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1.

Összefoglaló

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (a továbbiakban: Kibocsátó) a mai napon nyilvánosságra hozza a 2012. évi
negyedik negyedéves jelentését. A Kibocsátó a negyedéves jelentésben a jogszabályban megkövetelt, a nemzetközi
pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerinti konszolidált, nem auditált 2012. évi negyedik 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).
A 2012. utolsó negyedévének főbb eredményei:
-

A Kibocsátó első nyereséges negyedévét produkálta: 2012 utolsó negyedévében 313 millió forint adózott
eredményt termelt. Mindez a portfólió épülésének eredménye, a korábbi években szerzett állomány
nyereségének jelentős része az elmúlt év második felében realizálódott. A tavalyi év utolsó három
hónapjában a bruttó díjbevétel 7,834 milliárd Ft volt, amely 18%-kal magasabb, mint a megelőző
negyedévben. Mindezt annak ellenére sikerült elérnie a Kibocsátónak, hogy a biztosítási piac stagnálása
még a negyedik negyedévben is folytatódott. A nyereséges negyedév továbbá annak köszönhető, hogy a
negatív piaci környezetre válaszul a Kibocsátó további költségracionalizálást hajtott végre és
hatékonyságnövelő intézkedéseket vezetett be, amelyek mellett továbbra is elkötelezett, illetve
költségszerkezetét folyamatosan hozzáigazítja az értékesítési szinthez. Emellett már érezhetőek az első
eredményei az értékesítési hálózat átszervezésének is, amelytől továbbra is jelentős teljesítményjavulást
vár a menedzsment.

A 2012. év főbb eredményei, eseményei:
-

A Kibocsátó 2012-ben 24,699 milliárd forint bruttó díjbevételt ért el, melyből rendszeres díj: 21,185
milliárd forint, eseti és egyszeri díj: 3,514 milliárd forint. A bruttó díjbevétel az előző évhez viszonyítva 9
százalékkal csökkent, elsősorban az életbiztosítási új értékesítések és eseti díjbevételek alacsonyabb
volumene miatt, ugyanakkor a rendszeres díjakban 5%-os a növekedés, köszönhetően a nem életbiztosítási
értékesítés felfutásának, illetve hogy az életbiztosítási portfolió megújítási díjai a várakozásokkal
összhangban növekedtek és stabilan befolytak. Az egész éves teljesítményt meghatározta a pénzügyigazdasági válság, mivel nagymértékben csökkentette a háztartások elkölthető jövedelmét. Ez az egész
magyar biztosítási piac teljesítményét negatívan befolyásolta tavaly. Az erre válaszul végrehajtott
költségracionálás azt eredményezte a Kibocsátónál, hogy az igazgatási költségek jelentősen, 16 százalékkal
csökkentek. A Kibocsátó meglévő rendszeres díjas életbiztosítási szerződésállománya ugyanakkor stabil
alapokat teremt és a portfolió növekedésével és érésével párhuzamosan költségviselő képessége egyre
javul. A Kibocsátó által elért mérleg szerinti eredmény 2012-ben összesen 2,728 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 azon stratégiái céljának megfelelően, hogy innovatív, a magyar piac sajátosságaihoz igazodó
termékeket vezessen be, 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 és megfizethetőek a Best Doctors szolgáltatásai. A termékek
értékesítése a negyedik negyedévben beindult és kedvező fogadtatásra talált a piacon, hiánypótló
szolgáltatásaik révén.

-

2012. október 1-től a Kibocsátó számviteli rendért felelős vezetője és egyben pénzügyi vezérigazgatóhelyettese Barta Miklós. A Kibocsátó felsővezetéséhez csatlakozott még Sallai Linda, termékfejlesztési és
kockázatvállalási vezérigazgató-helyettes.

-

A Kibocsátó igazgatósága novemberben döntött a nem-életbiztosítással foglalkozó leányvállalata (az
EMABIT) alaptőkéjének felemeléséről. Mindösszesen 250 millió forint nagyságú összeget juttatott a
Kibocsátó az EMABIT-nak, amelyből 245 millió forint a tőketartalékba került, míg a további 5 millió forint
az alaptőkét növelte.
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-

Az EMABIT a megújítási időszakban a zsugorodó nem-életbiztosítási piacon tovább növelte jelenlétét. A
nettó állományfejlődés a 2012 negyedik negyedévében szerzett, technikailag 2013-ban kezdődő biztosítási
szerződéseket figyelembe véve mintegy 700 millió forint.

