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1.

Összefoglaló

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (a továbbiakban: Kibocsátó) a mai nap nyilvánosságra hozza a 2010. év IV.
negyedéves jelentését. A Kibocsátó a negyedéves jelentésben a jogszabályban megkövetelt és a Magyar
Biztosítók Szövetsége (MABISZ) számára önkéntes adatszolgáltatás keretében megosztandó adatokat publikálja.
A jelentés a Kibocsátó magyar számviteli törvény szerint készített, nem auditált és nem konszolidált, 2010. évi
négy negyedévének adatait tartalmazza.
-

A Kibocsátó 2010-ben 25,8 milliárd Ft bruttó díjbevételt ért el a 2009-es év 12 milliárd Ft-os
díjbevételéhez képest. A bruttó díjbevétel 114 százalékos növekedését döntően a befektetéshez kötött
életbiztosítások új értékesítésének nagymértékű növekedése, és a meglévő életbiztosítási portfólióból
érkező megújítási díjak eredményezték. A Kibocsátó pénzügyi helyzete stabil, saját tőkéje 2010.
december 31-én 9,8 milliárd Ft, amely biztosítja működésének finanszírozását. Az üzleti év során
jelentkező egyszeri költségek és ráfordítások 1,7 milliárd Ft-os tétele miatt a mérleg szerinti eredmény
4,8 milliárd Ft veszteséget mutat a működési- és költséghatékonyság javulása mellett.

-

A CIGPANNONIA részvények tőzsdei bevezetése és új részvények nyilvános forgalomba hozatala
sikeresen lezárult. A kisbefektetői jegyzési időszak 2010. október 11-től 2010. október 22-ig tartott,
melynek során a nyilvánosan forgalomba hozott új részvények teljes mennyisége (10 850 000 darab)
lejegyzésre került és a Kibocsátó összesen 9,3 milliárd Ft új tőkéhez jutott. Az új részvények
KELER általi keletkeztetését követően a Kibocsátó kezdeményezte a részvényeinek a Budapesti
Értéktőzsde (BÉT) Részvények „B” kategóriájába való bevezetését. Az első kereskedési nap
2010. november 8., a részvények bevezetési ára 938 Ft volt.

-

Az Igazgatóság folytatta tárgyalásait a Global Emerging Fund (GEM) befektetővel a 2010. június 28án megkötött szándéknyilatkozat alapján. A megállapodás a 2011. január 17-én aláírásra került.

-

Dr. Csurgó Ottó vezetésével a Kibocsátó megkezdte a nem-életbiztosítási tevékenységet végző
leányvállalatának, a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. új menedzsmentjének
felállítását, és kezdeményezte a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél a tevékenységi kör
kiterjesztését annak érdekében, hogy a 2011. év során aktív szereplője legyen a hazai neméletbiztosítási piacnak.

-

Tovább folytatódott az eredményes kooperáció a BROKERNET Csoporttal, amelynek
eredményeképpen 2011. január 25-én a felek stratégiai együttműködési megállapodást írtak alá.

Az Igazgatóság sikeres évként értékeli a 2010-es üzleti évet és az elért eredményeket. A 10,3 milliárd Ft
állománydíjú újonnan értékesített életbiztosítás és a 25,8 milliárdos díjbevétel a biztosítási állomány terv feletti
felépülését és kiemelkedő minőségét mutatja. A regionális terjeszkedés folytatódott Szlovákiában terven felüli
eredménnyel és a romániai fióktelep terv szerinti teljesítményével. Az ELAN SBI Capital tőkeemelésének és a
nyilvános részvénykibocsátás során befolyt, összesen 10,5 milliárd Ft tőke eredményeként a Kibocsátó
tőkehelyzete továbbra is stabil.
Budapest, 2011. január 27.

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.
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2.

