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1. Összefoglaló 

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (a továbbiakban: Kibocsátó, Társaság) a mai napon nyilvánosságra 

hozza a 2017. negyedik negyedéves jelentését. A Kibocsátó a negyedéves jelentésben a jogszabályban 

megkövetelt, az EU által befogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerinti 

konszolidált, nem auditált 2017. év negyedik negyedévének adatait publikálja. A negyedéves jelentés 

előállítása az IAS 34 standard előírásaival összhangban történt. A magyar számviteli törvény szerint 

készített, nem auditált és nem konszolidált adatokat jelen negyedéves jelentéssel egyidejűleg 

nyilvánosságra hozott negyedéves tájékoztatóban publikálja a Kibocsátó, valamint leányvállalata, a CIG 

Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. (a továbbiakban: EMABIT).  

A 2017. év negyedik negyedévének főbb eredményei, eseményei: 

- Minden főbb mutatót tekintve lendületeset lépett előre 2017-ben a CIG Pannónia Csoport1 

(továbbiakban: Csoport): az adózott eredmény 2 598 millió forintra emelkedett, a biztosítási 

díjbevétel 42 százalékkal 26 933 millió forintra nőtt, az értékesítés 82 százalékkal emelkedett, az 

egy részvényre eső nyereség pedig 40,8 forint, közel négyszerese a tavalyi évinek. A 

gyorsjelentés adatai már tükrözik azokat a változásokat, amelyek a megelőző két évben 

alapvetően új, növekedési pályára állították a cégcsoportot: az értékesítés átszervezését, új 

értékesítési csatornák megnyitását, két biztosító felvásárlását és beolvasztását, illetve az újonnan 

kötött stratégiai partneri megállapodásoknak az értékesítésre gyakorolt kedvező hatásait.   

- Ágazati összetételben a nem-életbiztosítási szegmens 74 százalékos IFRS szerinti 

díjbevétel növekedést mutat, míg az életbiztosítási szegmens IFRS szerinti díjbevételei 

28 százalékkal növekedtek a 2016. évhez képest. A Kibocsátó saját tőkéje a 2016. év végi  

3 971 millió forintról 9 015 millió forintra növekedett, vagyis 127 százalékkal nőtt 

2017-ben. A saját tőkét az eredmény mellett a kamatozó részvény átalakítása és a 

kapcsolódó tőkeemelés növelte jelentősen (2 436 millió forinttal). 

- A CIG Pannónia Csoport adózott eredménye 2017. négy negyedévében 2 598 millió forint 

nyereség, a Csoport teljes átfogó jövedelme pedig 2 859 millió forint nyereség. Az 

eredményre csökkentő hatással bírtak a Pannónia Biztosítók beolvadása következtében létrejövő 

volumen növekedéssel és a migrációval járó többletköltségek. A működési folyamatok teljes 

                                            

1 Csoport, illetve CIG Pannónia Csoport alatt a Kibocsátót és a konszolidálásba bevont vállalatait kell érteni. A CIG Pannónia 

Életbiztosító Nyrt., a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt., illetve a VKB között kötött szerződés értelmében 

2017. január 1-jével teljesültek a megállapodásban foglalt feltételek az MKB Általános Biztosító Zrt. és MKB Életbiztosító Zrt. 

megvásárlásával kapcsolatos szerződés zárásához. A részesedésszerzést a Cégbíróság 2017. január 18-án, illetve 2017.01.25-én 

2017. január 1-jei hatállyal bejegyezte, ezáltal az MKB Általános Biztosító Zrt. 98,98%-a és az MKB Életbiztosító Zrt. 98,97%-a a 

CIG Csoport tulajdonába került. 2017. június 30-án a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága bejegyezte a Pannónia Életbiztosító 

Zrt. beolvadását a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-be, illetve a Pannónia Általános Biztosító Zrt. beolvadását a CIG Pannónia 

Első Magyar Általános Biztosító Zrt.-be. Az átalakulás időpontja 2017. június 30. A beolvadással a Pannónia Életbiztosító Zrt. 

megszűnt, vagyona a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-re, mint általános jogutódra szállt át. A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 

változatlan társasági formában, nyilvánosan működő részvénytársaságként működik tovább, a tisztségviselők személye és a 

társaság jegyzett tőkéje sem változik. A Pannónia Általános Biztosító Zrt. beolvadását követően szintén megszűnt, vagyona a 

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.-re, mint általános jogutódra szállt át. A CIG Pannónia Első Magyar Általános 

Biztosító Zrt. változatlan társasági formában, zártkörűen működő részvénytársaságként működik tovább, a tisztségviselők 

személye és a társaság jegyzett tőkéje sem változik. A Csoport jelen jelentésben szereplő eredménye tartalmazza az átvevő 

társaságok, valamint a beolvadó társaságok tevékenységéből származó 1-12. havi eredményt is. 
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összeolvasztása az év végéig lezárult. A társaság tulajdonosainak egy részvényre jutó 

eredménye 40,8 Ft/db, mely az előző évben 11,6 Ft/db volt. Az eredményre jelentős egyszeri 

hatással volt az akvizíció következményeként elszámolt badwill és az üzleti kombináció függő 

költség-átértékelésének összesen 3 197 millió forintos nyeresége, illetve az értékesítésre tartott 

eszközök vesztesége 475 millió forint értékben. A felvásárolt Társaságok portfoliójának 

vesztesége 2017-ben még csökkentette a CIG Pannónia Csoport eredményét. 

- Az élet szegmensben 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 a négy negyedéves 

életbiztosítási új szerzés 3 347 millió forint, 69 százalékkal magasabb, mint 2016-ban. A nem-élet 

szegmensben az új szerzés 98 százalékkal növekedett 2016-hoz képest. A teljes Csoport új 

szerzésének növekménye így 82 százalék az előző évhez képest. 

- A nem-élet szegmensben ugyanakkor állománycsökkenés is történt, hiszen az EMABIT az 

akvizícióban szerzett kötelező gépjármű felelősségbiztosítási, illetve a társasház- és 

lakásbiztosítási állományát az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.-re ruházta át 2017. 

július 1-jei hatállyal. Emellett az EMABIT stratégiai döntést hozott arról, hogy a lakossági casco 

üzletágra is kiterjeszti tevékenységét. A döntést a Pannónia Általános Biztosító Zrt. 

beolvadásával átvett lakossági casco portfolió megtartása indokolja. A stratégiai döntés 

helyességét az Igazgatóság 2018 végén felülvizsgálja. 

- A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. „B” és „C” sorozatú kamatozó részvényeinek 

törzsrészvényre történő átalakítása, valamint ehhez kapcsolódóan az új részvények 

kibocsátásásából származó részvények KELER általi keletkeztetésére 2017. október 26-án került 

sor. A Budapesti Értéktőzsde a megkeletkeztetett, összesen 8.012.370 darab, egyenként 40 

forint névértékű, 320.494.800 forint össznévértékű dematerializált, névre szóló törzsrészvényt 

2017. október 27. napjával vezette be a tőzsdei kereskedésbe. 

- Együttműködési keret-megállapodást kötött a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. 

és a China Reinsurance Corporation. Az együttműködés keretében a felek a hazánkban működő 

kínai érdekeltségű nagyvállalatok és beruházások biztosítási és viszontbiztosítási igényeinek 

kiszolgálását kívánják közösen tovább fejleszteni 
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Mérlegfordulónap utáni események: 

- A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. közgyűlése által 2017. szeptember 26-án elhatározott 

alaptőke leszállítást a Cégbíróság 2018. január 11-i végzésével bejegyezte, a Társaság alaptőkéje 

összesen 13.333.320,- Ft összeggel csökkent. Az alaptőke-leszállítást a Társaság olyan módon 

hajtotta végre, hogy a Társaság tulajdonában álló, 333.333 db dematerializált, szavazati jogot 

biztosító, egyenként 40 Ft névértékű, névre szóló, "A" sorozatú törzsrészvényt bevonta. A 

részvények bevonásával a Társaság a kamatozó részvények átváltásával forgalomba kerülő 

törzsrészvények számát kívánja csökkenteni. Az alaptőke-leszállítás a Társaság részvényeseinek 

részvénytulajdonát nem érinti. A Társaság alaptőkéje a leszállítást követően 2.838.489.600 Ft. 

- A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Igazgatósága 2018. január 30-án - a Közgyűlés döntését 

követően – döntött arról, hogy a CIG Pannónia stratégiai együttműködési megállapodást köt a 

KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyrt.-vel. A Társaság 2018. január 30-i rendkívüli 

közgyűlésének döntése értelmében zárkörű alaptőke-emelést hajt végre, az alaptőke-emelés 

célja, hogy a CIG Pannónia a KONZUM-mal való stratégiai partnerség kialakításán keresztül 

megerősítse tőkehelyzetét, továbbá újabb értékesítési csatornákat érjen el üzletszerzési 

kapacitásának növelése érdekében. Ez a CIG Pannónia stabilitásának, lehetséges akvizíciós 

terveinek, valamint a hosszú távú fejlődésnek is jelentős új forrása, illetve biztosítéka lehet. 

A kereszttulajdonlás az együttműködés lényeges feltételét jelenti. A kereszttulajdonláshoz 

szükséges tranzakciókat a felek a 2017. december 12.-én bejelentett részvényárfolyamon 

kívánják megvalósítani. A Társaság a zárkörű alaptőke-emelés során összesen 23.466.020 db 

egyenként 40 Ft névértékű és 350 Ft kibocsátási értékű, „A” sorozatú névre szóló, szavazati 

jogot biztosító, dematerializált törzsrészvényt bocsát ki. A kibocsátott új részvények jegyzésére 

kizárólag a KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyrt. jogosult, amely így 24,85 százalékos 

tulajdont szerez a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-ben A stratégiai partnerség megvalósítása 

érdekében a közgyűlés felhatalmazásával a CIG Pannónia 3.000 forinton rögzített árfolyamon 

1.368.851 darab egyenként 25 Ft névértékű részvényt vásárol a KONZUM PE Magántőkealaptól, 

ezáltal 6,16 százalékos tulajdonrészt szerezve a KONZUM Nyrt-ben. 