-

A Kibocsátó a Pannónia Befektetési Szolgáltató Zrt.-ben fennálló 20 százalékos mértékű közvetlen
minősített befolyását 41 százalékosra növelte, ezáltal jelentős tulajdoni hányadot szerzett a 2012.
december 31-én 115 milliárdos vagyont kezelő Társaságban. A PSZÁF H-EN-III-7/2013. sz. határozatában
engedélyezte a Pannónia Befektetési Szolgáltató Zrt. alapkezelővé alakulását, mely tevékenységét a
jövőben Pannónia CIG Alapkezelő Zrt. néven folytatja.

Budapest, 2013. február 19.
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.
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2.

Pénzügyi kimutatások

Konszolidált átfogó jövedelem kimutatás

adatok millió forintban
2012.
(A)

2011.
(B)

24 699

27 196

-2 497

-9%

-329

-36

-293

814%

24 370

27 160

-2 790

-10%

-747

-131

-616

470%

23 623

27 029

-3 406

-13%

275

414

-139

-34%

1 663

922

741

80%

887

556

331

60%

2 825

1 892

933

49%

26 448

28 921

-2 473

-9%

Kárfizetések és szolgáltatások, valamint kárrendezési költségek

-7 111

-5 515

-1 596

29%

Biztosítástechnikai tartalékok és befektetési egységekhez kötött (unitlinked) életbiztosítási tartalékok nettó állományváltozása

-9 622

-8 570

-1 052

12%

-626

-3 007

2 381

-79%

-25

56

-81

-145%

85

0

85

-

-17 299 -17 036

-263

2%

Megnevezés
Biztosítási díjak
Meg nem szolgált díjak tartalékváltozása
Bruttó megszolgált díj
Viszontbiztosítóknak átadott megszolgált díj
Biztosítási díjak, nettó
Díj -és jutalékbevételek befektetési szerződésekből
Befektetések bevétele
Egyéb működési bevételek
Befektetési és egyéb bevételek
Bevételek összesen

Befektetések ráfordítása
Befektetési szerződésekhez kapcsolódó kötelezettségek valós érték
változása
Beágyazott derivatívákhoz kapcsolódó eszközök és kötelezettségek valós
érték változása
Befektetési ráfordítások, tartalékváltozások és szolgáltatások,
nettó

Vált (C) Vált %
=(A)-(B) (C)/(B)

Díjak, jutalékok és egyéb szerzési költségek

-8 307

-11 668

3 361

-29%

Igazgatási költségek

-3 569

-4 269

700

-16%

-11 876 -15 937

4 061

-25%

Működési költségek
Adózás előtti eredmény
Adóbevételek / (ráfordítások)
Adózott eredmény
Egyéb átfogó jövedelem
Teljes átfogó jövedelem
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-2 727

-4 052

1 325

-33%

-1

0

-1

-

-2 728

-4 052

1 324

-33%

76

-98

174

-178%

-2 652

-4 150

1 498

-36%
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Konszolidált pénzügyi helyzet kimutatás
ESZKÖZÖK

Adatok millió forintban
2012.12.31. 2011.12.31. Vált (C)=
(A)
(B)
(A)-(B)

Immateriális javak

Vált %
(C)/(B)

1051

744

307

41%

Ingatlanok, gépek és berendezések

150

224

-74

-33%

Halasztott szerzési költségek

982

3 417

-2 435

-71%

Viszontbiztosító részesedése a biztosítástechnikai
tartalékokból

373

68

305

449%

Befektetés közös vezetésű vállalatokban

111

8

103

1288%

5 015

2 665

2 350

88%

34 483

26 128

8 355

32%

Pénzügyi eszközök – befektetési szerződések

916

917

-1

0%

Pénzügyi eszközök – beágyazott derivatívák

351

0

351

-

3 411

3 066

345

11%

125

293

-168

-57%

3 069

4 323

-1 254

-29%

50 037

41 853

8 184

20%

4 283

2 409

1 874

78%

34 483

26 128

8 355

32%

Értékesíthető pénzügyi eszközök
Befektetési egységekhez kötött (unit-linked)
életbiztosítások szerződői javára végrehajtott befektetések

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
Kamatozó részvény kibocsátásából származó
kötelezettségek
Kölcsönök és pénzügyi viszontbiztosítás