A Kibocsátó pénzügyi helyzetének bemutatása

A beszámolási időszakban a Kibocsátó bruttó díjbevétele 25,807 milliárd Ft volt, amely az előző év azonos
időszaki teljesítményének 214 százaléka. Ebből 25,691 milliárd Ft a befektetéshez kötött életbiztosítások
díjbevétele, míg 116 millió Ft a hagyományos életbiztosítások díjbevétele. Az eseti díjak 10,428 milliárd Ft-ot
értek el, amely döntően (10,425 milliárd Ft) a befektetési egységhez kötött életbiztosításokból származott. A
25,807 milliárd Ft-os díjbevételen belül az eseti díjak 40 százalékos aránya a hazai piaci átlagnak megfelelő.
Pozitív folyamat, hogy a rendszeres díjbevétel 39 százalékát, 6,023 milliárd Ft-ot a 2008-ban, illetve 2009-ben
megkötött 6,859 milliárd Ft-os állományból érte el a Kibocsátó. A 2010-ben értékesített 10,312 milliárd Ft éves
állománydíjú szerződésből 9,4 milliárd Ft beérkezett az éves gyakoriságú szerződések nagy arányának
köszönhetően.
A Kibocsátó növekedésének motorját továbbra is a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások
értékesítése jelentette, de emellett növekedett a hagyományos termékek értékesítése is. A Kibocsátó tervei
szerint a jövőben egyre nagyobb hangsúly kerül a hagyományos termékek értékesítésére.
A Kibocsátó működési költsége 2010-ben összesen 17,150 milliárd Ft volt, melyből 13,161 milliárd Ft szerzési
költség, 3,940 milliárd Ft igazgatási költség, 15 millió Ft kárrendezési költség és 34 millió Ft befektetési költség.
A tárgyévi eredményre jelentős egyszeri hatást gyakoroltak a nyilvánosan működő részvénytársasággá történő
átalakulás, a tőkebevonás és a tőzsdei bevezetés kapcsán felmerült költségek, amelyek elérték az 1,7 milliárd Ftot. Ezek közül a legjelentősebbek: tőzsdei kibocsátáshoz és az ELAN SBI Capital tőkeemeléséhez kapcsolódó
jogi, tanácsadói- (596 millió Ft) és marketingköltségek (138 millió Ft); a pénzügyi szervezetek különadója (418
millió Ft); az ELAN SBI által folyósított és tárgyévben visszafizetett alárendelt kölcsöntőke kamata (138 millió
Ft); valamint a hároméves vezetői érdekeltségi részvényjuttatási program zárásához kapcsolódó adó- és
járulékfizetési költségek (430 millió Ft).
A működési költségek alakulásában a fenti tételeken felül jelentős szerepe volt a Kibocsátó dinamikus
növekedésének: a létszám a 2009. évi 79 főről 2010-ben 113 főre bővült, míg a működés kiterjesztése kapcsán a
tanácsadói és nyomtatvány költségek is vártnál jobban emelkedtek. A szerzési költségek új értékesítéshez
viszonyított aránya a piaci átlagnak megfelel.
A ráfordítások közötti legnagyobb tétel a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások tartalékának változása,
amely 11,295 milliárd Ft. A károk és szolgáltatások bruttó összege 4,087 milliárd Ft volt, amelyből 15 millió Ft a
hagyományos életbiztosításokhoz kötődik, a többit pedig a befektetéshez kötött életbiztosítások részleges- és
teljes visszavásárlása tette ki.
A nem biztosítástechnikai elszámolások között az elszámolt banki különadó 418 millió Ft-os tétele a meghatározó
összeg.
A Kibocsátó eredménykimutatásának fő sorai (millió Ft)
2009. év (A)

2010. év (B)

Változás (B)/(A)

Bruttó díjbevétel

12 082

25 807

214 %

Biztosítástechnikai eredmény

- 2 293

- 4 109

179 %

16

- 741

- 4 631 %

- 2 277

- 4 850

213 %

Nem biztosítástechnikai elszámolások
Mérleg szerinti eredmény
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A Kibocsátó mérlegének fő sorai (millió Ft)
2009. év (A)

2010. év (B)

Változás (B)/(A)

Befektetések
A UL életbiztosítás szerződői javára
végrehajtott befektetések
Követelések

2 021

9 815

486 %

8 431

19 724

234 %

1 249

3 280

263 %

Bankbetétek, pénztár

2 477

2 827

114 %

Eszközök összesen

17 039

40 500

238 %

864

9 773

1 131 %

8 431

19 724

234 %

5 033

5 343

106 %

17 039

40 500

238 %

Saját tőke
Biztosítástechnikai tartalékok a UL
életbiztosítások szerződői javára
Kötelezettségek
Források összesen

A Kibocsátó mérlegfőösszege 40,5 milliárd Ft, pénzügyi helyzete stabil, kötelezettségeinek maradéktalanul eleget
tett. A saját tőke nagysága 2010. december 31-én 9,773 milliárd Ft, amely biztosította a törvény által előírt
szolvenciát és a működőképességet.