A stratégiai megállapodás értelmében a felek, mint a hazai nyilvános értékpapírpiac szereplői 

kölcsönösen elősegítik egymás gazdasági tevékenységét, sikeres és nyereséges működését, illetve 

piaci pozícióinak javítását. Elsődleges céljuk a részvényesi érték maximalizálása. A működés 

alapelveiként kölcsönösen elfogadják a magas színvonalú vállalatirányításon keresztül megvalósuló 

transzparens működést, a megfelelő likviditással és magas közkézhányaddal bíró tőzsdei jelenlét 

fenntartását, továbbá a fenntartható növekedés biztosítását. 

 

Budapest, 2018. február 20. 

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.  
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2. Pénzügyi kimutatások 

Konszolidált átfogó jövedelem kimutatás – kumulált adatok            Adatok millió forintban  

  

2017Q1-Q4

(A)

2016Q1-Q4

(B)

Változás

(A)-(B)

Biztosítási díjak 26 933 18 941 7 992

Meg nem szolgált díjak tartalékváltozása -960 -1 388 428

Bruttó megszolgált díj 25 973 17 553 8 420

Viszontbiztosítóknak átadott megszolgált díj -6 752 -2 602 -4 150

Biztosítási díjak, nettó 19 221 14 951 4 270

Díj -és jutalékbevételek befektetési  szerződésekből 208 105 103

Viszontbiztosítótól járó jutalék és nyereségrészesedés 2 278 802 1 476

Befektetések bevétele 8 647 4 142 4 505

Tőkemódszerrel elszámolt befektetések hozama (nyereség) 303 222 81

Egyéb működési bevételek 1 159 942 217

Egyéb bevételek 12 595 6 213 6 382

Bevételek összesen 31 816 21 164 10 652

Kárfizetések és szolgáltatások, valamint kárrendezési költségek -17 224 -9 150 -8 074

Kármegtérülések viszontbiztosítóktól 4 433 1 252 3 181

Biztosítástechnikai tartalékok és befektetési egységekhez kötött (unit-

linked) életbiztosítási tartalékok nettó állományváltozása
-4 491 -5 734 1 243

Befektetések ráfordítása -1 066 -613 -453

Befektetési szerződésekhez kapcsolódó kötelezettségek valós érték 

változása
-217 -90 -127

Beágyazott derivatívákhoz kapcsolódó eszközök és kötelezettségek valós 

érték változása
-269 -162 -107

Befektetési ráfordítások, tartalékváltozások és szolgáltatások, 

nettó
-18 834 -14 497 -4 337

Díjak, jutalékok és egyéb szerzési költségek -5 824 -4 039 -1 785

Egyéb működési költségek -2 965 -1 462 -1 503

Egyéb ráfordítások -1 036 -293 -743

Működési költségek -9 825 -5 794 -4 031

Értékesítésre tartott eszközök eredménye -475 0 -475

Adózás előtti eredmény 2 682 873 1 809

Adóbevételek / (ráfordítások) -258 -142 -116

Halasztott adó bevételek / (ráfordítások) 174 -6 180

Adózott eredmény 2 598 725 1 873

A jövőben eredménybe át nem sorolható egyéb átfogó jövedelem 0 0 0

A jövőben eredménybe átsorolható egyéb átfogó jövedelem 261 64 197

Egyéb átfogó jövedelem 261 64 197

Teljes átfogó jövedelem 2 859 789 2 070
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Konszolidált átfogó jövedelem kimutatás – kumulált adatok (folytatás)                    Adatok millió forintban  

  
  

2017Q1-Q4

(A)

2016Q1-Q4

(B)

Változás

(A)-(B)

A Társaság tulajdonosaira jutó adózott eredmény 2 610 725 1 885

Ellenőrzést nem biztosító részesedésekre jutó adózott eredmény -12 0 -12

Adózott eredmény 2 598 725 1 873

A Társaság tulajdonosaira jutó teljes átfogó jövedelem 2 871 789 2 082

Ellenőrzést nem biztosító részesedésekre jutó teljes átfogó jövedelem -12 0 -12

Teljes átfogó jövedelem 2 859 789 2 070

Társaság tulajdonosaira jutó egy részvényre jutó eredmény

Egy részvényre jutó eredmény– alap (Ft) 40,8 11,6 29,2

Egy részvényre jutó eredmény– hígított (Ft) 40,8 11,6 29,2

Ellenőrzést nem biztosító részesedésekre jutó egy részvényre 

jutó eredmény

Egy részvényre jutó eredmény– alap (Ft) -1,9 0,0 -1,9

Egy részvényre jutó eredmény– hígított (Ft) -1,9 0,0 -1,9
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Konszolidált átfogó jövedelem kimutatás egyedi negyedéves adatok Adatok millió forintban  

 

 
  

2017Q4

(A)

2017Q3

(B)

2017Q2

(C)

2017Q1

(D)

2016Q4

(E)

Változás 

(A)-(E)

B iz tos ítás i díjak 8 343 5 988 6 577 6 025 5 765 2 578 

Meg nem s zolgá lt díjak tarta lékvá ltozás a -480 -44 -291 -145 -310 -170 

Bruttó megszolgált díj 7 863 5 944 6 286 5 880 5 455 2 408 

Vis zontbiz tos ítóknak á tadott megs zolgá lt díj -1 645 -1 574 -1 586 -1 947 -786 -859 

Biztosítási díjak, nettó 4 642 4 966 5 209 4 404 4 969 -327 

0 

Díj -és  juta lékbevételek befektetés i s zerződés ekből 96 38 41 33 24 72 

Vis zontbiz tos ítótól járó juta lék és  nyeres égrés zes edés 702 596 509 471 300 402 

Befektetés ek bevétele 1 879 2 226 -1 139 5 681 2 231 -352 

Tőkemóds zerrel els zámolt befektetés ek hozama (nyeres ég) 146 50 53 54 67 79 

E gyéb működés i bevételek 341 270 267 281 303 38 

Egyéb bevételek 4 740 2 584 -778 6 049 2 625 2 115 

Bevételek összesen 9 382 7 550 4 431 10 453 7 594 1 788 

Kárfizetés ek és  s zolgá lta tás ok, va lamint kárrendezés i 

költs égek
-7 045 -3 548 -3 059 -3 572 -2 495 -4 550 

Kármegtérülés ek vis zontbiz tos ítóktól 908 756 2 064 705 361 547 

B iz tos ítás technika i tarta lékok és  befektetés i egys égekhez  

kötött (unit-linked) életbiz tos ítás i tarta lékok nettó 

á llományvá ltozás a
-1 958 -2 052 1 315 -1 796 -3 170 1 212 

Befektetés ek rá fordítás a -242 -170 -312 -342 -168 -74 

Befektetés i s zerződés ekhez  kapcs olódó kötelezetts égek 

va lós  érték vá ltozás a
-71 -88 -4 -54 -56 -15 

Beágyazott derivatívákhoz  kapcs olódó es zközök és  

kötelezetts égek va lós  érték vá ltozás a
0 -127 7 -149 -10 10 

Befektetési ráfordítások, tartalékváltozások és 

szolgáltatások, nettó
-6 344 -5 229 -2 053 -5 208 -5 538 -806 

Díjak, juta lékok és  egyéb s zerzés i költs égek -1 675 -1 388 -1 465 -1 296 -1 238 -437 

E gyéb működés i költs égek -593 -839 -734 -799 -383 -210 

E gyéb rá fordítás ok -530 -152 -225 -129 -163 -367 

Működési költségek -2 798 -2 379 -2 424 -2 224 -1 784 -1 014 

Értékesítésre tartott eszközök eredménye 24 -100 64 -463 0 24 

Adózás előtti eredmény 264 -158 18 2 558 272 -8 

########

Adóbevételek / (rá fordítás ok) -108 -58 -49 -43 -6 -102 

Halas z tott adó bevételek / (rá fordítás ok) 174 0 0 0 -6 180 

Adózott eredmény 330 -216 -31 2 515 260 70 

A jövőben eredménybe át nem s orolható egyéb átfogó 

jövedelem
0 0 0 0 0 0 

A jövőben eredménybe áts orolható egyéb átfogó jövedelem 192 128 69 -128 -4 196 

Egyéb átfogó jövedelem 192 128 69 -128 -4 196 

########

Teljes átfogó jövedelem 522 -88 38 2 387 256 266



 

 

 

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., 2017. negyedik negyedéves jelentés                     8  

Konszolidált átfogó jövedelem kimutatás – egyedi negyedéves adatok (folytatás) Adatok millió forintban 

  

   

2017Q4

(A)

2017Q3

(B)

2017Q2

(C)

2017Q1

(D)

2016Q4

(E)

Változás 

(A)-(E)

A Társaság tulajdonosaira jutó adózott eredmény 330 -216 -27 2 523 260 70 

Ellenőrzést nem biztosító részesedésekre jutó adózott eredmény 0 0 -4 -8 0 0 

Adózott eredmény 330 -216 -31 2 515 260 70

A Társaság tulajdonosaira jutó teljes átfogó jövedelem 522 -88 41 2 396 256 266 

Ellenőrzést nem biztosító részesedésekre jutó teljes átfogó 

jövedelem
0 0 -3 -9 0 0 

Teljes átfogó jövedelem 522 -88 38 2 387 256 266
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Konszolidált pénzügyi helyzet kimutatás Adatok millió forintban 

 

ESZKÖZÖK

2017. 

december 31

(A)

2016. 

december 31. 

