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I. Összefoglaló 

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

mai napon nyilvánosságra hozza a 2018. negyedik negyedéves jelentését. A 
Kibocsátó a negyedéves jelentésben a jogszabályban megkövetelt, az EU 

által befogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (továbbiakban 
EU IFRS) szerinti konszolidált, nem auditált 2018. év negyedik negyedévének 
adatait publikálja. A negyedéves jelentés előállítása az IAS 34 standard 

előírásaival összhangban történt. 

Mivel a Társaság és konszolidációba bevont leányvállalata a CIG Pannónia 
Első Magyar Általános Biztosító Zrt. (továbbiakban EMABIT) 2018. január 1-

től egyedi beszámolói vonatkozásában is áttért az EU IFRS-ek alkalmazására, 
illetve a rendszeres MABISZ adatszolgáltatás megszűnt, ezért a korábbiakban 

magyar számviteli törvény szerint publikált negyedéves tájékoztatókat a 
Társaságok a továbbiakban nem készítik el és nem publikálják. 

A 2018. év főbb eredményei, eseményei: 

 2018 évben a CIG Pannónia Csoport1 (továbbiakban: Csoport) adózott 

eredménye 2 106 millió forint, teljes átfogó jövedelme 1 061 millió 
forint nyereség.  

 Ha a 2017-es évben elért adózott eredményből kiszűrjük az egyszeri 

hatásokat (akvizíciós hatások 3 197 millió forint, az akkor még 
értékesítésre tartott eszközök -475 millió forint eredményét és a 

kamatozó részvények ráfordításait -473 millió forint), az akkori négy 
biztosító és az alapkezelő összesen 349 millió Ft-os adózott 
eredményéhez képest az adózott eredmény növekedése 1 757 millió 

forint. Az eredmény növekedése alapvetően az akvizíció eredményeként 
megnövekedett szerződésállománynak és szerzéskapacitásnak, illetve a  

portfoliótisztítás eredményes lezárásának, és a Társaságra jellemző 
szigorú költséggazdálkodás kiterjesztésének köszönhető. A Csoport 
továbbra is az elvárt megtérüléssel bíró termékvonalakon erősíti piaci 

jelenlétét és az optimális költségszinten működik. 

 A biztosítási díjbevétel a tavalyi év díjbevételének 96 százaléka, 25 832 

millió forint. Ágazati összetételben a nem-életbiztosítási szegmens 
IFRS szerinti díjbevétele 91 százaléka az összehasonlító időszak 
adatának. Az életbiztosítási szegmens IFRS szerinti díjbevételei a 

2017. évi díjbevétel 98 százalékát érték el.  

 A biztosítási díjbevételek az életbiztosítási szegmensben a 3.3-as 

pontban részletezett számviteli politika változás hatására, mely a 
biztosítási szerződések besorolását érinti 1 704 millió forinttal 
magasabbak. A számviteli politika változása az eredményre és a saját 

tőkére nincs hatással. 

 Az élet szegmensben az új szerzés 3 212 millió forint, 4 százalékkal 

marad el a 2017-es új szerzéstől. A Társaság értékesítési csatornái  

                         
1 Csoport, illetve CIG Pannónia Csoport alatt a Kibocsátót és a konszolidálásba bevont 
vállalatait kell érteni.  
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tovább bővültek (call center-en keresztül történő értékesítés), a 

termékmix jelentős mértékben elmozdult a kockázati és hagyományos 
termékek irányába. 

 A nem-élet szegmensben a csoport tovább folytatta a portfoliótisztítást, 

és a lakossági casco állomány kifuttatását.  

 A Kibocsátó saját tőkéje a 2017. év végi 9 015 millió forintról 17 442 

millió forintra növekedett, vagyis 93 százalékkal nőtt 2018-ban. A saját 
tőkeváltozás jelentősebb tételei a teljes átfogó jövedelem (+1 061 millió 
forint), az osztalékfizetés (-934 millió forint), illetve a zártkörű 

tőkekibocsátás (+8 213 millió forint).  

 2018 októberében és novemberében a Társaság két igazgatósági tagja, 

illetve további két vezetői feladatokat ellátó személynek nem minősülő 
személy tőzsdei kereskedésen kívül munkavállalói részvényopciós 
program keretében mindösszesen 390.000 darab CIG Pannónia 

törzsrészvényt vásárolt a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-től 210 Ft/db 
áron. A részvényvásárlások fedezetét a Társaság saját tulajdonában lévő 

részvények képezték, melyek száma az ügylet következtében 714.006 
darabra csökkent. A tranzakció hatására a tőketartalék 82 millió forinttal 
növekedett. 

 A Társaság, mint Alapító elhatározta az EMABIT alaptőkéjének 
felemelését 30 000 000 Ft összegben, új részvények zártkörű 

forgalomba-hozatalával. Az alaptőke-emelés során az EMABIT 30 db 
egyenként 1 000 000 Ft névértékű, névre szóló dematerializált 
törzsrészvényt bocsájtott ki, darabonként 50 000 000 Ft kibocsátási 

értéken. Az alaptőke-emelés következtében az EMABIT saját tőkéje 
1 500 000 000 Ft-tal emelkedett, melyet a Cégbíróság december 13-i 

hatállyal bejegyzett. 

 Az alaptőke-emelés mellett a Társaság Igazgatósága döntött továbbá az 

EMABIT osztalékpolitikájának módosításáról, melynek során úgy 
határozott, hogy amennyiben a szavatolótőke és likviditási helyzet arra 
lehetőséget teremt, az osztalékfizetésre rendelkezésre álló adózott 

eredmény 100%-át tervezi osztalékként kifizetni anyavállalata részére. 
Az osztalékfizetés hatására az EMABIT szavatoló tőke megfelelése nem 

csökkenhet 160% alá. 

 A Társaság 2018. november 28-án csoportos élet- és balesetbiztosítási 
szerződést kötött a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel 2019. január 1-i 

kockázatviselési kezdettel. A szerződés négy éves határozott időtartamra 
jött létre azzal, hogy a határozott idő elteltét követően további egy évvel 

meghosszabbítható.  A csoportos élet- és balesetbiztosítási szerződés 
éves állománydíja 156 444 204 Ft, az induló biztosítotti létszám 7418 fő.  

 A Társaság Igazgatósága 2018. november 29-én a Munkavállalói 

Résztulajdonosi Program (a továbbiakban: „MRP”) megalapításáról 
határozott. Az MRP megalapítására a Társaság közgyűlése által elfogadott 

javadalmazási irányelvek végrehajtása érdekében került sor. Az MRP 
kiterjed az EMABIT munkavállalóira is. 

 Társaság Igazgatósága 2018. november 29-én a CIG Pannónia Pénzügyi 

Közvetítő Zrt. leányvállalat megalapításáról határozott. A CIG Pannónia 
Pénzügyi Közvetítő Zrt. függő ügynökként kezdi meg a biztosítási- és 

pénzügyi közvetítési tevékenységét. Az alapítás célja a Társaság 
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disztribúciós csatornáinak bővítése, ezáltal az új szerzés volumenének 

növelése. A CIG Pannónia Pénzügyi Közvetítő Zrt. alapításkori saját 
tőkéje 100 millió forint, melyből a Csoport részesedése 95%. A 
cégbejegyzés 2018. december 19-én megtörtént. A közvetítő cég 2019 

januárjában 100 regisztrált tanácsadóval rendelkezik és megkezdte 
tevékenységét. 

 2018 november végén a Társaság Igazgatósága döntést hozott arról, 
hogy amennyiben a szavatolótőke és likviditási helyzet arra lehetőséget 
teremt, úgy a Közgyűlés számára javasolja, hogy az osztalékfizetésre 

rendelkezésre álló adózott eredmény 100%-a kerüljön osztalékként 
kifizetésre a Társaság részvényesei részére. 

 A Társaság Szolvencia II szerinti tőkemegfelelése 2018.12.31-én 346%, 
míg az EMABIT tőkemegfelelése 183%, ezáltal mindkét Társaság teljesíti 
a Felügyelet által minimálisan elvárt 150%-os tőkemegfelelési szintet. 

 

 

 

Budapest, 2019. február 19. 

