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Összefoglaló

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (a továbbiakban: Kibocsátó) a mai napon nyilvánosságra hozza a 2012. évi
harmadik negyedéves jelentését. A Kibocsátó a negyedéves jelentésben a jogszabályban megkövetelt, a nemzetközi
pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerinti konszolidált, nem auditált 2012. évi harmadik negyedévének adatait
publikálja. A magyar számviteli törvény szerint készített, nem auditált és nem konszolidált adatokat, valamint a
Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) számára önkéntes adatszolgáltatás keretében megosztandó adatokat jelen
negyedéves jelentéssel egyidejűleg nyilvánosságra hozott negyedéves tájékoztatókban publikálja a Kibocsátó,
valamint leányvállalata a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. (a továbbiakban: EMABIT)
vonatkozásában is.
A 2012. év első három negyedévének főbb eredményei, eseményei:
- A Kibocsátó 2012 első három negyedévében 16,865 milliárd forint bruttó díjbevételt ért el, melyből
rendszeres díj: 15,007 milliárd forint, eseti és egyszeri díj: 1,858 milliárd forint. A bruttó díjbevétel 2011
hasonló időszakához viszonyítva 11 százalékkal csökkent elsősorban az életbiztosítási új értékesítések és
eseti díjbevételek alacsonyabb volumene miatt, ugyanakkor a rendszeres díjakban 7%-os a növekedés,
köszönhetően a nem életbiztosítási értékesítés felfutásának, illetve hogy az élet portfolió megújítási díjai a
várakozásokkal összhangban növekedtek és stabilan befolytak. A pénzügyi-gazdasági válság nagymértékben
csökkentette a háztartások elkölthető jövedelmét, mely az egész magyar biztosítási piac teljesítményét
negatívan befolyásolja, és amely piaci stagnálás még a harmadik negyedévben is folytatódott. A negatív piaci
környezetre válaszul a Kibocsátó költségracionalizálást hajtott végre és hatékonyságnövelő intézkedéseket
vezetett be, amelyek mellett továbbra is elkötelezett, illetve költségszerkezetét folyamatosan hozzáigazítja
az értékesítési szinthez. Az intézkedések hatására a működési költségek jelentősen, 25%-kal csökkentek.
Ezzel párhuzamosan folyamatban van az értékesítési hálózat átszervezése, melytől jelentős
teljesítményjavulást vár a menedzsment. A Kibocsátó meglévő rendszeres díjas életbiztosítási
szerződésállománya ugyanakkor stabil alapokat teremt és a portfolió növekedésével és érésével
párhuzamosan költségviselő képessége egyre javul. Ennek, valamint a működési költségek csökkentésének
hatására a harmadik negyedéves veszteség csak 488 millió forint, szemben az előző negyedév 1,390
milliárd forintjával. A Kibocsátó által elért mérleg szerinti eredmény az első három negyedévben összesen
3,041 milliárd forint veszteség, mely a nehéz piaci helyzet ellenére továbbra is összhangban áll a vezetőség
várakozásaival és azzal a deklarált üzleti céllal, hogy a Kibocsátó 2014-re nyereségessé váljon.
-

A Kibocsátó igazgatósága – a korábbi közgyűlési felhatalmazás alapján – döntött a kamatozó részvények
kibocsátásával megvalósuló zártkörű tőkeemelésről, a részvényesek 1,4 milliárd forintos tőkeemelést
hajtottak végre. A Kibocsátó 2012. augusztus 16. napján megtartott rendkívüli közgyűlése többek között
döntött a „B” és „C” sorozatú kamatozó részvények későbbi, „A” sorozatú törzsrészvénnyé történő
átalakításáról (2017. szeptember 11.).

-

A közgyűlési döntés értelmében az igazgatóság újonnan megválasztott tagjai: Barta Miklós, dr. Kádár
Gabriella és Birkás Balázs. A Kibocsátó felsővezetéséhez csatlakozott még 2012. október 1-jei hatállyal
Sallai Linda, termékfejlesztési és kockázatvállalási vezérigazgató-helyettes.

-

Szeptemberben a Kibocsátó belépett az egészségbiztosítási piacra a világ egyik legjobb orvosi hálózatával
büszkélkedő, és díjnyertes szolgáltatásairól híres Best Doctors Inc-del aláírt stratégiai együttműködési
megállapodás révén. A Kibocsátó négy új, innovatív termék árusítását kezdte meg, ezáltal a magyar
ügyfelek számára is elérhetőek a Best Doctors szolgáltatásai.

-

A potenciális ügyfelek érdeklődésére és a megnövekedett igényre tekintettel a Kibocsátó újraindította a
Pannónia Alkony Életbiztosítás elnevezésű terméke értékesítését.
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-

A Kibocsátó három unit linked terméke is díjat kapott a MoneyMoon gálán, melyen a pénzügyi tanácsadó
több kategóriában díjazta a kiemelkedő teljesítményű biztosítói eszközalapokat és a legjobb vagyonkezelőt.
A „forint alapú részvény unit linked eszközalap” kategóriában a CIG Warren Buffett Pro eszközalapja lett
a győztes, „kínai részvény unit linked eszközalap” kategóriában a CIG Kínai Pro Részvény, míg a legjobb
„latin-amerikai részvény unit linked eszközalap” a CIG Amazonas Latin-Amerika lett.