916

917

-1

0%

1 751

0

1 751

-

3 771

5 848

-2 077

-36%

Kötelezettségek közvetlen biztosítási ügyletekből

1 199

1 036

163

16%

Egyéb kötelezettségek és céltartalékok

1 786

1 330

456

34%

48 189

37 668

10 521

28%

1 848

4 185

-2 337

-56%

Jegyzett tőke

2 531

2 531

0

0%

Tőketartalék

15 937

15 937

0

0%

500

184

316

172%

-8

-83

75

-90%

-17 112

-14 384

-2 728

19%

1 848

4 185

-2 337

-56%

0

0

0

-

1 848

4 185

-2 337

-56%

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
negyedik 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, egészségbiztosítás, kiegészítő biztosítás, illetve általános biztosítás, azon belül
elsősorban casco, kötelező gépjármű felelősség és általános 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 24,699 milliárd forint volt, amely az előző évi bevételek 91
százaléka. Ebből 21,443 milliárd forint a befektetéshez kötött életbiztosítások, 279 millió forint a hagyományos
életbiztosítások, 56 millió forint az egészségbiztosítások és 2,921 milliárd forint a nem-életbiztosítások bruttó
díjbevétele.
Az életbiztosítási portfolióban a korábbi években kötött szerződések megújítási díjai 29 százalékkal növekedtek,
amely nagy részben ellensúlyozta az új életbiztosítási értékesítésből, illetőleg az eseti díjakból származó bevételek
visszaesését. 2012-ben a megújításokból származó bruttó díjbevétel 15,626 milliárd forint, szemben az előző év
12,077 milliárd forintjával. Az értékesített szerződések első éves díjaiból származó bruttó díjbevétel a 5,558 milliárd
forint, amely 32 százalékos csökkenés 2011-hez (8,138 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 2,921 milliárd forint díjbevételt eredményezett 2012-ben. Az eseti és egyszeri díjak az
előző évi eseti és egyszeri díjbevétel 50 százalékát, 3,514 milliárd forintot értek el, döntően a befektetési egységhez
kötött életbiztosításokhoz kapcsolódóan. A teljes 24,699 milliárd forintos díjbevételen belül az eseti díjak aránya 14
százalékos. Az eseti díjak csökkenése rövid távon 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 275 millió forint díjbevétele keletkezett. Az egyéb
működési bevételek elsősorban a Kibocsátó portfoliókezelésből származó bevételeit tartalmazzák, illetve ezen a
soron kerülnek elszámolásra a reaktívált szerződésekhez kapcsolódó 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 7,111 milliárd forint), ebből 5,812 milliárd forint a befektetéshez kötött életbiztosítások részleges- és
teljes visszavásárlása és 1,164 milliárd forint az általános biztosítások kárráfordítása. Szintén jelentős a nettó
tartalékváltozások ráfordítása (9,622 milliárd forint), amelyből 8,354 milliárd forint kapcsolódik a befektetési
egységekhez kapcsolt életbiztosítási tartalékok növekedéséhez. A törlési tartalékok a kintlevőségek növekedésével
párhuzamosan növekedtek, mintegy 348 millió forinttal. Elsősorban a nem-élet ági működésből következően a
függőkár tartalékok 447 millió forinttal nőttek 2012-ben. Az életbiztosítási szerződésállomány kapcsán az
eredménytől független díjvisszatérítési tartalék 402 millió forinttal növekedett.
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A Kibocsátó összes működési költsége 2012-ben összesen 11,876 milliárd forint volt, amelyből 8,307 milliárd forint
a fizetett díj, jutalék és egyéb szerzési költség, 3,569 milliárd forint igazgatási költség. A megújítási jutalékok a
portfolió növekedésének megfelelően nőttek, a szerzési jutalékok az új szerzéssel párhuzamosan változtak. Az
igazgatási költségek jelentősen, 16%-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 1,037 milliárd forint nyereség. Ebből a befektetéshez kötött életbiztosítások nem realizált
eredménye 632 millió forint nyereség. Az eszközalapok 2012. év végi teljesítménye a nemzetközi tőzsdéken,
mindenek előtt a fejlődő piacokon lezajló (ún. BRIC ország-csoport) erőteljes év végi árfolyam-emelkedés és a
hazai eszközök nemzetközileg is kimagasló szintet elérő teljesítményének köszönhetően erősen pozitív képet
mutat. A harmadik negyedév 707 millió forint összegű javulását követően ebben a negyedévben további, mintegy
811 millió forint összegű javulás következett be. A hozamok kedvező alakulásában nagy szerepe volt annak, hogy
az emelkedés tartóssága következtében a Navigátor szolgáltatás keretében a korábban a védett, alacsony hozamú
alapokból több milliárd forint összegű tőke áramlott vissza a növekedési eszközalapokba. A befektetési
eredményre jelentős negatív hatással volt még a pénzügyi viszontbiztosítás kamatráfordítása 300 millió forint
értékben, illetve a pénzügyi viszontbiztosítási kötelezettségek realizált és nem realizált árfolyamnyeresége, mintegy
429 millió forint értékben. A Kibocsátó saját befektetésein elért hozama mintegy 279 millió forint nyereség.
A mérleg szerinti eredmény mindezekre tekintettel 2,728 milliárd forint veszteség, összhangban a Kibocsátó
terveivel. Az egyéb átfogó jövedelem (76 millió forint) elsősorban az értékesíthető pénzügyi eszközök 73 millió
forintos valós érték változását tartalmazza, a teljes átfogó jövedelem így 2012. december 31-én 2,652 milliárd forint
veszteség.
A Kibocsátó igazgatósága a harmadik negyedévben – 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 kamatozó részvény eredményhatása 2012-ben 74 millió forint kamatráfordítás, illetve 85 millió forint Beágyazott
derivatívákhoz kapcsolódó eszközök és kötelezettségek valós érték változási nyereség, vagyis összességében 11
millió forint nyereség.
A Kibocsátó mérlegfőösszege 50,037 milliárd forint, pénzügyi helyzete stabil, kötelezettségeinek maradéktalanul
eleget tett. A saját tőke nagysága 2012. december 31-én 1,848 milliárd forint, a magyar számviteli törvény szerinti
saját tőke nagysága 4,299, mely 235%-ban biztosítja a törvény által előírt szolvenciát és a működőképességet.
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4.