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 
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2. Pénzügyi kimutatások 

Konszolidált átfogó jövedelem kimutatás – kumulált adatok (adatok millió forintban) 

  
 2018Q1-Q4 

(A)  
 2017 Q1-Q42 

(B)  
Változás  
(A)-(B) 

Biztosítási díjak      25 832          26 992     -1 160 

Meg nem szolgált díjak tartalékváltozása            115     -         960     1 075 

Bruttó megszolgált díj      25 947          26 032     -85 

Viszontbiztosítóknak átadott megszolgált díj -      6 319     -      6 752     433 

Biztosítási díjak, nettó        19 628            19 280     348 

        

Díj -és jutalékbevételek befektetési  szerződésekből            143                205     -62 

Viszontbiztosítótól járó jutalék és nyereségrészesedés         2 460             2 278     182 

Befektetések bevétele            774             8 722     -7 948 

Tőkemódszerrel elszámolt befektetések hozama (nyereség)            367                303     64 

Egyéb működési bevételek            956             1 044     -88 

Egyéb bevételek          4 700            12 552     -7 852 

        

Bevételek összesen        24 328            31 832     - 7 504     

        

Kárfizetések és szolgáltatások, valamint kárrendezési költségek -    17 067     -    15 821     -1 246 

Kármegtérülések viszontbiztosítóktól         3 015             3 025     -10 

Biztosítástechnikai tartalékok és befektetési egységekhez kötött 

(unit-linked) életbiztosítási tartalékok nettó állományváltozása 
        2 158     -      4 547     6 705 

Befektetések ráfordítása -      1 155     -      1 140     -15 

Befektetési szerződésekhez kapcsolódó kötelezettségek valós érték 

változása 
             53     -         219     272 

Beágyazott derivatívákhoz kapcsolódó eszközök és kötelezettségek 

valós érték változása 
              -       -         269     269 

Befektetési ráfordítások, tartalékváltozások és 

szolgáltatások, nettó 
-      12 996     -      18 971     5 975 

        

Díjak, jutalékok és egyéb szerzési költségek -      6 114     -      5 821     -293 

Egyéb működési költségek -      2 202     -      3 298     1 096 

Egyéb ráfordítások -         624     -         585     -39 

Működési költségek -        8 940     -        9 704     764 

        

Értékesítésre tartott eszközök eredménye                -       -           475     475 

        

Adózás előtti eredmény          2 392              2 682     -    290     

        

Adóbevételek / (ráfordítások) -         267     -         258     -9 

Halasztott adó bevételek / (ráfordítások) -            19                174     -193 

        

Adózott eredmény          2 106              2 598     -    492     

        

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

A jövőben eredménybe átsorolható egyéb átfogó jövedelem -      1 045                261     -1 306 

Egyéb átfogó jövedelem -      1 045                261     -1 306 

        

Teljes átfogó jövedelem          1 061              2 859     - 1 798     

 

                         
2 Számviteli politika változás és hibás besorolás miatt újraközzétett adatok, lsd. 3.3-as pont. 
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Konszolidált átfogó jövedelem kimutatás – kumulált adatok folytatás  

(adatok millió forintban) 

  
2018Q1-Q4  

(A) 

2017 Q1-Q4 

(B) 

Változás 

(A)-(B) 

A Társaság tulajdonosaira jutó adózott eredmény         2 106             2 610     -504 

Ellenőrzést nem biztosító részesedésekre jutó adózott 

eredmény 
              -       -            12     12 

Adózott eredmény          2 106              2 598     -    492     

        

A Társaság tulajdonosaira jutó teljes átfogó jövedelem         1 061             2 871     -1 810 

Ellenőrzést nem biztosító részesedésekre jutó teljes átfogó 

jövedelem 
              -       -            12     12 

Teljes átfogó jövedelem          1 061              2 859     - 1 798     

        

Társaság tulajdonosaira jutó egy részvényre jutó 

eredmény 
      

Egy részvényre jutó eredmény– alap (Ft)           24,8               40,6     -16 

Egy részvényre jutó eredmény– hígított (Ft)           24,8               40,6     -16 

        

Ellenőrzést nem biztosító részesedésekre jutó egy 

részvényre jutó eredmény 
      

Egy részvényre jutó eredmény– alap (Ft)                       -                      -       - 

Egy részvényre jutó eredmény– hígított (Ft)                     -                      -       - 

 

 

 

Az egy részvényre jutó eredmény számításához felhasznált átlagos részvények 

száma: 

Dátum 
Kibocsátott 

törzsrészvény (db) 
Saját részvények (db) 

Forgalomban lévő 

törzsrészvények száma 

(db) 

Napok 

száma 

Súlyozott 

átlag 

2017.12.31                 71 295 573     -                 1 437 339                   69 858 234     11           2 105 317 

2018.01.11                 70 962 240     -                 1 104 006                   69 858 234          119          22 775 698 

2018.05.10                 94 428 260     -                 1 104 006                   93 324 254          158         40 397 896  

2018.10.15                 94 428 260     -                   874 006                   93 554 254        23      5 895 200  

2018.11.07                 94 428 260     -                   714 006                   93 714 254     54     13 864 575  

2018.12.31                94 428 260     -                  714 006                 93 714 254     365        85 038 685 
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Konszolidált átfogó jövedelem kimutatás – egyedi negyedéves adatok  
(adatok millió forintban) 

Eszközök  
2018Q43 

(A) 

2018Q3 

(C) 

2018Q2 

(D) 

2018Q1 

(E) 

2017Q43 

(B) 

Változás 

(A)-(B) 

Biztosítási díjak 8 784 5 580 5 878 5 590 8 403 381 

Meg nem szolgált díjak tartalékváltozása -66 264 91 -174 -480 414 

Bruttó megszolgált díj 8 718 5 844 5 969 5 416 7 923 795 

Viszontbiztosítóknak átadott megszolgált 

díj 
-1 575 -1 602 -1 538 -1 604 -1 645 70 

Biztosítási díjak, nettó 7 143 4 242 4 431 3 812 6 278 865 

              

Díj -és jutalékbevételek befektetési 

szerződésekből 
-13 38 59 59 93 -106 

Viszontbiztosítótól járó jutalék és 

nyereségrészesedés 
556 555 725 624 702 -146 

Befektetések bevétele -1 608 1 030 1 160 192 1 879 -3 487 

Tőkemódszerrel elszámolt befektetések 

hozama (nyereség) 
86 88 103 90 146 -60 

Egyéb működési bevételek 270 191 -4 499 341 -71 

Egyéb bevételek -709 1 902 2 043 1 464 3 161 -3 870 

              

Bevételek összesen      6 434          6 144            6 474          5 276          9 439     -    3 005     

              

Kárfizetések és szolgáltatások, valamint 

kárrendezési költségek 
-4 389 -3 613 -4 313 -4 752 -5 637 1 248 

Kármegtérülések viszontbiztosítóktól 771 742 641 861 908 -137 

Biztosítástechnikai tartalékok és 

befektetési egységekhez kötött (unit-

linked) életbiztosítási tartalékok nettó 
állományváltozása 

1 053 -601 -795 2 501 -2 014 3 067 

Befektetések ráfordítása -1 024 -57 1 063 -1 137 -241 -783 

Befektetési szerződésekhez kapcsolódó 

kötelezettségek valós érték változása 
117 -70 -57 63 -73 190 

Beágyazott derivatívákhoz kapcsolódó 

eszközök és kötelezettségek valós érték 

változása 

0 0 0 0 0 0 

Befektetési ráfordítások, 

tartalékváltozások és szolgáltatások, 

nettó 

-3 472 -3 599 -3 461 -2 464 -7 057 3 585 

              

Díjak, jutalékok és egyéb szerzési 

költségek 
-1 606 -1 471 -1 543 -1 494 -1 675 69 

Egyéb működési költségek -534 -498 -663 -507 -593 59 

Egyéb ráfordítások -204 -104 -189 -127 -530 326 

Működési költségek -2 344 -2 073 -2 395 -2 128 -2 798 454 

              

Értékesítésre tartott eszközök 

eredménye 
0 0 0 0 24 -24 

              

Adózás előtti eredmény         618             472               618             684     -       392          1 010     

              

Adóbevételek / (ráfordítások) -54 -66 -78 -69 -108 54 

Halasztott adó bevételek / (ráfordítások) -19 0 0 0 174 -193 

              

Adózott eredmény         545             406               540             615     -       326             871     

              

A jövőben eredménybe át nem sorolható 

egyéb átfogó jövedelem 
0 0 0 0 0 0 

A jövőben eredménybe átsorolható egyéb 

átfogó jövedelem 
8 -540 -428 -85 192 -184 

Egyéb átfogó jövedelem 8 -540 -428 -85 192 -184 

              

Teljes átfogó jövedelem         553     -       134               112             530     -       134             687     

 

 

                         
3 A 2018Q4 és 2017Q4-es adatok tartalmazzák a 3.3-as pontban bemutatott számviteli politika változás hatását. 
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Konszolidált átfogó jövedelem kimutatás – egyedi negyedéves adatok folytatás  
(adatok millió forintban) 
 

  2018Q4 

(A) 

2018Q3 

(C) 

2018Q2      

(D) 

2018Q1 

(E) 

2017Q4 

(B) 

Változás 

(A)-(B) 

A Társaság tulajdonosaira jutó adózott 

eredmény 
545 406 540 615 330 215 

Ellenőrzést nem biztosító 

részesedésekre jutó adózott eredmény 
0 0 0 0 0 0 

Adózott eredmény         545             406               540             615             330             215     

