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 2017. 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, valamint az EU által befogadott nemzetközi pénzügyi
beszámolási standardok alapján készített konszolidált pénzügyi kimutatásokat (IFRS). Ezek
lényegesebb megállapításai az alábbiakban összegezhetőek.
A Társaság irányítási és ellenőrzési rendszere 2017-ben 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 2017-ben 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.
Az értékesítésben egyre nagyobb szerepet tölt be a saját értékesítési hálózat. A saját hálózat által
értékesített állomány új szerzése 2017-ben 43 százalékkal jobb, mint a tavalyi év azonos időszakában.
A független csatorna teljesítménye a tavalyi évhez képest 32 százalékkal magasabb, míg a banki
csatorna eredménye az akvizíciónak köszönhetően több mint 10-szeresére növekedett.
Összességében az új szerzés 3 347 millió forint, 169 százaléka az összehasonlító periódus értékesítési
eredményének.
A Biztosító bruttó díjbevétele az előző év hasonló időszakához viszonyítva, elsősorban a
beolvadásnak köszönhetően 17 százalékkal nőtt A Biztosító adózott eredménye 95 százalékkal nőtt a
megelőző évhez képest. Ennek fő oka, hogy a korábban az EMABIT részesedésre elszámolt
értékvesztés teljes mértékben visszaírásra került, mivel a befektetés fordulónapra készített
diszkontált cash-flow alapú értékelése szerint annak értéke jelentősen meghaladja a bekerülési
értéket. Ezen egyszeri hatás nélkül az adózott eredmény 3 százalékkal nőtt a megelőző évhez képest,
mely eredmény tartalmazza a Pannónia Életbiztosító beolvadása során keletkező, szervezeti
átalakításhoz kapcsolódó igazgatási többletköltségeket is. A Pannónia Biztosítók integrációja sikeresen
lezajlott, a Biztosító a veszteségesen működő Pannónia Biztosítók beolvasztása mellett is növelni
tudta eredményét.

A biztosítási portfolió fedezettermelő képessége stabil, a Biztosító 2017-ben 884 millió forint
biztosítástechnikai eredményt ért el. A biztosítástechnikai eredmény aránya a megszolgált díjhoz
képest egy kissé csökkent (8,5 százalékról 6,6 százalékra) a megnövekedett díjbevételeknek és a
költségszint emelkedésének köszönhetően. A tartalék fedezettsége csökkent, és ezzel együtt a
likviditást mutató indexek szintén csökkentek 2016-hoz viszonyítva. A szerzési költséghányad
növekedése minimális. Az igazgatási költséghányad a növekvő díjbevétel mellett egy kissé emelkedett,
mely a beolvadás során keletkező, szervezeti átalakításhoz kapcsolódó igazgatási többletköltségekre
vezethető vissza. Az igazgatási költséghányad szintjének csökkenését várja a Biztosító a következő
évre.
A Biztosító befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítások szerződői javára végrehajtott
befektetések piaci értéke 72 720 618 ezer forint.
Az Igazgatóság Felügyelőbizottság elé terjesztette a Társaság éves beszámolóit, amelynek főbb
sarokszámai az alábbiak:




a Társaság 2017. évi magyar számviteli törvény szerinti éves beszámolóját, amelyben az
eszközök és források egyező végösszege 94 994 919 ezer Ft, az adózott eredmény
2 079 063 ezer forint nyereség,
valamint a Társaságnak az Európai Unió által befogadott nemzetközi beszámoló készítési
standardok szerinti 2017. üzleti évre vonatkozó konszolidált pénzügyi kimutatásait, amelyben
az eszközök és források egyező végösszege 105 629 444 ezer forint, az adózott eredmény
pedig 2 598 336 ezer forint nyereség.

A Felügyelőbizottság 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, 2018. március 12. napján

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. képviseletében

(Dr. Király Mária)
az Igazgatóság elnöke

