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1. ÖSSZEFOGLALÓ 

1.1.  Gazdasági Összefoglaló 

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1097 
Budapest Könyves Kálmán krt. 11, „B” épület; cégjegyzékszám: Cégjegyzékszám: 01 10 
045857; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) (a továbbiakban: 
Kibocsátó vagy Társaság) a mai napon – a 2021. május 18. napján a Budapesti Értéktőzsde 
honlapján közzétett Társasági Eseménynaptárban meghatározott időpontban – 
nyilvánosságra hozza 2021.  első negyedéves jelentését (Jelentés). A Kibocsátó a Jelentésben 
a jogszabályban megkövetelt, az EU által befogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási 
standardok (továbbiakban EU IFRS) szerinti konszolidált, nem auditált 2021. év első 
negyedévének adatait publikálja. A Jelentés tartalmának előállítása az IAS 34 standard 
előírásaival összhangban történt. 

Összességében elmondható, hogy a 2021. év első negyedévében a Kibocsátó és 
konszolidációba bevont vállalatai, mint CIG Pannónia Csoport (továbbiakban: Csoport) 
adózott eredménye 383 millió forint nyereség (2020 összehasonlító periódusában 243 
millió forint nyereség), teljes átfogó jövedelme 67 millió forint veszteség volt. Az adózott 
eredmény növekedése (140 millió forinttal) a 2020-as évhez képest több oknak köszönhető. 
A nem-élet szegmens vesztesége csökkent, egyedi adózott eredménye 50 millió forint 
veszteség, szemben az összehasonlító periódus 73 millió forintos veszteségével. Az élet 
szegmens ugyanakkor a 2020. éves (leányvállalatok hatásaitól megtisztított egyedi) 
365 millió forintos eredményéről 444 millió forint nyereségre növekedett a 2021. 
évben. Az egyéb szegmensen elért veszteség 11 millió forint, 37 millió forinttal kevesebb, 
mint az összehasonlító periódusban. Az átfogó eredmény 450 millió forintos veszteséségéből 
205 millió forintot a Csoport tulajdonában lévő OPUS részvények, míg 245 millió forintot 
magyaráz a magyar állampapírok nem realizált vesztesége.  

A Kibocsátó saját tőkéje a 2020. év végi 13 894 millió forintról 13 795 millió forintra csökkent 
2021 első negyedévében. A saját tőke változását a teljes átfogó jövedelem (- 67 millió forint) 
elszámolása és a visszavásárolt saját részvények összege (- 32 millió forint) okozta. 

A CIG Pannónia Életbiztosító pénzügyileg stabil, fundamentumai biztosak, Szolvencia II 
szerinti szavatolótőke-megfelelése kiemelkedően magas, 340 százalék. A konszolidált 
tőkemegfelelés 344 százalék. 

A biztosítási díjbevétel az összehasonlító periódus díjbevételénél 19 százalékkal több, 
4 979 millió forint. Az élet szegmensben az új szerzés 1 058 millió forint, amely 25%-
os növekedést mutat 2020. év első negyedévének új szerzéséhez képest.  

A növekedéssel kapcsolatban fontos megjegyezni:  

(i) a Csoport 2021. első negyedévében már a COVID-19 utáni időszakra készült, 
annak érdekében, hogy a következő pontban részletezett növekedési potenciált 
úgy tudja kihasználni, hogy az ügyfeleink kiszolgálási színvonala is folyamatosan 
emelkedjen. Az ügyfélelégedettség növelésének első lépéseként a belső, 
elsősorban az ügyfélkiszolgálást érintő folyamatait tekinti át és dolgozik azok 
fejlesztésén.; 

(ii) a Társaság a 2020 negyedik negyedéves jelentésében előre vetítette, hogy mind a 
biztosítási szektor, mind pedig azt kiegészítendő, a tőkepiaci jelenlét okán 
stratégiát dolgoz ki, amely stratégia a külső növekedés és a belső transzparencia 
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jegyében fogalmazza újra a Társaság helyét és helyzetét. A Társaság pozícionálása 
és térnyerésének megalapozása a 2021. év feladata, amely során az ügyfélkör 
kimagasló kiszolgálásának biztosítása mellett a befektetők és a tőkepiac egyéb 
szereplői számára elsődleges cél, hogy világossá és számonkérhetővé tegyük a 
csoportszintű stratégiát, amelynek egyes lépéseit a Társaság folyamatosan 
kommunikálni kívánja a következő időszakban.      

A Csoportszintű stratégia kialakításának nulladik lépése a folyamatos kockázatkezelés 
biztosítása mellett, hogy a 2020. év negyedik negyedévében a Csoport operatív szinten 
lehetőséget teremtett arra, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. 
(EMABIT) - szükség szerinti garanciaelemek Csoport szintű biztosítási szándéka mellett – a 
működésének újraindítása révén hozzájárulhasson a dinamikus növekedési modell 
kialakításához.  

Ennek megvalósításához a Társaság alapítói jogkörében 2021. március 26-án elhatározta az 
EMABIT alaptőkéjének felemelését 5 000 000 forinttal, amelynek eredményeként az EMABIT 
új alaptőkéje 1 065 000 000 forint. Az alaptőke-emelésre 5 db 1 000 000 Ft/db névértékű, 
300 000 000 Ft/db kibocsátási értékű, névre szóló – a korábban kibocsátott részvényekkel 
azonos jogokat megtestesítő – új, dematerializált törzsrészvény zártkörű forgalomba 
hozatalával, pénzbeli hozzájárulás befizetésével kerül sor. A Társaság az alaptőke-emeléssel 
egyidejűleg a részvények kibocsátási, illetve névértéke közötti különbözetet, azaz 
1 495 000 000 forintot az EMABIT tőketartalékába helyezte. 

A tőkeemelés és a tőketartalék megképzése a Társaság új stratégiai elképzeléseinek 
megfelelően, az újonnan felépítésre kerülő hazai fókuszú vagyonbiztosítási üzletágak 
működésének finanszírozására tekintettel történt. A Társaság egyenes szándéka és új 
stratégiájának fontos eleme – az értékesítés, valamint a belső védelmi vonalak és a 
tőkehelyzet erősítésével – az EMABIT tevékenységének a növekedés igényével és 
meghatározott elemeivel történő transzparens újraindítása és működtetése. 

1.2. A beszámolási időszak (Q1) főbb eseményei eredményei a tőkepiaci 

közzétételek és kapcsolódó előzmények idővonalában, 

1.2.1. A Jelentés általi időszakban történt társasági és csoport szintű események  

A dinamikus növekedés és a prudens értékesítési célok elérése érdekében 2021. január 11-
től Polányi Zoltán a Társaság és 100%-os leányvállalat, a CIG Pannónia Első Magyar Általános 
Biztosító Zrt. új vezérigazgatói pozícióját tölti be.  A Társaság általa benyújtott kérelemre 
indult eljárásban a MNB 2021. február 24. napján kelt, 2021 H-EN-II9/2021. számú 
határozatával engedélyezte Polányi Zoltán vezető állású személy első számú vezetőként 
történő foglalkoztatását. Továbbá az EMABIT a kérelmére az MNB 2021. február hó 24. 
napján kelt, H-EN-II-8/2021. számú határozatában szintén engedélyezte, hogy Polányi 
Zoltán személyében vezető állású személyként ellássa az EMABIT első számú vezető 
helyettesének feladatkörét. Polányi Zoltán 17 év biztosítói felsővezetői hátterével az 
értékesítés, marketing, kárrendezés, humánpolitika és termékfejlesztés közvetlen 
irányítására fókuszál azon kettős cél érdekében, hogy az ügyfélkör kimagasló minőségű 
kiszolgálása mellett, azzal párhuzamosan a piaci növekedés dinamikája folyamatában 
megvalósuljon.   

A Társaságban és az EMABIT-ban megvalósított felelős társaságirányítási modell célja a 
front office és back office területek teljeskörű koordinálása, amely vezetési struktúra kiemelt 
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eleme a kockázatok szűrése, kezelése és a prudencia minden működési szegmenst érintő 
biztosítása.   

A fenti cél elérése érdekében a Társasághoz, valamint leányvállalatához 2021. január 1. 
napjával csatlakozott dr. Dakó Gábor vezérigazgató-helyettesként, akinek feladata a felelős 
társaságirányítás hatálya alá tartozó területek, így elsődlegesen a klasszikus vállalati 
funkciók, a döntéshozási mechanizmusok koordinálása, a megfelelőségi (compliance) terület 
megerősítése, valamint a tőkepiaci (szabályozott piaci) jelenléttel járó feladatok ellátása, a 
szabályozott piaci jelenlétben rejlő lehetőségek stratégiai szintű kiaknázása, valamint a 
hatósági kapcsolattartás. Dr. Dakó Gábor ezzel párhuzamosan lemondott a Társaságban 
betöltött felügyelőbizottsági tagságáról, valamint a CIG Pannónia Első Magyar Általános 
Biztosító Zrt.-ben betöltött felügyelőbizottsági elnöki pozíciójáról. 

A stratégia növekedési célkitűzése és megalapozása érdekében a biztosítás-közvetítői piac 
kiszolgálását, támogatását jelentő humánerőforrás bővítés jellemezte HR oldalról a 2021. év 
első negyedévét, amely fejlesztés következtében a Társaság országos lefedettséget ért el. 
Elindult a tárgyidőszakban a webservice kapcsolatok kiépítése független partnerekkel, 
amely lépés a termékfejlesztési lehetőségek bővítése terén teremt új lehetőségeket, valamint 
kiemelt szerepet kapott általánosságban is a Társaság humánerőforrás fejlesztése, amelynek 
eredményeként számos kiemelt biztosítói tapasztalattal bíró kollégával bővült a 
munkavállalói kör (külön kiemelésre érdemes a viszontbiztosítási terület újragondolása, az 
e területre felvett személyi állomány, amely a nemzetközi viszontbiztosítási kapcsolatok 
fejlesztésének és a viszontbiztosítási területekkel kapcsolatos kontroll erősítését, illetve 
célját is szolgálja). 

A növekedési cél, a tőzsdei jelenlét és a befektetői érdekek szem előtt tartása mellett kiemelt 
fontossággal bír az ügyfél elégedettség fokozott biztosítása, így a Társaság vezetése a 
stratégiai gondolkodással párhuzamosan folyamatosan kontrollálja az új szerződések 
rögzítésének, az ügyfélszolgálat tevékenységének és a kárrendezés folyamatának minden 
lépését. Cél e téren az ügyfélkör számára a legmagasabb szolgáltatási színvonal biztosítása. 