      0       

A Társaság tulajdonosaira jutó teljes 

átfogó jövedelem 
553 -134 112 530 522 31 

Ellenőrzést nem biztosító 

részesedésekre jutó teljes átfogó 

jövedelem 

0 0 0 0 0 0 

Teljes átfogó jövedelem         553     -       134               112             530             522               31     
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Konszolidált pénzügyi helyzet kimutatás (adatok millió forintban) 
 

ESZKÖZÖK 

2018.  

december 31. 
(A) 

2017.  

december 31. 
(B) 

Változás  

(A)-(B) 

Változás%  

(A-B)/(B) 

Immateriális javak 802 896 -94 -10% 

Ingatlanok, gépek és berendezések 81 76 5 7% 

Halasztott adó követelések 496 514 -18 -4% 

Halasztott szerzési költségek 2 603 2 296 307 13% 

Viszontbiztosító részesedése a biztosítástechnikai 

tartalékokból 
4 827 4 647 180 4% 

Tőkemódszerrel elszámolt befektetések 465 352 113 32% 

Értékesíthető pénzügyi eszközök 27 501 16 518 10 983 66% 

Befektetési egységekhez kötött (unit-linked) 

életbiztosítások szerződői javára végrehajtott 

befektetések 

65 277 68 795 -3 518 -5% 

Pénzügyi eszközök – befektetési szerződések 3 681 3 926 -245 -6% 

Követelések biztosítási kötvénytulajdonosoktól 2 520 2 388 132 6% 

Követelések biztosításközvetítőktől 479 598 -119 -20% 

Viszontbiztosítási ügyletekből származó követelések 102 191 -89 -47% 

Egyéb eszközök és elhatárolások 268 224 44 20% 

Egyéb követelések 271 326 -55 -17% 

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek 1 300 3 883 -2 583 -67% 

Eszközök összesen    110 673          105 630      5 043     5% 

  
    

KÖTELEZETTSÉGEK         

Biztosítástechnikai tartalékok 18 071 17 170 901 5% 

Biztosítástechnikai tartalékok a befektetési egységekhez 

kötött (unit-linked) életbiztosítás szerződői javára 
65 277 68 795 -3 518 -5% 

Befektetési szerződések 3 681 3 926 -245 -6% 

Pénzügyi kötelezettségek - határidős ügyletek 8 4 4 100% 

Kamatozó részvény kibocsátásából származó 

kötelezettségek 
0 0 0 - 

Kölcsönök és pénzügyi viszontbiztosítás 968 1 186 -218 -18% 

Viszontbiztosításból származó kötelezettségek 1 599 1 601 -2 0% 

Kötelezettségek biztosítási kötvénytulajdonosokkal 

szemben 
673 785 -112 -14% 

Kötelezettségek biztosításközvetítőkkel szemben 656 579 77 13% 

Egyéb kötelezettségek és céltartalékok 2 290 2 569 -279 -11% 

Tőketulajdonosokkal szembeni kötelezettség 8 0 8 - 

Kötelezettségek összesen      93 231          96 615     -   3 384     -4% 

  
    

NETTÓ ESZKÖZÖK      17 442            9 015         8 427     93% 

  
    

SAJÁT TŐKE         

Jegyzett tőke 3 777 2 852 925 32% 

Tőketartalék 9 599 2 479 7 120 287% 

Saját részvény 0 -250 250 -100% 

Egyéb tartalékok -711 334 -1 045 -313% 

Eredménytartalék 4 772 3 600 1 172 33% 

A Társaság tulajdonosaira jutó saját tőke      17 437            9 015         8 422     93% 

Ellenőrzést nem biztosító részesedések 5 0 5 - 

Saját tőke összesen      17 442            9 015         8 427     93% 
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Konszolidált saját tőke-változás kimutatás 2018Q1-Q4 (adatok millió forintban)  

 

 

Jegyzett 

tőke 
Tőketartalék 

Saját 

részvény 

Egyéb 

tartalékok 

Eredmény-

tartalék 

A Társaság 

tulajdonosaira 

jutó saját 

tőke 

Ellenőrzést 

nem 

biztosító 

részesedések 

Saját tőke 

összesen 

Egyenleg 2017. december 31-én 2 852 2 479 -250 334 3 600 9 015 0 9 015 

                  

Teljes átfogó jövedelem                 

Egyéb átfogó jövedelem 0 0 0 -1 045 0 -1 045 0 -1 045 

Tárgyévi nyereség 0 0 0 0 2 106 2 106 0 2 106 

                  

Tőketulajdonosokkal folytatott 

tranzakciók, közvetlenül a saját tőkében 

elszámolva 

                

Saját részvény bevonás -14 -236 250 0 0 0 0 0 

Tőkeemelés 939 7 274 0 0 0 8 213 0 8 213 

Osztalékfizetés 0 0 0 0 -934 -934 0 -934 

  

Saját részvény értékesítés (részvényopciók) 

 

  82       82 0 82 

                 

Ellenőzést nem biztosító részesedésekkel 

folytatott tranzakciók 
                

Ellenőrzést nem biztosító részesedések által 

leányvállalatban jegyzett tőke 
          0 5 5 

Egyenleg  2018. december 31-én      3 777                  9 599                -       -             711                 4 772               17 437                        5               17 442     
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Konszolidált saját tőke-változás kimutatás 2017Q1-Q4 (adatok millió forintban)  

 

  Jegyzett 

tőke 
Tőketartalék 

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 2 610 2 610 -12 2 598 

Ellenőrzést nem biztosító részesedések 

(akvizíció) 
0 0 0 0 -41 -41 41 0 

Ellenőrzést nem biztosító részesedések 

kivezetése 
0 0 0 0 29 29 -29 0 

                  

Tőketulajdonosokkal folytatott 

tranzakciók, közvetlenül a saját tőkében 

elszámolva 

                

Saját részvény visszavásárlás 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                       -                    9 015     
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Konszolidált cash flow kimutatás (adatok millió forintban)  

 

  2018 Q1-Q4 2017 Q1 - Q4 

Adózott eredmény 2 106 2 598 

Módosító tételek:     

Értékcsökkenés és amortizáció 329 930 

Terven felüli értékcsökkenés, kivezetett eszközök 14 47 

Elszámolt értékvesztés és értékvesztés visszaírása, elengedett követelés 0 20 

Eszközök értékesítésének eredménye 136 -73 

Részvény alapú szolgáltatás -103 149 

Árfolyamváltozások -3 6 

Közös vezetésű vállalatok eredménye -366 -303 

Beágyazott derivatív eszközök, és kötelezettségek nettó változása 0 269 

Halasztott adó 19 -174 

Jövedelemadó ráfordítások 267 258 

Kapott kamat -572 -291 

Derivatívák eredménye 4 4 

Céltartalékképzés 66 346 

Kisebbségi részesedések eredménye 0 -12 

Értékesítésre tartott eszközök eredménye 0 660 

Előnyös vételen elért nyereség és függő vételár átértékelése 0 -3 197 

Kamatráfordítás 45 254 

Működő tőke elemeinek változása:     

Halasztott szerzési költségek növekedése/csökkenése (-/+) -307 -535 

Befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítások szerződői javára  

végrehajtott befektetések növekedése/ csökkenése (-/+) 
3 483 -3 492 

Pénzügyi eszközök – befektetési szerződések növekedése/ csökkenése (-/+) 280 -681 

Biztosítási ügyletekből származó és egyéb követelések növekedése/ csökkenése 

(-/+) 
108 2 541 

Viszontbiztosító részesedésének növekedése/ csökkenése a biztosítástechnikai 

tartalékokból (-/+) 
-179 -914 

Egyéb eszközök és aktív időbeli elhatárolások növekedése/ csökkenése (-/+) -44 -64 

Biztosítástechnikai tartalékok növekedése/ csökkenése (+/-) 1 363 361 

Biztosítási ügyletekből származó kötelezettségek növekedése/ csökkenése (+/-) -36 1 271 

Befektetési szerződések növekedése/ csökkenése (+/-) -280 681 

Biztosítástechnikai tartalékok növekedése/ csökkenése a befektetési 

egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosításból adódóan (+/-)   
-3 483 3 492 

Egyéb kötelezettségek növekedése/ csökkenése (+/-) -244 -169 

Fizetett jövedelem adók -220 -328 

Működési tevékenységből származó cash flow-k               2 383                   3 654     
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Konszolidált cash flow kimutatás folytatás (adatok millió forintban)  

Befektetési tevékenységből származó cash flow-k 2018 Q1-Q4 2017 Q1 - Q4 

Adósságinstrumentumok beszerzései (-) -16 307 -10 682 

Adósságinstrumentumok eladásai (+) 7 594 9 715 

Tőkeinstrumentumok beszerzései (-) -4 107 0 

Tárgyi eszközök és immateriális eszközök beszerzései (-) -264 -352 

Tárgyi eszközök és immateriális eszközök eladása (+) 10 11 

MKB akvizíció (pénzeszközökkel nettósítva) 0 -541 

Megszűnt tevékenységből származó cash flow 0 300 

Részesedés csökkentése 0 27 

Ellenőrzést nem biztosító részesedések által leányvállalatban jegyzett tőke 5 0 

Kapott kamat 759 291 

Kapott osztalék 253 222 

Befektetési tevékenységből származó cash flow-k -         12 057     -           1 009     