-

Az EMABIT gyors, várakozásoknál nagyobb ütemű növekedése szükségessé tette a mindösszesen 400
millió forint nagyságú tőkeemelést, amelyből 395 millió forint az EMABIT tőketartalékába került, míg a
további 5 millió forint az EMABIT jegyzett tőkéjét növelte. Az elmúlt negyedévben indított lengyel szakmai
felelősségbiztosítási projekt keretében az EMABIT speciális felelősségbiztosítási termékének értékesítése
sikeresnek bizonyult Lengyelországban, az új szerzés állománya a harmadik negyedévben 1 867 szerződése
megkötésével 238,5 millió forint volt.

-

A Pannónia Nyugdíjpénztár a Kibocsátóval közösen, stratégiai együttműködésük keretében alapított
Pannónia Befektetési Szolgáltató Zrt. által kezelt vagyonállomány meghaladta a 100 milliárd forintot.

A mérlegzárást követő fontosabb események:
-

A Kibocsátó olyan innovatív biztosítási termék kialakításán dolgozik, amely lehetővé teszi a gépjármű
használattal arányos díjfizetést. Az uniós támogatással megvalósuló projekt keretében egy speciális
mérőberendezésnek köszönhetően olyan casco terméket fejlesztése folyik, amellyel a díjfizetési
kötelezettség egyszerűen kiszámíthatóvá válik, és a gépjármű tulajdonosa is nyomon követheti adatait.

Budapest, 2012. november 20.
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.
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2.

Pénzügyi kimutatások

Konszolidált átfogó jövedelem kimutatás
Megnevezés

Adatok millió forintban
2012Q3
(A)

Biztosítási díjak

2011.
(B)

2011Q3
(C )

%
(A)/(C )

16 865

27 196

19 011

89%

-683

-131

-41

1666%

16 182

27 065

18 970

85%

195

414

309

63%

-252

-2 085

-2 572

10%

Egyéb működési bevételek

646

556

327

198%

Egyéb bevételek (ráfordítások)

589

-1 115

-1 936

-30%

16 771

25 950

17 034

Viszontbiztosítóknak átadott díj
Biztosítási díjak, nettó
Díj- és jutalékbevételek befektetési szerződésekből
Befektetések bevétele (ráfordítása)

Bevételek összesen

98%
#ZÉRÓOSZTÓ!

Kárfizetések és szolgáltatások, valamint kárrendezési költségek

-5 082

-5 515

-3 887

131%

Biztosítástechnikai tartalékok és befektetési egységekhez kötött
(unit-linked) életbiztosítási tartalékok nettó állományváltozása

-6 045

-8 607

-3 950

153%

Befektetési szerződésekhez kapcsolódó kötelezettségek valós
érték változása

-4

56

-2

200%

Kamatozó részvényekhez kapcsolódó beágyazott derivatívák
valós érték változása

-1

0

0

-

-11 132 -14 066

-7 839

Tartalékváltozások és szolgáltatások, nettó

142%
#ZÉRÓOSZTÓ!

Díjak, jutalékok és egyéb szerzési költségek

-6 040

-11 667

-8 532

71%

Igazgatási költségek

-2 640

-4 269

-2 989

88%

Működési költségek

-8 680 -15 936

-11 521

75%

Adózás előtti eredmény

-3 041

-4 052

-2 326

131%
#ZÉRÓOSZTÓ!

Adóbevételek / (ráfordítások)
Adózott eredmény

0

0

0

-3 041

-4 052

-2 326

131%
#ZÉRÓOSZTÓ!

Egyéb átfogó jövedelem

119

-98

-155

-77%
#ZÉRÓOSZTÓ!

Teljes átfogó jövedelem
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-2 922

-4 150

-2 481

118%
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Adatok millió forintban

Konszolidált pénzügyi helyzet kimutatás
2012.
szeptemb
er 30. (A)

2011.
december
31. (B)

2011.
szeptemb
er 30. (C)

%
(A)/(C)

