befektetéshez
kötött életbiztosítások új értékesítésének növekedése, és a meglévő életbiztosítási portfólióból érkező
megújítási díjak eredményezték. A Kibocsátó pénzügyi helyzete stabil, saját tőkéje 2011. március 31-én
7,548 milliárd Ft, amely biztosítja működésének finanszírozását.

-

A Kibocsátó stratégiai együttműködési megállapodást kötött a hazai biztosításközvetítői piac
legnagyobb szereplőjével a BROKERNET Csoporttal a kölcsönös üzleti célok elérése érdekében.

-

A Kibocsátó Budapesti Értéktőzsdén CIGPANNONIA néven jegyzett részvényei a BUX és BUMIX
kosár tagjai lettek 2011. április 1-jei hatállyal.

-

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete EN-II-61/2011 számú határozatával engedélyezte a
Kibocsátó nem-életbiztosító leányvállalatának, a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.
tevékenységi körének kibővítését.

-

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete EN-II-63/2011 számú határozatával engedélyezte a TIR
Biztosító Egyesület (1097 Budapest, Lónyai u. 12.) belföldi (FÁF) és nemzetközi (CMR) fuvarozói
felelősségbiztosítási szerződéseinek, valamint az UNIÓ, UNIÓBUSZ, VBT és Speditőr elnevezésű
biztosítási módozatok alapján megkötött felelősségbiztosításainak 2011. április 1-i hatállyal történő
átruházását a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. állományába. Az engedélyek
birtokában és a mintegy 140 millió Ft-os felelősségbiztosítási állomány átvételével a Kibocsátó
leányvállalata 2011. április 1-jén megkezdte az értékesítést.

-

A Kibocsátó szándéknyilatkozatot írt alá a Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztárával (1072
Budapest, Nyár u. 12.) hosszú távú stratégiai együttműködéséről.

Az Igazgatóság sikeresnek értékeli a 2011. év első negyedévében elért eredményt, amely biztos alapot jelent az
éves célok eléréséhez. A Kibocsátó folytatta a belföldi és a külföldi befektetőkkel és üzleti partnerekkel a
tárgyalásokat, lehetséges együttműködési területeket keresve.
Budapest, 2011. május 18.

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.
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2.

A Kibocsátó pénzügyi helyzetének bemutatása – az EU által
befogadott pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) alapján
készített konszolidált, nem auditált 2011. évi első negyedévének
adatai