Vezetői beszámoló

A 2012-es évben a Kibocsátó teljesítményére erősen rányomta bélyegét a pénzügyi-gazdasági válság mely
elsősorban az életbiztosítási ágazatban okozott visszaesést. A piaci stagnálás még a negyedik negyedévben is
folytatódott. 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.
A 7,655 milliárd forint éves állománydíjú új értékesítésből 3,430 milliárd forint az általános biztosítások
(elsősorban KGFB és CASCO) állománynövekedése, míg 4,043 millió forint a befektetési egységekhez kötött
életbiztosításokból (ebből 35 millió forint befektetési szerződés), 115 millió forint a hagyományos életbiztosítási
szerződésekből és 67 millió forint az egészségbiztosítási szerződésekből származik.
Az előző évben az új értékesítés állománydíja 9,374 milliárd forint volt, ebből 212 millió forint származott az
általános biztosítások értékesítéséből. Az értékesítés nagy része, 8,662 milliárd forint a befektetési egységhez
kötött életbiztosításokhoz, 326 millió forint befektetési szerződésekhez és 174 millió forint a hagyományos
életbiztosításokhoz kapcsolódott.
Új értékesítés
2012.12.31 2011.12.31 Változás Változás
(A)
(B)
C=(A)-(B) % (C)/(B)
Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások
Darab - biztosítási szerződések