Immateriális javak

980

744

672

146%

Ingatlanok, gépek és berendezések

152

223

347

44%

1 375

3 417

3 904

35%

343

68

82

418%

46

8

0

-

2 397

2 665

3 384

71%

31 039

26 128

21 841

142%

828

917

780

106%

244

0

0

-

4 308

3 066

2 883

149%

88

294

405

-

4 343

4 323

3 055

142%

46 143

41 853

37 353

124%

3 822

2 409

2 057

186%

31 039

26 128

21 841

142%

828

917

780

106%

Kamatozó részvény kibocsátásából származó
kötelezettségek

1 660

0

0

-

Kölcsönök és pénzügyi viszontbiztosítás

4 814

5 848

5 177

93%

Kötelezettségek közvetlen biztosítási ügyletekből

1 339

1 036

1 308

102%

Egyéb kötelezettségek és céltartalékok

1 143

1 330

317

361%

44 645

37 668

31 480

142%

1 498

4 185

5 873

26%

Jegyzett tőke

2 531

2 531

2 531

100%

Tőketartalék

15 937

15 937

15 937

100%

420

184

205

-

36

-83

-141

-26%

-17 426

-14 384

-12 658

138%

1 498
0
1 498

4 185
0
4 185

5 874
-1
5 873

26%
26%

ESZKÖZÖK

Halasztott szerzési költségek
Viszontbiztosító részesedése a biztosítástechnikai
tartalékokból
Befektetés közös vezetésű vállalatokban
Értékesíthető pénzügyi eszközök
Befektetési egységekhez kötött (unit-linked)
életbiztosítások szerződői javára végrehajtott befektetések
Pénzügyi eszközök – befektetési szerződések
Pénzügyi eszközök – kamatozó részvényekhez kapcsolódó
beágyazott derivatívák
Közvetlen biztosítási szerződésből származó és egyéb
követelések
Egyéb eszközök és elhatárolások
Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek
Eszközök összesen
KÖTELEZETTSÉGEK
Biztosítástechnikai tartalékok
Biztosítástechnikai tartalékok a befektetési egységekhez
kötött (unit-linked) életbiztosítás szerződői javára
Befektetési szerződések

Kötelezettségek összesen
NETTÓ ESZKÖZÖK
SAJÁT TŐKE

Részvény alapú ügyletek
Egyéb tartalékok
Eredménytartalék
A Társaság tulajdonosaira jutó saját tőke
Ellenőrzést nem biztosító részesedések
Saját tőke összesen
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3.

A Kibocsátó pénzügyi helyzetének bemutatása – a 2012. évi
harmadik negyedéves az EU által befogadott pénzügyi beszámolási
standardok (IFRS) alapján készített konszolidált, nem auditált
adatai