(B)

Változás 

(A)-(B)

Változás % 

(A-B)/(B)

Immateriális javak 896 840 56 7%

Ingatlanok, gépek és berendezések 76 39 37 95%

Halasztott adó követelések 514 340 174 51%

Halasztott szerzési költségek 2 296 1 503 793 53%

Viszontbiztosító részesedése a biztosítástechnikai tartalékokból 4 647 2 313 2 334 101%

Befektetés közös vezetésű vállalatokban 0 298 -298 -100%

Tőkemódszerrel elszámolt befektetések 352 0 352 100%

Értékesíthető pénzügyi eszközök 16 518 5 952 10 566 178%

Befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítások 

szerződői javára végrehajtott befektetések
68 759 58 918 9 841 17%

Pénzügyi eszközök – befektetési szerződések 3 961 1 399 2 562 183%

Pénzügyi eszközök – beágyazott derivatívák 0 515 -515 -100%

Követelések biztosítási kötvénytulajdonosoktól 2 388 2 004 384 19%

Követelések biztosításközvetítőktől 598 361 237 66%

Viszontbiztosítási ügyletekből származó követelések 191 69 122 177%

Egyéb eszközök és elhatárolások 224 137 87 64%

Egyéb követelések 326 1 100 -774 -70%

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek 3 883 1 606 2 277 142%

Eszközök összesen 105 629 77 394 28 235 36%

KÖTELEZETTSÉGEK

Biztosítástechnikai tartalékok 17 170 7 281 9 889 136%

Biztosítástechnikai tartalékok a befektetési egységekhez kötött 

(unit-linked) életbiztosítás szerződői javára
68 759 58 918 9 841 17%

Befektetési szerződések 3 961 1 399 2 562 183%

Pénzügyi kötelezettségek - határidős ügyletek 4 0 4 100%

Kamatozó részvény kibocsátásából származó kötelezettségek 0 2 460 -2 460 -100%

Kölcsönök és pénzügyi viszontbiztosítás 1 186 1 270 -84 -7%

Viszontbiztosításból származó kötelezettségek 1 601 711 890 125%

Kötelezettségek biztosítási kötvénytulajdonosokkal szemben 785 279 506 181%

Kötelezettségek biztosításközvetítőkkel szemben 579 322 257 80%

Egyéb kötelezettségek és céltartalékok 2 569 783 1 786 228%

Kötelezettségek összesen 96 614 73 423 23 191 32%

NETTÓ ESZKÖZÖK 9 015 3 971 5 044 127%

SAJÁT TŐKE

Jegyzett tőke 2 852 2 531 321 13%

Tőketartalék 2 479 1 144 1 335 117%

Saját részvény -250 0 -250 100%

Egyéb tartalékok 334 73 261 358%

Eredménytartalék 3 600 223 3 377 1514%

A Társaság tulajdonosaira jutó saját tőke 9 015 3 971 5 044 127%

Ellenőrzést nem biztosító részesedések 0 0 0 -

Saját tőke összesen 9 015 3 971 5 044 127%
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 Konszolidált saját tőke-változás kimutatás 2017 Q1-Q4  

Adatok millió forintban 

  

 

 

 

Jegyzett tőke Tőke-tartalék Saját részvény
Egyéb 

tartalékok

Eredmény-

tartalék

A Társaság 

tulajdonosaira jutó 

saját tőke

Ellenőrzést nem 

biztosító 

részesedések

Saját tőke  

összesen

Egyenleg  2016. december 31-én 2 531 1 144 0 73 223 3 971 0 3 971

Teljes átfogó jövedelem

Egyéb átfogó jövedelem 0 0 0 261 0 261 0 261

Tárgyévi nyereség 0 0 0 0 2 598 2 598 12 2 610

Tőketulajdonosokkal folytatott tranzakciók, 

közvetlenül a saját tőkében elszámolva

Ellenőrzést nem biztosító részesedések (akvizíció) 0 0 0 0 0 0 -41 -41 

Ellenőrzést nem biztosító részesedések kivezetése 0 0 0 0 0 0 29 29

Saját részvény visszavásárlás 0 0 -250 0 0 -250 0 -250 

Kamatozó részvény átváltása 75 1 335 0 0 779 2 189 0 2 189

Kamatozó részvény átalakításából származó tőkeemelés 246 0 0 0 0 246 0 246

Egyenleg  2017. december 31-én 2 852 2 479 -250 334 3 600 9 015 0 9 015
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Konszolidált saját tőke-változás kimutatás 2016 Q1 - Q4

Adatok millió forintban

Jegyzett tőke Tőke-tartalék
Saját részvény 

névértéke

Egyéb 

tartalékok

Eredmény-

tartalék

A Társaság 

tulajdonosaira jutó 

saját tőke

Ellenőrzést nem 

biztosító 

részesedések

Saját tőke  

összesen

Egyenleg  2015. december 31-én 2 531 15 937 0 9 -15 294 3 183 0 3 183

Teljes átfogó jövedelem

Egyéb átfogó jövedelem 0 0 0 64 0 64 0 64

Tárgyévi nyereség 0 0 0 0 724 724 0 724

Saját tőkén belüli átrendezés 0 -14 793 0 0 14 793 0 0 0

Egyenleg  2016. december 31-én 2 531 1 144 0 73 223 3 971 0 3 971
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Konszolidált cash flow kimutatás         Adatok millió forintban 

  

  

2017 Q1 - Q4 2016 Q1 - Q4

Adózott eredmény 2 598 723

Módosító tételek:

Értékcsökkenés és amortizáció 930 280

Terven felüli értékcsökkenés 47 45

Elszámolt értékvesztés és értékvesztés visszaírása, elengedett követelés 20 81

Eszközök értékesítésének eredménye -73 190

Részvény alapú szolgáltatás 149 38

Árfolyamváltozások 5 -11

Közös vezetésű vállalatok eredménye -303 -222

Beágyazott derivatív eszközök, és kötelezettségek nettó változása 269 162

Halasztott adó -174 6

Adóráfordítások 258 142

Kapott kamat -291 -262

Derivatívák eredménye 4 0

Céltartalékképzés 346 21

Akvizíción keletkezett badwill -3 197 0

Kisebbségi részesedések eredménye -12 0

Értékesítésre tartott eszközök eredménye 660 0

Kamatráfordítás 254 358

Működő tőke elemeinek változása:

Halasztott szerzési költségek növekedése/csökkenése (-/+) -535 -508

Befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítások szerződői javára  

végrehajtott befektetések növekedése/ csökkenése (-/+)
-3 457 -5 335

Pénzügyi eszközök – befektetési szerződések növekedése/ csökkenése (-/+) -717 -88

Biztosítási ügyletekből származó és egyéb követelések növekedése/ csökkenése 

(-/+)
2 491 -1 013

Viszontbiztosító részesedésének növekedése/ csökkenése a biztosítástechnikai 

tartalékokból (-/+)
-914 -1 021

Egyéb eszközök és aktív időbeli elhatárolások növekedése/ csökkenése (-/+) -63 -29

Biztosítástechnikai tartalékok növekedése/ csökkenése (+/-) 361 2 021

Biztosítási ügyletekből származó kötelezettségek növekedése/ csökkenése (+/-) 1 271 273

Befektetési szerződések növekedése/ csökkenése (+/-) 717 88

Biztosítástechnikai tartalékok növekedése/ csökkenése a befektetési 

egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosításból adódóan (+/-)  
3 457 5 335

Egyéb kötelezettségek növekedése/ csökkenése (+/-) -170 -76

Fizetett adók -327 -127

Működési tevékenységből származó cash flow-k 3 604 1 071
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Konszolidált cash flow kimutatás folytatás              Adatok millió forintban 

  
 

Befektetési tevékenységből származó cash flow-k 2017 Q1 - Q4 2016 Q1 - Q4

Adósságinstrumentumok beszerzései (-) -10 632 -5 272

Adósságinstrumentumok eladásai (+) 9 715 5 308

Tárgyi eszközök és immateriális eszközök beszerzései (-) -352 -313

Tárgyi eszközök és immateriális eszközök eladása (+) 11 3

MKB akvizíció (net of cash) -541 0

Megszűnt tevékenységből származó cash flow 300 0

Részesedés csökkentése 27 0

Kapott kamat 290 262

Kapott osztalék 222 251

Befektetési tevékenységből származó cash flow-k -959 239

Finanszírozási tevékenységből származó cash flow-k

Kölcsönök felvétele 735 543

Kamatozó részvényhez kapcsolódó tőkeemelés bevétele 245 0

Saját részvény vásárlás -250 0

Kölcsönök törlesztése -865 -1 205

Kamatozó részvény kamatkifizetése -229 -128

Finanszírozási tevékenységből származó cash flow-k -364 -790

Árfolyamváltozások hatásai -4 -2

Pénzeszközök és pénzeszközegyenértékesek nettó 

növekedése/csökkenése (+/-)
2 277 518

Pénzeszközök és pénzeszközegyenértékesek az időszak elején 1 606 1 088

Pénzeszközök és pénzeszközegyenértékesek az időszak végén 3 883 1 606
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3. A számviteli politika változásai 

A 2017. január 1-jével kezdődő üzleti évének vonatkozásában nincs olyan új, kötelezően alkalmazandó 

standard, mely jelentősen befolyásolná a Csoport pénzügyi kimutatásait. 
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4. A Kibocsátó pénzügyi helyzetének bemutatása – a 2017. évi 

negyedik negyedéves az EU által befogadott pénzügyi beszámolási 

standardok (IAS 34) alapján készített konszolidált, nem auditált 

adatai 

A Kibocsátó és konszolidációba bevont vállalatai, melyek együtt a CIG Csoportot alkotják, befektetési 

egységhez kötött életbiztosítás, kockázati, vegyes életbiztosítás, egészségbiztosítás, nyugdíjbiztosítás, 

kiegészítő balesetbiztosítás, illetve általános biztosítás, azon belül elsősorban casco, vállalkozói vagyon- és 

felelősségbiztosítás, fuvarozói felelősség és kezesi biztosítás értékesítésével foglalkoznak.  

A Csoport tevékenységét leginkább meghatározó társaság továbbra is a CIG Pannónia Életbiztosító 

Nyrt., mint anyavállalat; emellett azonban az EMABIT és az MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. (korábbi 

nevén Pannónia CIG Alapkezelő Zrt.) teljesítménye is egyre jelentősebb. A CIG Pannónia Életbiztosító 

Nyrt. stratégiai partnerével, a Pannónia Nyugdíjpénztárral közösen alapított Pannónia CIG Alapkezelő 

Zrt. közgyűlésének 2017. július 31-i döntése értelmében a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. eddigi 50%-

os részesedése 16%-ra csökkent az Alapkezelőben. A változás oka, hogy méretgazdaságossági és 

hatékonyságnövelési szándékkal, a Pannónia CIG Alapkezelő Zrt. tulajdonosi köre kibővült az MKB Bank 

Zrt-vel, az MKB Nyugdíjpénztárral, az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztárral, valamint a 

Gránit Bank Zrt-vel. A tulajdonosi kör bővülésével a Pannónia CIG Alapkezelő Zrt. neve MKB-Pannónia 

Alapkezelő Zrt.-re változott, alaptőkéje jelentősen megemelkedett, a korábbi 150 millió forintról 306 

millió forintra. Az MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. eredményének tulajdonosok közötti felosztása nem a 

tulajdonosi arányok alapján történik, hanem a korábbi gyakorlatnak megfelelően a tulajdonosokhoz 

köthető portfolió eredményessége alapján. A hatékonyság várható növekedésének eredményeképp a 

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. az Alapkezelőből rá jutó eredmény növekedését várja. A Csoportba 

újonnan (2017. január 1-től) bekerült Pannónia Biztosítók jelentősen befolyásolták a Csoport 2017. évi 

eredményét. 