Az Igazgatóság az Alapszabály felhatalmazása alapján a Társaság székhelyét 2021. február 
1. napi hatállyal áthelyezte, új székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11. B 
épület. A Társaság a leányvállalatainak székhelyét ugyanezzel a hatállyal szintén áthelyezte 
a megjelölt elérhetőség alá. 

A Társaság székhelyének módosítása során a Társaság kiemelt figyelmet fordított a felügyelt 
tevékenysége végzéséhez szükséges jogszabályokban és MNB ajánlásokban rögzített 
követelményrendszer érvényre juttatására, székhelyét és székhelyén az ügyfélforgalom 
számára biztosított területeit e követelményrendszer mentén alakította ki azzal a céllal, hogy 
az a jövőbeli stratégiai célok megvalósításának szolgálatára legyen. 

Mindezt a stratégiai célt szolgálja csoportszinten a szabályozási, folyamatszintű és a felelős 
társaságirányítási elvek szerint indított azon felülvizsgálat is, amely a Csoport vezető 
testületeinek és az operatív működésnek a szintjeit egyaránt érinti és amely alkalmassáteszi 
a Csoportot a növekedési céljai mentén a szervezetszintű prudens működés megőrzésére és 
folyamatos javítására.   

A Társaság 2021. február 13-án rendkívüli tájékoztatásban számolt be arról, hogy a Nemzeti 
Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatható szakmai véleményt állított ki, amely 
alapján a Társaság 799 977 189 HUF támogatásban részesül „Mesterséges intelligencia 
segítségével személyre szabható biztosítási termékek fejlesztése” tárgykörben.  
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A Csoport 2021 március 19. napján értesítette részvényeseit, hogy a 2020. április 19. napjára 
összehívott rendes közgyűlését nem tartja meg. A 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 
(„Korm. rendelet”) rendelet 9. § (2) bekezdése értelmében a nyilvánosan működő 
részvénytársaság ügyvezetése jogosult dönteni minden olyan kérdésben, mely a korábban 
közzétett közgyűlési meghívóban napirenden szerepel, ideértve a Társaság éves 
beszámolójának elfogadását is. A fentieknek megfelelően a Társaság 2021. április 19. napján 
tartotta meg azon igazgatósági ülését, melyen a 2021. április 9-én közzé tett közgyűlési 
előterjesztések, könyvvizsgálói vélemény és kapcsolódó jelentések alapján a tervezett éves 
rendes közgyűlés napján, 2021. április hó 19. napján közgyűlési hatáskörben – az 
előterjesztett napirendi pontok döntéseinek tervezetével egyetemben – elfogadta a Társaság 
egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatásait. 

A Társaság Igazgatósága a 19/2020. (IV.24.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági 
határozattal kapott felhatalmazással élve a vezetői érdekeltségi rendszer működtetése 
érdekében a CIG Pannónia Életbiztosító Munkavállalói Részvénytulajdonosi Program 
Szervezet (MRP Szervezet) részére történő juttatás biztosítása okán az MKB Bank Nyrt., mint 
befektetési szolgáltató közreműködésével 2021. március hó 29. napján 100.000 db saját 
részvényt vásárolt tőzsdei forgalomban 319 HUF átlagáron (az MRP Szervezetből kifizetés 
az érintett időszakban nem történt). A részvényjuttatás az MRP Szervezet által a 
szabályzatban rögzített feltételekhez kötött, megszabott mértékű és halasztott, valamint 
tartási kötelezettséggel járó jövőbeli kifizetések fedezetét képezi. Az ügylet eredményeként 
a Társaság saját részvényállománya az első negyedévben 0 darabról 100.000 darabra nőtt, 
ami a kibocsátott teljes részvénymennyiség 0,10%-át tette ki és amelynek az MRP Szervezet 
részére történő juttatása – mérlegfordulónap utáni eseményként – a közzétételben 
meghatározott cél érdekében 2021. május hó 06. napján megtörtént.   

1.2.2. Mérlegfordulónap utáni – és így jelentéstételi időszakot követő – 
események 

A Társaság leányvállalatában az alapítói jogkörében elhatározott alaptőkeemelést a Fővárosi 
Törvényszék Cégbírósága 2021. április hó 14. napján bejegyezte.  

A Társaság kiemelten legfontosabb mérlegfordulónap utáni társasági eseménye a CIG 
Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2021. április hó 19. napján közgyűlési hatáskörben megtartott 
Igazgatósági Ülésén elfogadott döntések meghozatala volt.   

A döntések a Társaság által elkészített előterjesztéseken alapultak, amely előterjesztések 
kapcsán az Igazgatóság intézkedett azok Részvényesekkel – a Társaság honlapján, a 
Budapesti Értéktőzsde honlapján és a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos 
közzétételi helyen történő törvényes határidőn belüli közzététel útján – való közléséről, mely 
ez által korlátozás nélkül hozzáférhetővé és letölthetővé vált, illetve haladéktalanul 
intézkedett az előterjesztéseken alapuló döntések közzétételéről is1 .  

A Társaság leányvállalata, az EMABIT által benyújtott kérelemre indult eljárásban a MNB 
2021. április 23. napján kelt, H-EN-II-56/2021. számú határozatával engedélyezte, hogy az 
EMABIT a magyar „Defend GAP”, „Defend Warranty” és lengyel „Defend GAP”, „Defend 
Warranty” módozatokba tartozó, casco és kiterjesztett garancia biztosítási szerződéses 
állományát 2021. május 1-i hatállyal a Fortegra Europe Insurance Company Ltd. (székhelye: 
Office 13, SOHO Office The Strand, Fawwara Building, Triq l-Imsida, Gzira, GZR 1401, Málta) 
részére átruházza. 

                         

1 bet.hu/newkibdata/128550097/20210419_KGY_hatáskörben_hozott_IG_DÖNTÉSEK.pdf 
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Az MNB – az Igazgatóság közgyűlési hatáskörben meghozott, az Igazgatóság bővítését célzó 
döntésére alapított kérelem alapján – 2021. május 03. napján kelt, H-EN-II- 63/2021. számú 
határozatával engedélyezte Polányi Zoltán számára vezető állású személyként az 
Igazgatósági tagságra vonatkozó tisztség betöltését. Továbbá az EMABIT a kérelmére az MNB 
2021. május hó 03. napján kelt, H-EN-II-64/2021. számú határozatával engedélyezte, hogy 
Polányi Zoltán vezető állású személyként az EMABIT Igazgatósági tagságának tisztségét is 
betöltse. 

A Társaság, a stratégiához és a megújuláshoz igazított víziójára alapítottan, illetve 
figyelemmel a Csoport javadalmazási elveinek, az ide vágó szabályok egészének kapcsolati 
pontjaira is, teljeskörűen átdolgozta és hatályba léptette javadalmazási rendszerét. Az így 
átdolgozott javadalmazási rendszer egy három pillérből felépülő egységes szerkezetű 
javadalmazási rendszerként került megalkotásra (Egységes Javadalmazási Rendszer). 

A Társaság az Egységes Javadalmazási Rendszert az egyes szabályozói rezsimek közötti 
összefüggések és kapcsolódás figyelembevétele mellett a szabályozók személyi hatálya, 
illetőleg speciális elemként a javadalmazás egy önálló szabályokat tartalmazó konzisztens 
rendszere mentén valósítja meg úgy, hogy az mindenben támogassa a növekedési tervek 
megvalósítását.   

Ezt a stratégiai célt hivatott támogatni a javadalmazási rendszer részeként az Igazgatóság 
közgyűlési hatáskörben meghozott és a testületi tagok egységes elvek szerint rögzített 
díjazási struktúraváltása is, amely figyelemmel van kiemelten a testületi tagok folyamatos 
tevékenység ellátására úgy, hogy egyben messzemenően szem előtt tartja a 
költségoptimalizálás szempontjait is. 

Budapest, 2021. május 18. 

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.  
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2. Pénzügyi kimutatások 

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

  
2021 Q1 

(A) 
2020  

Q1-Q4 (C) 

2020 Q1 
(B) 

módosított 

Változás  
(A)-(B) 

Biztosítási díjak      4 979        19 319             4 171     808     

Meg nem szolgált díjak tartalékváltozása -         34             611                 298     -          332     

Bruttó megszolgált díj      4 945        19 930             4 469     476     

Viszontbiztosítóknak átadott megszolgált díj -       115     -       463     -          116          1     

Biztosítási díjak, nettó       4 830         19 467            4 353      477     

           -       

Díj -és jutalékbevételek befektetési 
szerződésekből 

           47             159     42          5     

Viszontbiztosítótól járó jutalék és 
nyereségrészesedés 

           17                73     23     -   6     

Befektetések bevétele      5 676          4 637                 306             5 370     

Tőkemódszerrel elszámolt befektetések hozama 
(nyereség) 

           81             436     74          7     

Egyéb működési bevételek         232             838                 179       53     

Egyéb bevételek       6 053           6 143               624             5 429     

         

Bevételek összesen     10 883         25 610            4 977           5 906     

       

Kárfizetések és szolgáltatások, valamint 
kárrendezési költségek 

-   3 934     - 13 350     - 4 138     204 

Kármegtérülések viszontbiztosítóktól      37          49     17     20 

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

tartalékok nettó állományváltozása 

-   4 656     -   5 046       8 256     -12 912 

Befektetések ráfordítása -   43     - 350     - 7 832     7 789 

Befektetési szerződésekhez kapcsolódó 
kötelezettségek valós érték változása 

- 277     - 274     302     -579 

Befektetési ráfordítások, tartalékváltozások 
és szolgáltatások, nettó 

-     8 873     -   18 971     -  3 395     -5 478 

         

Díjak, jutalékok és egyéb szerzési költségek - 936     -   3 834     -    968     32 

Egyéb működési költségek - 551     -   2 188     -    516     -35 

Egyéb ráfordítások - 109     - 499     -35     -74 

Működési költségek -     1 596     -     6 521     -  1 519     -77 

         

Értékesítésre tartott eszközök eredménye      32       790     241     -209 

     

Adózás előtti eredmény    446        908      304      142     

      

Adóbevételek / (ráfordítások) -   63     - 219     -61     -2 

Halasztott adó bevételek / (ráfordítások) - -   29      - - 

         