A Kibocsátó és leányvállalatai, melyek együtt a CIG Csoportot alkotják, befektetési egységhez kötött életbiztosítás,
kockázati, vegyes életbiztosítás, kiegészítő biztosítás, illetve általános biztosítás, azon belül elsősorban casco és
kötelező gépjármű felelősség biztosítás értékesítésével foglalkoznak.
A Csoport tevékenységét leginkább meghatározó társaság továbbra is a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., mint
anyavállalat; működésének felfutásával azonban az EMABIT teljesítménye egyre inkább számottevő a Csoport
eredményében.
A beszámolási időszakban a Csoport bruttó díjbevétele 16,865 milliárd forint volt, amely az előző évi hasonló
időszaki bevételének 89 százaléka. Ebből 14,450 milliárd forint a befektetéshez kötött életbiztosítások, 204 millió
forint a hagyományos életbiztosítások, 2,211 milliárd forint a nem-életbiztosítások bruttó díjbevétele.
Az életbiztosítási portfolióban a korábbi években kötött szerződések megújítási díjai 46 százalékkal növekedtek,
amely nagy részben ellensúlyozta az új életbiztosítási értékesítésből, illetőleg az eseti díjakból származó bevételek
visszaesését. 2012. évi első három negyedévében a megújításokból származó bruttó díjbevétel 10,609 milliárd
forint, szemben a 2011. év hasonló időszakának 7,242 milliárd forintjával. Az értékesített szerződések első éves
díjaiból származó bruttó díjbevétel a 4,398 milliárd forint, amely 35 százalékos csökkenés 2011 hasonló
időszakához (6,752 milliárd forint) képest. A változásban jelentős szerepet játszik egyrészt az életbiztosítási piac
helyzete, melyre erősen rányomja bélyegét az elhúzódó pénzügyi-gazdasági válság, a végtörlesztések, illetve a
Kibocsátó értékesítési hálózatának jelenleg is folyamatban lévő átszervezése, amelytől jelentős teljesítményjavulást
vár a menedzsment. Ugyanakkor fontos megemlíteni a nem életbiztosítási értékesítés felfutását, amely 2,211
milliárd forint díjbevételt eredményezett az első kilenc hónapban. Az eseti és egyszeri díjak a 2011. azonos időszak
eseti és egyszeri díjbevétel 37 százalékát, 1,858 milliárd forintot értek el, döntően a befektetési egységhez kötött
életbiztosításokhoz kapcsolódóan. A teljes 16,865 milliárd forintos díjbevételen belül az eseti díjak aránya 11
százalékos. Az eseti díjak csökkenése nincs számottevő hatással a Kibocsátó eredményességére, mivel azok
költségviselő képessége nem jelentős.
A Kibocsátó által értékesített azon befektetési egységekhez kötött életbiztosításokat, amelyek az IFRS-ek alapján
nem minősülnek biztosítási szerződésnek, a Kibocsátó befektetési szerződésnek minősíti. A befektetési
szerződésekhez kapcsolódóan a Kibocsátónak az időszakban 195 millió forint díjbevétele keletkezett. Az egyéb
működési bevételek elsősorban a Kibocsátó portfoliókezelésből származó bevételeit tartalmazzák, illetve ezen a
soron kerülnek elszámolásra a reaktívált szerződésekre korábbi időszakokban kifizetett károk visszautalásának
bevételei.
A viszontbiztosítónak átadott díj nagymértékű változásának oka elsősorban az általános biztosításokra fizetett
viszontbiztosítási díj, illetve a halmozott kockázatok után életbiztosításokra fizetett díj, mely a portfolió bővüléséből
fakadó mortalitási kockázat növekedésének természetes következménye.
A ráfordítások között az egyik legnagyobb tétel a kárfizetések és szolgáltatások, valamint a kárrendezési költségek
(együttesen 5,082 milliárd forint), ebből 4,129 millió forint a befektetéshez kötött életbiztosítások részleges- és
teljes visszavásárlása és 755 millió forint az általános biztosítások kárráfordítása. Szintén jelentős a nettó
tartalékváltozások ráfordítása (6,045 milliárd forint), amelyből 4,910 milliárd forint kapcsolódik a befektetési
egységekhez kapcsolt életbiztosítási tartalékok növekedéséhez. A törlési tartalékok a kintlevőségek növekedésével
párhuzamosan növekedtek mintegy 234 millió forinttal. Elsősorban a nem-élet ági működésből következően a
függőkár tartalékok 365 millió forinttal, míg a meg nem szolgált díjak tartaléka 281 millió forinttal nőtt az első
kilenc hónapban. Az életbiztosítási szerződésállomány kapcsán az eredménytől független díjvisszatérítési tartalék
186 millió forinttal növekedett.
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A Kibocsátó összes működési költsége 2012 első három negyedévében összesen 8,680 milliárd forint volt,
amelyből 6,040 milliárd forint a fizetett díj, jutalék és egyéb szerzési költség, 2,640 milliárd forint igazgatási költség.
A megújítási jutalékok a portfolió növekedésének megfelelően nőttek, a szerzési jutalékok az új szerzéssel
párhuzamosan változtak. Az igazgatási költségek jelentősen, 12%-kal csökkentek az előző év hasonló időszakához
képest, mely a Kibocsátó 2011 augusztusában bejelentett és azóta következetesen alkalmazott költségracionalizálási
intézkedéseinek és a szervezeti struktúra átalakításának eredménye.
A befektetési eredmény 252 millió forint veszteség. Ebből a befektetéshez kötött életbiztosítások nem realizált
vesztesége -179 millió forint, vagyis jelentősen (707 millió forinttal) javult az elmúlt negyedévhez képest. A változást
túlnyomórészt az eszközalapok teljesítményének javulása idézte elő. A megelőző negyedévhez képest a HUF/EUR
illetve a HUF/USD paritás kis mértékben tovább erősödött, ami az eurós alapoknál forintban veszteséget idéz elő.
Ezzel szemben a hazai eszközök, az észak-amerikai valamint egyes fejlődő piacok eszközeinek jelentős
teljesítményjavulása a teljes kezelt állomány összesített nettó eszközértéke kb. 2.5 %-ának megfelelő értéket ért el.
A teljesítmény javulásához hozzájárult, hogy 1 milliárd forinttal csökkent a tőkevédett alapokban lévő tőke, mely
főként kínai, indiai, latin-amerikai és Warren Buffet eszközalapokba került, ezek közül utóbbi három jelentős
teljesítményjavulást produkált. Kisebb volumenű, de jelentős arányú a hazai részvény és a hazai valamint
nemzetközi vegyes alapok tőkebeáramlása, melyek hozamjavulása szintén átlag feletti volt. A befektetési
eredményre jelentős hatással volt még a pénzügyi viszontbiztosítás kamatráfordítása 235 millió forint értékben. A
Kibocsátó saját befektetésein elért hozama mintegy 162 millió forint nyereség.
A mérleg szerinti eredmény mindezekre tekintettel 3,041 milliárd forint veszteség, összhangban a Kibocsátó
terveivel. Az egyéb átfogó jövedelem az értékesíthető pénzügyi eszközök 119 millió forintos valós érték változását
tartalmazza, a teljes átfogó jövedelem így 2012. szeptember 30-án 2,922 milliárd forint veszteség. A negyedéves
eredmény javulására jelentős hatással volt a költségcsökkentés, illetve a portfolió épülése. Az előző években
szerzett állományok éven belüli megoszlása nem egyenletes, a megújítási díjak inkább a második félévre
koncentrálódnak, ezáltal a biztosítástechnikai eredmény a menedzsment várakozásaival összhangban a második
félévben javuló tendenciát mutat.
A Kibocsátó igazgatósága – a korábbi közgyűlési felhatalmazás alapján – döntött a kamatozó részvények
kibocsátásával megvalósuló zártkörű tőkeemelésről, a részvényesek 1,4 milliárd forintos tőkeemelést hajtottak
végre. Az alaptőke 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 kamatozó részvények közül a "B" sorozatúak után a kibocsátási értékre vetített éves fix 9%, azaz kilenc százalék
mértékű kamat forint összegben kerül meghatározásra. A "C" sorozatúak után pedig az éves fix 7%, azaz hét
százalék mértékű kamat az euró összegben nyilvántartott kibocsátási érték után euró összegben kerül
meghatározásra. A "B" és "C" sorozatú részvények a kibocsátást követő 5 év elteltével meghatározott átalakítási
arány szerint kötelezően "A" sorozatú törzsrészvénnyé kerülnek átalakításra.
Az átváltoztatható részvény elszámolására vonatkozó speciális IFRS szabályok miatt a végrehajtott tőkeemelés
sajátos módon kerül bemutatásra a Kibocsátó IFRS szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásaiban.
A kibocsátott kamatozó részvények 5 év múlva alkalmazandó átváltási aránya nem fix, azaz a kibocsátás pillanatában
nem határozható meg, hogy egy kamatozó részvényért cserébe hány törzsrészvény kerül kibocsátásra. Ez az arány
a feltételek szerint a törzsrészvények átalakítási időpontot közvetlenül megelőző hat hónapos időtartamra
számított, a Budapesti Értéktőzsdén elért forgalommal súlyozott átlagárának függvénye. Mivel a törzsrészvényekké
történő átalakítás aránya a kibocsátáskor nem határozható meg pontosan, a vonatkozó IFRS szabályok szerint a
tőkeemelés kötelezettségként kerül kimutatásra.
A kötelezettség összege megbontásra kerül egy amortizált bekerülési értéken nyilvántartott alap-instrumentumra
(kamatozó részvény kibocsátásából származó kötelezettség), amely megtestesíti a kamatozó részvények
tulajdonosai számára a részvényfeltételek szerint járó kamat- és értéknövekedést. A kötelezettség változása
kamatráfordításként a Befektetések bevétele (ráfordítása) soron kerül elszámolásra. Az alap-instrumentumról
leválasztásra kerül a részvény-árfolyamtól függő, derivatív elemet tartalmazó rész (Pénzügyi eszközök – kamatozó
részvényekhez kapcsoló beágyazott derivatívák), melynek értékelése eredménnyel szemben valós értéken történik
(Kamatozó részvényekhez kapcsolódó beágyazott derivatívák valós érték változása).
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Ezen kötelezettségek változása a részvény futamideje alatt jelentős negatív hatással lesz a Kibocsátó eredményére
és ezzel együtt IFRS szerinti tőkéjére, amely negatív hatás – a kamatozó részvények feltételei alapján ténylegesen
fizetendő kamat kivételével – nem jelent tényleges ráfordítást a Kibocsátó számára, az a kamatozó részvény
tulajdonosok számára megjelenő értéknövekedést jeleníti meg. A futamidő leteltével, a kamatozó részvények
törzsrészvénnyé történő átalakításakor a kötelezettségként kimutatott összeg (mind a „kamatozó részvény
kibocsátásából származó kötelezettség” mind a „Pénzügyi eszközök – kamatozó részvényekhez kapcsoló
beágyazott derivatívák”) automatikusan tőkeemelésként kerül kimutatásra.
A fentiek eredményeképpen a végrehajtott 1,410 milliárd forintos tőkeemelés a futamidő alatt egy folyamatosan
növekvő kötelezettségként kerül kimutatásra, amely kötelezettség növekedés az eredmény terhére kerül
elszámolásra. Az 5 éves futamidő lejártát követően a kötelezettségként kimutatott teljes összeg a tőke
növekményeként kerül elszámolásra, amely egyrészt kompenzálja a korábban a kamatozó részvényekkel
kapcsolatban elszámolt ráfordítások tőkecsökkentő hatását, másrészt megjeleníti a tőkében a jelenlegi
részvénykibocsátáskor bevont tőke összegét, így a saját tőkében összességében a jelenleg végrehajtott 1,410
milliárd forintos tőkeemelés, illetve az addig a feltételek szerint ténylegesen kifizetésre került kamat jelenik majd
meg.
A Kibocsátó mérlegfőösszege 46,143 milliárd forint, pénzügyi helyzete stabil, kötelezettségeinek maradéktalanul
eleget tett. A saját tőke nagysága 2012. szeptember 30-án 1,498 milliárd forint, a magyar számviteli törvény szerinti
saját tőke nagysága 3,877, mely 205%-ban biztosítja a törvény által előírt szolvenciát és a működőképességet.
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4.