3.

Vezetői beszámoló

Az új életbiztosítások értékesítése továbbra is dinamikusan növekedett: a Kibocsátó 10,312 milliárd Ft éves
állománydíjú rendszeres díjas szerződést értékesített, melyből 10,199 milliárd Ft befektetési egységhez kötött
életbiztosítás, míg 113 millió Ft hagyományos életbiztosítás volt.
Befektetéshez kötött életbiztosítások, új értékesítés
2009. év (A)

2010. év (B)

Változás (B)/(A)

Darab

9 011

17 268

192 %

Állománydíj, millió Ft.

4 782

10 199

213 %

2010-ben összesen 20 126 db szerződés került értékesítésre, melyből 17 268 db befektetési egységhez kötött
életbiztosítás, míg 2 858 db hagyományos életbiztosítás. Az életbiztosítási piac kétharmadát kitevő befektetési
egységhez kötött életbiztosítások darabszámában a Kibocsátó 92 százalékos, míg az éves állománydíjat tekintve
113 százalékos növekedést ért el, ami az átlagos éves biztosítási díjak emelkedését is mutatja.
A tárgyévi új értékesítéssel a Kibocsátó záró életbiztosítási szerződésállománya 28 388 darabra (ebből 26 220
db befektetési egységhez kötött életbiztosítás és 2 168 db hagyományos életbiztosítási szerződés), záró
állománydíja 15,611 milliárd forintra növekedett (ebből 15,469 milliárd Ft a befektetési egységhez kötött
életbiztosítások és 142 millió Ft a hagyományos életbiztosítások állománydíja).
Az értékesítési csatornák diverzifikációja tovább javult, az éves állománydíjban tekintve a BROKERNET Csoport
által értékesített szerződések nagymértékű növekedése mellett a saját hálózat és a kisebb brókerek volumene is
növekedett: a BROKERNET Csoport termelésének aránya 78 százalék, a saját hálózat teljesítménye 12
százalékot, míg az egyéb értékesítési csatornák 10 százalékot tettek ki.
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Piaci részesedési mutatók
2009. év
millió Ft
Befektetéshez kötött
életbiztosítások állománydíja,
új értékesítés
Életbiztosítási ág állománydíja
alapján, új értékesítés
Életbiztosítási ág díjbevétele
alapján

2010. III. né.

Piaci
részesedés

millió Ft

2010. év

Piaci
részesedés

millió Ft

4 782

16,0 %

7 171

23,9 %

10 199

4 828

11,6 %

7 261

18,9 %

10 312

12 082

2,9 %

15 201

4,7 %

25 807

A negyedik negyedévében jelentősen növekedett a Kibocsátó új értékesítésének állománydíja és a díjbevétele.
Jelen negyedéves jelentés készítésekor 2010. évre vonatkozó piaci adatok még nem állnak rendelkezésre.
A vonatkozó időszakban a Kibocsátó román fióktelepe által értékesített szerződések - euróban denominált
befektetéshez kötött életbiztosítások - éves állománydíja 320 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. Az értékesítés négy hónapja alatt Szlovákiában 256 millió Ft éves állománydíjú szerződést került
értékesítésre, amely az előzetes terveket messze meghaladó eredmény.
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4.

Alkalmazottak száma, tulajdonosi struktúra

A Kibocsátó alkalmazottainak száma 113 fő, míg a függő biztosításközvetítői jogviszonyban foglalkoztatottak
száma 466 fő (a romániai fiókteleppel együtt).
A Kibocsátó alaptőkéjének összetétele
Részvénysorozat

Névérték (Ft/darab)

„A” sorozat
„B” sorozat
Alaptőke nagysága

Kibocsátott darabszám

40
40
-

Össznévérték (Ft)

62 153 203
1 130 000
-

2 486 128 120
45 200 000
2 531 328 120

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma (2010. december 31.)
Részvénysorozat

Kibocsátott
darabszám

„A” sorozat

62 153 203

„B” sorozat
Összesen:

1 130 000
63 283 203

Szavazati jogot
biztosító részvények
darabszáma

Részvényenkénti
szavazati
jog

55 878 203
(a Kibocsátó dolgozói
részére juttatott,
összesen 6 275 000
darab részvénnyel
szavazati jog
átmenetileg nem
gyakorolható)
55 878 203

Összes
szavazati
jog

Sajátrészvények
száma

1

55 878 203

0

-

55 878 203

0
-

A Kibocsátó igazgatósága által 2010. december 14. napján kibocsátott 1 130 000 db 40 Ft névértékű és
kibocsátási értékű, dematerializált dolgozói részvény keletkeztetése jelenleg folyamatban van a Központi
Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zártkörűen Működő Részvénytársaság („KELER”) előtt. Erre tekintettel az
1 130 000 db 40 Ft névértékű és kibocsátási értékű, dematerializált dolgozói részvénnyel szavazati jog nem
gyakorolható.
A Kibocsátó tulajdonosi szerkezete (2010. december 31.)
Részvény darabszám

Tulajdoni hányad

Szavazati jog

Belföldi magánszemély

42 747 687

67,549 %

63,249 %

Belföldi intézmény

18 190 542

28,746 %

32,556 %

Külföldi magánszemély

273 538

0,432 %

0,489 %

Külföldi intézmény

293 122

0,463 %

0,524 %

1 778 314

2,810 %

3,182 %

63 283 203

100 %

100 %

Nem nevesített tétel
Összesen

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.

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., 2010. IV. negyedéves jelentés

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 %

A Kibocsátó 2010. december 1-jén 60 százalékos tulajdoni hányadot megtestesítő, 300 000,- Ft névértékű
üzletrészre vonatkozó átruházási szerződést kötött a Pannónia PI-ETA Kegyeleti Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társasággal. A 2008. év áprilisában alapított PI-ETA Kft. tevékenysége a Kibocsátó kegyeleti célú
biztosításához, az „Alkony” nevű termékhez kötődik.
Tárgyidőszakban megjelent tájékoztatások
Dátum

Tárgy, rövid tartalom

2010.10.06.
2010.10.08.

Tájékoztatás a kisbefektetői kedvezményes jegyzési jogosultságok igazolásáról és ellenőrzéséről
Összevont Tájékoztató kiegészítése
A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. hivatalos tájékoztatása törzsrészvényei nyilvános forgalomba
hozatala, illetve nyilvános értékesítésre történő felajánlása eredményéről
Szavazati Jogok száma, alaptőke nagysága a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt-nél
Rendkívüli közlemény a Kibocsátó részvénykönyvének vezetéséről
Összevont Tájékoztató 2. számú kiegészítése
A Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatójának határozata a Kibocsátó részvényeinek tőzsdei
bevezetésének engedélyezéséről
Első kereskedési nap a BÉT-en
Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. nagy értékű kölcsönszerződésének
visszafizetéséről
Az Országgyűlés Járai Zsigmondot megválasztotta a Magyar Nemzeti Bank felügyelő bizottsága
elnökének
Negyedéves jelentés, 2010. III. negyedév
Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt-nél
Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. részesedés vásárlásáról
Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. vezető állású személyének vásárlásáról
Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. felügyelőbizottsági tagjának bejegyzéséről
Rendkívüli közzététel: A 2011. évben a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. leányvállalatán keresztül
megkezdi aktív nem-életbiztosítási tevékenységét
Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. alaptőkéjének dolgozói részvények
kibocsátása útján történő felemeléséről
Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. vezető állású személyének ügyleteiről

2010.10.25.
2010.11.02.
2010.11.02.
2010.11.04.
2010.11.05.
2010.11.08.
2010.11.17.
2010.11.18.
2010.11.25.
2010.12.01.
2010.12.02.
2010.12.06.
2010.12.07.
2010.12.14.
2010.12.14.
2010.12.31.

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 2010. évi negyedik negyedéves jelentést könyvvizsgáló nem vizsgálta.
Budapest, 2011. január 27.
---------------------------------------

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

Gaál Csaba
Vezérigazgató

Kelemen Zsolt
Pénzügyi vezérigazgató-helyettes

A Kibocsátó nyilatkozik arról, hogy a 2010. évi negyedik negyedéves jelentés valós és megbízható képet ad a
vállalat eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, eredményéről.
Budapest, 2011. január 27.

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

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

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. január 27.

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

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

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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