Adózott eredmény    383        660      243      140     

      

A jövőben eredménybe át nem sorolható egyéb 
átfogó jövedelem 

- - - - 

A jövőben eredménybe átsorolható egyéb átfogó 
jövedelem 

- 450     - 376     - 1 431     981     

Egyéb átfogó jövedelem -  450     -  376     -  1 431      981     

     

Teljes átfogó jövedelem összesen - 67        284     -  1 188     1 121     
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Konszolidált átfogó jövedelem kimutatás – kumulált adatok folytatás  
(adatok millió forintban) 

  2021 Q1 
(A) 

2020 
Q1-Q4 (C) 

2020 Q1 
(B) 

módosított 

Változás 
(A)-(B) 

A Társaság tulajdonosaira jutó adózott 
eredmény 

        384             668                 246     138     

Ellenőrzést nem biztosító részesedésekre jutó 
adózott eredmény 

-           1     -           8     - 3     2 

Adózott eredmény          383              660              243      140     

         

A Társaság tulajdonosaira jutó teljes átfogó 
jövedelem 

-         66             292     -       1 185     1 119 

Ellenőrzést nem biztosító részesedésekre jutó 
teljes átfogó jövedelem 

-           1     -           8     - 3     2 

Teljes átfogó jövedelem -          67              284     -      1 188             1 121     

       

Társaság tulajdonosaira jutó egy 
részvényre jutó eredmény – folytatódó 
tevékenységek 

     

Egy részvényre jutó eredmény– alap (Ft) 4,1 7,1 2,6 1,5 

Egy részvényre jutó eredmény– hígított (Ft) 4,1 7,1     2,6 1,5 

         

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 

2020.12.31       94 428 260     374 006   94 054 254     88    91 964 159 

2021.03.29 94 428 260 474 006 93 954 254 2 2 087 872 

2021.03.31       94 428 260     474 006   93 954 254     90     94 052 032 

 

A Társaság Munkavállalói Résztulajdonosi Programjának (MRP) átadott saját részvények 

jogilag nem minősülnek saját részvénynek, ugyanakkor az MRP-t a Társaság bevonja a 

konszolidációba, ezért az egy részvényre jutó eredmény számításakor az átadott részvények 

a forgalomban lévő törzsrészvények darabszámát csökkentik. 
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Konszolidált pénzügyi helyzet kimutatás (adatok millió forintban) 

ESZKÖZÖK 
2021.  

március 31. 
(A) 

2020.  
december 

31. (C) 
 

2020. 
március 
31. (B) 

módosított 

Változás  
(A)-(B) 

Immateriális javak 532 570 621 -89 

Ingatlanok, gépek és berendezések 91 58 113 -22 

Használti jog-eszközök 323 58 133 190 

Halasztott adó követelések 386 386 415 -29 

Halasztott szerzési költségek 1 221 1 215 1 399 -178 

Viszontbiztosító részesedése a 
biztosítástechnikai tartalékokból 

325 622 498 -173 

Tőkemódszerrel elszámolt befektetések 722 641 640 82 

Értékesíthető pénzügyi eszközök 26 548 27 462 23 041 3 507 

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

78 772 74 122 61 917 16 855 

Pénzügyi eszközök – befektetési szerződések 4 915 4 230 3 536 1 379 

Pénzügyi eszközök - határidős ügyletek 0 11 58 -58 

Követelések biztosítási kötvénytulajdonosoktól 1 539 1 765 1 887 -348 

Követelések biztosításközvetítőktől 70 78 102 -32 

Viszontbiztosítási ügyletekből származó 
követelések 

81 56 64 17 

Egyéb eszközök és elhatárolások 33 26 158 -125 

Egyéb követelések 255 241 409 -154 

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek 1 199 862 2 022 -823 

Értékesítésre tartott eszközök 270 294 6 650 -6 380 

Eszközök összesen      117 282       112 697     103 663     13 619     

      

KÖTELEZETTSÉGEK       

Biztosítástechnikai tartalékok 16 387 17 064 15 514 873 

Biztosítástechnikai tartalékok a befektetési 
egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítás 
szerződői javára 

78 772 74 122 61 917 16 855 

Befektetési szerződések 4 915 4 230 3 536 1 379 

Pénzügyi kötelezettségek - határidős ügyletek 13 - - 13 

Kölcsönök és pénzügyi viszontbiztosítás 84 150 265 -181 

Viszontbiztosításból származó kötelezettségek 141 162 173 -32 

Kötelezettségek biztosítási 
kötvénytulajdonosokkal szemben 

723 665 686 37 

Kötelezettségek biztosításközvetítőkkel 
szemben 

276 245 399 -123 

Lízing kötelezettségek 332 60 150 182 

Egyéb kötelezettségek és céltartalékok 1 650 1 886 2 456 -806 

Tőketulajdonosokkal szembeni kötelezettség 20 20 20 - 

Értékesítésre tartott kötelezettség 174 199 6 131 -5 957 

Kötelezettségek összesen      103 487         98 803       91 247     12 240     

      

NETTÓ ESZKÖZÖK  13 795         13 894       12 416     1 379 

      

SAJÁT TŐKE     

Jegyzett tőke 3 116 3 116 3 116 - 

Tőketartalék 1 153 1 153 7 480 -6 327 

Saját részvény -32 - - -32 

Részvényalapú juttatás 9 9 19 -10 

Egyéb tartalékok -1 221 -771 -1 826 605 

Eredménytartalék 10 778 10 394 3 629 7 149 

A Társaság tulajdonosaira jutó saját tőke  13 803         13 901       12 418            1 385     

Ellenőrzést nem biztosító részesedések -8 -7 - -2 - -6 

Saját tőke összesen  13 795         13 894       12 416            1 379     
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Konszolidált saját tőke-változás kimutatás 2021 Q1 (adatok millió forintban)  
 

  
Jegyzett 

tőke 

Tőke-

tartalék 

Részvény 

alapú 

szolgáltatások 

Saját 

részvény 

Egyéb 

tartalékok 

Eredmény-

tartalék 

A Társaság 

tulajdonosaira 

jutó saját tőke 

Ellenőrzést 

nem biztosító 

részesedések 

Saját tőke 

összesen 

Egyenleg 2020. december 31-én 3 116  1 153 9 - - 771 10 394  13 901 - 7 13 894 

                   

Teljes átfogó jövedelem                  

Egyéb átfogó jövedelem - - - - - 450  - - 450 - - 450 

Tárgyévi nyereség  - -  - - - 384 384 - 1 383 

          

Tőketulajdonosokkal folytatott 
tranzakciók, közvetlenül a saját 
tőkében elszámolva 

         

Saját részvény  -  - - - 32 -  - - 32 - - 32 

          

Egyenleg 2021. március 31-én 3 116 1 153 9 - 32 - 1 221 10 778 13 803 -  8 13 795 

 

Konszolidált saját tőke-változás kimutatás 2020 Q1 módosított (adatok millió forintban) 

 

  
Jegyzett 

tőke 
Tőke-

tartalék 

Részvény 
alapú 

szolgáltatások 

Egyéb 
tartalékok 

Eredmény-
tartalék 

A Társaság 
tulajdonosaira 
jutó saját tőke 

Ellenőrzést 
nem 

biztosító 
részesedések 

Saját tőke 
összesen 

Egyenleg 2019. december 31-én  3 116 7 480 16 - 395 3 383 13 600 1 13 601 

                  

Teljes átfogó jövedelem                 

Egyéb átfogó jövedelem - - - - 1 431  - - 1 431 - - 1 431 

Tárgyévi nyereség  - -  -  - 246 246 - 3 243 

                  

Tőketulajdonosokkal folytatott 
tranzakciók, közvetlenül a saját 
tőkében elszámolva 

                

Részvényalapú juttatás - - 3 -  - 3 - 3 

         

Egyenleg 2020. március 31-én 
módosított 

3 116  7 480  19 - 1 826 3 629 12 418 -2 12 416 
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Konszolidált cash flow kimutatás (adatok millió forintban)  
 

  
2021  
Q1 

2020 
Q1-Q4 

2020 
Q1 

módosított 

Adózott eredmény 383 660 243 

Módosító tételek:    

Értékcsökkenés és amortizáció 92 371 91 

Terven felüli értékcsökkenés, kivezetett eszközök 2 -28 3 

Elszámolt értékvesztés és értékvesztés visszaírása, 
elengedett követelés 

15 -73 -5 

Eszközök értékesítésének eredménye 20 194 18 

Részvény alapú juttatás -1 4 -1 

Árfolyamváltozások -1 38 -47 

Tőkemódszerrel elszámolt befektetések eredménye -81 -436 -74 

Halasztott adó 0 29 0 

Jövedelemadó ráfordítások 63 219 51 

Kamatbevételek -106 -608 -137 

Derivatívák eredménye 15 -74 -62 

Céltartalékképzés/feloldás (-/+) -97 293 - 

Lízing eszköz kivezetése - -8 - 

Kamatráfordítás 2 9 3 

Működő tőke elemeinek változása:    

Halasztott szerzési költségek növekedése/csökkenése (-
/+) 

-6 318 134 

Befektetési egységekhez kötött (unit-linked) 
életbiztosítások szerződői javára végrehajtott 
befektetések növekedése/ csökkenése (-/+) 

-4 650 -3 574 8 630 

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

-685 -246 448 

Biztosítási ügyletekből származó és egyéb követelések 
növekedése/ csökkenése (-/+) 

122 401 -31 

Viszontbiztosító részesedésének növekedése/ csökkenése 
a biztosítástechnikai tartalékokból (-/+) 

298 -159 -35 

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

-7 38 -2 

Biztosítástechnikai tartalékok növekedése/ csökkenése 
(+/-) 

-233 1 130 153 

Biztosítási ügyletekből származó kötelezettségek 
növekedése/ csökkenése (+/-) 

67 -111 74 

Befektetési szerződések növekedése/ csökkenése (+/-) 685 246 -448 

Biztosítástechnikai tartalékok növekedése/ csökkenése a 
befektetési egységekhez kötött (unit-linked) 
életbiztosításból adódóan (+/-) 

4 650 3 574 -8 630 

Egyéb kötelezettségek növekedése/ csökkenése (+/-) -139 -288 580 

Fizetett jövedelemadók -10 -245 -125 

Értékesítésre tartott eszközök növekedése/csökkenése (-
/+) 