Vezetői beszámoló

Az első félévben a Kibocsátó teljesítményére erősen rányomta bélyegét a pénzügyi-gazdasági válság, illetve a
végtörlesztések, melyek elsősorban az életbiztosítási ágazatban okoztak visszaesést. A piaci stagnálás még a
harmadik negyedévben is folytatódott. Az általános biztosítások 2,926 milliárd forintos új értékesítése azonban
figyelemre méltó eredmény.
A 6,056 milliárd forint éves állománydíjú új értékesítésből 2,926 milliárd forint az általános biztosítások
(elsősorban KGFB és CASCO) állománynövekedése, míg 3,038 millió forint a befektetési egységekhez kötött
életbiztosításokból (ebből 17 millió forint befektetési szerződés) és 92 millió forint a hagyományos életbiztosítási
szerződésekből származik.
Az előző év hasonló időszakában az új értékesítés állománydíja 7,227 milliárd forint volt, ebből 161 millió forint
származott az általános biztosítások értékesítéséből. Az értékesítés nagy része, 6,624 milliárd forint a befektetési
egységhez kötött életbiztosításokhoz, 284 millió forint befektetési szerződésekhez és 158 millió forint a
hagyományos életbiztosításokhoz kapcsolódott.
A gazdasági életben és a biztosítási piacon zajló folyamatok, illetve az EMABIT tevékenységének beindulása
jelentősen átrendezte 2012-ben az új értékesítés alakulását, amely csaknem pótolni tudta a kieső életbiztosítási
szerzést.
Új értékesítés
2012Q3
(A)

2011.
(B)

2011Q3
(C)

Változás Változás
D=
%
(A) - (C ) (D) / (C)

Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások
Darab - biztosítási szerződések