A Kibocsátó és leányvállalatai, melyek együtt a Csoportot alkotják, unit-linked kockázati, élet és baleseti
kiegészítő biztosítással, illetve nem-életbiztosítással foglalkoznak.
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2011. első negyedévében engedélyezte a Kibocsátó leányvállalatának
a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. tevékenységének kibővítését. Az engedély kiterjed a
szárazföldi jármű-casco módozat, önjáró szárazföldi járművekkel összefüggő felelősség- (kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás nélkül), valamint általános felelősség, temetési biztosítási és pénzügyi veszteségek esetére
vonatkozó biztosításokra. A negyedév során jelentős szakértőgárda csatlakozott a Társasághoz, akik dr. Csurgó
Ottó, a Társaság vezérigazgatójának vezetésével megkezdték a nem-életbiztosítási működés feltételeinek
kialakítását. A Társaság az év folyamán tervezi beindítani vagyon- és felelősségbiztosítási termékeinek
értékesítését, az értékesítés felfutását a Csoport 2011. év negyedik negyedévére tervezi.
A Kibocsátó hosszú távú stratégiai együttműködésről szándéknyilatkozatot írt alá a Villamosenergia-ipari
Társaságok Nyugdíjpénztárával. A megállapodás részleteinek kidolgozása 2011. második negyedévére várható.
A Kibocsátó tevékenységét leginkább meghatározó társaság továbbra is a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.,
mint anyavállalat; a Csoport többi vállalatának tevékenysége egyelőre nem tekinthető jelentősnek.
A beszámolási időszakban a Csoport bruttó díjbevétele 7,896 milliárd Ft volt, amely az előző év azonos időszaki
bevételének 159%-a. Ebből 7,856 milliárd Ft a befektetéshez kötött életbiztosítások, 35 millió Ft a hagyományos
életbiztosítások, 5 millió Ft a nem-életbiztosítások díjbevétele. A 2011. év első negyedévében értékesített
szerződésekből befolyt díjbevétel a negyedévben 3,101 milliárd Ft, amely 39%-os növekedés az előző év hasonló
időszakához képest, míg a korábbi években kötött szerződések megújításai esetében a növekedés 168%-os volt,
a megújításokból származó negyedévi díjbevétel 1,627 milliárd Ft, szemben a 2010. év első negyedévének 606
millió Ft-jával. Az eseti díjak 3,168 milliárd Ft-ot értek el, amely döntően a befektetési egységhez kötött
életbiztosításokból származott. Az életbiztosítási díjbevételen belül az eseti díjak 40%-os aránya a hazai piaci
átlagnak megfelelő.
A Kibocsátó által értékesített azon befektetési egységekhez kötött életbiztosításokat, amelyek az IFRS alapján
nem minősülnek biztosítási szerződésnek, a Kibocsátó befektetési szerződésnek minősíti. A befektetési
szerződésekhez kapcsolódóan a Kibocsátónak az időszakban 156 millió Ft díjbevétele keletkezett.
A 2011. év első negyedévében értékesített szerződéseinek állománydíja 3,485 milliárd Ft volt, amely 35%-kal
haladja meg az előző év azonos időszakának teljesítményét. A Kibocsátó növekedésének motorját továbbra is a
befektetési egységekhez kötött életbiztosítások értékesítése jelentette, de emellett növekedett a hagyományos
termékek értékesítése is. A negyedév során a Kibocsátó lett a Budapesti Közlekedési Vállalat Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (1980 Budapest, Akácfa utca 15.) „Befektetési egységekhez kötött élethosszig tartó
életbiztosítás” tárgyú közbeszerzési eljárásának a nyertes ajánlattevője.
A ráfordítások közötti legjelentősebb tétel a nettó tartalékváltozások és szolgáltatásokkal kapcsolatos
ráfordítások 3,019 milliárd Ft értékben, amelyből 1,284 milliárd Ft kapcsolódik a biztosítástechnikai tartalékok
növekedéséhez és 1,789 milliárd Ft szolgáltatások – elsősorban a befektetéshez kötött életbiztosítások
részleges- és teljes visszavásárlása tette ki – kifizetéséhez.
A Kibocsátó működési költsége az első negyedévben 5,350 milliárd Ft volt, melyből 4,288 milliárd Ft szerzési
költség, 1,062 milliárd Ft igazgatási költség volt. A jutalékköltségek a díjbevétel dinamikus növekedésével
arányosan nőttek.
Az egyéb átfogó jövedelem az értékesíthető pénzügyi eszközök 76 millió Ft-os valós érték változását
tartalmazza.
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A Kibocsátó konszolidált átfogó jövedelem kimutatásának fő sorai:

Adatok millió Ft-ban
Biztosítási díjak
Díj -és jutalékbevételek befektetési
szerződésekből
Tartalékváltozások és szolgáltatások
Bruttó működési költségek
Adózott eredmény
Egyéb átfogó jövedelem
Teljes átfogó jövedelem

2011.03.31
(A)

2010.12.31
(B)

2010.03.31
(C)

Változás %
(A)/(C)

7 896

24 536

4 965

159 %

156

255

161

96 %

-3 019

-15 171

-3 080

98 %

-5 350

-19 282

-3 573

169 %

-679

-6 400

-575

118 %

76

45

33

235 %

-602

-6 356

-543

111 %

A Kibocsátó konszolidált pénzügyi helyzet kimutatásának fő sorai:

Adatok millió Ft-ban

2011.03.31
(A)

2010.12.31
(B)

2010.03.31
(C)

Változás %
(A)/(C)

Értékesíthető pénzügyi eszközök
Befektetési egységekhez kötött (unit-linked)
életbiztosítások szerződői javára végrehajtott
befektetések
Pénzügyi eszközök – befektetési szerződések