      

Finanszírozási tevékenységből származó cash flow-k     

Kölcsönök felvétele 609 735 

Kamatozó részvényhez kapcsolódó tőkeemelés bevétele 0 245 

Saját részvény vásárlás 0 -250 

Kölcsönök és kamataik törlesztése -918 -865 

Kamatozó részvény kamatfizetése 0 -229 

Saját részvény értékesítés (részvényopciók) 82 0 

Tőkeemelés 8 213 0 

Fizetett osztalék -925 0 

Finanszírozási tevékenységből származó cash flow-k              7 061     -              364     

      

Árfolyamváltozások hatásai  30 -4 

Pénzeszközök és pénzeszközegyenértékesek nettó 

növekedése/csökkenése (+/-) 
-           2 583                  2 277     

      

Pénzeszközök és pénzeszközegyenértékesek az időszak elején              3 883                  1 606     

      

Pénzeszközök és pénzeszközegyenértékesek az időszak végén              1 300                  3 883 
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3. A számviteli politika változásai 

A 2018. január 1-jével kezdődő üzleti évének vonatkozásában a következő 
új, kötelező standardok váltak alkalmazandóvá, melyek hatását, amennyiben 

jelentős a pénzügyi kimutatásokra az alábbiakban ismertetjük:  

 IFRS 4 Biztosítási szerződések kiegészítése az IFRS 9 alkalmazásával 
kapcsolatban 

 IFRS 15 Vevőkkel kötött szerződésekből származó árbevétel 

 IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok   
 Besorolások és értékelések 

 Értékvesztés 
 Fedezeti elszámolás 

 IFRS 2 Részvény-alapú kifizetések – besorolás és értékelés 
kiegészítése 

3.1 Az IFRS 9 bevezetése 

Annak a biztosítónak, amely megfelel a 20B paragrafusban foglalt 
kritériumoknak, az IFRS 4 ideiglenes mentességet biztosít, ami engedélyezi, 

hogy a biztosító az IFRS 9 helyett az IAS 39 Pénzügyi instrumentumok: 
Megjelenítés és értékelés című standardot alkalmazza az 2021. január 1-je 

előtt kezdődő éves időszakokra. 

Az IFRS 9 alóli ideiglenes mentességgel élő biztosító, köteles: 

a) betartani az IFRS 9 követelményeit, melyek szükségesek az ezen 
standard 39B-39J bekezdésében előírt közzétételekhez; és 

b) minden egyéb a pénzügyi instrumentumaira vonatkozó standardot 

alkalmazni, kivéve ezen standard 20A-20Q, 39B-39J és 46-47-es 
paragrafusaiban szereplőket. 

A biztosító akkor és csak akkor élhet az IFRS 9 alóli ideiglenes mentességgel, 

ha: 

a) nem alkalmazta egyik korábban kiadott IFRS 9 verziót sem, kivéve az 
eredménnyel szemben valós értéken megjelölt pénzügyi kötelezettségek 
nyereségeinek illetve veszteségeinek megjelenítésére vonatkozó előírásokat, 

amelyek az IFRS 9 standard 5.7.1(c), 5.7.7–5.7.9, 7.2.14 és B5.7.5–B5.7.20 
paragrafusaiban találhatóak; 

b) a 20D paragrafusban foglaltak szerint tevékenysége túlnyomórészt 

biztosítással kapcsolatos a 2016. április 1-jét megelőző éves beszámolójának 
időpontjában, vagy az azt követő éves beszámolójának időpontjában, amint 

arról a 20G paragrafus rendelkezik. 
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A biztosító tevékenysége akkor és csak akkor kapcsolatos elsősorban 

biztosítással, ha: 

a) az összes kötelezettségeinek teljes könyv szerinti értékéhez képest az 
IFRS 4 hatálya alá tartozó szerződésekből eredő kötelezettségeinek könyv 

szerinti értéke, amely magában foglalja az ezen standard 7-12. paragrafusa 
szerinti biztosítási szerződésekből leválasztott betétkomponenseket vagy 

beágyazott származékos termékeket is, jelentős; és 

b) a biztosítással kapcsolatos kötelezettségeinek teljes könyv szerinti 
értékének százalékos aránya (lásd 20E paragrafus) az összes 
kötelezettségének teljes könyv szerinti értékéhez viszonyítva: 

i. nagyobb, mint 90 százalék; vagy 
ii. kisebb vagy egyenlő, mint 90 százalék, de nagyobb, mint 80 százalék, 

és a biztosító nem végez biztosítási tevékenységhez nem kapcsolódó 

jelentős tevékenységet (lásd 20F paragrafus) 

Ezen kritériumoknak a Biztosító megfelel, mivel korábban nem alkalmazta 
egyik kiadott IFRS 9 verziót sem, illetve az összes kötelezettségéből 90%-nál 

nagyobb rész (92%) kapcsolódik biztosítási tevékenységhez, ezért úgy 
döntött, hogy az IFRS 9 standard bevezetését az opcióval élve elhalasztja 
2021. január 1-ig. 

3.2 IFRS 15 – Vevőkkel kötött szerződésekből származó árbevétel 
elszámolása 

Az IFRS 15 standard kizárja hatóköréből a biztosítási szerződéseket, így 
ennek bevezetése kisebb hatással lehet a Csoport eredményére az egyéb 

nem biztosítási tevékenységek kapcsán. (pl. szolgáltatások 
továbbszámlázása, eszközök értékesítése stb.) 

Azok a szerződések, amelyek nem felelnek meg a biztosítási szerződés 

fogalmának és valamilyen szolgáltatási szerződésről van szó, az IFRS 15 
hatókörébe tartoznak. A Csoportnak 2018-tól vizsgálni kell azon szerződéseit, 

amelyek nem felelnek meg a biztosítási szerződés fogalmának, de 
megfelelnek az IFRS 15 szerinti szerződés fogalomnak és ezekre alkalmazni 
kell az IFRS 15 új 5 lépéses modelljét a szerződés azonosításától a bevétel 

elszámolásáig.  

A számviteli politikánknak megfelelően az eladó az árbevételt akkor 
számolhatja el, amikor az árut vagy szolgáltatást átadja a vevőnek és olyan 

összegben, amennyit az adott áruért vagy szolgáltatásnyújtásért jogosnak 
tart. 

 

 



 

  15 

Az ötlépéses modell a következő: 

I. lépés: A vevőkkel kötött szerződések azonosítása 

A Csoport által kötött szerződések üzleti tartalmú szóbeli vagy írásbeli 
megegyezések lehetnek, de a szokásos üzleti gyakorlat is létrehozhat 
szerződést. Feltétel továbbá, hogy a szerződés olyan érvényesíthető jogokat 

és kötelezettségeket hozzanak létre, amelyeket következmények nélkül nem 
lehet törölni. 

A számviteli politika alapján egy szerződés akkor jön létre, ha az alábbi 

feltételek teljesülnek: 

 A felek elfogadták a szerződést és elkötelezettek annak teljesítésére; 
 A felek jogai annak alapján egyértelműen meghatározhatóak; 

 A szerződésnek gazdasági haszna van; 
 Valószínűsíthető, hogy az eladó megkapja az átadott áru/teljesített 

szolgáltatás ellenértékét akár úgy is, hogy jogi eszközöket alkalmaz 

annak beszedésére. 

Szerződésmódosítás esetében vizsgálandó, hogyan változott annak tartalma, 
mert elképzelhető olyan eset, hogy a módosítást önálló, külön szerződésként 

kell értelmezni. 

II. lépés: A szerződés teljesítésével kapcsolatos különálló kötelmek 
meghatározása 

Ebben a lépésben meg kell határozni, hogy a szerződés alapján mely ígért 

áru vagy szolgáltatás, vagy azok kombinációja kezelhető elkülönült teljesítési 
kötelemként. A szerződés teljesítése kapcsán a szállító különböző 
ösztönzőket is meghatározhat. Egy szerződés többféle kötelmet is 

tartalmazhat. Minden elkülöníthető, leválasztható áruszállítás, 
szolgáltatásnyújtás vagy ezek kombinációja egy-egy különálló teljesítési 

kötelemnek minősül. Ha teljesítési kötelem nem határozható meg a 
szerződésből, akkor árbevétel nem számolható el. 