25 6 633 277 

Értékesítésre tartott kötelezettségek 
növekedése/csökkenése (+/-) 

-25 -6 729 -797 

Értékesítésre tartott eszközök elszámolása - -1 800 -108 

IFRS 2 tőkekülönbözet - 9 3 

Működési tevékenységből származó cash flow-k              398     -           215                  204     
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Konszolidált cash flow kimutatás folytatás (adatok millió forintban)  

Befektetési tevékenységből származó cash flow-k 
2021 
Q1 

2020 
Q1-Q4 

2020 
Q1 

módosított 

Adósságinstrumentumok beszerzései (-) -5 122 -19 824 -2 312 

Adósságinstrumentumok eladásai (+) 5 238 18 740 2 559 

Tárgyi eszközök és immateriális eszközök beszerzései (-) -77 -178 -53 

Tárgyi eszközök és immateriális eszközök eladása (+) 9 42 - 

Határidős ügyletek eredménye 9 58 - 

Kapott/fizetett kamat -11 527 - 

Kapott osztalék - 361 - 

Befektetési tevékenységből származó cash flow-k 46 - 274 194 

      

Finanszírozási tevékenységből származó cash flow-k     

Lízing törlesztése  -9 -40 -12 

Lízing kamata -1 -4 -2 

Saját részvény vásárlás -32 0 0 

Kölcsönök és kamataik törlesztése -68 -320 -198 

Finanszírozási tevékenységből származó cash flow-k - 111     
-

364     
-  212     

     

Árfolyamváltozások hatásai  4 - 59 62 

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek nettó 
növekedése/csökkenése (+/-) 

337 911 248 

     

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek az 
időszak elején 

862 1 774 1 774 

     

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek az 
időszak végén 

1 199 862 2 022 
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3. Értékesítésre tartott eszközök eredménye 

A Csoport 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 Csoport az 

értékesítésre tartottnak minősített befektetett eszközt (vagy elidegenítési csoportot) annak 

könyv szerinti értéke és az értékesítési költségekkel csökkentett valós értéke közül az 

alacsonyabbon értékeli. Az elidegenítési csoportra vonatkozóan elszámolt értékvesztés 

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

eszközök könyv szerinti értékét kell csökkenteni (növelni). 

Az EMABIT, mint teljes nemélet szegmens kapcsán az értékesítésre tartott kritériumok az 

IFRS 5 szerint a Csoport 2020. eleji állományátruházási döntésével párhuzamosan fennálltak, 

ezért a teljes nem-életbiztosítási szegmensbeli állományát értékesítésre tartottnak 

minősítette a 2019. évi konszolidált pénzügyi kimutatásokban, illetve 2020 negyedéves 

pénzügyi kimutatásaiban is. A teljes nem-élet szegmens esetén teljesült ugyanis azon 

kritérium, hogy akkori állapotában készen állt az értékesítésre. A Csoport a teljes nem-élet 

portfolió értékesítésével megbízott egy nemzetközi tanácsadó céget, aki megkezdte a 

lehetséges vevőjelöltek felkutatását, illetve a tárgyalások is megkezdődtek a felek között. A 

fenti számviteli politikának megfelelően az értékesítésre tartott portfoliót a Csoport a könyv 

szerinti értéken értékelte, mivel az értékesítési költségekkel csökkentett valós érték várható 

értéke magasabb volt, mint a könyv szerinti érték. Az értékesítési költségekkel csökkentett 

valós érték a várható vételár volt, csökkentve a jogi, tanácsadói, adatszoba szolgáltatói 

költségekkel. 

A 2019. évi és a 2020. első negyedéves konszolidált pénzügyi kimutatásokban Csoport a nem-

élet szegmensbeli biztosítási állományát az IFRS 5 előírásai szerint leválasztva, mint 

megszűntetett tevékenységet mutatta be. Vagyis a nem-élet szegmens teljes eredménye a 

konszolidált átfogó jövedelemkimutatásban egy soron jelent meg. Hasonlóképpen a nem-élet 

szegmens összes eszköze és kötelezettsége a konszolidált pénzügyi helyzet kimutatásban 

mint 1-1 beszámolósor jelent meg. 

A 2020-as évben a helyreállítási intézkedések hatásaként az EMABIT szavatolótőke 

megfelelése 2020. június 30-ára a többlet tőkekövetelmény előírásával együtt is 147%-ra 

emelkedett, a tőkehelyzete helyreállt, 2020 végén a tőkemegfelelés 113% volt. 

A Magyar Nemzeti Bank H-EN-II-15/2020 számú határozatával 2020. szeptember 7-én az 

EMABIT számára valamennyi magyarországi művelt ágazatot illetően elrendelt – új 

biztosítási szerződések megkötésére, a már megkötött szerződések meghosszabbítására 

vonatkozó – tilalmat a szavatolótőke-szükséglet fedezeti szintjének helyreállítására 

tekintettel feloldotta, míg az olaszországi határon átnyúló tevékenysége vonatkozásában 

további egy évre fenntartotta. 

A 2020. év negyedik negyedévében a CIG Csoport operatív szinten arra tett lépéseket, hogy – 

a szükség szerinti garanciaelemek Csoport szintű biztosítási szándéka mellett – miután az 
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EMABIT végrehajtotta az MNB által meghatározott helyreállítási tervében előírtakat és 

szavatolótőke helyzete stabilizálódott, az értékesítés, a belső védelmi vonalak és a 

tőkehelyzet erősítése célul tűzésével az EMABIT stratégiájának elfogadását követően – 

lehetőséget teremtsen a működés újraindítására. Mindezen célok végrehajtásához az 

anyavállalat vállalta a szükséges tőkeemelések végrehajtását, hogy az EMABIT folytathassa 

tevékenységét hosszú távon. Az operatív tervezés így a nem-élet szegmens és a maradó 

állományok mellett 2021-től új termékek fejlesztését és értékesítését is tervbe vette.  Az 

elkészült üzleti tervek és az anyavállalat támogatása mellett az elkövetkező legalább 12 

hónapban biztosított a működés, emiatt a vállalkozás folytatásának elve az EMABIT esetében 

is fenntartható. 

Mindezen lépések eredményeképpen az IFRS 5 fenti értékesítésre tartott definíciója a teljes 

nem-élet szegmens esetén a 2020-as és 2021 első negyedéves pénzügyi kimutatások 

készítésekor már nem helytálló. Az olasz kezesi állományra az értékesítésre tartott 

kritériumok az állomány-értékesítés továbbiakban már nem valószínű szcenáriója miatt nem 

állnak fenn, annak ellenére, hogy új szerződéseket a Biztosító már több mint egy éve nem 

fogadott be. A Biztosító meglévő és nem értékesített állományai közül (csoportos 

hitelfedezeti biztosítások, csoportos jövedelembiztosítások, magyar kezesi biztosítások, 

olasz kezesi biztosítások, magyar és lengyel kiterjesztett garancia és gap casco biztosítások) 

kizárólag a még valóban értékesítésre tartott kisebb magyar és lengyel kiterjesztett garancia 

és gap casco állományra értelmezhető. Emiatt a további jelenleg élő állományok, mint 

folytatódó tevékenységek jelennek meg a 2020. évi egyedi és konszolidált pénzügyi 

kimutatásokban, hasonlóképpen a 2021 első negyedéves konszolidált pénzügyi 

kimutatásokban. Az IFRS 5 előírásai szerint az összehasonlító periódus adatait a konszolidált 

pénzügyi helyzet kimutatás és a konszolidált átfogó jövedelemkimutatás is az 

összehasonlíthatóság miatt oly módon tartalmazza, hogy csak a valóban értékesített, illetve a 

jelenleg is értékesítésre tartott állományok hatásai jelennek meg az értékesítésre tartott 

eszközök eredménye, értékesítésre tartott eszközök és értékesítésre tartott kötelezettségek 

sorokon.  

Az alábbi táblázatokban bemutatjuk az átsorolás hatásait a 2020 első negyedéves és a 2021 

első negyedéves konszolidált pénzügyi helyzet kimutatásban és konszolidált átfogó 

jövedelemkimutatásban. 
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Konszolidált pénzügyi helyzet kimutatás 2021.03.31 

Adatok millió forintban 

ESZKÖZÖK 

Konszolidált 

adatok átsorolás 

előtt 

Értékesítésre 

tartott eszközök 

átsorolása 

2021. március 

31. 

Immateriális javak        532                -              532     

Ingatlanok, gépek és berendezések           91                -                 91     

Használati jog-eszközök        323                -              323     

Halasztott adó követelések        386                -              386     

Halasztott szerzési költségek     1 303     -        82         1 221     

Viszontbiztosító részesedése a biztosítástechnikai 

tartalékokból        377     -        52            325     

Tőkemódszerrel elszámolt befektetések        722                -              722     

Értékesíthető pénzügyi eszközök   26 576     -        28       26 548     

Befektetési egységekhez kötött (unit-linked) 

életbiztosítások szerződői javára végrehajtott 

befektetések 
  78 772                -         78 772     

Pénzügyi eszközök – befektetési szerződések     4 915                -           4 915     

Pénzügyi eszközök - határidős ügyletek            -                  -                  -       

Követelések biztosítási kötvénytulajdonosoktól     1 539                -           1 539     

Követelések biztosításközvetítőktől           75     -          5               70     

Viszontbiztosítási ügyletekből származó követelések           84     -          3               81     

Egyéb eszközök és elhatárolások        133     -      100               33     

Egyéb követelések        255                -              255     

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek     1 199                -           1 199     

Értékesítésre tartott eszközök            -              270            270     

Eszközök összesen  117 282                -        117 282     

    

KÖTELEZETTSÉGEK    

Biztosítástechnikai tartalékok   16 550     -      163       16 387     

Biztosítástechnikai tartalékok a befektetési 

egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítás 

szerződői javára 
  78 772                -         78 772     

Befektetési szerződések     4 915                -           4 915     

Pénzügyi kötelezettségek - határidős ügyletek           13                -                 13     

Kölcsönök és pénzügyi viszontbiztosítás           84                -                 84     

Viszontbiztosításból származó kötelezettségek        152     -        11            141     

Kötelezettségek biztosítási kötvénytulajdonosokkal 

szemben        723                -              723     

Kötelezettségek biztosításközvetítőkkel szemben        276                -              276     

Lízingkötelezettségek        332                -              332     

Egyéb kötelezettségek és céltartalékok     1 650                -           1 650     