A 2017. évben a Csoport bruttó díjbevétele 26 933 millió forint volt, amely a 2016. év 

bevételének 142 százaléka, mely növekedést jelentős részben magyarázza a Pannónia 

Biztosítók portfolióiból származó díjbevétel. Ebből 14 102 millió forint a befektetéshez 

kötött életbiztosítások (ebből 3 570 millió forint nyugdíjbiztosítás), 2 418 millió forint a 

hagyományos életbiztosítások (ebből 845 millió forint nyugdíjbiztosítás), 259 millió forint 

az egészségbiztosítások és 10 154 millió forint a nem-életbiztosítások bruttó díjbevétele. 

A nem-életbiztosítások 10 154 millió forint díjbevételt eredményeztek az IFRS-ek szerint 2017-ben, ez 

74 százalékos növekedést jelent az előző évhez (5 847 millió forint) képest. Az életbiztosítási 

portfolióban az értékesített szerződések első éves díjaiból származó bruttó díjbevétel 2 222 millió forint, 

ami 41%-os növekedés az előző év azonos időszakához (1 578 millió forint) képest. A megújításokból 

származó 2017. évi bruttó díjbevétel 11 474 millió forint, szemben a 2016. év hasonló időszakának  

10 181 millió forintjával, vagyis a megújítási díjak 13%-kal növekedtek. Az eseti/egyszeri díjak a 2016. évi 

eseti/egyszeri díjbevételénél 131%-kal többet, 3 083 millió forintot értek el, döntően a befektetési 

egységhez kötött életbiztosításokhoz kapcsolódóan. A teljes 16 779 millió forintos életbiztosítási 

szegmens IFRS szerinti díjbevételén belül az eseti/egyszeri díjak aránya 18 százalékos. A díjbevételek 

növekedése jelentős mértékben az akvizíciónak köszönhető.  

A meg nem szolgált díjak tartalékváltozása 2017. évben 960 millió forint, míg a viszontbiztosítónak 

átadott megszolgált díj összege 6 752 millió forint volt. Utóbbi tétel jelentős növekedése az előző évhez 

képest elsősorban a nem-élet állomány folyamatos növekedésének, illetve a nem-élet szegmens 

magasabb viszontbiztosítási arányának eredménye. A Pannónia Általános Biztosító portfoliójában lévő 
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bizonytalanságok csökkentése érdekében a 2016.12.31-i függőkár tartalékok viszontbiztosítóra jutó 

részét a Biztosító a korábbi 40%-ról 80%-ra növelte és a többletet 2017. évben viszontbiztosítási díjként 

átadta viszontbiztosító partnerének. 

A Csoport által értékesített azon befektetési egységekhez kötött életbiztosításokat, amelyek az IFRS-ek 

alapján nem minősülnek biztosítási szerződésnek, a Csoport befektetési szerződésnek minősíti. A 

befektetési szerződésekhez kapcsolódóan a Kibocsátónak az időszakban 208 millió forint díj- és 

jutalékbevétele keletkezett. 

A Viszontbiztosítótól járó jutalék és nyereségrészesedések értéke 2 278 millió forint volt, mely az elmúlt 

időszaki jelentésekben a viszontbiztosítónak átadott megszolgált díjat csökkentette, a viszontbiztosított 

díjvolumennel párhuzamosan növekedett az év során. 

Az egyéb működési bevételek (1 159 millió forint) elsősorban a Kibocsátó eszközalap kezelésből 

származó bevételeit tartalmazzák (861 millió forint), melyek jelentősen (16%-kal) növekedtek 2016-hoz 

képest. Szintén ezen a soron kerülnek elszámolásra a következő jelentősebb tételek: reaktivált 

életbiztosítási szerződések bevétele (67 millió forint) és céltartalékok feloldása (116 millió forint). 

A ráfordítások között az egyik legjelentősebb tétel a kárfizetések és szolgáltatások, valamint a 

kárrendezési költségek (együttesen 17 224 millió forint), mely ráfordítást csökkenti a 

viszontbiztosítóktól származó kármegtérülés 4 433 millió forint értékben.  

A nettó tartalékváltozások állományváltozása (4 491 millió forint), mely elsősorban a következő 

tartalékváltozások eredménye. 3 455 millió forint kapcsolódik a befektetési egységekhez kapcsolt 

életbiztosítási tartalékok növekedéséhez. A matematikai tartalék 987 millió forinttal, az eredménytől 

független díjvisszatérítési tartalék 105 millió forinttal, az eredménytől függő díjvisszatérítési tartalék pedig 

5 millió forinttal növekedett. Az életbiztosítási ügyfelek bónuszkifizetéseire képzett biztosítástechnikai 

tartalékok 205 millió forinttal növekedtek, az egyéb biztosítástechnikai tartalékokon pedig 96 millió 

forint növekedés keletkezett. Elsősorban a nem-élet ági működésből és a viszontbiztosítási struktúra 

változásából következően a nettó függőkár tartalékok 286 millió forinttal csökkentek, míg a törlési 

tartalékok a kintlévőségek csökkenésével párhuzamosan 76 millió forinttal csökkentek. 

A Kibocsátó összes működési költsége összesen 9 825 millió forint volt 2017-ben, amelyből 5 824 millió 

forint a fizetett díj, jutalék és egyéb szerzési költség, 2 965 millió forint egyéb működési költség, és 1 036 

miilió forint egyéb ráfordítás. A szerzési költségek összességében növekvő tendenciát mutatnak, bár a 

bruttó megszolgált díjak növekedésénél némileg alacsonyabb mértékben. Ennek elsődleges oka, hogy a 

csoport akvizícióban szerzett portfolióinak új szerzésében a nem-élet értékesítés jóval magasabb arányt 

képvisel. Az egyéb működési költségek 1 503 millió forinttal növekedtek előző év hasonló időszakához 

képest (2016. évben 1 462 millió forint volt). Ez a növekedés egyrészt a volt Pannónia Biztosítóknál 

felmerült egyéb működési költségekhez kapcsolódik. A felvásárolt Biztosítók nettó eszközeinek 

értékelése során a biztosítástechnikai tartalékok valós értéke és IFRS 4 szerinti értéke között 

különbözet keletkezett az életbiztosító esetében 265 millió forint, az általános biztosító esetében 937 

millió forint értékben, mely az immateriális javak között kerül kimutatásra. A későbbi értékelések során 

ezen különbözet a tartalékok kifutásával párhuzamosan amortizálódik. Ezen amortizáció értéke a négy 

negyedévben 619 millió forintot magyaráz az egyéb működési költségek növekedéséből.  A Csoport a 

beolvadás, operációs és informatikai migráció befejeztével a jövő évtől működési költségszint jelentős 

csökkenését várja. 
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A befektetési eredmény 7 581 millió forint nyereség, mely az alábbiakban részletezett tényezők együttes 

eredménye. A  Pannónia Biztosítók akvizíciójával keletkezett egyszeri eredmény 2017. január 1-jén 3 003 

millió forint volt, ennek részletes levezetése az 5. számú vezetői beszámoló bekezdésben található. Az 

üzleti kombináció függő költségének összege a második negyedév végén átértékelésre került az 

eredménnyel szemben (194 millió forint nyereség), így az akvizíció összes eredményhatása 2017-ben  

3 197 millió forint. 

A unit-linked hozam a négy negyedév során 4 119 millió forint nyereség. A negyedik negyedévben tovább 

emelkedtek a főbb eszközosztályok, míg a devizapiacon a dollár újból gyengülésnek indult, ami negatívan 

érintette eszközalapjaink teljesítményét. Befektetőként a legjobb megtérülést ebben a negyedévben a 

globális nyersanyag piacokon lehetett elérni, ezt az eszközosztályt követték a globális részvénypiacok, 

valamint a kötvények is enyhe pluszokat produkáltak. Ennek megfelelően a legnépszerűbb eszközalapok a 

Warren Buffett Eszközalap mellett, a hazai részvénypiacon és a feltörekvő piacokon befektető termékek 

voltak, míg jelentősebb tőkekivonás érintette a likviditási eszközalapokat.  

A befektetési eredményre negatív hatással volt a pénzügyi viszontbiztosítás kamatráfordítása (-50 millió 

forint értékben). A Kibocsátó saját befektetésein elért hozama 518 millió forint nyereség volt az évben. 

A kamatozó részvény eredményhatása tárgyévben 203 millió forint kamatráfordítás a befektetési 

ráfordítások között, illetve 269 millió forint veszteség a beágyazott derivatívákhoz kapcsolódó eszközök 

és kötelezettségek valós érték változásából, vagyis összességében 472 millió forint veszteség. A 

kamatozó részvényből fakadó követelések/kötelezettségek változása a részvény futamideje alatt jelentős 

negatív hatással volt a Kibocsátó eredményére és ezzel együtt IFRS szerinti tőkéjére, amely negatív hatás 

– a kamatozó részvények feltételei alapján ténylegesen fizetendő kamat kivételével – nem jelentett 

tényleges ráfordítást a Kibocsátó számára, az a kamatozó részvény tulajdonosok számára megjelenő 

értéknövekedést jelenítette meg. A futamidő leteltével (2017. szeptember 11-én), a kamatozó 

részvények átalakítását követően a kötelezettségként kimutatott összeg (mind a „kamatozó részvény 

kibocsátásából származó kötelezettség” mind a „Pénzügyi eszközök – kamatozó részvényekhez kapcsoló 

beágyazott derivatívák”) tőkenövekedésként került kimutatásra, amely kompenzálta a korábban a 

kamatozó részvényekkel kapcsolatban elszámolt ráfordítások tőkecsökkentő hatását. A 

részvényátalakítás hatására a jegyzett tőke 75 millió forinttal, a tőketartalék 1 336 millió forinttal az 

eredménytartalék pedig 779 millió forinttal növekedett. A kamatozó részvényekhez kapcsolódó 

többletkibocsátás értéke 245 millió forint, mely 10.04-én került bejegyzésre, emiatt jelen pénzügyi 

kimutatásokban már szintén jegyzett tőkeként jelenik meg. 