III. lépés: Az ügylet árának meghatározása 

Az ügylet ára az az összeg, amelyre a szállító a várakozásai szerint jogosult 

lesz a vevő számára átadott áru vagy a nyújtott szolgáltatás ellenértékeként. 
Cél, hogy a bevétel elszámolása egyenletesen történjen. Az árbevétel 
elszámolásához az eladási ár mellett különböző tényezőket kell figyelembe 

venni, mint például teljesítményi ösztönzők egy bizonyos időtartam alatt. 
Ezek összegét árbevételt csökkentőként el kell számolni az ösztönzés 

időtartama alatt. Egy-egy ügylet árbevételét (amely eltérhet a számlázott 
összegtől) becsléssel kell meghatározni. 
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IV. lépés: Az ügylet árának hozzárendelése az egyedi kötelmekhez 

Az eladónak meg kell osztania az ügylet árát az egyes kötelmek között. 
Amennyiben az egyes kötelmekhez egyedi árak nem rendelhetők, a 
megosztáshoz becslést kell alkalmazni. 

V. lépés: Az árbevétel elszámolása teljesítéskor 

Az árbevételt akkor lehet elszámolni, amikor a megvásárolt eszköz vagy 
szolgáltatás feletti kontroll átszáll az eladótól a vevőre. Ez történhet egy 
meghatározott időtartam alatt vagy egy konkrét időpontban. A kontroll 

átszállása akkor történik meg, ha annak révén a vevő képes irányítani az 
eszköz használatát és jogosult az eszközből származó hasznok szedésére. 

Ilyen például: 

 az eszköz, kapott szolgáltatás használata révén terméket tudnak 

termelni vagy szolgáltatást tudnak nyújtani, 
 az eszköz, kapott szolgáltatás használata révén a 

költségek/ráfordítások csökkenthetők és lehetővé válik a 
kötelezettségek rendezése, 

 a kapott eszköz biztosítékként is használható. 

Egy bizonyos időtartamon keresztül akkor lehet elszámolni az árbevételt, ha: 

 a vevő folyamatosan jogosult a hasznok szedésére, 

 a vevő csak olyan mértékben szerzi meg a kontrollt az eszköz felett, 
ahogy azt számára az eladó az időszak során átadja, 

 a szállító nem állít elő a vevő számára egy azonnal kontrollálható 
eszközt vagy szolgáltatást, de joga van az időarányos részteljesítések 
beszedésére. 
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3.3 IFRS 4 – Biztosítási szerződések besorolása 

A Csoport 2018 végén a biztosítási szerződések besorolása tekintetében a 
számviteli politika módosítása mellett döntött.  

Az eddig érvényben lévő számviteli politika szerint a biztosítási kockázat 
jelentőségének meghatározásához minden egyes szerződés esetén 

meghatározásra került, hogy a kezdeti biztosítási kockázat (vagyis valamely 
kockázati esemény szerződéskötést követő pillanatban történő 

bekövetkezésekor kifizetésre kerülő összeg és a szerződéskötéskor befizetett 
összeg különbsége) milyen mértékben haladta meg a kezdeti éves díj és a 
kezdeti eseti befizetések összegét. A Társaság jelentősnek minősítette a 

kockázatot, ha az meghaladta az 5 százalékos mértéket. A jelentős 
biztosítási kockázatot tartalmazó szerződések biztosítási szerződésként 

kerültek elszámolásra.  A feltételt nem teljesítő szerződések esetén első 
szinten, ha volt kezdeti eseti díjfizetés, szétválasztásra kerültek a folyamatos 

és az eseti díjfizetéshez kapcsolódó komponensek; ez utóbbiak befektetési 
szerződésként kerültek elszámolásra. A folyamatos díjfizetéshez kapcsolódó 
komponens vonatkozásában a fent leírt tesztet a Társaság ismételten 

elvégezte. Amennyiben a teszt eredménye az lett, hogy a biztosítási kockázat 
jelentős, úgy a komponens biztosítási, ellenkező esetben befektetési 

szerződésként került elszámolásra. 

A Csoport egyik meghatározó 2017-től értékesített egyszeri díjas unit-linked 
biztosítási terméke esetében a fenti biztosítási kockázat az egyszeri díj 5 
százaléka (legfeljebb 1 millió forint), vagyis az eddigi számviteli politika 

értelmezése szerint az adott termék szerződéseinek legnagyobb része 
befektetési szerződésnek minősült volna. A 2017-es konszolidált pénzügyi 

kimutatásaiban a Csoport a szabályt nem megfelelően értelmezte, mivel a 
szóban forgó termék esetén a pontosan 5 százalék kockázatot tartalmazó 
szerződéseket biztosítási szerződésnek minősítette. Ezáltal a 2017-es 

konszolidált pénzügyi kimutatások nem feleltek meg a hatályos számviteli 
politikának, a megfelelő konszolidált átfogó jövedelemkimutatás és 

konszolidált pénzügyi kimutatás sorok újraközzétételre kerülnek jelen 
kimutatásokban. 

Annak érdekében, hogy a Biztosító díjbevételei így jobban 

összehasonlíthatóvá válnak a versenytársak díjbevétel adataival, akik 
pénzügyi kimutatásaikat a magyar számviteli törvény szerint készítik el, a 
Csoport 2018. év végével a számviteli politikájának módosításáról döntött. A 

Biztosító döntése alapján 2018 végétől a fenti számviteli politikában a 
„meghaladta az 5 százalékos mértéket” kifejezést az „eléri az 5 százalékos 

mértéket” kifejezésre módosítja. A számviteli politika módosítás hatásaként 
az újraközzétett pénzügyi kimutatás sorok a fent leírt hibahatás mellett 
tartalmazzák a módosítás hatásait is. 
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4. A Kibocsátó pénzügyi helyzetének bemutatása – a 2018. évi 

az EU által befogadott nemzetközi 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 2018. év során a Csoport bruttó díjbevétele 25 832 millió forint 
volt, amely a 2017. év bevételének 96 százaléka. Ebből 13 508 millió 

forint a befektetéshez kötött életbiztosítások (ebből 4 327 millió 
forint nyugdíjbiztosítás), 2 662 millió forint a hagyományos 
életbiztosítások (ebből 999 millió forint nyugdíjbiztosítás), 375 millió 

forint az egészségbiztosítások és 9 287 millió forint a nem-
életbiztosítások bruttó díjbevétele. 

A nem-életbiztosítások 9 287 millió forint díjbevételt eredményeztek az IFRS-

ek szerint 2018-ban, ez 9 százalékos csökkenést jelent az előző évhez  
(10 154 millió forint) képest. Az életbiztosítási portfolióban az értékesített 
szerződések első éves díjaiból származó bruttó díjbevétel 2 258 millió forint, 

ami 2%-os növekedés az előző év azonos időszakához (2 222 millió forint) 
képest. A megújításokból származó 2018. évi bruttó díjbevétel 10 893 millió 

forint, szemben a 2017. év 11 474 millió forintjával, a megújítási díjak 5%-
kal csökkentek. Az eseti/egyszeri díjak a 2017. évi eseti/egyszeri 
díjbevételénél 8%-kal többet, 3 394 millió forintot értek el, döntően a 

befektetési egységhez kötött életbiztosításokhoz kapcsolódóan. A teljes  
16 545 millió forintos életbiztosítási szegmens IFRS szerinti díjbevételén belül 

az eseti/egyszeri díjak aránya 21 százalékos.  

A meg nem szolgált díjak tartalékváltozása 2018. évben 115 millió forint 
(bevétel), míg a viszontbiztosítónak átadott megszolgált díj összege 6 319 

millió forint volt. A viszontbiztosítónak átadott díj 6%-kal csökkent 2017-hez 
képest. 

A Csoport által értékesített azon befektetési egységekhez kötött élet-
biztosításokat, amelyek az EU IFRS-ek alapján nem minősülnek biztosítási 

szerződésnek, a Csoport befektetési szerződésnek minősíti. A befektetési 
szerződésekhez kapcsolódóan a Kibocsátónak az időszakban 143 millió forint 

díj- és jutalékbevétele keletkezett. 

A Viszontbiztosítótól járó jutalék és nyereségrészesedések értéke 2 460 millió 
forint volt 2018 során, 8%-kal magasabb, mint a megelőző évben, mely 

elsősorban a nem-élet szegmens kedvező káralakulásával magyarázható. 
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Az egyéb működési bevételek (956 millió forint) elsősorban a Kibocsátó 

eszközalap kezelésből származó bevételét tartalmazzák (792 millió forint), 
mely 8%-kal csökkent 2017-hez képest. Szintén jelentős tétel még egy 

céltartalék feloldás (76 millió forint), mely nem járt kifizetéssel 2018-ban.  

A ráfordítások között az egyik legjelentősebb tétel a kárfizetések és 
szolgáltatások, valamint a kárrendezési költségek (együttesen 17 067 millió 

forint), mely ráfordítást csökkenti a viszontbiztosítóktól származó 
kármegtérülés 3 015 millió forint értékben. A nettó kárráfordítás 9 %-kal 
növekedett az előző évhez képest, elsősorban a unit-linked visszavásárlások 

növekedésének eredményeképpen. 

