CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Igazgatóságának
a magyar számviteli törvény szerinti éves beszámolója, valamint az EU által befogadott
nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok alapján készített, konszolidált pénzügyi
kimutatásokról (EU IFRS) szóló 2016. évi jelentése

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 irányítási és ellenőrzési rendszere 2016-ban lényegét tekintve a korábbi összetétel szerint
működött, azonban a működését jelentősen befolyásolták a Szolvencia II és annak kiegészítő
rendelete, valamint az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatói nyugdíj-hatóság (a továbbiakban: EIOPA)
által kiadott „Az irányítási rendszerre vonatkozó iránymutatásai. A biztosítás specifikus rendelkezések
érvényesülése mellett a tőzsdei jelenlétből eredő követelmények betartása is kiemelt figyelmet
kapott. A CIGPANNONIA részvények továbbra is a BÉT prémium kategóriájába tartozónak
minősülnek.
A Társaság a korábban elfogadott stratégiája alapján folytatta 2016-ban is nyereséges tevékenységét.
A stratégia lehetővé tette az organikus fejlődés mellett a részesedésszerzést az MKB biztosítókban,
amelyek engedélyezési folyamata 2016-ban zárult, a tényleges tranzakcióra azonban csak 2017-ben
került sor. A tranzakció a cégértéket, így a részvények értékét jelentősen növelte, amely azonban a
piaci árfolyam alakulásában még csak csekélyebb mértékben érzékeltette hatását.
Az értékesítésben egyre nagyobb szerepet tölt be a saját értékesítési hálózat, azonban a Társaság
diverzifikáltan támaszkodik a függő és független biztosításközvetítőkre is. A saját hálózat által
értékesített állomány a 2015-ös új szerzés 95 százalékát érte el 2016-ban. A brókeri csatorna
teljesítménye a tavalyi évhez képest 6 százalékkal alacsonyabb. 2015-ben még egy jelentős egyedi
csoportos szerződés is növelte az új állományt így a tavalyi egyszeri tétel nélkül az új szerzés 2015höz viszonyított aránya 97 százalék lenne.
A Társaság jövedelmezőségi mutatói mérsékelt, de folyamatos emelkedést mutatnak. Az előző évhez
képest jelentős mértékben, 51 százalékkal növekedett az adózás előtti eredmény és 6 százalékkal a
biztosítástechnikai eredmény. Az adózás előtti eredménye 1 095 millió forint, az adózott eredmény
pedig 1 065 millió forint nyereség. Az önmagában elért 18 százalékos nyereségnövekedést még
tovább javította a Pannónia CIG Alapkezelő Zrt-től kapott 251 millió Ft osztalék. A
biztosítástechnikai eredmény aránya a megszolgált díjhoz képest tovább növekedett
(7,6
százalékról 8,4 százalékra). Az igazgatási költséghányad a csökkentő díjbevétel ellenére is stagnál. A
biztosítási portfolió fedezettermelő képessége stabil, a Biztosító 2016 során 949 millió forint
biztosítástechnikai eredményt ért el, mely 51 millió forinttal meghaladja az előző év eredményét.

A Biztosító befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítások szerződői javára végrehajtott
befektetések magyar számviteli törvény szerinti piaci értéke 60 316 736 ezer forint. Az értékesített
termékek közül egyre nagyobb arányt képviselnek az ún. etikus termékek, amelyeknél a jutalékok
felső határát, valamint költségek szintjét, ezzel közvetve a nyereségesség mértékét jogszabályi
rendelkezések korlátozzák.
Az Igazgatóság Felügyelő Bizottság elé terjesztette a Társaság éves beszámolóit, amelynek főbb
sarokszámai az alábbiak:




a Társaság 2016. évi magyar számviteli törvény szerinti éves beszámolóját, amelyben az
eszközök és források egyező végösszege 72 503 180 ezer Ft, adózott eredmény 1 064 760
ezer forint nyereség,
valamint a Társaságnak az Európai Unió által befogadott nemzetközi beszámoló készítési
standardok szerinti 2016. üzleti évre vonatkozó konszolidált pénzügyi kimutatásait, amelyben
az eszközök és források egyező végösszege 77 393 510 ezer forint, az adózott eredmény
pedig 723 982 ezer forint nyereség.

A Felügyelő Bizottság az éves beszámolóról a véleményét külön jelentésben terjeszti a Közgyűlés elé.
A Társaság az eddig kialakított stratégiáját helyesnek ítéli, ezért üzleti tevékenységét továbbra is ezen
elvek alapján folytatja.
Kelt Budapesten, 2017. március 6. napján
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