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
jelentése

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (1033 Budapest, Florián tér 1., továbbiakban: „Társaság”)
Igazgatósága a hatályos jogszabályokon alapuló kötelezettségének eleget téve áttekintette és
megtárgyalta a Társaság magyar számviteli törvény szerinti éves beszámolója, valamint az EU által
befogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok alapján készített, konszolidált pénzügyi
kimutatásokat (EU IFRS). Az Igazgatóság ezen időszakban szerzett lényegesebb tapasztalatai,
megállapításai az alábbiak szerint összegezhetőek.
Az Igazgatóság az értékelését a könyvvizsgáló jelentése, a pénzügyi vezérigazgató-helyettes
beszámolója, és saját hatáskörében eljárva alakította ki. Az Igazgatóság együttműködése a Társaság
más szerveivel megfelelő volt.
A Társaság első nyereséges negyedévét produkálta 2012 utolsó negyedévében, mindez a portfólió
épülésének eredménye, a korábbi években szerzett állomány nyereségének jelentős része az elmúlt
év második felében realizálódott. Az egész éves teljesítményt meghatározta a pénzügyi-gazdasági
válság, mivel nagymértékben csökkentette a háztartások elkölthető jövedelmét, ez az egész magyar
biztosítási piacot negatívan befolyásolta az elmúlt évben. Az erre válaszul végrehajtott
költségracionalizálás azt eredményezte a Társaságnál, hogy az igazgatási költségek jelentősen
csökkentek, ugyanakkor a Társaság meglévő, rendszeres díjas szerződésállománya stabil alapokat
teremt, és a befektetési portfolió növekedésével és érésével párhuzamosan költségviselő képessége
egyre javul. A Társaság által elért mérleg szerinti eredmény a 2012. évben még veszteség volt, mely a
nehéz piaci helyzet ellenére továbbra is összhangban áll a vezetőség várakozásaival és azzal a deklarált
üzleti céllal, hogy a Társaság 2014-re nyereségessé váljon
A Társaság és leányvállalata, az Első Magyar Általános Biztosító Zrt. (továbbiakban: „EMABIT”) 2012ben közös szolgáltató központot alakított ki, hogy az azonos szervezeti egységeinek önálló
szolgáltatásait egységbe integrálja, elsősorban adminisztrációs, kárrendezési és informatikai
tevékenységeket lát el annak érdekében, hogy az összehangolt munkavégzéssel, hatékonyabb,
gördülékenyebb
kiszolgálással
ügyfelei
megelégedettségét
növelni
tudja,
továbbá
költségmegtakarításokat is el fog érni.
A Társaság Igazgatósága a harmadik negyedévben – korábbi közgyűlési felhatalmazás alapján – döntött
kamatozó részvények kibocsátásával megvalósuló zártkörű tőkeemelésről, a részvényesek 1,4 milliárd
forintos tőkeemelést hajtottak végre. Az alaptőke így 63.283.203 db dematerializált, szavazati jogot
biztosító, egyenként negyven forint névértékű, névre szóló, "A" sorozatú törzsrészvényből, 1.150.367
db dematerializált, szavazati jogot biztosító, egyenként negyven forint névértékű, névre szóló, "B"
sorozatú kamatozó részvényből, valamint 730.772 db dematerializált, szavazati jogot biztosító,
egyenként negyven forint névértékű, névre szóló, "C" sorozatú kamatozó részvényből áll. A "B" és
"C" sorozatú kamatozó részvények a kibocsátást követő 5 év elteltével meghatározott átalakítási
arány szerint kötelezően "A" sorozatú törzsrészvénnyé kerülnek átalakításra.
A Társaság azon stratégiai céljának megfelelően, hogy innovatív, a magyar piac sajátosságaihoz igazodó
termékeket vezessen be, szeptemberben belépett az egészségbiztosítási piacra a Best Doctors Inc-del
aláírt stratégiai együttműködési megállapodás révén. Négy új, innovatív termék árusítása kezdődött
meg a negyedik negyedévben és kedvező fogadtatásra talált a piacon, hiánypótló szolgáltatásai révén.
Továbbra is meghatározó a befektetéshez kötött életbiztosítások értékesítése, azonban emellett
egyre nagyobb a hangsúly a tevékenység diverzifikációján, és kiemelt cél a hagyományos életbiztosítási
és egészségbiztosítási portfolió növelése. A cégcsoport működésében azonban az EMABIT szerepe
egyre inkább erősödik. 2012-ben a GFB biztosításokból több mint 900 flotta, mintegy 25 ezer darab
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gépkocsi került fedezetbe vételre, a casco biztosítások körében pedig csaknem 300 flotta, ezeken
belül több mint 13 ezer darab gépkocsi. A gépjármű biztosításokon kívül az EMABIT az év második
felében fokozta vagyon- és felelősségbiztosítási aktivitását is. Az EMABIT növekedése párhuzamosan
zajlik a termékfejlesztéssel és a termékkínálat bővítésével. Az EMABIT a lakossági üzletágban
megkezdte a lakásbiztosítási termékének értékesítését, a vállalati palettát pedig kiegészítette
szállítmánybiztosítási fedezettel, illetve egyéb fuvarozói felelősségre vonatkozó fedezetekkel. A
májusban elindított lengyel szakmai felelősségbiztosítási projekt keretében speciális
felelősségbiztosítási termék értékesítése sikeresnek bizonyult, az új szerzés állománya egész évben
397 millió forint volt, ez összesen közel 4000 darab szerződést jelent.
Mindezek hozzájárulnak a Társaság 2014-es nyereségessé váláshoz, akárcsak a már végrehajtott és
következetesen alkalmazott költségracionalizálási intézkedések, és az operációban, a hálózatban
végrehajtott átszervezési folyamat is.
Az Igazgatóság áttekintette és részletesen megtárgyalta a Társaság éves beszámolóit, és figyelemmel a
jelentésben foglaltakra, azokat a Társaság éves rendes közgyűlésének elfogadásra ajánlja, az alábbiak
szerint:



a Társaság magyar számviteli törvény szerinti éves beszámolóját, amelyben az eszközök és
források egyező végösszege 49.407.680,- ezer Ft, a mérleg szerint eredmény 2.167.605,- ezer
forint veszteség,
valamint az EU által befogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok alapján
készített, konszolidált pénzügyi kimutatásokat (EU IFRS), amelyben az eszközök és
források egyező végösszege 49.934.960 ezer forint, az adózott eredmény pedig 2.723.554
ezer forint veszteség.

Budapest, 2013. március 11.
az Igazgatóság nevében
Horváth Béla
elnök
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