Tőketulajdonosokkal szembeni kötelezettség           20                -                 20     

Értékesítésre tartott kötelezettségek            -              174            174     

Kötelezettségek összesen  103 487                -        103 487     

       

NETTÓ ESZKÖZÖK    13 795                -          13 795     
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Adatok millió forintban 

Konszolidált átfogó jövedelem kimutatás 

Konszolidált 

adatok átsorolás 

előtt 

Értékesítésre 

tartott 

tevékenységek 

átsorolása 

2021Q1 

Biztosítási díjak     5 006     -        27         4 979     

Meg nem szolgált díjak tartalékának változása -          7     -        27     -        34     

Bruttó megszolgált díj     4 999     -        54         4 945     

Viszontbiztosítóknak átadott megszolgált díj -      132               17     -      115     

Biztosítási díjak, nettó      4 867     -         37          4 830     

        

Díj -és jutalékbevételek 

befektetésiszerződésekből 
          47                -                 47     

Viszontbiztosítótól járó jutalék és 

nyereségrészesedés 
          18     -          1               17     

Befektetések bevétele     5 676                -           5 676     

Tőkemódszerrel elszámolt befektetések 

hozama 
          81                -                 81     

Egyéb működési bevételek        261     -        29            232     

Egyéb bevételek      6 083     -         30          6 053     

        

Bevételek összesen    10 950     -         67        10 883     

    #HIÁNYZIK   

Kárfizetések és szolgáltatások, valamint 

kárrendezési költségek 
-  3 938                 4     -  3 934     

Kármegtérülések viszontbiztosítóktól           40     -          3               37     

Biztosítástechnikai tartalékok és befektetési 

egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítási 

tartalékok nettó állományváltozása 

-  4 652     -          4     -  4 656     

Befektetések ráfordítása -        43                -       -        43     

Befektetési szerződésekhez kapcsolódó 

kötelezettségek valós érték változása 
-      277                -       -      277     

Befektetési ráfordítások, 

tartalékváltozások és szolgáltatások, 

nettó 

-    8 870     -           3     -    8 873     

        

Díjak, jutalékok és egyéb szerzési költségek -      972               36     -      936     

Egyéb működési költségek -      551                -       -      551     

Egyéb ráfordítások -      111                 2     -      109     

Működési költségek -    1 634               38     -    1 596     

        

Értékesítésre tartott eszközök eredménye            -                 32               32     

    

Adózás előtti eredmény         446                -               446     

  304 63 367 

Adóbevételek / (ráfordítások) -        63                -       -        63     

    

Adózott eredmény         383                -               383     

        

A jövőben eredménybe átsorolható egyéb 

átfogó jövedelem 
-      450                -       -      450     

Egyéb átfogó jövedelem -       450                -       -       450     

        

Teljes átfogó jövedelem -         67                -       -         67     
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Az összehasonlító periódus adatai: 

Konszolidált pénzügyi helyzet kimutatás 2020.03.31 

  Adatok millió forintban 

ESZKÖZÖK 2020.03.31 

Megszűntetett 

tevékenységek 

átsorolása 

Értékesítésre 

tartott 

eszközök 

átsorolása 

2020. 

március 31.   

(módosított) 

Immateriális javak    597           24            -          621     

Ingatlanok, gépek és berendezések    104     9            -          113     

Használati jog-eszközök    114           19            -          133     

Halasztott adó követelések    415            -              -          415     

Halasztott szerzési költségek 1 335     1 067     -1 003     1 399     

Viszontbiztosító részesedése a 

biztosítástechnikai tartalékokból 
313     3 518     -3 333        498     

Tőkemódszerrel elszámolt befektetések    640            -              -          640     

Értékesíthető pénzügyi eszközök 18 363     6 370     -1 692     23 041     

Befektetési egységekhez kötött (unit-linked) 

életbiztosítások szerződői javára végrehajtott 

befektetések 

61 917            -              -       61 917     

Pénzügyi eszközök – befektetési szerződések 3 536            -              -       3 536     

Pénzügyi eszközök - határidős ügyletek       58            -              -             58     

Követelések biztosítási 

kötvénytulajdonosoktól 
1 873        228     -  214     1 887     

Követelések biztosításközvetítőktől       62        139     -    99        102     

Viszontbiztosítási ügyletekből származó 

követelések 
      14        188     -  138           64     

Egyéb eszközök és elhatárolások       28        227     -  188           67     

Egyéb követelések    370        130            -          500     

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek 1 452        570            -       2 022     

Értékesítésre tartott eszközök        -              -       6 650     6 650     

Megszűntetett tevékenységek eszközei 12 489     -      12 489     -         -       

Eszközök összesen        103 680            -       -     17            103 663     

    

KÖTELEZETTSÉGEK 2020.03.31 

Megszűntetett 

tevékenységek 

átsorolása 

Értékesítésre 

tartott 

eszközök 

átsorolása 

2020. 

március 31.   

(módosított) 

Biztosítástechnikai tartalékok 12 957     7 906     -5 349     15 514     

Biztosítástechnikai tartalékok a befektetési 

egységekhez kötött (unit-linked) 

életbiztosítás szerződői javára 

61 917            -              -       61 917     

Befektetési szerződések 3 536            -              -       3 536     

Pénzügyi kötelezettségek - határidős ügyletek        -              -              -              -       

Kölcsönök és pénzügyi viszontbiztosítás    265            -              -          265     

Viszontbiztosításból származó kötelezettségek 86     1 113     -1 026        173     

Kötelezettségek biztosítási 

kötvénytulajdonosokkal szemben 
   615        293     -  222        686     

Kötelezettségek biztosításközvetítőkkel 

szemben 
   225        182     -      8        399     

Lízing kötelezettségek    128           23     -      1        150     

Egyéb kötelezettségek és céltartalékok 1 006        992        458     2 456     

Tőketulajdonosokkal szembeni kötelezettség       20            -              -             20     

Értékesítésre tartott kötelezettség -  -  6 131     6 131     

Megszűntetett tevékenységek kötelezettségei 10 509     -      10 509            -              -       

Kötelezettségek összesen  91 264            -       -     17      91 247     
     

NETTÓ ESZKÖZÖK  12 416            -              -        12 416     
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Adatok millió forintban 

Konszolidált átfogó jövedelem 

kimutatás 
2020 Q1 

Megszűntetett 

tevékenységek 

átsorolása 

Értékesítésre 

tartott 

tevékenységek 

átsorolása 

2020 Q1 

módosított 

Biztosítási díjak   4 149       1 668     -1 646       4 171     

Meg nem szolgált díjak tartalékának 

változása 
38          305     -      45          298     

Bruttó megszolgált díj   4 187       1 973     -1 691       4 469     

Viszontbiztosítóknak átadott megszolgált díj -      65     -1 199       1 148     -    116     

Biztosítási díjak, nettó    4 122           774     -     543        4 353     

          

Díj -és jutalékbevételek 

befektetésiszerződésekből 
42      -        -       42     

Viszontbiztosítótól járó jutalék és 

nyereségrészesedés 
 -            386     -    363     23     

Befektetések bevétele      213     93      -            306     

Tőkemódszerrel elszámolt befektetések 

hozama 
74      -        -       74     

Egyéb működési bevételek      175       4      -            179     

Egyéb bevételek       504           483     -     363           624     

         

Bevételek összesen    4 626        1 257     -     906        4 977     

     #HIÁNYZIK   

Kárfizetések és szolgáltatások, valamint 

kárrendezési költségek 
-4 024     -    921          807     -4 138     

Kármegtérülések viszontbiztosítóktól 16          712     -    711     17     

Biztosítástechnikai tartalékok és befektetési 

egységekhez kötött (unit-linked) 

életbiztosítási tartalékok nettó 

állományváltozása 

  8 507     -    209     -      42       8 256     

Befektetések ráfordítása -7 778     -      54      -       -7 832     

Befektetési szerződésekhez kapcsolódó 

kötelezettségek valós érték változása 
     302      -        -            302     

Befektetési ráfordítások, 

tartalékváltozások és szolgáltatások, 

nettó 

-  2 977     -     472     54     -  3 395     

         

Díjak, jutalékok és egyéb szerzési költségek -    901     -    565          498     -    968     

Egyéb működési költségek -    354     -    189     27     -    516     

Egyéb ráfordítások -      27     -      94     86     -      35     

Működési költségek -  1 282     -     848           611     -  1 519     

         

Értékesítésre tartott eszközök 

eredménye 
-  -       241           241     

     

Adózás előtti eredmény       367     -       63             304     

Adóbevételek / (ráfordítások) -      51     -      10       -      61     

Adózott eredmény       316     -       73     -        243     

Megszűntetett tevékenységek adózott 

eredménye 
-       73     73     -   -       

Adózott eredmény összesen       243      -       -        243     

A jövőben eredménybe átsorolható egyéb 

átfogó jövedelem 
-1 309     -    122     -  -1 431     

Egyéb átfogó jövedelem -  1 309     -     122     -  -  1 431     

Megszűntetett tevékenységek egyéb 

átfogó jövedelme 
-    122          122     -   -       

Egyéb átfogó jövedelem -  1 431      -       -  -  1 431     

          

Teljes átfogó jövedelem -  1 188      -       -  -  1 188     
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4. A számviteli politika változásai 

A 2021. január 1-jével kezdődő üzleti év vonatkozásában a következő új, kötelező standardok 

váltak alkalmazandóvá, melyek hatása az IFRS 9 és IFRS 17 kivételével a pénzügyi 

kimutatásokra várhatóan nem jelentős: 

- IAS 1 és IAS 8 módosítása: A materialitás fogalmának pontosítása; 

- IFRS 3: melléklet módosítás, és mintapéldák változása; 

- Conceptual Framework változása: eszköz és kötelezettség fogalmában kisebb 

változások; 

- IFRS 9, IAS 39, IFRS 7 pontosítása: IBOR reform; 

- IFRS 16: Covid-19-hez kapcsolódó bérleti engedmények lízingmódosítás szabályok 

alóli felmentése. 

- IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 Kamatláb-referencia-reform - 2. szakasz-alternatív 
kamatlábak használata 
 

IFRS 17 Biztosítási szerződések (várható alkalmazás 2023. január 1-től) – a Biztosító a 2018-

ban gap elemzést készített az IFRS 17 bevezetésével kapcsolatban, 2019-ben részletes IFRS 

17 projektterv készült, majd 2020-ban elindult a bevezetési projekt. 