5 739

15 063

11 879

-6 140

-52%

Állománydíj - biztosítási szerződések millió Ft

3 021

8 662

6 624

-3 603

-54%

8

27

23

-15

-65%

17

326

284

-267

-94%

Darab - befektetési egységekhez kötött életbiztosítások
összesen

5 747

15 090

11 902

-6 155

-52%

Állománydíj - befektetési egységekhez kötött
életbiztosítások összesen millió Ft

3 038

8 988

6 908

-3 870

-56%

635

5 704

2 425

-1 790

-74%

92

174

158

-66

-42%

49 601

2 867

2 659

46 942

1765%

2 926

212

161

2 765

1717%

55 983

23 661

16 986

38 997

230%

6 056

9 374

7 227

-1 171

-16%

Darab - befektetési szerződések
Állománydíj - befektetési szerződések millió Ft

Hagyományos életbiztosítások
Darab
Állománydíj
Általános biztosítások
Darab
Állománydíj
Összesen új értékesítés darab:
Összesen új értékesítés állománydíja millió Ft
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2012 első három negyedévében összesen 6 382 darab életbiztosítási szerződés került értékesítésre, amelyből
5 747 darab befektetési egységhez kötött életbiztosítás, míg 635 darab hagyományos életbiztosítás. Ugyanakkor a
nem-élet ágon mintegy 49 601 db szerződést értékesítettek. A tárgyidőszaki új értékesítéssel a Kibocsátó záró
életbiztosítási szerződésállománya 39 642 darabra, záró állománydíja 21,088 milliárd forintra változott, míg a nem
életbiztosítási állományt 45 940 db szerződés alkotja 2,842 milliárd forint állománydíj mellett.
A 2012. első kilenc hónapjában eladott életbiztosítási szerződések esetében a BROKERNET Csoport termelésének
aránya közel 53,6 százalék, amelyből 45,6 százalék kapcsolódik a magyarországi-, 7,5 százalék a szlovákiai és 0,5
százalék a romániai értékesítéshez. A saját hálózat teljesítménye 16,7 százalékot, míg az egyéb értékesítési
csatornák 29,7 százalékot tettek ki, vagyis az értékesítési csatornák diverzifikációja tovább folytatódik, amely
egybevág a Kibocsátó törekvéseivel.
Piaci részesedési mutatók*
2012Q2
millió Ft

2011Q2

Piaci
részesedés

millió
Ft

2010Q2

Piaci
részesedés

millió
Ft

Piaci
részesedés

Életbiztosítási ág díjbevétele alapján

9,261

4,4%

12 642

5,6%

8 530

3,8%

Életbiztosítási ág korrigált
díjbevétele alapján

8,088

5,8%

8 773

6,1%

5 307

3,7%

* Magyar számviteli törvény szerinti adatok, jelen negyedéves jelentés készítésekor 2012. harmadik negyedévre vonatkozó
MABISZ piaci adatok még nem állnak rendelkezésre

A 2011. év végétől a MABISZ nem közöl hivatalos új értékesítés adatokat a piacról, ezért ezen összehasonlítás a
továbbiakban nem áll a Kibocsátó rendelkezésére. A korrigált díjbevételeket vizsgálva azonban elmondható, hogy a
Kibocsátó meghatározó piaci szereplővé nőtt az életbiztosítási piacon: 5,8 százalékos piaci részesedéssel a 6.
legnagyobb korrigált díjbevétellel rendelkező társaság. Az EMABIT 2012 első félévében a díjbevétel tekintetében
0,66%-os részesedést szerzett a nem-élet piacon.
A Csoport működésében egyre jelentősebb szerepet kap aktív működésének elindulásával a Kibocsátó
leányvállalata, az EMABIT. 2012 szeptember végéig GFB biztosításokból több, mint 900 flotta, mintegy 25 ezer
darab gépkocsi került fedezetbe vételre. A flották 80%-a a kiemelt célpiacként kezelt kis flották közül került ki,
fennmaradó része pedig nagyobb flottákból, köztük számos nemzetközi, nagyvállalati ügyféltől származik, de
jelentős az intézményi-önkormányzati szektor aránya is. A casco biztosítások körében csaknem 300 flottát, ezeken
belül több mint 13 ezer darab gépkocsit biztosít az EMABIT. Az állomány összetétele nagyban hasonlít a GFB-nél
említettekre. A gépjármű biztosításokon kívül az EMABIT fokozta vagyon- és felelősségbiztosítási aktivitását a
vállalati-intézményi ügyfélkör részére, illetve elkezdte lakásbiztosítási termékének értékesítését is. Az idei évi
állománynövekedés meghaladja a 2,9 milliárd forintot.
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. Az elmúlt
negyedévben indított lengyel szakmai felelősségbiztosítási projekt keretében a speciális felelősségbiztosítási termék
értékesítése sikeresnek bizonyult, az új szerzés állománya a harmadik negyedévben 238,5 millió forint volt, ez
összesen 1867 darab szerződést jelent.
A Kibocsátó és az EMABIT által közösen kialakított CIG Pannónia Szolgáltató Központ Kft. működése 2012. május
1-vel elindult. A szolgáltató központ elsősorban adminisztrációs, kárrendezési és informatikai tevékenységeket lát el
annak érdekében, hogy az összehangolt munkavégzéssel, hatékonyabb, gördülékenyebb kiszolgálással ügyfelei
megelégedettségét növelni tudja, továbbá költségmegtakarításokat érjen el.