4 257

4 153

157

2 714 %

20 030

18 795

9 765

205 %

941

929

858

110 %

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek

4 477

8 162

1 410

318 %

Eszközök összesen
Biztosítástechnikai tartalékok a befektetési
egységekhez kötött (unit-linked)
életbiztosítás szerződői javára
Befektetési szerződések

37 550

38 589

17 784

211 %

20 030

18 795

9 765

205 %

941

929

858

110 %

Kötelezettségek összesen

30 002

30 438

15 259

197 %

7 548

8 151

2 525

299 %

Saját tőke

A Kibocsátó mérlegfőösszege 37,6 milliárd Ft, pénzügyi helyzete stabil, kötelezettségeinek maradéktalanul eleget
tett. A saját tőke nagysága 2011. március 31-én 7,548 milliárd Ft, amely biztosította a törvény által előírt
szolvenciát és a működőképességet.
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3.

Vezetői beszámoló

Az év első három hónapja a Kibocsátó termelése szempontjából kiemelkedő volt. Az új életbiztosítások
értékesítése összességében 35%-kal meghaladta a 2010. évi hasonló időszak teljesítményét: a Kibocsátó 3,485
milliárd Ft éves állománydíjú rendszeres díjas életbiztosítási szerződést értékesített, 2010 első negyedévében ez
az érték 2,584 milliárd Ft volt.
Az biztosítások értékesítésében továbbra is a befektetési egységhez kötött életbiztosítások értékesítése a
meghatározó (3,440 milliárd Ft), míg 45 millió Ft hagyományos életbiztosítás volt.
Befektetéshez kötött életbiztosítások, új értékesítés*
2011.03.31
(A)

2010.12.31
(B)

2010.03.31
(C)

Változás %
(A)/(C)

Darab

5 429

17 268

4 050

134 %

Állománydíj, millió Ft.

3 440

10 199

2 568

134 %

* Az adatok tartalmazzák az IFRS szempontjából befektetési szerződésnek minősített befektetési egységhez kötött
életbiztosításokat is

2011. első negyedévében összesen 5 939 db életbiztosítási szerződés került értékesítésre, melyből 5 429 db
befektetési egységhez kötött életbiztosítás, míg 510 db hagyományos életbiztosítás. Az életbiztosítási piac
kétharmadát kitevő befektetési egységhez kötött életbiztosítások darabszámában és éves állománydíjában a
Kibocsátó egyaránt 34%-os növekedést ért el, ami az új szerzések magas átlagdíjának megmaradását is jelenti. A
tárgyévi új értékesítéssel a Kibocsátó záró életbiztosítási szerződésállománya 32 833 darabra, záró állománydíja
18,425 milliárd Ft-ra növekedett.
Az értékesítési csatornák diverzifikációja tovább javult, az éves állománydíjban tekintve a BROKERNET Csoport
által értékesített szerződések nagymértékű növekedése mellett a saját hálózat és a többi bróker termelésének
volumene is növekedett: 2011 első negyedévében eladott szerződésekre vonatkozóan a BROKERNET Csoport
termelésének aránya 76%, ebből 69% kapcsolódik a magyarországi-, és 7% a szlovákiai értékesítéshez. A saját
hálózat teljesítménye 8%-ot, míg az egyéb értékesítési csatornák 16%-ot tettek ki.
Életbiztosítási piaci részesedési mutatók
2011.03.31
millió Ft
Befektetéshez kötött életbiztosítások
állománydíja, új értékesítés
Életbiztosítási ág állománydíja alapján, új
értékesítés
Életbiztosítási ág díjbevétele alapján