A nettó tartalékváltozások állományváltozása 2 158 millió forint, mely a 
következő tartalékváltozások eredménye. 3 519 millió forint kapcsolódik a 

befektetési egységekhez kapcsolt életbiztosítási tartalékok csökkenéséhez. A 
matematikai tartalék +1 017 millió forinttal, az életbiztosítási ügyfelek 

bónuszkifizetéseire képzett biztosítástechnikai tartalék +186 millió forinttal, 
az eredménytől függő díjvisszatérítési tartalék +12 millió forinttal 
növekedett, míg az egyéb biztosítástechnikai tartalék 2 millió forinttal 

csökkent. Csökkent az eredménytől független díjvisszatérítési tartalék 17 
millió forinttal, a nettó függőkár tartalékok 31 millió forinttal csökkentek, míg 

a törlési tartalékok a kintlévőségek csökkenésével párhuzamosan 195 millió 
forinttal növekedtek. 

A Kibocsátó összes működési költsége összesen 8 940 millió forint volt 2018 
-ban, amelyből 6 114 millió forint a fizetett díj, jutalék és egyéb szerzési 

költség, 2 202 millió forint egyéb működési költség, és 624 millió forint 
egyéb ráfordítás. A szerzési költségek összességében növekvő tendenciát 

mutatnak, annak ellenére, hogy a bruttó megszolgált díjak némileg 
csökkentek. Ennek elsődleges oka, hogy az élet szegmensben az új 
értékesítések 4%-kal csökkentek az előző év azonos időszakához képest, míg 

a nem-élet szegmensben a termékmix változása eltolódott a magasabb 
szerzési jutalékú termékek felé. Az egyéb működési költségek nagyon 

jelentősen 33%-kal (1 096 millió forinttal) csökkentek az előző év hasonló 
időszakához képest (2017-ben 3 298 millió forint). Ez a csökkenés 
elsősorban a korábbi Pannónia Biztosítóknál felmerült egyéb működési 

költségekhez kapcsolódik, mely a sikeres operációs és informatikai migráció 
befejeztével már nem merül fel. Az egyéb ráfordítások volumene (624 millió 

forint) 7%-kal magasabb az összehasonlító periódushoz képest (585 millió 
forint). Összességében a magasabb szerzési költségeket az egyéb működési 

költségek kompenzálják 2018-ban. 

A befektetési eredmény 2018-ban 381 millió forint veszteség, mely az 
alábbiakban részletezett tényezők együttes eredménye. 

A unit-linked hozam az év folyamán 858 millió forint veszteség. A tavalyi 

utolsó negyedév hosszú évek óta nem látott negatív piaci teljesítménnyel 

zárult. A fejlett részvény piacok 13,3%-os eséssel zártak, míg a fejlődő 
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társaik 7,6%-kal értékelődtek le. A kötvényhozamok csökkentek valamelyest 

a globális kockázatkerülés eredményeként, míg a globális nyersanyag piacok 

23%-ot estek. A globális kereskedelmi háborús félelmek valamelyest 

enyhültek a november végi G20-as csúcs után, valamint az amerikai 

jegybank monetáris szigorítása is lassabb ütemre váltott, azonban mindez 

még nem volt elegendő a piacok megtámasztásához. Befektetőként a legjobb 

megtérülést ebben a negyedévben az indiai- és a hazai részvénypiacokon 

lehetett elérni. Ennek megfelelően a Gangesz Indiai- és a Hazai Részvény 

Eszközalapok szerepeltek a legjobban. A forint árfolyama kissé erősödött az 

euróval szemben és nem változott lényegesen a dollárral szemben a 

negyedév során. 

A befektetési eredményre negatív hatással volt a pénzügyi viszontbiztosítás 
kamatráfordítása (-41 millió forint értékben). A Kibocsátó saját befektetésein 
elért hozama 518 millió forint nyereség volt 2018-ban. 

A rendkívül magas befektetési eredmény az összehasonlító periódusban 

(7 581 millió forint) elsősorban a 2017-es akvizíció következményeként 
elszámolt előnyös vételen elért nyereségnek és az üzleti kombináció függő 

költség-átértékelésének összesen 3 197 millió forintos nyereségével 
magyarázható, emellett az ügyfelek számára elért unit-linked hozam 4 120 
millió forint nyereség volt 2017-ben, szemben a 858 milliós forint 

veszteséggel 2018-ban. 

Az MKB-Pannónia Alapkezelőből a Csoportra jutó eredmény a Tőkemódszerrel 
elszámolt befektetések hozama soron jelenik meg, mely 2018. évben 367 

millió forint nyereség, 21%-kal magasabb, mint az összehasonlító 
periódusban. 

Az adózás előtti eredmény mindezekre tekintettel 2 392 millió forint 

nyereség, a 2017-es adózás előtti eredménynél (2 682 millió forint nyereség) 
290 millió forinttal alacsonyabb. Amennyiben a 2017-es akvizíciós hatást 
(3 197 millió forint), az akkor még értékesítésre tartott eszközök (-475 millió 

forint) eredményét, illetve a kamatozó részvények ráfordítását (-473 millió 
forint) a 2017. évi eredményből kiszűrjük az adózás előtti eredmény 

növekedése 1 959 millió forint lenne. 

Az adózott eredmény 2 106 millió forint, a fenti egyszeri hatások miatt 492 
millió forinttal kevesebb, mint a 2017-es év adózott eredménye. Az egyéb 

átfogó jövedelem az értékesíthető pénzügyi eszközök -1 045 millió forintos 
valós értékcsökkenést tartalmazza, mely a Konzum részvények nem realizált 
árfolyamveszteségéből (725 millió forint), illetve a magyar államkötvények 

320 millió forintos nem realizált árfolyamveszteségéből adódik. A teljes 
átfogó jövedelem így 2018 évben 1 061 millió forint nyereség.  

A Kibocsátó mérlegfőösszege 110 673 millió forint, pénzügyi helyzete stabil, 

kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett. A saját tőke nagysága 2018. 
december 31-én 17 442 millió forint.  
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5. Vezetői beszámoló 

A Társaság 2018-ban az élet szegmensben az előző év hasonló időszakához 
képest 4 százalékkal alacsonyabb, 3 212 millió forint éves állománydíjú 

biztosítási szerződést értékesített, amelyből 2 517 millió forint befektetési 
egységhez kötött életbiztosítás, 695 millió forint hagyományos és csoportos 
életbiztosítás. Az előző év hasonló időszakában az új értékesítés állománydíja 

3 348 millió forint volt, ebből 2 893 millió forint befektetési egységhez kötött 
szerződéshez, 455 millió forint hagyományos és csoportos életbiztosításhoz 

kapcsolódott. A nem-élet szegmens esetében a nettó állomány változás a 
portfoliótisztítás és a lakossági casco állomány kivezetése miatt 263 millió 
forint csökkenés, míg 2017-ben az EMABIT 1 001 millió forint növekedést ért 

el (nem számítva az akvizíció miatti beolvadó állomány, valamint a 
portfolióátruházás keretében átadott KGFB, lakás és társasház 

szerződéseket). 

Új értékesítés és állományfejlődés4 

Új értékesítések állománydíja - Élet 

szegmens (millió Ft) 

2018.12.31 2017.12.31 Változás Változás % 

(A) (B) (A - B) (A - B) / B 

Befektetéshez kötött életbiztosítások 2 517 2 892 -375 -13% 

Hagyományos és csoportos életbiztosítások 695 455 240 53% 

Összes új értékesítés állománydíja élet                3 212               3 347     - 135 -4% 

 

Nettó állományfejlődés- Nemélet 

szegmens (millió Ft) 

2018.12.31 2017.12.31 Változás  Változás % 

(A) (B) (A - B)   (A - B) / B 

Általános biztosítások nettó állományfejlődése  -263 1 001 -1 264 -126% 

 

2018-as évben eladott életbiztosítási szerződések esetében a saját hálózat 
teljesítménye 29 százalékot, míg a független brókeri csatorna 39 százalékot, 

a banki csatorna 21 százalékot tett ki, míg az egyéb üzlet-fejlesztés 
részaránya az új értékesítésben 11 százalék. Az élet szegmensben tovább 
folytatódott az értékesítési csatornák diverzifikációja. A banki értékesítési 

csatorna fejlesztése után a Társaság elindult a call centeres értékesítési 
vonalon is egy jelentős értékesítő partnerrel. Emellett negyedik negyedévben 

a Társaság új biztosításközvetítő leányvállalatot is alapított. 

Az általános biztosítások értékesítésének túlnyomó részét a brókeri csatorna 
produkálja. Az általános biztosítások esetében a nettó állományfejlődés 

kimutatásokban csak a rendszeres állománydíjas szerződések jelennek meg. 

A MABISZ a biztosítási piacra vonatkozó statisztikákat nem teszi közzé, így a 
Csoport tagvállalatainak piaci részesedéseire vonatkozó adatai nem 

elérhetőek.