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., 2012. harmadik negyedéves jelentés

10

A Pannónia Befektetési Szolgáltató Zrt. az engedélyezési folyamat lezárását követően, 2012 januárjában megkezdte
a tevékenységét, és vagyonkezelési szerződést kötött a Kibocsátóval, valamint a Pannónia Nyugdíjpénztárral,
amelynek eredményeképpen vagyonkezelt állománya 2012 szeptemberében már meghaladja a 100 milliárd forintot.
A kezelt vagyon növekedése azonban magasabb alaptőke szükséglettel jár, amelynek biztosítása érdekében a
Pannónia Befektetési Szolgáltató Zrt. közgyűlése döntött az alaptőke 100 millió forinttal történő felemeléséről. A
Pannónia Befektetési Szolgáltató Zrt. jegyzett tőkéje így 140 millió forint, amelyből a Kibocsátó továbbra is 20%
részesedéssel rendelkezik.
A Kibocsátó tevékenységében továbbra is meghatározó a befektetéshez kötött életbiztosítások értékesítése,
amelyben jelentős szerepe van a BROKERNET Csoporttal 2012 első negyedévében közösen kifejlesztett új
generációs, NOVA Befektetési Egységhez Kötött Életbiztosításnak is. A Kibocsátó a befektetéshez kötött
életbiztosítások mellett egyre nagyobb hangsúlyt fektet tevékenységének diverzifikációjára, és kiemelt céljaként
kezeli nem életbiztosítási, hagyományos életbiztosítási és egészségbiztosítási portfoliójának növelését.
A Kibocsátó szeptemberben belépett az egészségbiztosítási piacra a világ egyik legjobb orvosi hálózatával
büszkélkedő, és díjnyertes szolgáltatásairól híres Best Doctors Inc-del aláírt stratégiai együttműködési megállapodás
révén. A Kibocsátó négy új, innovatív termék árusítását kezdte meg, ezáltal a magyar ügyfelek számára is
elérhetőek a Best Doctors szolgáltatásai. A vállalat személyre szabott második orvosi szakvéleményt
(InterConsultationTM) biztosít ügyfeleinek, amelyet az adott betegség legjobbnak ítélt szakértői állítanak fel,
továbbá megszervezi a páciens kezelését a számára legjobbnak ígérkező egészségügyi intézményben, bárhol is
legyen az a világon (FindBestCare®). A CIG Pannónia Best Doctors Egészségbiztosítások termékcsoportjába
négyféle termék tartozik: az önálló terméket a magánszemélyek, a forintos és eurós kiegészítő biztosításokat mind
a magánszemélyek, mind a vállalatok igénybe vehetik, míg a csoportos termékváltozat a cégek számára érhető el. A
vállalatok számára további előny, hogy a Best Doctors egészségbiztosításokat adómentes béren kívüli juttatásként
adhatják alkalmazottaiknak és költségként elszámolhatják, vonzó alternatívát kínálva a meglévő cafetéria
juttatásokkal szemben.
A Kibocsátó meglévő rendszeres díjas unit-liked portfoliója már stabil alapokat teremt a működéshez és
költségviselő képessége egyre javul, amiből következően a harmadik negyedéves veszteség már csak 488 millió
forint, szemben az előző negyedév 1,390 milliárd forintjával. A meglévő unit-linked portfolió, a Kibocsátó
hagyományos életbiztosítási és nem életbiztosítási termékeinek intenzívebb értékesítése és az új egészségbiztosítási
termék bevezetése is hozzájárul a 2014-es nyereségessé váláshoz. Szintén ezen célt szolgálják a már végrehajtott és
következetesen alkalmazott költségracionalizálási intézkedések és az operációban és a hálózatban elindított
átszervezési folyamat is.
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5.

Alkalmazottak száma, tulajdonosi struktúra

A Kibocsátó alkalmazottainak száma 2012. szeptember 30-án 158 fő.
A Kibocsátó alaptőkéjének összetétele (2012. szeptember 30.)
Részvénysorozat

Névérték (Ft/darab)

Kibocsátott darabszám

Össznévérték (Ft)

„A” sorozat

40

63 283 203

2 531 328 120

„B” sorozat

40

1 150 367

46 014 680

„C” sorozat

40

730 772

29 230 880

-

-

2 606 573 680

Alaptőke nagysága

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma (2012. szeptember 30.)
Részvénysorozat

Kibocsátott
darabszám

Szavazati jogra
jogosító részvények
darabszáma

Részvényenkénti
szavazati jog

Összes
szavazati jog

Sajátrészvények
száma

„A” sorozat

63 283 203

63 283 203

1

63 283 203

0

„B” sorozat

1 150 367

1 150 367

1

1 150 367

0

„C” sorozat

730 772

730 772

1

730 772

0

65 164 342

65 164 342

Összesen:

65 164 342

A Társaság igazgatósága által 2012. augusztus 16. napján elhatározott zártkörű, kamatozó részvények kibocsátásával
megvalósuló tőkeemelés keretében kibocsátott „B” és „C” sorozatú kamatozó részvény keletkeztetésére a
Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zártkörűen Működő Részvénytársaság előtt 2012. október 24-ei
értéknappal került sor. A kamatozó részvényekkel szavazati jog csak a keletkeztetést és a részvénykönyvbe való
bejegyzésüket követően gyakorolható.
A Kibocsátó tulajdonosi szerkezete (2012. szeptember 30.)
Részvény darabszám