7 237

15 063

-7 826

-52%

Állománydíj - biztosítási szerződések millió Ft

4 008

8 662

-4 654

-54%

8

27

-19

-70%

35

326

-291

-89%

7 245

15 090

-7 845

-52%

4 043

8 988

-4 945

-55%

962

2 804

-1 842

-66%

182

174

8

5%

67

0

67

-

59 530

2 867

56 663

1976%

3 430

212

3 218

1518%

67 737

20 761

46 976

226%

7 655

9 374

-1 719

-18%

Darab - befektetési szerződések
Állománydíj - befektetési szerződések millió Ft
Darab - befektetési egységekhez kötött életbiztosítások
összesen
Állománydíj - befektetési egységekhez kötött
életbiztosítások összesen millió Ft
Hagyományos életbiztosítások
Darab
Állománydíj millió forint
ebből egészségbiztosítás millió forint
Általános biztosítások
Darab
Állománydíj millió forint
Összesen új értékesítés darab:
Összesen új értékesítés állománydíja millió Ft
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2012-ben összesen 8 207 darab életbiztosítási szerződés került értékesítésre, amelyből 7 245 darab befektetési
egységhez kötött életbiztosítás, míg 962 darab hagyományos életbiztosítás. Ugyanakkor a nem-élet ágon mintegy
59 530 db szerződést értékesítettek. A tárgyidőszaki új értékesítéssel a Kibocsátó záró életbiztosítási
szerződésállománya 39 837 darabra, záró állománydíja 21,149 milliárd forintra változott, míg a nem életbiztosítási
állományt 51 001 db szerződés alkotja 3,037 milliárd forint állománydíj mellett.
A 2012-ben eladott életbiztosítási szerződések esetében a BROKERNET Csoport termelésének aránya közel 44
százalék. A saját hálózat teljesítménye 8 százalékot, míg az egyéb értékesítési csatornák Magyarországon 31
százalékot, Szlovákiában 7 százalékot tettek ki, vagyis az értékesítési csatornák diverzifikációja tovább folytatódik,
amely egybevág a Kibocsátó törekvéseivel.
Piaci részesedési mutatók*
2012. első három
negyedév
millió Ft
Életbiztosítási ág díjbevétele
alapján
Életbiztosítási ág korrigált
díjbevétele alapján

Piaci
részesedés

2011. első három
negyedév
millió Ft

Piaci
részesedés

2010. első három
negyedév
millió Ft

Piaci
részesedés

15 139

5,1%

19 487

6,0%

15 138

4,7%

13 408

6,5%

14 785

6,8%

9 952

4,6%

*Jelen negyedéves jelentés készítésekor 2012. negyedik negyedévre vonatkozó MABISZ piaci adatok még nem állnak
rendelkezésre.
** Magyar számviteli törvény szerint számított adatok

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: 6,5 százalékos piaci részesedéssel a 6.
legnagyobb korrigált díjbevétellel rendelkező társaság volt az első háromnegyed év adatai alapján. Az EMABIT 2012
első három negyedévében a díjbevétel tekintetében 0,75%-os részesedést szerzett a nem-élet piacon.
A CIG Csoport működésében az EMABIT szerepe egyre inkább erősödik. 2012-ben a 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. 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 az év második felében fokozta vagyon- és felelősségbiztosítási aktivitását a vállalatiintézményi ügyfélkör részére, illetve elkezdte lakásbiztosítási termékének értékesítését 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 termékünk értékesítése
sikeresnek bizonyult, az új szerzés állománya egész évben 397 millió forint volt, ez összesen közel 4000 darab
szerződést jelent.
Az EMABIT a megújítási időszakban a zsugorodó nem-életbiztosítási piacon tovább növelte jelenlétét. A nettó
állományfejlődés a 2012 negyedik negyedévben szerzett, technikailag 2013-ban kezdődő biztosítási szerződéseket
figyelembe véve mintegy 700 millió forint.
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.
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A Pannónia Befektetési Szolgáltató Zrt. az engedélyezési folyamat lezárását követően, 2012 januárjában megkezdte
a tevékenységét. Vagyonkezelt állománya 2012 végén már csaknem 115 milliárd forint volt. A Kibocsátó a Pannónia
Befektetési Szolgáltató Zrt.-ben fennálló 20 százalékos mértékű közvetlen minősített befolyását 2012 folyamán 41
százalékosra növelte. A Társaság a 2012-es évet, mely működésének első éve, 128 millió forint mérleg szerinti
eredménnyel zárta, mérlegfőösszege csaknem 300 millió forint. A Társaság sajáttőke arányos jövedelmezősége
51%. A Társaság alapvető céljai között szerepel a piaci részesedés növelése. Az önkéntes és magánnyugdíjpénztárak, illetve a Kibocsátó számára végzett minél sikeresebb portfóliókezelés mellett fontos cél a külső
ügyfelek megszerzése, illetve a magánszemélyek részére végzendő direkt portfóliókezelés elindítása is. A PSZÁF
2013. február 5-i H-EN-III-7/2013. sz. határozatában engedélyezte a Pannónia Befektetési Szolgáltató Zrt.
alapkezelővé alakulását, mely tevékenységét a jövőben Pannónia CIG Alapkezelő Zrt. néven folytatja.
A Kibocsátó tevékenységében továbbra is meghatározó a befektetéshez kötött életbiztosítások értékesítése,
azonban emellett egyre nagyobb hangsúlyt fektet tevékenységének diverzifikációjára, és kiemelt céljaként kezeli a
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 (InterConsultation TM) biztosít ügyfeleinek, amelyet az adott
betegség legjobbnak ítélt szakértői állítanak fel, továbbá megszervezi és kifizeti 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. Az utolsó negyedévben a
termékek értékesítése megkezdődött, 67 millió forint állománydíjú egészségbiztosítást szerzett a Kibocsátó. A
termékek kedvező fogadtatásra találtak a piacon hiánypótló szolgáltatásaik révén és a Kibocsátó értékesítésük
felfutására számít 2013-ban.
A Kibocsátó meglévő rendszeres díjas unit-liked portfoliója stabil alapokat teremt a működéshez és költségviselő
képessége egyre javul, amiből következően a Kibocsátó első nyereséges negyedévét produkálta 2012 utolsó
negyedévében (+313 millió forint). A meglévő unit-linked portfolió, a Kibocsátó hagyományos életbiztosítási és
nem életbiztosítási termékeinek intenzívebb értékesítése és az új egészségbiztosítási termékcsalád 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. december 31-én 156 fő.
A Kibocsátó alaptőkéjének összetétele (2012. december 31.)*
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
*Magyar számviteli törvény szerinti adatok