                         
4 A Csoport a nemélet szegmensben a továbbiakban az új szerzés adatok helyett a nettó 
állományfejlődést mutatja be, mivel az megfelelőbben tükrözi az állomány alakulását. 
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6. Működési szegmensek 

Szegmens információk 2018 Q1 –Q4 (adatok millió forintban) 

ESZKÖZÖK 

CIG 

Életbiztosítási 

szegmens 

CIG Nem-

életbiztosítási 

szegmens 

Egyéb 

Módosító tételek 

a pénzügyi 

kimutatások 

levezetéséhez 

(konszolidáció) 

Összesen 

Immateriális javak 707 95 0 0 802 

Ingatlanok, gépek és berendezések 66 14 2 -1 81 

Halasztott adó követelések 361 135 0 0 496 

Halasztott szerzési költségek 1 007 1 596 0 0 2 603 

Viszontbiztosító részesedése a biztosítástechnikai tartalékokból 120 4 707 0 0 4 827 

Leányvállalatok 5 384 0 0 -5 384 0 

Tőkemódszerrel elszámolt befektetések 52 0 0 413 465 

Értékesíthető pénzügyi eszközök 19 485 8 016 0 0 27 501 

Befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítások szerződői javára 

végrehajtott befektetések 
65 277 0 0 0 65 277 

Pénzügyi eszközök – befektetési szerződések 3 681 0 0 0 3 681 

Pénzügyi eszközök – beágyazott derivatívák - - - - - 

Pénzügyi eszközök - határidős ügyletek - - - - - 

Követelések biztosítási kötvénytulajdonosoktól 2 232 288 0 0 2 520 

Követelések biztosításközvetítőktől 50 429 0 0 479 

Viszontbiztosítási ügyletekből származó követelések 11 91 0 0 102 

Egyéb eszközök és elhatárolások 33 244 0 -9 268 

Egyéb követelések 155 113 1 2 271 

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek 800 395 105 0 1 300 

Kapcsolt követelések 46 0 0 -46 0 

 Eszközök összesen  99 467 16 123 108 -5 025 110 673 
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KÖTELEZETTSÉGEK 

CIG 

Életbiztosítási 

szegmens 

CIG Nem-

életbiztosítási 

szegmens 

Egyéb 

Módosító tételek 

a pénzügyi 

kimutatások 

levezetéséhez 

(konszolidáció) 

Összesen 

Biztosítástechnikai tartalékok 10 754 7 317 0 0 18 071 

Biztosítástechnikai tartalékok a befektetési egységekhez kötött (unit-linked) 

életbiztosítás szerződői javára 
65 277 0 0 0 65 277 

Befektetési szerződések 3 681 0 0 0 3 681 

Pénzügyi kötelezettségek - határidős ügyletek 8 0 0 0 8 

Kölcsönök és pénzügyi viszontbiztosítás 968 0 0 0 968 

Viszontbiztosításból származó kötelezettségek 95 1 504 0 0 1 599 

Kötelezettségek biztosítási kötvénytulajdonosokkal szemben 393 280 0 0 673 

Kötelezettségek biztosításközvetítőkkel szemben 254 402 0 0 656 

Kapcsolt kötelezettségek 0 44 2 -46 0 

Egyéb kötelezettségek és céltartalékok 783 1 489 2 16 2 290 

Tőketulajdonosokkal szembeni kötelezettség 8 0 0 0 8 

 Kötelezettségek összesen  82 221 11 036 4 -30 93 231 

 

 NETTÓ ESZKÖZÖK  17 246 5 087 104 -4 995 17 442 

 

 SAJÁT TŐKE  
          

Jegyzett tőke 3 777 1 060 23 -1 083 3 777 

Tőketartalék 12 465 2 839 81 -5 786 9 599 

Egyéb tartalékok -721 11 0 -1 -711 

Eredménytartalék 1 725 1 177 0 1 870 4 772 

 Saját tőke összesen  17 246 5 087 104 -4 995 17 442 
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 ÁTFOGÓ JÖVEDELEMKIMUTATÁS  

CIG 

Életbiztosítási 

szegmens 

CIG Nem-

életbiztosítási 

szegmens 

Egyéb 

Módosító tételek 

a pénzügyi 

kimutatások 

levezetéséhez 

(konszolidáció) 

Összesen 

 Biztosítási díjak  16 545 9 287 0 0 25 832 

 Meg nem szolgált díjak tartalékának változása  -106 221 0 0 115 

 Bruttó megszolgál díj  16 439 9 508 0 0 25 947 

 Viszontbiztosítóknak átadott megszolgált díj  -214 -6 105 0 0 -6 319 

 Biztosítási díjak, nettó  16 225 3 403 0 0 19 628 

            

 Díj -és jutalékbevételek befektetési  szerződésekből  143 0 0 0 143 

 Befektetések bevétele  625 149 0 0 774 

 Tőkemódszerrel elszámolt befektetések hozama (nyereség)  253 0 0 114 367 

 Egyéb működési bevételek  938 128 21 -131 956 

 Viszontbiztosítótól járó jutalék és nyereségrészesedés  7 2 453 0 0 2 460 

 Egyéb bevételek  1 966 2 730 21 -17 4 700 

            

 Bevételek összesen  18 191 6 133 21 -17 24 328 

            

Kárfizetések és szolgáltatások, valamint kárrendezési költségek -13 573 -3 505 0 11 -17 067 

Kármegtérülések viszontbiztosítóktól 40 2 968 0 7 3 015 

Biztosítástechnikai tartalékok és befektetési egységekhez kötött (unit-linked) 

életbiztosítási tartalékok nettó állományváltozása 
2 143 15 0 0 2 158 

Befektetések ráfordítása -1 102 -53 0 0 -1 155 

Befektetési szerződésekhez kapcsolódó kötelezettségek valós érték változása 53 0 0 0 53 

Beágyazott derivatívákhoz kapcsolódó eszközök és kötelezettségek valós érték 

változása 
0 0 0 0 0 

Befektetési ráfordítások, tartalékváltozások és szolgáltatások, nettó -12 439 -575 0 18 -12 996 

            

Díjak, jutalékok és egyéb szerzési költségek -2 711 -3 403 0 0 -6 114 

Egyéb működési költségek -1 446 -736 -22 2 -2 202 

Egyéb ráfordítások -198 -535 0 109 -624 

Működési költségek -4 355 -4 674 -22 111 -8 940 

            

Értékesítésre tartott eszközök eredménye 0 0 0 0 0 

            

Adózás előtti eredmény 1 397 884 -1 112 2 392 

            

Adóbevételek / (ráfordítások) -162 -105 0 0 -267 

Halasztott adó bevételek / (ráfordítások) 6 -25 0 0 -19 

            

Adózott eredmény 1 241 754 -1 112 2 106 

Egyéb átfogó jövedelem -912 -132 0 - 1 -1 045 

 Teljes átfogó jövedelem  329 622 -1 111 1 061 
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Szegmens információk 2017 Q1 –Q4 (adatok millió forintban) 

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 0 0 0 896 

Ingatlanok, gépek és berendezések 47 29 0 0 0 76 

Halasztott adó követelések 0 0 0 514 0 514 

Halasztott szerzési költségek 611 1 685 0 0 0 2 296 

Viszontbiztosító részesedése a 
biztosítástechnikai tartalékokból 

186 4 461 0 0 0 4 647 

Leányvállalatok 3 789 0 0 0 -3 789 0 

Tőkemódszerrel elszámolt befektetések 52 0 0 300  0 352 

Értékesíthető pénzügyi eszközök 10 809 4 289 0 1 420 0 16 518 

Befektetési egységekhez kötött (unit-linked) 

életbiztosítások szerződői javára végrehajtott 

befektetések 

72 721 0 0 -3 926 0 68 795 

Pénzügyi eszközök – befektetési szerződések 0 0 0 3 926 0 3 926 

Követelések biztosítási kötvénytulajdonosoktól 2 127 401 0 -140 0 2 388 

Követelések biztosításközvetítőktől 48 550 0 0 0 598 

Viszontbiztosítási ügyletekből származó 

követelések 
4 187 0 0 0 191 

Saját részvény 487 0 0 -487 0 0 

Egyéb eszközök és elhatárolások 175 286 0 -228 -9 224 

Egyéb követelések 198 127 1 0 0 326 

Tőketulajdonosokkal szembeni követelés 109 0 0 -109 0 0 

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek 2 634 1 244 5 0 0 3 883 

Értékesítésre tartott eszközök 0 0 0 0 0 0 

Kapcsolt követelések 115 24 0 0 -139 0 

Eszközök összesen 94 904 13 387 6 1 270 -3 937 105 630 
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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 0 779 0 17 170 

Biztosítástechnikai tartalékok a befektetési 

egységekhez kötött (unit-linked) 