2010.12.31
2009.12.31
Piaci
Piaci
millió Ft részesedés millió Ft részesedés

3 438

10 199

24,0 %

4 782

16,0 %

3 485

10 312

19,6 %

4 828

11,6 %

8 157

25 807

5,8 %

12 082

2,9 %

* A magyar számviteli törvény szerint jelentett MABISZ adatok alapján

2011. év első negyedévben az előző időszakhoz képest jelentősen növekedett a Kibocsátó új értékesítésének
állománydíja és a díjbevétele. Jelen negyedéves jelentés készítésekor 2011. év első negyedévre vonatkozó piaci
adatok még nem állnak rendelkezésre.
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A vonatkozó időszakban a Kibocsátó román fióktelepe által értékesített szerződések - euróban denominált
befektetéshez kötött életbiztosítások és a 2011. év első negyedévében induló vegyes biztosítások - éves
állománydíja 47 millió Ft, amely az előzetes terveknek megfelelő. Az értékesítésben a következő időszak fő
prioritásai továbbra is az új üzleti partnerekkel történő kapcsolatok kiépítése és az értékesítési hálózat
fejlesztése.
A Kibocsátó 2010. szeptemberében lépett be a szlovák piacra. A határon átnyúló szolgáltatás formában történő
üzleti tevékenység végzését költséghatékonysági megfontolások is vezették. A Kibocsátó Szlovákiában a
BROKERNET Csoport szlovákiai fióktelepén keresztül euróban denominált befektetési életbiztosításokat
értékesít. 2011. év első negyedévében Szlovákiában 235 millió Ft éves állománydíjú szerződést került
értékesítésre.
A Kibocsátó tevékenységében meghatározó a befektetéshez kötött életbiztosítások magyarországi értékesítése,
amely továbbra is a növekedés meghatározó tényezője.

4.

Alkalmazottak száma, tulajdonosi struktúra

A Kibocsátó alkalmazottainak száma 2011. március 31-én 176 fő, míg a függő biztosításközvetítői jogviszonyban
foglalkoztatottak száma 638 fő (a romániai fiókteleppel együtt).
A Kibocsátó alaptőkéjének összetétele (2011. március 31.)
Részvénysorozat
"A" sorozat
Alaptőke nagysága

Névérték (Ft/darab)
40
-

Kibocsátott darabszám
63 283 203
-

Össznévérték (Ft)
2 531 328 120
2 531 328 120

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma (2011. március 31.)
Részvénysorozat

Kibocsátott
darabszám

"A" sorozat
Összesen:

63 283 203
63 283 203

Szavazati jogra
jogosító részvények
darabszáma

Részvényenkénti
szavazati jog

63 283 203
63 283 203

1
-

Összes
szavazati jog

Saját részvények
száma

63 283 203
63 283 203

0
0

A Kibocsátó igazgatósága munkavállalói ösztönzési program keretében a Kibocsátó bizonyos munkavállalói
részére összesen 7 405 000 darab dolgozói részvényt juttatott, amely dolgozói részvények a vonatkozó
közgyűlési határozatok értelmében "A" sorozatú törzsrészvényekké alakultak át. A 2011. március 23. napján
tartott ülésén az igazgatóság a munkavállalói ösztönzési programot lezárta, döntése következtében a fenti
törzsrészvényekhez fűződő jogok gyakorlása nem korlátozott, a szavazati jogra jogosító részvények darabszáma
2011. március 23. napjától 63 283 203 darab.
A Kibocsátó tulajdonosi szerkezete (2010. március 31.)
Részvény darabszám

Tulajdoni hányad

Szavazati jog

Belföldi magánszemély

43 141 724

68,17 %

68,17 %

Belföldi intézmény

18 684 482

29,53 %

29,53 %

Külföldi magánszemély

291 300

0,46 %

0,460 %

Külföldi intézmény

458 494

0,72 %

0,72 %

Nem nevesített tétel

707 203

1,12 %

1,12 %

63 283 203

100,00 %

100,00 %

Összesen
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A Kibocsátó a részvénykönyv vezetésével a KELER-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.
A Kibocsátó befektetései
Név

Székhely

Kibocsátó részesedése

1.

CIG Pannónia Első Magyar Általános
Biztosító Zrt.

1033 Budapest, Flórián tér 1.

100 %

2.

CIG-Pannónia Tanácsadó Kft.

1033 Budapest, Flórián tér 1.

100 %

3.

S.C. Tisia Expert SRL

133 Calea Serban Voda, Central
Business Park, Building E, 2nd
Floor, Section E 2.13, District 4,
Bucharest, Romania

100 %

4.

Pannónia PI-ETA Kegyeleti Szolgáltató
Kft.

