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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 eredmény-kimutatását, valamint az
EU által befogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok alapján készített
konszolidált pénzügyi kimutatások (IFRS) hatáskörébe tartozó részeit. Ezek lényegesebb
megállapításai az alábbiakban összegezhetőek.
A Társaság legfontosabb feladata 2014-ben a sikeres és nyereséges működés folytatása,
illetve hosszú távon is jó minőségű, stabilan növekvő portfólió építése volt.
A bevételek stabilizálása érdekében 2014-ben a Társaság tovább diverzifikálta értékesítési
csatornáit és felülvizsgálta biztosításközvetítői szerződéseit, és termékvonalát kiértékelve
erőforrásait a profitábilis termékekre fókuszálva folytatta fejlesztéseit. A nyugdíjbiztosítások
újonnan nyíló adókedvezménye nyújtotta lehetőséget gyorsan megragadva a CIG Pannónia
már 2014. január 2-án értékesíteni kezdte új nyugdíjtermékeit.
A bevételek ösztönzése mellett a Társaság szigorú költséggazdálkodást is folytatott:
szervezeti struktúráját áramvonalasította, beszállítói szerződéseit újratárgyalta, amelyek
révén az igazgatási költségek (a 2013. évi 40 százalékos csökkentés után is) ismét jelentősen,
26 százalékkal alacsonyabbak voltak az előző évhez képest.
Az intézkedések hatására a Biztosító rendszeres díjas szerződésállománya már jelentős
költségviselő képességgel rendelkezik, ezáltal (így) nemcsak képes volt fedezetet teremteni a
működési költségekre és az egyéb nem biztosítástechnikai tételekre is, hanem eredményt is
termelt.
Az Igazgatóság Felügyelőbizottság elé terjesztette a Társaság éves beszámolóit, amelynek
főbb sarokszámai az alábbiak:



a Társaság 2014. évi magyar számviteli törvény szerinti éves beszámolóját, amelyben
az eszközök és források egyező végösszege 63 860 868 ezer Ft, a mérleg szerint
eredmény 81 868 ezer forint nyereség,
valamint a Társaságnak az Európai Unió által befogadott nemzetközi
beszámolókészítési standardok szerinti 2014. üzleti évre vonatkozó konszolidált
pénzügyi kimutatásait, amelyben az eszközök és források egyező végösszege
65 410 544 ezer forint, a teljes átfogó jövedelem pedig 206 007 ezer forint veszteség.
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