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Az Igazgatóság az érvényes jogszabályokon alapuló kötelezettségének eleget téve elkészítette
a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (1033 Budapest, Flórián tér 1., továbbiakban: „Társaság”)
magyar számviteli törvény szerinti éves beszámolóját, és üzleti jelentését, valamint az EU
által befogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok alapján készített konszolidált
pénzügyi kimutatásokat és a konszolidált üzleti jelentést. Ezek lényegesebb megállapításai az
alábbiakban összegezhetőek.
A 2015-ös év volt az első teljes év, amikor a Társaság a korábban elfogadott új stratégiáját
valósította meg, amely három célt fogalmazott meg: nyereséges működés, az értékesítés
átalakítása és a réspiacokon történő meghatározó jelenlét.
Már a negyedéves jelentésekből is kiderült és a beszámolóban is egyértelművé vált, hogy a
stratégiaváltás eredményesnek bizonyult, az megfelelt a várakozásoknak.
Az értékesítési csatornák diverzifikációja sikeres volt, a kieső biztosításközvetítőket sikerült
megfelelően pótolni, a saját értékesítési hálózat tovább erősödött.
A hagyományos életbiztosítási termékek portfolión belüli részesedése a 2014 év végéhez
képest jelentősen nem változott, azonban a portfólióból egyre nagyobb arányban
részesednek a nyugdíjbiztosítások.
A Csoport mindkét biztosítója sikeresen befejezte a Szolvencia II felkészülési projektet,
eleget tett a próba-adatszolgáltatási kötelezettségeinek és ORSA jelentést is készített.
A szigorú költséggazdálkodás 2015-ben nem állt meg, az konszolidált pénzügyi
kimutatásokban szereplő egyéb működési költségek 171 millió forinttal (8 százalékkal)
csökkentek előző év végéhez képest.
Az Igazgatóság a Felügyelőbizottság elé terjesztette a Társaság éves beszámolóit, amelynek
főbb sarokszámai az alábbiak:


a Társaság 2015. évi magyar számviteli törvény szerinti éves beszámolóját, amelyben
az eszközök és források egyező végösszege 66.429.786 ezer forint, a mérleg szerint
eredmény 568.850 ezer forint nyereség,



valamint a Társaságnak az Európai Unió által befogadott nemzetközi beszámoló
készítési standardok szerinti 2015. üzleti évre vonatkozó konszolidált pénzügyi
kimutatásait, amelyben az eszközök és források egyező végösszege 69.359.229 ezer
forint, az adózott eredmény pedig 927.945 ezer forint nyereség.
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