1033 Budapest, Flórián tér 1.

60 %

Tárgyidőszakban megjelent tájékoztatások
Dátum

Tárgy, rövid tartalom

2011.01.03.

Rendkívüli közzététel a CIG
tőkeemelésének bejegyzéséről

2011.01.03.

Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. tőkeemelésének bejegyzéséről

2011.01.03.

Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt-nél

2011.01.06.

Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2010-es üzleti eredményéről

2011.01.17.

Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. és a GEM Global Yield Fund
Limited közötti szerződés megkötéséről

2011.01.24.

Rendkívüli közzététel a Felügyelőbizottság tagjának lemondásáról

2011.01.25.

Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. és a BROKERNET csoport
között létrejött stratégiai megállapodásról

2011.01.26.

Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. leányvállalatának első számú
vezetőjének és igazgatósági tag kinevezéséről

2011.01.27.

Negyedéves jelentés

2011.02.01.

Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt-nél

2011.02.02.

Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. dolgozói részvényeinek
átalakításáról

2011.02.15.

Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. vezető jogtanácsosa
kinevezésének engedélyezéséről

2011.02.15.

Rendkívüli közzététel
együttműködéséről

2011.02.17.

Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. létesítő okirata módosításának
bejegyzéséről

a

CIG

Pannónia

Pannónia
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Első

Magyar

Életbiztosító

Általános

Nyrt.

és

Biztosító

a

BKV

Zrt.

Zrt.

Dátum

Tárgy, rövid tartalom

2011.02.24.

Duplázta piaci részesedését a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.

2011.03.01.

Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt-nél

2011.03.16.

Egyéb közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. BUX és BUMIX index tagságáról

2011.03.16.

Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. leányvállalatának neméletbiztosítási tevékenysége bővítésének engedélyezéséről és a TIR Biztosító Egyesület
fuvarozói felelősségbiztosítási állományának átvételéről

2011.03.18.

Közgyűlési meghívó hirdetménye

2011.03.18.

Közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjairól,
és a részükre a 2010. üzleti évben nyújtott pénzbeli és nem pénzbeli juttatásokról

2011.03.23.

Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. leányvállalatának, a CIGPannónia Tanácsadó Kft. alkuszi engedélyéről

2011.03.23.

Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. munkavállalói ösztönző
programjának lezárulásáról

2011.03.28.

A közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalója, és a
napirendi pontokkal kapcsolatos határozati javaslatok

2011.03.28.

A Társaság éves rendes közgyűlésének összehívásakor, azaz 2011. március 18. napján az
alaptőke nagysága, és a meglévő szavazati jogok számára vonatkozó összesítés

2011.03.30.

Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. és a Villamosenergia-ipari
Társaságok Nyugdíjpénztára (VIT Nyugdíjpénztár) közötti stratégiai együttműködésre
irányuló szándéknyilatkozatról

A közlemények megtalálhatók a Kibocsátó (www.cig.eu), a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen működő
Részvénytársaság (www.bet.hu), valamint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (www.kozzetetelek.hu)
honlapján.
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5. Felelősségvállalási nyilatkozatok
A Kibocsátó nyilatkozik arról, hogy a 2011. évi első negyedéves jelentést könyvvizsgáló nem vizsgálta.
Budapest, 2011. május 18.
---------------------------------------

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

Gaál Csaba
Vezérigazgató

Kelemen Zsolt
Pénzügyi vezérigazgató-helyettes

A Kibocsátó nyilatkozik arról, hogy a 2011. évi első negyedéves jelentés valós és megbízható képet ad a vállalat
eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, eredményéről.
Budapest, 2011. május 18.

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

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

Gaál Csaba
Vezérigazgató

Kelemen Zsolt
Pénzügyi vezérigazgató-helyettes

Kibocsátó nyilatkozik arról, hogy a vezetői beszámolóban foglaltak megbízható képet adnak a vállalat
helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről.
Budapest, 2011. május 18.

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

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

Gaál Csaba
Vezérigazgató

Kelemen Zsolt
Pénzügyi vezérigazgató-helyettes

Befektetői kapcsolattartás
Sándor Benedek, igazgató
investor.relations@cig.eu ; 061-437-66-52
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