Az MKB-Pannónia Alapkezelőből a Csoportra jutó eredmény a Tőkemódszerrel elszámolt befektetések 

hozama soron jelenik meg, mely 2017. év négy negyedévében 303 millió forint nyereség. Tekintve, hogy 

az utolsó negyedévben a CIG Csoport részesedése az MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt.-ben 50%-ról 16%-

ra csökkent a korábban közös vezetésű vállalatként kimutatott befektetés a tőkemódszerrel elszámolt 

befektetések sorra került a konszolidált pénzügyi helyzet kimutatásban. A részesedés értékelésének 

módszerében nem történt változás.  

Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.-nek értékesített nem-élet biztosítási állományok az 

EUIFRS-ek szerint értékesítésre tartott eszközöknek minősültek az állományátruházásig, mivel teljesültek 

rá az IFRS 5 által meghatározott kritériumok. Ezen eszközcsoportokon realizált négy negyedéves 

veszteség 475 millió forint, mely az értékesítésre tartott termékek értékesítéséig elszámolt 

veszteségéből (-115 millió forint), az értékesítés várható eredményéből (223 millió forint) és az akvizíció 

során a szóban forgó állomány tartalékértékelési különbözetéből keletkezett immateriális jószág 

értékvesztéséből (-583 millió forint) áll. Az első félévben veszteségesen működtetett eszközcsoport a 

jövőben már nem jelent veszteséget a Társaság számára. 
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Az adózás előtti eredmény mindezekre tekintettel 2 682 millió forint nyereség (2016. évi adózás előtti 

eredmény 873 millió forint nyereség), melyet csökkent a 258 millió forintos adófizetési kötelezettség, 

illetve növel a halasztott adó bevétel 174 millió forint értékben. Az adózott eredmény 2 598 millió 

forint, 1 873 millió forinttal több, mint a 2016. évi adózott eredmény. Az egyéb átfogó jövedelem az 

értékesíthető pénzügyi eszközök 261 millió forintos valós érték növekedését tartalmazza, a teljes átfogó 

jövedelem így 2017-ben 2 859 millió forint nyereség.  

A Kibocsátó mérlegfőösszege 105 629 millió forint, pénzügyi helyzete stabil, kötelezettségeinek 

maradéktalanul eleget tett. A saját tőke nagysága 2017. december 31-én 9 015 millió forint.  
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5. Vezetői beszámoló 

A Csoport 2017-ben az előző évhez képest 82 százalékkal magasabb, 6 360 millió forint éves 

állománydíjú biztosítási szerződést értékesített, amelyből 2 892 millió forint befektetési 

egységhez kötött életbiztosítás, 455 millió forint hagyományos és csoportos életbiztosítás, míg általános 

biztosítás 3 013 millió forint. Az előző évben az új értékesítés állománydíja 3 503 millió forint volt, ebből 

1 799 millió forint befektetési egységhez kötött szerződéshez, 182 millió forint hagyományos és 

csoportos életbiztosításhoz, 1 522 millió forint pedig általános biztosítási szerződéshez kapcsolódott. Az 

új értékesítés állományának növekedése elsősorban az akvizíció és a banki csatorna eredménye. 

 

Új értékesítés  

Új értékesítések állománydíja 2017.12.31 2016.12.31 Változás  Változás % 

(millió Ft) (A) (B) (A - B)   (A - B) / B 

Befektetéshez kötött életbiztosítások 2 892 1 799 1 093 61% 

Hagyományos és csoportos életbiztosítások 455 182 273 150% 

Általános biztosítások 3 013 1 522 1 491 98% 

Összes állománydíj  6 360 3 503 2 857 82% 

 

A 2017. év négy negyedévében eladott életbiztosítási szerződések esetében a saját hálózat teljesítménye 

42 százalékot, míg a független brókeri csatorna 37 százalékot, a banki csatorna 21 százalékot tett ki. Az 

általános biztosítások értékesítése a brókeri és a banki csatornák között oszlik meg. Az általános 

biztosítások esetében az új szerzés kimutatásokban csak a rendszeres állománydíjas szerződések 

jelennek meg.  

A MABISZ a biztosítási piacra vonatkozó statisztikákat nem publikálja, így a Csoport piaci 

részesedésekre vonatkozó adatai nem elérhetőek. 

 

A Pannónia Biztosítóknak a Csoport konszolidációjába történő bevonása a kontroll megszerzésének 

időpontjában, 2017. január 1-jével történt meg. A következő táblázatok a Pannónia Biztosítók 2017. 

január 1-jei konszolidált pénzügyi helyzet kimutatásait mutatják be az akvizíció hatásait ismertetve a CIG 

Csoport EU IFRS-eknek megfelelő számviteli politikája szerint.  
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Pannónia Általános Biztosító Zrt. egyedi pénzügyi helyzet kimutatás 

 (adatok millió forintban) 

2017.01.01 

Immateriális javak                      970     

Viszontbiztosító részesedése a biztosítástechnikai tartalékokból                    1 420     

Ingatlanok, gépek és berendezések                        77     

Halasztott szerzési költségek                      148     

Értékesíthető pénzügyi eszközök                    3 281     

Kapcsolt követelések                        26     

Biztosítási szerződésből származó és egyéb követelések                    1 808     

Egyéb eszközök és elhatárolások                        18     

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek                      199     

Eszközök összesen                    7 947     

Biztosítástechnikai tartalékok -                  4 590     

Kötelezettségek biztosítási ügyletekből -                    287     

Egyéb kötelezettségek és céltartalékok -                    469     

Kötelezettségek összesen -                  5 346     

Nettó eszközök teljes valós értéke (Saját tőke)                    2 601     

 

Pannónia Életbiztosító Zrt. egyedi pénzügyi helyzet kimutatás  

(adatok millió forintban) 
2017.01.01 

Immateriális javak                     265     

Halasztott szerzési költségek                     109     

Értékesíthető pénzügyi eszközök                   6 034     

Befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítások szerződői javára 

végrehajtott befektetések 
                  6 385     

Pénzügyi eszközök – befektetési szerződések                   1 845     

Biztosítási szerződésből származó és egyéb követelések                       75     

Egyéb eszközök és elhatárolások                         5     

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek                     163     

Eszközök összesen                 14 881     

Biztosítástechnikai tartalékok -                 4 938     

Biztosítástechnikai tartalékok a befektetési egységekhez kötött (unit-linked) 

életbiztosítás szerződői javára 
-                 6 385     

Befektetési szerződések -                 1 845     

Kötelezettségek biztosítási ügyletekből -                     95     

Egyéb kötelezettségek és céltartalékok -                   176     

Kapcsolt kötelezettségek -                     26     

Kötelezettségek összesesen -               13 465     

Nettó eszközök valós értéke (Saját tőke)                   1 416     
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A Csoport az IFRS 3 sztenderddel összhangban az akvizíció időpontjában értékelte a felvásárolt 

biztosítókat. A felvásárolt cég eszközeinek, kötelezettségeinek és függő kötelezettségeinek valós értékét, 

valamint az üzleti kombináció költségét 2017. január 1-jei fordulónappal állapította meg.  

Az üzleti kombináció költsége és a felvásárlónak a felvásárolt valós értéken kimutatott eszközeiben, 

kötelezettségeiben és függő kötelezettségeiben megszerzett részesedése közötti negatív különbség a 

badwill (negatív cégérték), amely az akvizíció időpontjában egy összegben került az eredmény javára 

elszámolásra. 

 

A számításokat a következő táblázat tartalmazza: 

 Üzleti és cégérték számítása a felvásárlás 

időpontjában (adatok millió forintban) 

Pannónia 

Általános 

Biztosító Zrt. 

Pannónia 

Életbiztosító Zrt. 
Összesen 

Átadott pénzeszközök                   280                           622                     902     

Korrekciós tétel várható értéke a szerződés szerint - 113     - 533     - 646     

Üzleti kombináció függő költsége                    716     -                  716     

Üzleti kombináció költsége összesen                   883                             89                      972     

        

Kisebbségi részesedés értéke                                                

(a nettó eszközök valós értékének arányos 

része) 

                   27                           15                 42     

        

Nettó eszközök teljes valós értéke -  2 601     -  1 416     -   4 017     

        

Negatív üzleti és cégérték -   1 691     -    1 312     -  3 003     

 

Az akvizíció a Pannónia Általános Biztosító Zrt. esetében 1.691 millió forintos, a Pannónia Életbiztosító 

Zrt. esetében 1.312 millió forintos negatív üzleti és cégértéket eredményez. Ezen tételek összesített, 

egyszeri hatása a CIG Csoport 2017. évi eredményére 3.003 millió forint nyereség. A részesedés 

adásvételi szerződés a Pannónia Általános Biztosító Zrt. esetében ezen felül tartalmaz egy, a biztosító 

2017. évi eredményétől függő részt. 2017. január 1-i fordulónappal a Csoport az EU IFRS-ekkel 

összhangban becslést készített a pénzeszköz korrekciós tételek valamint az üzleti kombináció függő 

költségének meghatározására, az üzleti vagy cégérték akvizíció időpontjában figyelembe veendő 

értékének meghatározása ezen számítás alapján történt. A felek között létrejött megállapodás 

értelmében a szerződésekben meghatározott kezdeti költség egy korrekciós mechanizmus révén a 

harmadik negyedében módosításra került.  