Tulajdoni hányad

Szavazati jog

Belföldi magánszemély

39 937 048

63,1%

63,1%

Belföldi intézmény

19 031 478

30,1%

30,1%

Külföldi magánszemély

566 649

0,9%

0,9%

Külföldi intézmény

386 566

0,6%

0,6%

3 361 462

5,3%

5,3%

63 283 203

100 %

100 %

Nem nevesített tétel
Összesen

A Kibocsátó a részvénykönyv vezetésével a KELER Zrt-t bízta meg. Amennyiben a tulajdonosi megfeleltetés során
van olyan számlavezető, amely ügyfeleinek tulajdonában van CIGPANNONIA részvény, azonban nem szolgáltat
adatot a részvényes(ek)re vonatkozóan, úgy az ily módon be nem azonosított részvények tulajdonosai „Nem
nevesített tétel” megnevezéssel szerepelnek a részvénykönyvben.
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A Kibocsátó befektetései
Név

Székhely

Kibocsátó
részesedése

1.

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító
Zrt.

1033 Budapest, Flórián tér 1.

100 %

2.

CIG Pannónia Szolgáltató Központ Korlátolt
Felelősségű Társaság

1033 Budapest, Flórián tér 1.

100 %

3.

S.C. Tisia Expert SRL

Románia - Bukarest, str. Povernei
nr. 20, etaj 4, apartament 9, sector 1.

100 %

4.

Pannónia PI-ETA Kegyeleti Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság

1033 Budapest, Flórián tér 1.

100 %

5.

Pannónia Befektetési Szolgáltató Zrt.

1072 Budapest, Nyár utca 12.

20 %

6.

Pannónia Pénztárszolgáltató Zrt.

1072 Budapest, Nyár utca 12.

20 %
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Tárgyidőszakban megjelent tájékoztatások
Dátum

Tárgy, rövid tartalom

2012.07.02.

Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága
Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2012. július 31. napjára összehívott
rendkívüli közgyűlésének elhalasztásáról
Közgyűlési meghívó hirdetménye
Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. új felügyelőbizottsági tagjairól
Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. igazgatósága által tervezett
tőkeemelésről
A közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos igazgatósági előterjesztések
összefoglalója és a napirendi pontokkal kapcsolatos határozati javaslatok
Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt-nél a 2012.
augusztus 16. napjára meghirdetett rendkívüli közgyűlés összehívásának napján
Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. által tervezett kamatozó részvény
kibocsátásával megvalósuló tőkeemelésről

2012.07.09.
2012.07.09.
2012.07.10.
2012.07.17.
2012.07.25.
2012.07.25.
2012.08.03.
2012.08.06.
2012.08.16.
2012.08.16.
2012.08.16.
2012.08.17.
2012.08.30.
2012.08.31.
2012.08.31.
2012.09.03.
2012.09.04.
2012.09.04.
2012.09.11.
2012.09.13.
2012.09.17.
2012.09.17.
2012.09.20.
2012.09.26.
2012.09.27.

Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. tőkebevonási terveiről (MFB
Invest közös közlemény)
Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2012. augusztus 16. napján 11.00
órára összehívott rendkívüli közgyűlésről
Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2012. augusztus 16. napján
megtartott rendkívüli közgyűlésének határozatai
Féléves jelentés
Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. rendkívüli közgyűlésén
elhatározott személyi változásokról
Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. általános biztosító
leányvállalatának új vezető aktuáriusáról
Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. vezető állású személyének
CIGPANNONIA részvénnyel való ügyletéről
Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága
Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt-nél bekövetkezett személyi
változásról
Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. vezető állású személye
érdekeltségébe tartozó társaság CIGPANNONIA részvénnyel való ügyletéről
Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. újabb tevékenységi engedélyéről
Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 1,4 milliárd forintos
tőkeemeléséről
Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. új debreceni fióktelepéről
A 28/2012. (VIII.16.) számú közgyűlési határozat
Rendkívüli közzététel a Pannónia Alkony Életbiztosítás újraindításáról
100 milliárd forint felett a Pannónia Befektetési Szolgáltató Zrt. által kezelt vagyon
Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. leányvállalatának tőkeemeléséről
A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 1,4 milliárd forintos tőkeemelésének, és az alapszabály
egyéb módosításainak bejegyzéséről

A közlemények megtalálhatók a Kibocsátó (www.cig.eu), a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen működő Részvénytársaság
(www.bet.hu), valamint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (www.kozzetetelek.hu) honlapján.
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6. Felelősségvállalási nyilatkozat
A Kibocsátó nyilatkozik arról, hogy a 2012. harmadik negyedéves jelentést könyvvizsgáló nem vizsgálta, a 2012. évi
harmadik negyedéves jelentés valós és megbízható képet ad a Kibocsátó és a konszolidációba bevont vállalkozások
eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről és veszteségéről. Az összevont
vezetőségi jelentés megbízható képet ad a Kibocsátó, és a konszolidációba bevont vállalkozások helyzetéről,
fejlődéséről és teljesítményéről.
Budapest, 2012. november 20.

--------------------------------------Dr. Csurgó Ottó
Vezérigazgató

-------------------------------Barta Miklós
Pénzügyi vezérigazgató-helyettes

Befektetői kapcsolattartás
Márton Zita, befektetői kapcsolattartó
investor.relations@cig.eu ; 06-1-5 100 200
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