A Társaság 2020 végén az Igazgatóság jóváhagyása után külső szakértők bevonásával 

felgyorsította felkészülését az bevezetendő IFRS 17 szerinti megfelelésnek, amely – 

hasonlatosan a szektor többi szereplőjének várakozásaihoz – érdemi változást fog jelenteni a 

Társaság számviteli eredményének kimutatásában és a hasonló tevékenységet végző 

társaságokkal történő összehasonlításban. 

Az IFRS 17 bevezetése jelentős hatással lesz mind az egyes szerződéscsoportokból származó 

nyereség alakulására, mind a Biztosító ügyviteli folyamataira. Az IFRS 17 célja, hogy a 

különböző országok számos értékelési módszertana helyett a biztosítási szerződések és 

kötelezettségek értékelése, valamint a nyereség megjelenítése (országokon átívelően) 

egységes elvek alapján történjen meg. A Biztosító teljesítményének egyik legfőbb összetevője 

a CSM, a még nem realizált várható nyereség lesz, amit a Biztosító az általa egy adott 

szerződéscsoportra nyújtott szolgáltatás ütemében tud majd átvezetni az eredménybe.  
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5. A Kibocsátó pénzügyi helyzetének bemutatása – a 2021. év első negyedéves 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 kezesi biztosítás művelésével foglalkoznak.  

2021. első negyedévben a Csoport bruttó díjbevétele 4 979 millió forint volt, amely a 2020. 

év azonos időszak bevételének 119 százaléka, ebből 3 555 millió forint a befektetéshez kötött 

életbiztosítások (ebből 1 279 millió forint nyugdíjbiztosítás), 1 267 millió forint a 

hagyományos életbiztosítások (ebből 299 millió forint nyugdíjbiztosítás), 83 millió forint az 

egészségbiztosítások és 74 millió forint a nem-életbiztosítások bruttó díjbevétele. 

A nem-életbiztosítások 74 millió forint díjbevételt termeltek 2021. első negyedévében, ez 144 

százalékos növekedést jelent az összehasonlító periódushoz képest. Az életbiztosítási 

portfólióban az értékesített szerződések első éves díjaiból származó bruttó díjbevétel 648 

millió forint, ami 32 %-os növekedés az előző év azonos időszakához (490 millió forint) 

képest. A megújításokból származó 2021. első negyedéves bruttó díjbevétel 3 164 millió 

forint, szemben a 2020. év hasonló időszakának 2 932 millió forintjával, vagyis a megújítási 

díjak 8%-kal növekedtek. Az eseti/egyszeri díjak a 2020. évi első negyedéves eseti/egyszeri 

díjbevételénél 50%-kal több, 1 093 millió forintot értek el, döntően a befektetési egységhez 

kötött életbiztosításokhoz kapcsolódóan. A teljes 4 905 millió forintos IFRS szerinti 

díjbevételén belül az eseti/egyszeri díjak aránya 22 százalékos.  

A meg nem szolgált díjak tartalékváltozása 2021 első negyedévében 34 millió forint veszteség 

(2020 első negyedévben 298 millió forint nyereség), míg a viszontbiztosítónak átadott 

megszolgált díj összege 115 millió forint veszteség (2020 első negyedévben 116 millió forint 

veszteség) volt. A meg nem szolgált díjak tartalékváltozása elsősorban a nem-élet szegmens 

kezesi állománya miatt csökkent. 

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 47 millió forint díj- és jutalékbevétele keletkezett. A befektetési szerződésekhez 

kapcsolódó kötelezettségek valós érték változása 277 millió forint veszteség volt az első 

negyedévben a unit-linked hozamok következtében. 

Az egyéb működési bevételek (232 millió forint) legjelentősebb tétele a Kibocsátó eszközalap 

kezelésből származó bevétele (144 millió forint), mely 12 millió forinttal csökkent 2020 első 

negyedévéhez képest, mivel a Csoport korábban értékesített, már csökkenő állománnyal 

rendelkező unit-linked terméktípusához kapcsolódik. 

A ráfordítások között a meghatározó tétel a kárfizetések és szolgáltatások, valamint a 

kárrendezési költségek (együttesen 3 934 millió forint), mely ráfordítást csökkenti a 

viszontbiztosítóktól származó kármegtérülés 37 millió forint értékben. A kárráfordítások 
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204 millió forinttal csökkentek 2020-hoz képest, elsősorban az élet szegmensben a unit-

linked termékek kárai és visszavásárlásai miatt. 

A nettó tartalékváltozások állományváltozása 4 656 millió forint veszteség, mely elsősorban 

a következő tartalékváltozások eredménye. 4 650 millió forint kapcsolódik a befektetési 

egységekhez kapcsolt életbiztosítási tartalékok növekedéséhez, mely elsősorban a jelentős 

pozitív unit-linked hozamoknak köszönhető. A matematikai tartalék 230 millió forinttal, az 

életbiztosítási ügyfelek bónuszkifizetéseire képzett biztosítástechnikai tartalék +10 millió 

forinttal, az eredménytől független díjvisszatérítési tartalék 27 millió forinttal növekedett. Az 

eredménytől függő díjvisszatérítési tartalék 1 millió forinttal csökkent. A nettó függőkár 

tartalék 110 millió forinttal csökkent, míg a törlési tartalékok a kintlévőségek csökkenésével 

párhuzamosan 150 millió forinttal csökkentek.  

A Kibocsátó összes működési költsége összesen 1 596 millió forint volt 2021. első 

negyedévben, amelyből 936 millió forint a fizetett díj, jutalék és egyéb szerzési költség, 551 

millió forint egyéb működési költség, és 109 millió forint egyéb ráfordítás. A szerzési 

költségek összességében csökkenő tendenciát mutatnak, míg a bruttó megszolgált díjak 11%-

kal növekedtek. Ez elsősorban a termékmix változásának az eredménye, az élet szegmensben 

a csoportos szerződések megszolgált díjnövekedése jelentős, ugyanakkor jutalékhányada 

alacsonyabb a többi termékhez viszonyítva. Az egyéb működési költségek 35 millió forinttal 

növekedtek az előző év azonos időszakához képest (2020 első negyedévében 516 millió 

forint), elsősorban a személyi jellegű költségek növekedése miatt. Az egyéb ráfordítások 

volumene (109 millió forint) 74 millió forinttal több az összehasonlító periódusnál (35 millió 

forint), a növekedésből a legjelentősebb részt a függő költségelvonások növekvő ráfordítása 

magyarázza (összesen 50 millió forint értékben).  

A befektetési eredmény 2021. első negyedévében 5 633 millió forint nyereség, mely az 

alábbiakban részletezett tényezők együttes eredménye.  

A unit-linked hozam 5 577 millió forint nyereség. Befektetőként legnagyobb megtérülést 

2021 első negyedévében a USA részvénypiacán lehetett elérni, de a globális fejlett piaci 

részvény index is kiválóan teljesített. A fejlődő részvénypiacokon az indiai- és az orosz 

tőzsdék emelkedtek leginkább. Az eszközalapok között a negyedév győztesei a Pannónia 

Aktív Vegyes-  s a Warren Buffett Részvény eszközalapok.  

2021 első negyedévében a nemzetközi pénzügyi piacokon, vegyes képet láthattunk: 

Beindultak a tömeges oltóprogramok, és továbbra is támogató a gazdaságpolitikai környezet 

(Joe Biden rekord méretű 1900 milliárd dolláros élénkítőcsomagja is kedvező hatással bírt).  

Amellett, hogy a brit és amerikai oltási kampány gyorsasága ösztönzően hatott a piacokra, az 

EU-s kampány lassúsága ronthatta a hangulatot, és a világ különböző részein az egyes 

koronavírus mutánsok folytonos megjelenése sem segítette a tőzsdék emelkedését.  2021 

első negyedévének másik kockázata az inflációs várakozások növekedése volt, melyet az 

emelkedő kötvényhozamok figyelhetünk meg. 

A fejlett részvénypiacok tekintetében az előző negyedévben tapasztalható kitörő emelkedés 

egy mérsékelt növekedéssé „szelídült” a negyedév végére. A bővülést most is az USA 
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kiskapitalizációjú részvényei vezették 12%-os növekedéssel, őket követte 8% feletti 

emelkedéssel az európai részvénypiac, majd a japán, illetve az amerikai S&P 500 tőzsdeindex.   

A negyedik negyedéves kimagasló bővülés után fejlődő részvénypiacokon az első 

negyedévben a negatív hozamok sem voltak ritkák. Az indiai részvénypiac 5% feletti 

hozamával vezette az emelkedést, míg a magyar és orosz tőzsde 4% körül emelkedett. A 

közép-kelet-európai tőzsdék, illetve a kínai belföldi, és külföldi részvények 1% körüli eséssel 

zárták a negyedévet, a latin-amerikai piacok 5,3%-os csökkenéssel zárták a sort.  

A magyar kötvények hozama 2021 első negyedévében a régiós piacokkal együtt mozogva 

enyhén emelkedő trendet követett. Az éven belüli hazai állampapírok teljesítménye az első 

negyedévben érdemben nem változott. A teljes hozamgörbét reprezentáló MAX Composite és 

az egy évnél hosszabb papírokat jelentő MAX indexek rendre -2,21%, illetve -2,30%-os 

teljesítményt mutattak ebben az időszakban. 

A régiós devizákkal együtt erősödött a forint a negyedév első felében, majd a február végén 

kezdődő gyengüléskor is közösen mozgott a lengyel zlotyival és a cseh koronával. Március 

első két hetében jelentősen gyengült a forint a dollárral szemben, és az euróval szemben is 

ereszkedés volt megfigyelhető. Március végére az euróval szembeni gyengülés jelentős részét 

le tudta dolgozni a hazai valuta, a dollárral szemben azonban nem: 2020 évvégéhez mérten 

az EUR/HUF árfolyam érdemben nem változott a negyedév végére, míg a dollárral szemben 

a forint 4%-ot gyengült. 

A Kibocsátó saját befektetésein elért hozama 56 millió forint nyereség volt a 2021-es évben. 

Az MKB-Pannónia Alapkezelőből a Csoportra jutó eredmény a tőkemódszerrel elszámolt 

befektetések hozama soron jelenik meg, mely 2020. első negyedévben 74 millió forint 

nyereség, míg 2021-ben 81 millió forint nyereség. 