Az üzleti kombináció függő költségének összege minden beszámolókészítéskor átértékelésre került az 

eredménnyel szemben. A 2017. június 30-ra vonatkozó átértékelés összege az üzleti kombináció függő 

költségére tekintettel 194 millió forint nyereség, mely a felek közötti végleges elszámolás alapján került 

meghatározára, vagyis a jövőben értéke már nem változik.. 
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6. Működési szegmensek 

A Kibocsátó életbiztosítási szegmensét a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. és a 2017.06.30-i beolvadásáig a Pannónia Életbiztosító Zrt., a nem életbiztosítási szegmensét a 

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt., valamint a 2017.06.30-i beolvadásáig a Pannónia Általános Biztosító Zrt., míg az egyéb szegmenseket a Csoport további 

leányvállalatai alkotják. 

Szegmens információk 2017 Q1 – Q4  

 
*HAL – Hungarian Accounting Law, magyar számviteli törvény 

 

ESZKÖZÖK

 CIG 

Életbiztosítási 

szegmens 

 CIG Nem-

életbiztosítási 

szegmens 

 Egyéb 

 Módosító tételek a pénzügyi 

kimutatások levezetéséhez 

(IFRS - HAL) 

 Módosító tételek a pénzügyi 

kimutatások levezetéséhez 

(konszolidáció) 

 Összesen 

Immateriális javak                792                   104                     -                                                -                                                -                     896    

Ingatlanok, gépek és berendezések                 47                    29                     -                                                -                                                -                      76    

Halasztott adó követelések                  -                       -                       -                                              514                                              -                     514    

Halasztott szerzési költségek                611                1 685                     -                                                -                                                -                  2 296    

Viszontbiztosító részesedése a biztosítástechnikai tartalékokból                186                4 461                     -                                                -                                                -                  4 647    

Leányvállalatok             3 841                     -                       -                                              300    -                                     4 141                     -      

Tőkemódszerrel elszámolt befektetések                  -                       -                       -                                              352                                              -                     352    

Értékesíthető pénzügyi eszközök           10 809                4 289                     -                                            1 420                                              -                16 518    

Befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítások szerződői javára 

végrehajtott befektetések
          72 721                     -                       -      -                                     5 807                                          1 845              68 759    

Pénzügyi eszközök – befektetési szerződések                  -                       -                       -                                            5 806    -                                     1 845                3 961    

Pénzügyi eszközök – beágyazott derivatívák                  -                       -                       -                                                -                                                -                       -      

Pénzügyi eszközök - határidős ügyletek                  -                       -                       -                                                -                                                -                       -      

Biztosítási szerződésből származó és egyéb követelések                  -                       -                       -                                                -                                                -                       -      

Saját részvény                487                     -                       -      -                                       487                                              -                       -      

Követelések biztosítási kötvénytulajdonosoktól             2 127                   401                     -      -                                       140                                              -                  2 388    

Követelések biztosításközvetítőktől                 48                   550                     -                                                -                                                -                     598    

Viszontbiztosítási ügyletekből származó követelések                   4                   187                     -                                                -                                                -                     191    

Egyéb eszközök és elhatárolások                175                   286                      1    -                                       229    -                                           9                   224    

Egyéb követelések                198                   128                     -                                                -                                                -                     326    

Tőketulajdonosokkal szembeni követelés                109                     -                       -      -                                       109                                              -                       -      

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek             2 634                1 244                      5                                              -                                                -                  3 883    

Kapcsolt követelések                115                    24                     -                                                -      -                                       139                     -      

Eszközök összesen           94 904              13 388                      6                                         1 620    -                                    4 289            105 629    
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Szegmens információk 2017 Q1-Q4 – folytatás 

 
 

 

 

 

 

 

KÖTELEZETTSÉGEK

 CIG 

Életbiztosítási 

szegmens 

 CIG Nem-

életbiztosítási 

szegmens 

 Egyéb 

 Módosító tételek a pénzügyi 

kimutatások levezetéséhez 

(IFRS - HAL) 

 Módosító tételek a pénzügyi 

kimutatások levezetéséhez 

(konszolidáció) 

 Összesen 

Biztosítástechnikai tartalékok             9 042                7 349                     -                                              779                                              -                17 170    

Biztosítástechnikai tartalékok a befektetési egységekhez kötött (unit-linked) 

életbiztosítás szerződői javára
          72 721                     -                       -      -                                     5 807                                          1 845              68 759    

Befektetési szerződések                  -                       -                       -                                            5 806    -                                     1 845                3 961    

Pénzügyi kötelezettségek - beágyazott derivatívák                  -                       -                       -                                                -                                                -                       -      

Pénzügyi kötelezettségek - határidős ügyletek                  -                       -                       -                                                  4                                              -                        4    

Kamatozó részvény kibocsátásából származó kötelezettségek                  -                       -                       -                                                -                                                -                       -      

Kölcsönök és pénzügyi viszontbiztosítás             1 186                     -                       -                                                -                                                -                  1 186    

Viszontbiztosításból származó kötelezettségek                 78                1 523                     -                                                -                                                -                  1 601    

Kötelezettségek biztosítási kötvénytulajdonosokkal szemben                454                   331                     -                                                -                                                -                     785    

Kötelezettségek biztosításközvetítőkkel szemben                321                   258                     -                                                -                                                -                     579    

Kapcsolt kötelezettségek                 31                   108                     -                                                -      -                                       139                     -      

Egyéb kötelezettségek és céltartalékok             1 685                1 148                      1    -                                       281                                              16                2 569    

Kötelezettségek összesen           85 518              10 717                      1                                            501    -                                       123             96 614    

NETTÓ ESZKÖZÖK            9 386               2 671                      5                                         1 119    -                                    4 166               9 015    

SAJÁT TŐKE

Jegyzett tőke             2 852                1 030                      3                                              -      -                                     1 033                2 852    

Tőketartalék             4 877                1 369                     -                                              468    -                                     4 235                2 479    

Részvény alapú szolgáltatások                  -                       -                       -                                                -                                                -                       -      

Saját részvény névértéke                  -                       -                       -      -                                       250                                              -      -              250    

Egyéb tartalékok                486                     -                        1    -                                       153                                              -                     334    

Eredménytartalék             1 171                   272                      1                                          1 054                                          1 102                3 600    

Saját tőke összesen            9 386               2 671                      5                                         1 119    -                                    4 166               9 015    
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Szegmens információk 2017 Q1 – Q4 – folytatás 

 

 

 

ÁTFOGÓ JÖVEDELEMKIMUTATÁS

 CIG 

Életbiztosítási 

szegmens 

 CIG Nem-

életbiztosítási 

szegmens 

 Egyéb 

 Módosító tételek a pénzügyi 

kimutatások levezetéséhez 

(IFRS - HAL) 

 Módosító tételek a pénzügyi 

kimutatások levezetéséhez 

(konszolidáció) 

 Összesen 

Biztosítási díjak           18 553              11 347                     -      -                                     2 939    -                                         28              26 933    

Meg nem szolgált díjak tartalékának változása                 27    -              767                     -      -                                       220                                              -      -              960    

Bruttó megszolgál díj           18 580              10 580                     -      -                                    3 159    -                                        28             25 973    

Viszontbiztosítóknak átadott megszolgált díj -              212    -           8 742                     -                                            2 174                                              28    -           6 752    

Biztosítási díjak, nettó           18 368               1 838                     -      -                                       985                                              -               19 221    

Díj -és jutalékbevételek befektetési  szerződésekből                  -                       -                       -                                              208                                              -                     208    

Befektetések bevétele             6 403                   307                     -      -                                       298                                          2 235                8 647    

Tőkemódszerrel elszámolt befektetések hozama (nyereség)                  -                       -                       -                                              303                                              -                     303    

Egyéb működési bevételek             1 297                   419                    15    -                                       311    -                                       261                1 159    

Viszontbiztosítótól járó jutalék és nyereségrészesedés                   1                2 799                     -      -                                       521    -                                           1                2 278    

Egyéb bevételek            7 701               3 525                    15    -                                       619                                         1 973             12 595    

Bevételek összesen           26 069               5 363                    15    -                                    1 604                                         1 973             31 816    

Kárfizetések és szolgáltatások, valamint kárrendezési költségek -         13 455    -           4 366                     -                                              576                                              21    -         17 224    

Biztosítástechnikai tartalékok és befektetési egységekhez kötött (unit-linked) -           5 531                1 182                     -      -                                       142                                              -      -           4 491    

Befektetések ráfordítása -              601    -              133                     -      -                                       337                                                5    -           1 066    

Tőkemódszerrel elszámolt befektetések hozama (veszteség)                  -                       -                       -                                                -                                                -                       -      

Befektetési szerződésekhez kapcsolódó kötelezettségek valós érték változása                  -                       -                       -      -                                       217                                              -      -              217    

Beágyazott derivatívákhoz kapcsolódó eszközök és kötelezettségek valós érték                  -                       -                       -      -                                       269                                              -      -              269    

Kármegtérülések viszontbiztosítóktól                 52                3 684                     -                                              704    -                                           7                4 433    

Befektetési ráfordítások, tartalékváltozások és szolgáltatások, nettó -        19 535                  367                     -                                              315                                              19    -        18 834    

Díjak, jutalékok és egyéb szerzési költségek -           2 612    -           3 452                     -                                              239                                                1    -           5 824    

Egyéb működési költségek -           1 562    -              970    -               15    -                                       421                                                3    -           2 965    

Egyéb ráfordítások -              338    -           1 090                     -                                              149                                            243    -           1 036    

Működési költségek -          4 512    -          5 512    -               15    -                                        33                                            247    -          9 825    

Értékesítésre tartott eszközök eredménye -               -               -               475 -                                      -                                         475 -            

Adózás előtti eredmény            2 022                  218                     -      -                                    1 797                                         2 239               2 682    

Adóbevételek / (ráfordítások) -              153    -              105                     -                                                -                                                -      -              258    

Halasztott adó bevételek / (ráfordítások)                  -                       -                       -                                              174                                              -                     174    

Adózott eredmény            1 869                  113                     -      -                                    1 623                                         2 239               2 598    

Egyéb átfogó jövedelem                  -                       -                       -                                              261                                              -                     261    

Teljes átfogó jövedelem            1 869                  113                     -      -                                    1 362                                         2 239               2 859    
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Összehasonlító adatok a 2017 négy negyedéves szegmens információkhoz (2016 Q1 – Q4)  