életbiztosítás szerződői javára 

72 721 0 0 -3 926 0 68 795 

Befektetési szerződések 0 0 0 3 926 0 3 926 

Pénzügyi kötelezettségek - határidős 

ügyletek 
0 0 0 4 0 4 

Kamatozó részvény kibocsátásából származó 

kötelezettségek 
0 0 0 0 0 0 

Kölcsönök és pénzügyi viszontbiztosítás 1 186 0 0 0 0 1 186 

Viszontbiztosításból származó 

kötelezettségek 
78 1 523 0 0 0 1 601 

Kötelezettségek biztosítási 
kötvénytulajdonosokkal szemben 

454 331 0 0 0 785 

Kötelezettségek biztosításközvetítőkkel 

szemben 
321 258 0 0 0 579 

Kapcsolt kötelezettségek 31 108 0 0 -139 0 

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

 Kötelezettségek összesen  85 518 10 717 1 502 -123 96 615 

 
 NETTÓ ESZKÖZÖK  9 386 2 670 5 768 -3 814 9 015 

 
 SAJÁT TŐKE              

Jegyzett tőke 2 852 1 030 3 0 -1 033 2 852 

Tőketartalék 4 877 1 369 0 468 -4 235 2 479 

Saját részvény névértéke 0 0 0 -250 0 -250 

Egyéb tartalékok 486 0 1 -153 0 334 

Eredménytartalék 1 171 271 1 703 1 454 3 600 

 Saját tőke összesen  9 386 2 670 5 768 -3 814 9 015 
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 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 0 -2 880 -28 26 992 

 Meg nem szolgált díjak tartalékának változása  27 -767 0 -220 0 -960 

 Bruttó megszolgál díj  18 580 10 580 0 -3 100 -28 26 032 

 Viszontbiztosítóknak átadott megszolgált díj  -212 -8 742 0 2 174 28 -6 752 

 Biztosítási díjak, nettó  18 368 1 838 0 -926 0 19 280 

              

 Díj -és jutalékbevételek befektetési szerződésekből  0 0 0 205 0 205 

 Befektetések bevétele  6 403 307 0 -223 2 235 8 722 

 Tőkemódszerrel elszámolt befektetések hozama  0 0 0 303 0 303 

 Egyéb működési bevételek  1 296 419 15 -425 -261 1 044 

 Viszontbiztosítótól járó jutalék és nyereségrészesedés  1 2 799 0 -521 -1 2 278 

 Egyéb bevételek  7 700 3 525 15 -661 1 973 12 552 

 Bevételek összesen  26 068 5 363 15 -1 587 1 973 31 832 

              

Kárfizetések és szolgáltatások, valamint kárrendezési költségek -13 455 -4 366 0 1 979 21 -15 821 

Kármegtérülések viszontbiztosítóktól 52 3 684 0 -704 -7 3 025 

Biztosítástechnikai tartalékok és befektetési egységekhez kötött 

(unit-linked) életbiztosítási tartalékok nettó állományváltozása -5 531 1 182 0 -198 0 -4 547 

Befektetések ráfordítása -600 -133 0 -412 5 -1 140 

Befektetési szerződésekhez kapcsolódó kötelezettségek valós 

érték változása 
0 0 0 -219 0 -219 

Beágyazott derivatívákhoz kapcsolódó eszközök és 

kötelezettségek valós érték változása 
0 0 0 -269 0 -269 

Befektetési ráfordítások, tartalékváltozások és 

szolgáltatások, nettó 
-19 534 367 0 177 19 -18 971 

              

Díjak, jutalékok és egyéb szerzési költségek -2 612 -3 452 0 242 1 -5 821 

Egyéb működési költségek -1 562 -970 -15 -754 3 -3 298 

Egyéb ráfordítások -338 -1 090 0 600 243 -585 

Működési költségek -4 512 -5 512 -15 88 247 -9 704 

              

Értékesítésre tartott eszközök eredménye 0 0 0 -475 0 -475 

              

Adózás előtti eredmény 2 022 218 0 -1 797 2 239 2 682 

              

Adóbevételek / (ráfordítások) -153 -105 0 0 0 -258 

Halasztott adó bevételek / (ráfordítások) 0 0 0 174 0 174 

              

Adózott eredmény 1 869 113 0 -1 623 2 239 2 598 

Egyéb átfogó jövedelem 0 0 0 261 0 261 

 Teljes átfogó jövedelem  1 869 113 0 -1 362 2 239 2 859 
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7. Alkalmazottak száma, tulajdonosi struktúra  

A Csoportba tartozó társaságok alkalmazottainak száma 2018. december 31-

én 138 fő. 

A Kibocsátó alaptőkéjének összetétele (2018. december 31.) 

Részvénysorozat Névérték (Ft/darab) 
Kibocsátott 

darabszám 
Össznévérték (Ft) 

„A” sorozat 40 94 428 260 3 777 130 400 

 ebből saját részvény 40  714 006  28 560 240 

Alaptőke nagysága - - 3 777 130 400 

Részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma (2018. december 
31.) 

Részvény-

sorozat 

Kibocsátott 

darabszám 

Szavazati jogra 

jogosító részvények 

darabszáma 

Részvényenkénti 

szavazati jog 

Összes 

szavazati jog 

Saját-

részvények 

száma 

„A” sorozat     94 428 260  93 714 254 1 93 714 254 714 006 

A Kibocsátó tulajdonosi szerkezete (2018. december 31.) 

Tulajdonosok megnevezése Részvény darabszám Tulajdoni hányad Szavazati jog 

Belföldi magánszemélyek 41 563 315 44,02% 44,02% 

Belföldi jogi személy 49 949 530 52,90% 52,90% 

Külföldi magányszemély 257 862 0,27% 0,27% 

Külföldi jogi személy 891 339 0,94% 0,94% 

Nominee, belföldi magánszemély 1 158 838 1,23% 1,23% 

Nominee, külföldi magánszemély 329 550 0,35% 0,35% 

Nominee, külföldi jogi személy 257 577 0,27% 0,27% 

Nem nevesíthető tétel 20 249 0,02% 0,02% 

Összesen      94 428 260  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 2018. december 31-én 

Név Székhely 
Kibocsátó 

részesedése 

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.   1033 Budapest, Flórián tér 1.  100,0% 

Pannónia PI-ETA Kegyeleti Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság  
 1033 Budapest, Flórián tér 1.  100,0% 

MKB Pannónia Alapkezelő Zrt.   1072 Budapest, Nyár utca 12.  16,0% 

CIG Pannónia Pénzügyi Közvetítő Zrt. 1033 Budapest, Flórián tér 1. 95,0% 

KONZUM Befektetési és Vagyonkezelési Nyrt. 1062 Budapest, Andrássy út 59. 4,1% 
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8. Tárgyidőszakban megjelent tájékoztatások 

 

Dátum Tárgy, rövid tartalom 

2018. október 3. Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-nél 

2018. október 10. Rendkívüli tájékoztatás vezetői feladatokat ellátó személy részvénytranzakciójáról 

2018. október 15. Rendkívüli tájékoztatás vezetői feladatokat ellátó személyek részvénytranzakciójáról 

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

2018.november 5. 
Rendkívüli tájékoztatás a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. saját tulajdonában lévő részvények 

számának csökkenéséről 

2018. november 7 
Rendkívüli tájékoztatás a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. saját tulajdonában lévő részvények 
számának csökkenéséről 

2018. november 20. 2018. évi harmadik negyedéves jelentés 

2018. november 28. 
Rendkívüli tájékoztatás a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

között létrejött szerződésről 

2018. november 29. Rendkívüli tájékoztatás a CIG Pannónia Pénzügyi Közvetítő Zrt. megalapításáról 

2018. november 29. Rendkívüli tájékoztatás az MRP megalapításáról 

2018. november 29. A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. osztalékpolitikájának módosítása 

2018. november 29. Leányvállalati alaptőke-emelés és az osztalékpolitika módosítása 

2018. november 30. Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-nél 

2018. december 3. Rendkívüli tájékoztatás vezetői feladatokat ellátó személy részvénytranzakciójáról 

2018. december 14. Rendkívüli tájékoztatás leányvállalati tőkeemelés cégbírósági bejegyzéséről 

2019. január 2. A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2019. üzleti évre vonatkozó társasági eseménynaptára 

2019. január 2. Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-nél 

2019. 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.  

http://www.cigpannonia.hu/
http://www.bet.hu/
http://www.kozzetetelek.hu/
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9. Felelősségvállalási nyilatkozat 

A Kibocsátó nyilatkozik arról, hogy a 2018. negyedik negyedéves jelentést 

könyvvizsgáló nem vizsgálta, a 2018. 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, 2019. február 19. 

 

 

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

 Dr. Kádár Gabriella                                      Barta Miklós 

 Vezérigazgató, első számú vezető           Vezérigazgató-helyettes, 

                                           számviteli rendért felelős vezető 

 

 

 

 

Befektetői kapcsolattartás 

Dr. Dudás Rebeka Krisztina, befektetői kapcsolattartó 

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