Az értékesítésre tartott eszközök eredménye 2021-ben 32 millió forint, míg 2020 azonos 

időszakában 241 millió forint volt. 2020 első negyedévében a nem-élet szegmens 

értékesítésre tartott teljes állománya még hozzájárult az eredményekhez, az 

állományértékesítés után az idei első negyedévben már csak a maradék jóval kisebb méretű 

értékesítésre tartott állományból származik a 32 millió forint eredmény. 

Az adózás előtti eredmény mindezekre tekintettel 446 millió forint nyereség (2020. évi 

adózás előtti eredmény 304 millió forint nyereség), melyet csökkent a 63 millió forintos 

adófizetési kötelezettség. Az adózott eredmény összességében 383 millió forint, 140 millió 

forinttal több, mint a 2020. első negyedév adózott eredménye. Az egyéb átfogó jövedelem az 

értékesíthető pénzügyi eszközök 450 millió forintos valós érték csökkenését tartalmazza, 

melyből 205 millió forint a Csoport tulajdonában álló OPUS részvények nem realizált 

árfolyamvesztesége, a maradék pedig (245 millió forint) az állampapírok nem realizált 

vesztesége. A teljes átfogó jövedelem így 2021. első negyedévben 67 millió forint veszteség.  

A Kibocsátó mérlegfőösszege 117 282 millió forint, pénzügyi helyzete stabil, 

kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett. A saját tőke nagysága 2021. március 31-én 13 

795 millió forint.  
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6. Vezetői beszámoló 

A Társaság 2021-ben az élet szegmensben az előző év hasonló időszakához képest 25 

százalékkal magasabb, 1 058 millió forint éves állománydíjú biztosítási szerződést 

értékesített, amelyből 527 millió forint befektetési egységhez kötött életbiztosítás, 531 millió 

forint hagyományos és csoportos életbiztosítás. Az előző évben az új értékesítés állománydíja 

845 millió forint volt, ebből 570 millió forint befektetési egységhez kötött szerződéshez,  

275 millió forint hagyományos és csoportos életbiztosításhoz kapcsolódott.  

Új értékesítés és állományváltozás 

Új értékesítések állománydíja - 
Élet szegmens (millió Ft) 

2021.03.31 2020.03.31 Változás Változás % 

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

Befektetéshez kötött életbiztosítások 527 570 -43 -8% 

Hagyományos és csoportos 
életbiztosítások 

531 275 256 93% 

Összes új értékesítés állománydíja 
élet 

          1 058                 845                 213     25% 

 

A 2021-es évben eladott életbiztosítási szerződések esetében a saját hálózat teljesítménye 11 

százalékot, míg a független brókeri csatorna 50 százalékot, a banki csatorna és egyéb 

üzletfejlesztés 39 százalékot tett ki.  
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7. Működési szegmensek 

Szegmens információk 2021 Q1 (adatok millió forintban) 

ESZKÖZÖK 
CIG 

Életbiztosítá
si szegmens 

CIG Nem-
életbiztosítá
si szegmens 

Egyéb 

Módosító 
tételek a 
pénzügyi 

kimutatások 
levezetéséhez 

(konszolidáció) 

Összesen 

Immateriális javak 512 20 - - 532 

Ingatlanok, gépek és berendezések 84 7 - - 91 

Használati jogok - eszközök 260 63 - - 323 

Halasztott adó követelések 386 - - - 386 

Halasztott szerzési költségek 1 157 64 - - 1 221 

Viszontbiztosító részesedése a biztosítástechnikai tartalékokból 218 107 - - 325 

Leányvállalatok 2 956 - - -2 956 - 

Tőkemódszerrel elszámolt befektetések 52 - - 670 722 

Értékesíthető pénzügyi eszközök 21 104 5 444 - - 26 548 

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

78 772 - - - 78 772 

Pénzügyi eszközök – befektetési szerződések 4 915 - - - 4 915 

Pénzügyi eszközök - határidős ügyletek - - - - - 

Követelések biztosítási kötvénytulajdonosoktól 1 539 - - - 1 539 

Követelések biztosításközvetítőktől 52 16 2 - 70 

Viszontbiztosítási ügyletekből származó követelések 17 64 - - 81 

Saját részvény - - 117 -117 - 

Egyéb eszközök és elhatárolások 17 16 - - 33 

Egyéb követelések 166 85 1 3 255 

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek 739 429 31 - 1 199 

Kapcsolt követelések 834 - 586 -1 420 - 

Értékesítésre tartott eszközök - 270 - - 270 

Eszközök összesen 113 780 6 585 737 -3 820 117 282 
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KÖTELEZETTSÉGEK 
CIG 

Életbiztosítási 
szegmens 

CIG Nem-
életbiztosítási 

szegmens 
Egyéb 

Módosító tételek 
a pénzügyi 

kimutatások 
levezetéséhez 

(konszolidáció) 

Összesen 

Biztosítástechnikai tartalékok 13 914 2 473 - - 16 387 

Biztosítástechnikai tartalékok a befektetési egységekhez kötött (unit-
linked) életbiztosítás szerződői javára 

78 772 - - - 78 772 

Befektetési szerződések 4 915 - - - 4 915 

Pénzügyi kötelezettségek - beágyazott derivatívák - - - - - 

Pénzügyi kötelezettségek - határidős ügyletek - 13 - - 13 

Kamatozó részvény kibocsátásából származó kötelezettségek - - - - - 

Kölcsönök és pénzügyi viszontbiztosítás 84 - - - 84 

Viszontbiztosításból származó kötelezettségek 87 54 - - 141 

Kötelezettségek biztosítási kötvénytulajdonosokkal szemben 700 23 - - 723 

Kötelezettségek biztosításközvetítőkkel szemben 230 41 5 - 276 

Kapcsolt kötelezettségek 586 128 152 -866 - 

Lízing kötelezettségek 266 66 - - 332 

Egyéb kötelezettségek és céltartalékok 883 738 6 23 1 650 

Tőketulajdonosokkal szembeni kötelezettség 20 - - - 20 

Értékesítésre tartott kötelezettségek - 174 - - 174 

Megszűntetett tevékenységek kötelezettségei - - - - - 

Kötelezettségek összesen 100 457 3 710 163 -843 103 487 

            

NETTÓ ESZKÖZÖK 13 323 2 875 574 -2 977 13 795 

       

SAJÁT TŐKE           

Jegyzett tőke 3 116 1 065 246 -1 311 3 116 

Tőketartalék 4 019 4 630 81 -7 577 1 153 

Saját részvémy -32 - - - -32 

Részvényalapú juttatás 9 - - - 9 

Egyéb tartalékok -1 204 -17 - - -1 221 

Eredménytartalék 7 415 -2 803 247 5 919 10 778 

Kisebbségi részesedésekre jutó saját tőke - - - -8 -8 

Saját tőke összesen 13 323 2 875 574 -2 977 13 795 
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 ÁTFOGÓ JÖVEDELEMKIMUTATÁS  
CIG 

Életbiztosítási 
szegmens 

CIG Nem-
életbiztosítási 

szegmens 
Egyéb 

Módosító tételek 
a pénzügyi 

kimutatások 
levezetéséhez 

(konszolidáció) 

Összesen 

 Biztosítási díjak  4 906 73 - - 4 979 

 Meg nem szolgált díjak tartalékának változása  -90 56 - - -34 

 Bruttó megszolgál díj  4 816 129 - - 4 945 

 Viszontbiztosítóknak átadott megszolgált díj  -71 -44 - - -115 

 Biztosítási díjak, nettó  4 745 85 - - 4 830 

            

 Díj - és jutalékbevételek befektetési szerződésekből  47 - - - 47 

 Befektetések bevétele  5 669 -1 -66 74 5 676 

Tőkemódszerrel elszámolt befektetések hozama  - - - 81 81 

 Egyéb működési bevételek  216 30 -3 -11 232 

 Viszontbiztosítótól járó jutalék és nyereségrészesedés  - 17 - - 17 

 Egyéb bevételek  5 932 46 -69 144 6 053 

            

 Bevételek összesen  10 677 131 -69 144 10 883 

       

Kárfizetések és szolgáltatások, valamint kárrendezési költségek -3 795 -139 - - -3 934 

Kármegtérülések viszontbiztosítóktól 9 28 - - 37 

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

-4 768 112 - - -4 656 

Befektetések ráfordítása -20 -24 -1 2 -43 

Befektetési szerződésekhez kapcsolódó kötelezettségek valós érték 
változása 

-277 - - - -277 

Befektetési ráfordítások, tartalékváltozások és 
szolgáltatások, nettó 

-8 851 -23 -1 2 -8 873 

            

Díjak, jutalékok és egyéb szerzési költségek -874 -55 6 -13 -936 

Egyéb működési költségek -427 -124 -10 10 -551 

Egyéb ráfordítások -128 -8 -3 30 -109 

Működési költségek -1 429 -187 -7 27 -1 596 

            

Értékesítésre tartott eszközök eredménye - 32 - - 32 

           

Adózás előtti eredmény 397 -47 -77 173 446 

Adóbevételek / (ráfordítások) -58 -5 - - -63 

Adózott eredmény 339 -52 -77 173 383 

Egyéb átfogó jövedelem -423 -27 - - -450 

 Teljes átfogó jövedelem  -84 -79 -77 173 -67 
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Szegmens információk 2020 Q1 módosított (adatok millió forintban) 

ESZKÖZÖK 
CIG 

Életbiztosítási 
szegmens 

CIG Nem-
életbiztosítási 

szegmens 
Egyéb 

Módosító tételek 
a pénzügyi 

kimutatások 
levezetéséhez 

(konszolidáció) 

Összesen 

Immateriális javak 592 24 5 - 621 

Ingatlanok, gépek és berendezések 72 9 32 - 113 

Használati jogok - eszközök 33 19 81 - 133 

Halasztott adó követelések 415 - - - 415 

Halasztott szerzési költségek 1 335 64 - - 1 399 

Viszontbiztosító részesedése a biztosítástechnikai tartalékokból 313 185 - - 498 

Leányvállalatok 1 979 - - -1 979 - 

Tőkemódszerrel elszámolt befektetések 52 - - 588 640 

Értékesíthető pénzügyi eszközök 18 363 4 678 - - 23 041 

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

61 917 - - - 61 917 

Pénzügyi eszközök – befektetési szerződések 3 536 - - - 3 536 

Pénzügyi eszközök – határidős ügyletek 58 - - - 58 

Követelések biztosítási kötvénytulajdonosoktól 1 873 14 - - 1 887 

Követelések biztosításközvetítőktől 46 40 16 - 102 

Viszontbiztosítási ügyletekből származó követelések 14 50 - - 64 

Saját részvény - - 51 -51 - 

Egyéb eszközök és elhatárolások 36 39 1 -9 67 

Egyéb követelések 353 130 14 3 500 

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek 1 410 570 42 - 2 022 

Kapcsolt követelések 300 11 88 -399 - 

Értékesítésre tartott eszközök - 7 123 - -473 6 650 

Eszközök összesen 92 697 12 956 330 -2 320 103 663 
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KÖTELEZETTSÉGEK 
CIG 