*HAL – Hungarian Accounting Law, magyar számviteli törvény 

 

ESZKÖZÖK

 CIG 

Életbiztosítási 

szegmens 

 CIG Nem-

életbiztosítási 

szegmens 

 Egyéb 

 Módosító tételek a pénzügyi 

kimutatások levezetéséhez 

(IFRS - HAL) 

 Módosító tételek a pénzügyi 

kimutatások levezetéséhez 

(konszolidáció) 

 Összesen 

Immateriális javak                746                    80                   -                                                14                                              -                    840    

Ingatlanok, gépek és berendezések                 36                      3                   -                                                -                                                -                     39    

Halasztott adó követelések                  -                       -                     -                                              340                                              -                    340    

Halasztott szerzési költségek                312                1 193                   -      -                                           2                                              -                 1 503    

Viszontbiztosító részesedése a biztosítástechnikai 

tartalékokból
               167                2 146                   -                                                -                                                -                 2 313    

Leányvállalatok             2 884                     -                     -      -                                         78    -                                     2 806                    -      

Befektetés közös vezetésű vállalatokban                  -                       -                     -                                              298                                              -                    298    

Értékesíthető pénzügyi eszközök             3 557                2 279                   -                                              116                                              -                 5 952    

Befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítások 

szerződői javára végrehajtott befektetések
          60 317                     -                     -      -                                     1 399                                              -               58 918    

Pénzügyi eszközök – befektetési szerződések                  -                       -                     -                                            1 399                                              -                 1 399    

Pénzügyi eszközök – beágyazott derivatívák                  -                       -                     -                                              515                                              -                    515    

Pénzügyi eszközök - határidős ügyletek                  -                       -                     -                                                -                                                -                      -      

Biztosítási szerződésből származó és egyéb követelések                  -                       -                     -                                                -                                                -                      -      

Saját részvény                  -                       -                     -                                                -                                                -                      -      

Követelések biztosítási kötvénytulajdonosoktól             2 018                   165                   -      -                                       179                                              -                 2 004    

Követelések biztosításközvetítőktől                 45                   316                   -                                                -                                                -                    361    

Viszontbiztosítási ügyletekből származó követelések                 10                    59                   -                                                -                                                -                     69    

Egyéb eszközök és elhatárolások                111                   147                    1    -                                       104    -                                         18                  137    

Egyéb követelések                731                   368                    1                                              -                                                -                 1 100    

Tőketulajdonosokkal szembeni követelés                  -                       -                     -                                                -                                                -                      -      

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek             1 229                   373                    4                                              -                                                -                 1 606    

Kapcsolt követelések                 53                     -                     -                                                -      -                                         53                    -      

Eszközök összesen           72 216               7 129                    6                                            920    -                                    2 877            77 394    
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Összehasonlító adatok a 2017 négy negyedéves szegmens információkhoz (2016 Q1- Q4) – folytatás 

 

 

KÖTELEZETTSÉGEK

 CIG 

Életbiztosítási 

szegmens 

 CIG Nem-

életbiztosítási 

szegmens 

 Egyéb 

 Módosító tételek a pénzügyi 

kimutatások levezetéséhez 

(IFRS - HAL) 

 Módosító tételek a pénzügyi 

kimutatások levezetéséhez 

(konszolidáció) 

 Összesen 

Biztosítástechnikai tartalékok             3 200                4 238                   -      -                                       157                                              -                 7 281    

Biztosítástechnikai tartalékok a befektetési egységekhez 

kötött (unit-linked) életbiztosítás szerződői javára
          60 317                     -                     -      -                                     1 399                                              -               58 918    

Befektetési szerződések                  -                       -                     -                                            1 399                                              -                 1 399    

Pénzügyi kötelezettségek - beágyazott derivatívák                  -                       -                     -                                                -                                                -                      -      

Pénzügyi kötelezettségek - határidős ügyletek                  -                       -                     -                                                -                                                -                      -      

Kamatozó részvény kibocsátásából származó                  -                       -                     -                                            2 460                                              -                 2 460    

Kölcsönök és pénzügyi viszontbiztosítás             1 270                     -                     -                                                -                                                -                 1 270    

Viszontbiztosításból származó kötelezettségek                 70                   641                   -                                                -                                                -                    711    

Kötelezettségek biztosítási kötvénytulajdonosokkal                103                   176                   -                                                -                                                -                    279    

Kötelezettségek biztosításközvetítőkkel szemben                252                    70                   -                                                -                                                -                    322    

Kapcsolt kötelezettségek                  -                      53                   -                                                -      -                                         53                    -      

Egyéb kötelezettségek és céltartalékok                834                   273                    2    -                                       333                                                7                  783    

Kötelezettségek összesen           66 046               5 451                    2                                         1 970    -                                        46            73 423    

NETTÓ ESZKÖZÖK            6 170               1 678                    4    -                                    1 050    -                                    2 831              3 971    

SAJÁT TŐKE

Jegyzett tőke             2 607                1 030                    3    -                                         76    -                                     1 033               2 531    

Tőketartalék             2 011                2 755                   -      -                                       867    -                                     2 755               1 144    

Részvény alapú szolgáltatások                  -                       -                     -                                                -                                                -                      -      

Saját részvény névértéke -              250                     -                     -                                              250                                              -                      -      

Egyéb tartalékok                250                     -                     -      -                                       177                                              -                     73    

Eredménytartalék             1 552    -           2 107                    1    -                                       180                                            957                  223    

Saját tőke összesen            6 170               1 678                    4    -                                    1 050    -                                    2 831              3 971    
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Összehasonlító adatok a 2017 négy negyedéves szegmens információkhoz (2016 Q1 – Q4) – folytatás 

 

ÁTFOGÓ JÖVEDELEMKIMUTATÁS

 CIG 

Életbiztosítási 

szegmens 

 CIG Nem-

életbiztosítási 

szegmens 

 Egyéb 

 Módosító tételek a pénzügyi 

kimutatások levezetéséhez 

(IFRS - HAL) 

 Módosító tételek a pénzügyi 

kimutatások levezetéséhez 

(konszolidáció) 

 Összesen 

Biztosítási díjak           13 535                5 934                   -      -                                       441    -                                         87             18 941    

Meg nem szolgált díjak tartalékának változása -               14    -           1 374                   -                                                -                                                -      -          1 388    

Bruttó megszolgál díj           13 521               4 560                   -      -                                       441    -                                        87            17 553    

Viszontbiztosítóknak átadott megszolgált díj -              265    -           2 424                   -                                                -                                                87    -          2 602    

Biztosítási díjak, nettó           13 256               2 136                   -      -                                       441                                              -              14 951    

Díj -és jutalékbevételek befektetési  szerződésekből                  -                       -                     -                                              105                                              -                    105    

Befektetések bevétele             4 274                   118                   -      -                                       250                                              -                 4 142    

Tőkemódszerrel elszámolt befektetések hozama (nyereség)                  -                       -                     -                                              222                                              -                    222    

Egyéb működési bevételek                956                    31                  26                                              -      -                                         71                  942    

Viszontbiztosítótól járó jutalék és nyereségrészesedés                 12                   802                   -                                                -      -                                         12                  802    

Egyéb bevételek            5 242                  951                  26                                              77    -                                        83              6 213    

Bevételek összesen           18 498               3 087                  26    -                                       364    -                                        83            21 164    

Kárfizetések és szolgáltatások, valamint kárrendezési költségek -           8 000    -           1 473                   -                                              264                                              59    -          9 150    

Biztosítástechnikai tartalékok és befektetési egységekhez -           5 712    -              193                   -                                              171                                              -      -          5 734    

Befektetések ráfordítása -              272    -               22                   -      -                                       319                                              -      -             613    

Tőkemódszerrel elszámolt befektetések hozama (veszteség)                  -                       -                     -                                                -                                                -                      -      

Befektetési szerződésekhez kapcsolódó kötelezettségek valós                  -                       -                     -      -                                         90                                              -      -              90    

Beágyazott derivatívákhoz kapcsolódó eszközök és                  -                       -                     -      -                                       162                                              -      -             162    

Kármegtérülések viszontbiztosítóktól                 73                1 215                   -                                                -      -                                         36               1 252    

Befektetési ráfordítások, tartalékváltozások és -        13 911    -             473                   -      -                                       136                                              23    -       14 497    

Díjak, jutalékok és egyéb szerzési költségek -           2 262    -           1 789                   -                                                -                                                12    -          4 039    

Egyéb működési költségek -           1 048    -              357    -             26    -                                         36                                                5    -          1 462    

Egyéb ráfordítások -              121    -              214    -               1                                              -                                                43    -             293    

Működési költségek -          3 431    -          2 360    -             27    -                                        36                                              60    -         5 794    

Értékesítésre tartott eszközök eredménye -               -               -             -                                         -                                         -              

Adózás előtti eredmény            1 156                  254    -               1    -                                       536                                              -                   873    

Adóbevételek / (ráfordítások) -               91    -               51                   -                                                -                                                -      -             142    

Halasztott adó bevételek / (ráfordítások)                  -                       -                     -      -                                           6                                              -      -                6    

Adózott eredmény            1 065                  203    -               1    -                                       542                                              -                   725    

Egyéb átfogó jövedelem                  -                       -                     -                                                64                                              -                     64    

Teljes átfogó jövedelem            1 065                  203    -               1    -                                       478                                              -                   789    
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7. IFRS – HAL módosító tételek részletes magyarázata 

A) Alapítási költségek és hasznos élettartam újramegállapítása 

A magyar számviteli törvény alapján a Csoport aktiválta az általános, nem-életbiztosítási leányvállalat 

alapítási költségeit. Az alapítási költségek nem felelnek meg az IFRS-ek szerinti immateriális eszköz 

megjelenési kritériumainak, ezért IFRS-ben felmerüléskor költségként elszámolásra kerültek. A Csoport 

korábban a magyar számvitelben használttól eltérő értékelési kulcsokat alkalmazott az immateriális javak 

esetében, amelynek hatása különbözetként megjelenik. 