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma (2012. december 31.)
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

Összesen:

65 164 342

65 164 342

65 164 342

A Kibocsátó tulajdonosi szerkezete (2012. december 31.)
Részvény darabszám

Tulajdoni hányad

Szavazati jog

Belföldi magánszemély

39 757 067

61,01%

61,01%

Belföldi intézmény

21 977 331

33,72%

33,72%

Külföldi magánszemély

558 620

0,86%

0,86%

Külföldi intézmény

496 116

0,76%

0,76%

2 375 208

3,65%

3,65%

65 164 342

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 %

1072 Budapest, Nyár utca 12.

41 %

1072 Budapest, Nyár utca 12.

20 %

5.
6.

Pannónia Befektetési Szolgáltató Zrt.
Pannónia CIG Alapkezelő Zrt. (2013.02.05-től)
Pannónia Pénztárszolgáltató Zrt.
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Tárgyidőszakban megjelent tájékoztatások
Dátum

Tárgy, rövid tartalom

2012.10.01.
2012.10.01.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. új vezérigazgató-helyetteseiről
Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt-nél

2012.10.05.
2012.10.31.
2012.11.09.
2012.11.20.
2012.11.26.
2012.11.30.
2012.11.30.
2012.11.30.
2012.11.30.
2012.12.10.
2012.12.20.
2012.12.20.
2012.12.21.
2012.12.21.
2012.12.28.

Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. vezető állású személye közeli
hozzátartozójának CIGPANNONIA részvénnyel való ügyletéről
Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt-nél
Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. debreceni fióktelepéről
Harmadik negyedéves jelentés
Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. leányvállalatának tőkeemeléséről
A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. új honlapja, hivatalos közzétételi helye
Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága
Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. vezető állású személyének, és
közeli hozzátartozójának CIGPANNONIA részvény ügyletéről (Horváth B.)
Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. vezető állású személyének
CIGPANNONIA részvény ügyletéről (Barta M.)
Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. minősített befolyásszerzéséről
Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. vezető állású személye
CIGPANNONIA részvénnyel való ügyletéről (dr. Kádár Gabriella)
Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. vezető állású személye
érdekeltségébe tartozó társaság CIGPANNONIA részvénnyel való ügyletéről (VINTON
Kft.)
Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. vezető állású személye
CIGPANNONIA részvényügyletéről (dr. Kádár Gabriella)
Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. vezető állású személye
CIGPANNONIA részvényügyletéről (Horváth Béla)
Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. vezető állású személye közeli
hozzátartozójának CIGPANNONIA részvényügyletéről (Horváth Béla)

A közlemények megtalálhatók a Kibocsátó (www.cigpannonia.hu), 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. negyedik negyedéves jelentést könyvvizsgáló nem vizsgálta, a 2012. évi
negyedik 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, 2013. február 19.

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

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

Befektetői kapcsolattartás
dr. Lódi Kata, befektetői kapcsolattartó
investor.relations@cig.eu ; 06-1-5 100 200
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