Életbiztosítási 
szegmens 

CIG Nem-
életbiztosítási 

szegmens 
Egyéb 

Módosító tételek 
a pénzügyi 

kimutatások 
levezetéséhez 

(konszolidáció) 

Összesen 

Biztosítástechnikai tartalékok 12 957 2 557 - - 15 514 

Biztosítástechnikai tartalékok a befektetési egységekhez kötött 
(unit-linked) életbiztosítás szerződői javára 

61 917 - - - 61 917 

Befektetési szerződések 3 536 - - - 3 536 

Kölcsönök és pénzügyi viszontbiztosítás 265 - - - 265 

Viszontbiztosításból származó kötelezettségek 86 87 - - 173 

Kötelezettségek biztosítási kötvénytulajdonosokkal szemben 615 71 - - 686 

Kötelezettségek biztosításközvetítőkkel szemben 191 174 34 - 399 

Kapcsolt kötelezettségek 99 107 53 -259 - 

Lízingkötelezettségek 39 23 88 - 150 

Egyéb kötelezettségek és céltartalékok 961 1 451 25 19 2 456 

Tőketulajdonosokkal szembeni kötelezettség 20 - - - 20 

Értékesítésre tartott kötelezettségek - 6 651 - -520 6 131 

 Kötelezettségek összesen  80 686 11 121 200 -760 91 247 

 
 

NETTÓ ESZKÖZÖK 12 011 1 835 130 -1 560 12 416 

            

SAJÁT TŐKE           

Jegyzett tőke 3 116 1 060 216 -1 276 3 116 

Tőketartalék 10 346 2 839 81 -5 786 7 480 

Részvényalapú juttatás 14 5 - - 19 

Egyéb tartalékok -1 757 -69 - - -1 826 

Eredménytartalék 292 -2 000 -167 5 504 3 629 

Kisebbségi részesedésekre jutó saját tőke - - - -2 -2 

Saját tőke összesen 12 011 1 835 130 -1 560 12 416 

 
 
 



 

  28 

ÁTFOGÓ JÖVEDELEMKIMUTATÁS  

CIG 

Életbiztosítási 

szegmens 

CIG Nem-

életbiztosítási 

szegmens 

Egyéb 

Módosító tételek a 

pénzügyi 

kimutatások 

levezetéséhez 

(konszolidáció) 

Összesen 

 Biztosítási díjak  4 149 22 - - 4 171 

 Meg nem szolgált díjak tartalékának változása  38 260 - - 298 

 Bruttó megszolgál díj  4 187 282 - - 4 469 

 Viszontbiztosítóknak átadott megszolgált díj  -65 -51 - - -116 

 Biztosítási díjak, nettó  4 122 231 - - 4 353 

            

 Díj - és jutalékbevételek befektetési szerződésekből  42 - - - 42 

 Befektetések bevétele  213 93 - - 306 

 Tőkemódszerrel elszámolt befektetések hozama (nyereség)  - - - 74 74 

 Egyéb működési bevételek  216 4 51 -92 179 

 Viszontbiztosítótól járó jutalék és nyereségrészesedés  - 23 - - 23 

 Egyéb bevételek  471 120 51 -18 624 

            

 Bevételek összesen  30 523 7 291 490 -1 665 29 348 

       

Kárfizetések és szolgáltatások, valamint kárrendezési költségek -4 049 -114 - 25 -4 138 

Kármegtérülések viszontbiztosítóktól 16 1 - - 17 

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

8 507 -251 - - 8 256 

Befektetések ráfordítása -7 791 -54 -75 88 -7 832 

Befektetési szerződésekhez kapcsolódó kötelezettségek valós érték 
változása 

302 - - - 302 

Befektetési ráfordítások, tartalékváltozások és 
szolgáltatások, nettó 

-3 015 -418 -75 113 -3 395 

            

Díjak, jutalékok és egyéb szerzési költségek -844 -67 -83 26 -968 

Egyéb működési költségek -346 -163 -7 - -516 

Egyéb ráfordítások -67 -8 -1 41 -35 

Működési költségek -1 257 -238 -91 67 -1 519 

            

Értékesítésre tartott eszközök eredménye - 315 - -74 241 

Adózás előtti eredmény 321 10 -115 88 304 

Adóbevételek / (ráfordítások) -50 -10 -1 - -61 

Adózott eredmény 271 - -116 88 243 

Egyéb átfogó jövedelem -1 309 -122 - - -1 431 

 Teljes átfogó jövedelem  -1 038 -122 -116 88 -1 188 
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8. Alkalmazottak száma, tulajdonosi struktúra  

A Csoportba tartozó társaságok alkalmazottainak száma 2021. március  

31-én 119 fő. 

A Kibocsátó alaptőkéjének összetétele (2021. március 31.) 

Részvénysorozat 
Névérték 

(Ft/darab) 
Kibocsátott 
darabszám 

Össznévérték (Ft) 

„A” sorozat 33 94 428 260 3 116 132 580 

 ebből saját részvény  33      100 000      3 300 000     

Alaptőke nagysága - - 3 116 132 580 

 

Részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma (2021. március 31.) 

Részvény-
sorozat 

Kibocsátott 
darabszám 

Szavazati 
jogra jogosító 

részvények 

darabszáma 

Részvényenkénti 
szavazati jog 

Összes 
szavazati 

jog 

Saját-
részvények 

száma 

„A” sorozat 94 428 260  94 328 260 1 94 328 260 100 000 

A Kibocsátó tulajdonosi szerkezete (2021. március 31.) 

Tulajdonosok megnevezése 
Részvény 

darabszám 
Tulajdoni hányad Szavazati jog 

Belföldi magánszemélyek 37 727 558 39,95% 39,95% 

Belföldi jogi személy 54 554 011 57,77% 57,77% 

Külföldi magányszemély 186 585 0,20% 0,20% 

Külföldi jogi személy 560 634 0,59% 0,59% 

Nominee, belföldi magánszemély 1 178 518 1,25% 1,25% 

Nominee, külföldi magánszemély 178 900 0,19% 0,19% 

Nominee, külföldi jogi személy 32 512 0,03% 0,03% 

Nem nevesíthető tétel 9 542 0,01% 0,01% 

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 2021. március 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.  
1068, Budapest, Benczúr utca 
11.  

16,0% 

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

OPUS GLOBAL Nyrt. 1062 Budapest, Andrássy út 59. 1% 
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9. Tárgyidőszakban megjelent tájékoztatások 

Dátum Tárgy, rövid tartalom 

2021. január 11. 
Rendkívüli tájékoztatás a Társaság és leányvállalatai székhelyének 
áthelyezéséről  

2021. január 27. 
Rendkívüli tájékoztatás a Társaság leányvállalatának felügyelőbizottsági 
elnökének felügyeleti engedélyezéséről 

2021. január 29. 
Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-
nél 

2021. február 13. RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS támogatás megszerzéséről 

2021. február 23. 2020. évi 4. negyedéves jelentés 

2021. február 26. Rendkívüli tájékoztatás vezető állású személy engedélyezéséről 

2021. február 26. 
Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-
nél 

2021. március 19. 
Rendkívüli tájékoztatás a Társaság éves rendes közgyűlése kapcsán figyelembe 
veendő jogszabályi rendelkezések szerint eszközölt változtatásokról 

2021. március 26. Közgyűlési meghívó hirdetménye 

2021. március 26. 
Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-
nél 

2021. március 26. 
A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjai és a 
részükre, e minőségükben a 2020. üzleti évben nyújtott pénzbeli és nem 
pénzbeli juttatások 

2021. március 26. 
RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS konszolidációs körbe bevont leányvállalattal 
kapcsolatban 

2021. március 30. RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS a CIG Pannónia Nyrt. saját részvény vásárlásáról 

2021. április 1. 
Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-
nél 

2021. április 12. 
A közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések 
összefoglalója, a napirendi pontokkal kapcsolatos határozati javaslatok és a 
2020 évi éves jelentés tervezete 

2021. április 15. 
RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS konszolidációs körbe bevont leányvállalattal 
kapcsolatban 

2021. április 19. 
Tájékoztatás a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Közgyűlési hatáskörben 
meghozott Igazgatósági Határozatairól 

2021. április 23. 
RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS konszolidációs körbe bevont leányvállalattal 
kapcsolatban 

2021. május 4. Rendkívüli tájékoztatás vezető állású személy engedélyezéséről 

2021. május 7. 
Rendkívüli Tájékoztatás a CIG Pannónia Nyrt. saját részvényeinek MRP 
Szervezet részére történő juttatásáról 

202. május 13. RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS az Igazgatóság új elnökének megválasztásáról 

 

A közlemények megtalálhatók a Kibocsátó https://www.cigpannonia.hu/, a Budapesti 

Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (https://www.bet.hu/), valamint a 

Magyar Nemzeti Bank (https://kozzetetelek.mnb.hu/nyilvanos_ertekpapir_kibocsato) által 

működtetett hivatalos honlapján.   

https://www.cigpannonia.hu/
https://www.bet.hu/
https://kozzetetelek.mnb.hu/nyilvanos_ertekpapir_kibocsato
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10. Felelősségvállalási nyilatkozat 

A Kibocsátó nyilatkozik arról, hogy a 2021. első negyedéves jelentést könyvvizsgáló 

nem vizsgálta, a 2021. évi első 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, 2021. május 18. 

 

 

_________________________________________________ 

 

 

_________________________________________________ 

Polányi Zoltán Tóth Alexandra 

vezérigazgató, első számú vezető számviteli rendért felelős vezető 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

Befektetői kapcsolattartás 

Stodulka Emese, befektetői kapcsolattartó 

investor.relations@cig.eu; + 36 70 372 5138 
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