B) Befektetési szerződések átsorolásai 

A Csoport az IFRS számviteli politika alapján azon unit-linked szerződéseit, melyek nem tartalmaznak 

jelentős biztosítási kockázatot befektetési szerződésnek minősíti. A befektetési szerződésekhez 

kapcsolódó követeléseket és kötelezettségeket eredménnyel szemben valós értéken értékeli. A 

kapcsolódó díj, kár, és jutalék tételek elszámolása a befektetési szerződések esetében az IAS 39 alapján 

történik. 

C) Tőkemódszerrel elszámolt részesedések Csoportra jutó eredményének 

elszámolása 

A magyar számviteli törvény szerint a tőkemódszerrel elszámolt részesedésekben lévő befektetések 

könyv szerinti értékének, és piaci értékének különbözeteként beállított módosító tétel.  

D) Értékesíthető pénzügyi eszközök értékelése 

A csoport az IFRS számviteli politikának megfelelően az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós 

értéken értékelte az értékesíthető pénzügyi eszközöket. A kapcsolódó 

árfolyamnyereség/árfolyamveszteség, és elhatárolás tételei az IAS 39 alapján kerülnek elszámolásra. 

E) Kamatozó részvénykibocsátás 

A kibocsátott kamatozó részvények az EU IFRS-ek szerint a feltételek alapján törzsrészvénnyé történő 

konverzióig kötelezettségként kerültek bemutatásra. Mindezek miatt a Csoport által kimutatott jegyzett 

tőke és tőketartalék eltért a magyar számviteli törvény szerint kimutatott jegyzett tőkétől és 

tőketartaléktól. Az átváltásig a kötelezettségek között szereplő érték megbontásra került egy amortizált 

bekerülési értéken nyilvántartott alap-instrumentumra, illetve kamatra. A kötelezettség változása 

kamatráfordításként a Befektetések ráfordítása soron kerülnek elszámolásra. Az alap instrumentumról 

leválasztásra került két kapcsolódó derivatív elem, melyek értékelése az eredménnyel szemben valós 

értéken történt. 

F) Saját részvények 

Az IAS 32 standard 33. és 34. pontja alapján a társaság saját részvényeit a saját tőkét csökkentő tételként 

kell bemutatni. Semmilyen nyereség vagy veszteség nem számolható el az eredményben a saját 

részvények vételéhez, eladásához, kibocsátásához vagy megszüntetéséhez kapcsolódóan. Mivel az IFRS-ek 

nem határoznak meg speciális bemutatási kritériumokat a saját részvényekkel kapcsolatban, a Kibocsátó 

a megszerzett saját részvények értékét külön soron mutatja be a saját tőkén belül. Amennyiben a saját 

részvények eladásra, vagy újrakibocsátásra kerülnek a csökkenő saját részvények névértéke ezt a külön 

mérlegsort csökkenti. A névértéktől eltérő bekerülési ár különbözete a tőketartalékot módosítja. 
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G) Értékesítésre tartott eszközök 

A Biztosító akkor minősít egy befektetett eszközt (vagy elidegenítési csoportot) értékesítésre tartottnak, 

ha annak könyv szerinti értéke elsődlegesen egy értékesítési ügylet, nem pedig a folyamatos használat 

során térül meg. Ennek teljesüléséhez az eszköznek (vagy elidegenítési csoportnak) annak jelenlegi 

állapotában készen kell állnia az azonnali értékesítésre, olyan feltételek alapján, amelyek az ilyen eszközök 

(vagy elidegenítési csoportok) értékesítése esetében megszokottak, és az értékesítésnek nagyon 

valószínűnek kell lennie. A Biztosítónak az értékesítésre tartottnak minősített befektetett eszközt (vagy 

elidegenítési csoportot) annak könyv szerinti értéke és az értékesítési költségekkel csökkentett valós 

értéke közül az alacsonyabbon kell értékelnie. Az elidegenítési csoportra vonatkozóan elszámolt 

értékvesztés miatti veszteség (vagy bármely későbbi nyereség) értékével a csoportba tartozó befektetett 

eszközök könyv szerinti értékét kell csökkenteni (növelni). 

H) Az akvízíció elszámolása 

Az akvizíciót érintő elszámolások részletes leírása és bemutatása a fenti Vezetői beszámoló részben (5. 

bekezdés) található. 

Korábbi időszakok módosító tételeinek tőkén belüli átrendeződést eredményező 

különbözetei  

I) Tőkebevonás költségeinek elszámolása 

J) Részvényopciós program 

K) Dolgozói részvénykibocsátás költsége 

Konszolidációs módosító tételek magyarázata 

Szegmensek között lévő részesedések, követelések és kötelezettségek, bevételek és ráfordítások, és a  

szegmensek közötti tranzakciókból származó közbenső eredmények, a konszolidációkor kiszűrésre 

kerültek. 
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8. Alkalmazottak száma, tulajdonosi struktúra  

A Csoportba tartozó társaságok alkalmazottainak száma 2017. december 31-én 129 fő. 

A Kibocsátó alaptőkéjének összetétele (2017. december 31.) 

Részvénysorozat Névérték (Ft/darab) Kibocsátott darabszám Össznévérték (Ft) 

„A” sorozat 40  71 295 573      2 851 822 920     

 ebből saját részvény 40  1 437 339      57 493 560     

Alaptőke nagysága - -  2 851 822 920     

 

A B és C sorozatú kamatozó részvények átalakításának bejegyzését a Társaság szeptember 12-i 

határozata alapján a Cégbíróság 2017. október 4-én jegyezte be.  

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma (2017.  december 31.) 

Részvény-

sorozat 

Kibocsátott 

darabszám 

Szavazati jogra 

jogosító 

részvények 

darabszáma 

Részvé-

nyenkénti 

szavazati jog 

Összes 

szavazati jog 

Saját-

részvények 

száma 

„A” sorozat  71 295 573      69 858 234      1      69 858 234      1 437 339     

A Kibocsátó tulajdonosi szerkezete (2017. december 31.) 

  
Részvény 

darabszám 
Tulajdoni hányad Szavazati jog 

Belföldi magánszemély 41 439 844 58,12% 58,12% 

Belföldi intézmény 27 968 448 39,23% 39,23% 

Külföldi magánszemély 309 437 0,43% 0,43% 

Külföldi intézmény 924 070 1,30% 1,30% 

Nominee, belföldi magánszemély 524 080 0,74% 0,74% 

Nominee, külföldi intézmény 64 906 0,09% 0,09% 

Nem nevesített tétel 64 788 0,09% 0,09% 

Összesen 71 295 573 100% 100% 

A Kibocsátó a részvénykönyv vezetésével a KELER Központi Értéktár 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 2017. december 31-én 

Név Székhely 
Kibocsátó 

részesedése 

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.  1033 Budapest, Flórián tér 1.  100% 

Pannónia PI-ETA Kegyeleti Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság 
 1033 Budapest, Flórián tér 1.  100% 

MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt.  1072 Budapest, Nyár utca 12.  16%2 

 

 

  

                                            

2 A Társaság MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt.-beli részesedéscsökkenése 2017.11.09 -én került bejegyzésre. 
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9. Tárgyidőszakban megjelent tájékoztatások 

  

Dátum Tárgy, rövid tartalom 

2017. október 2.  Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-nél 

2017. október 4. 
 A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. alapszabályának módosítását a cégbíróság 

bejegyezte 

2017. október 20.  Tájékoztatás B és C sorozatú részvények átalakításáról és tőzsdei bevezetéséről 

2017. október 26.  

Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. vezető állású személyeinek és 

a velük szoros kapcsolatban álló személyek CIGPANNONIA törzsrészvényeinek 

változásáról 

2017. október 31.  Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-nél 

2017. november 21. A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2017. évi harmadik negyedéves jelentése 

2017. november 28. Együttműködési megállapodást kötött a China Re és a CIG Pannónia leányvállalata 

2017. november 30. Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-nél 

2017. december 12. 
A CIG Pannónia 2018. január 19. napján (pénteken) 10:00 órai kezdettel tartja 

rendkívüli közgyűlését 

2017. december 21. 
A közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalója 

és a napirendi pontokkal kapcsolatos határozati javaslatok 

2017. december 21. 
Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-nél a 

rendkívüli közgyűlés összehívásának napján 

2017. december 22. 
A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2018. üzleti évre vonatkozó társasági 

eseménynaptára 

2018. január 2. Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-nél 

2018. január 11. Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. alaptőke-leszállításáról 

2018. jannuár 19. 
Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2018. január 19. napján 10:00 

órára összehívott rendkívüli közgyűléséről  

2018. január 30. 
Stratégiai együttműködés a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. és a KONZUM Nyrt. 

között 

2018. január 30. 
A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2018. január 30. napján megtartott megismételt 

rendkívüli közgyűlésének határozatai 

2018. január 31. Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-nél 

 A közlemények megtalálhatók a Kibocsátó (www.cigpannonia.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen működő 

Részvénytársaság (www.bet.hu), valamint a Magyar Nemzeti Bank Felügyeletének (www.kozzetetelek.hu) honlapján.  

https://www.cigpannonia.hu/befektetok/kozlemenyek/rendkivuli-kozzetetel-a-cig-pannonia-eletbiztosito-nyrt-2018-januar-19-napjan-10-00-orara-osszehivott-rendkivuli-kozgyuleserol.html
https://www.cigpannonia.hu/befektetok/kozlemenyek/rendkivuli-kozzetetel-a-cig-pannonia-eletbiztosito-nyrt-2018-januar-19-napjan-10-00-orara-osszehivott-rendkivuli-kozgyuleserol.html
http://www.cigpannonia.hu/
http://www.bet.hu/
http://www.kozzetetelek.hu/
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10. Felelősségvállalási nyilatkozat 

 

A Kibocsátó nyilatkozik arról, hogy a 2017. negyedik negyedéves jelentést könyvvizsgáló nem vizsgálta, a 

2017. 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, 2018. február 20. 

 

 

        ---------------------------------     -------------------------------- 

Dr. Kádár Gabriella Barta Miklós 

 Vezérigazgató, első számú vezető Vezérigazgató-helyettes, számviteli rendért felelős vezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

Befektetői kapcsolattartás 

Kerényi Judit, befektetői kapcsolattartó 

investor.relations@cig.eu ; 06-1-5 100 200 
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