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I. Összefoglaló 

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

mai napon nyilvánosságra hozza 2020. harmadik 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 2020. év harmadik negyedévének 
adatait publikálja. A negyedéves jelentés előállítása az IAS 34 standard 

előírásaival összhangban történt. 

A 2020. év főbb eredményei, eseményei: 

 2020. év első három negyedévében a CIG Pannónia Csoport 1 
(továbbiakban: Csoport) adózott eredménye 746 millió forint nyereség 

(2019 összehasonlító periódusában 314 millió forint veszteség), teljes 
átfogó jövedelme 212 millió forint veszteség. Az adózott eredmény 

növekedése 2019-hez képest (1 060 millió forinttal) két jelentős oknak 
köszönhető. A nem-élet szegmens, mint megszüntetett tevékenység 
adózott eredménye 100 millió forint veszteség, szemben az összehasonlító 

periódus 467 millió forintos veszteségével. Az élet szegmens ugyanakkor 
a 2019 első három negyedéves 153 millió forintos nyereségéről 846 millió 

forint nyereségre növekedett 2020 első három negyedévében. Az élet 
szegmens 2019-es első három negyedéves eredményét 1 057 millió 

forinttal rontotta a Konzum-Opus átalakuláson realizált 
árfolyamkülönbözet, ezen egyszeri tétel hatását figyelmen kívül hagyva az 
élet szegmens 364 millió forinttal alacsonyabb adózott eredményt ért el 

2020-ban, mint az összehasonlító periódusban. Az átfogó eredmény 958 
millió forintos veszteséségéből 667 millió forintot magyaráz a Csoport 

tulajdonában lévő OPUS részvények és 291 millió forintot magyaráz a 
magyar állampapírok nem realizált vesztesége.  

 A biztosítási díjbevétel az összehasonlító periódus díjbevételénél 7 

százalékkal több, 13 466 millió forint. Az élet szegmensben az új szerzés  
2 235 millió forint, amely 30%-os csökkenést mutat 2019 első három 

negyedévének új szerzéséhez képest. A hagyományos szegmensben a 
csökkenés legfőbb oka, hogy az összehasonlító periódusban egy jelentős 
csoportos szerződés 2019. első negyedévében megnövelte a szerzési 

adatokat, ugyanakkor a unit-linked termékeknél elsősorban a COVID-19 
okozott visszaesést az értékesítésben. 

 A Csoport gyors és hathatós intézkedéseket hozott, illetve hajtott végre 
már tavasszal a COVID-19 járvány előidézte rendkívüli helyzet hatásainak 
ellensúlyozására. Az intézkedések két csoportba sorolhatók: ügyfeleink és 

munkatársaink egészségének védelmét szolgálók, illetve a járványügyi 
korlátozások idején a folyamatos üzletmenet, különösen az értékesítés 

fenntartása és támogatása érdekében tett lépések. A Csoport a COVID-19 
üzleti tevékenységre és eredményességre gyakorolt hatásait folyamatosan 
figyelemmel kíséri és megteszi minden lehetséges lépést a felmerülő károk 

enyhítése érdekében. A Társaság díjbevételeire eddig a járvány nem 
gyakorolt érezhető hatást. Ügyfeleink esetleges fizetési nehézségeire 

                         
1 Csoport, illetve CIG Pannónia Csoport alatt a Kibocsátót és a konszolidálásba bevont 

vállalatait kell érteni.  



 

  2 

reagálva akciótervet dolgoztunk ki oly módon, hogy az a legkevésbé 

érintse negatívan bevételeink alakulását, ugyanakkor elfogadható 
alternatívát jelentsen mindazon ügyfeleinknek, akiknek a járvány miatt 
alakulnak ki átmeneti fizetési nehézségei.  

 Az MNB a Társaság leányvállalatával (CIG Pannónia Első Magyar Általános 
Biztosító Zrt. továbbiakban: EMABIT) az EMABIT-tal szemben folytatott I. 

számú olasz célvizsgálatában a feltárt hiányosságok megszüntetésére 
2020. június 30. napjáig szabott határidőt. A fenti intézkedéssel 
egyidejűleg a Felügyelet H-JÉ-II-15/2020. számú határozatával 

2020.03.30-án elutasította az EMABIT 2020. január 6-án benyújtott, 2020 
február 28-án kiegészített helyreállítási tervét és új helyreállítási terv 

benyújtására kötelezte a leányvállalatot legkésőbb 2020. április 15. 
napjáig azzal, hogy ezen új helyreállítási tervnek alkalmasnak kell lennie 
arra, hogy legkésőbb 2020. május 4. napjáig helyreállítsa a szavatolótőke-

szükségletet fedező figyelembe vehető szavatolótőke szintjét, vagy a 
szavatolótőke-szükséglet teljesítése céljából csökkentse kockázati 

profilját. (Ezt a határidőt utóbb az MNB 2020. augusztus 4-ig 
meghosszabbította.) E határozat rendelkezett egyben – a tiltás 
megszüntetéséig – az EMABIT osztalék fizetésének felfüggesztéséről, 

továbbá valamennyi művelt ágazatot illetően – a szavatolótőke-szükséglet 
fedezeti szintjének helyreállításig, de legfeljebb egy éves időtartamra – új 

biztosítási szerződések megkötésének, valamint a már megkötött 
szerződések meghosszabbításának megtiltásáról.   

 A Csoport Igazgatósága a 2020. június 22-i döntésével 2020. augusztus 1. 

napjától kötelezettséget vállalt az EMABIT működési költségeinek 
átvállalására annak érdekében, hogy a leányvállalat szavatolótőke 
megfelelése biztosított legyen. A működési költségek átvállalásának 

maximális összege a - helyreállítási tervben felvázolt állománykifuttatás 
három éves időtartamára  - 519 millió forint. Ezen túlmenően a Társaság 

további 500 millió forint összegben kötelezettséget vállalt tőkepótlásra is 
arra az esetre, ha az EMABIT szavatolótőkéjének mértéke a törvényben 
előírt tőkekövetelmény 120%-a alá csökkenne. Egyben felhatalmazást 

adott az EMABIT Igazgatóságának arra, hogy lehívás esetén saját 
hatáskörben törzstőkét emeljen. Az alaptőke emelésre történő 

felhatalmazás 5 éves időtartamra szól. 

 Az MNB 2020. július 1-jén H-JÉ-II-39/2020. számú határozatával az 
EMABIT helyreállítási tervét jóváhagyta azzal, hogy a leányvállalat 

számára 500 millió forint, többlettőke-követelményt írt elő. Az előírás a 
Társaságtól nem igényel a fentieken túl többletforrást. 

 Mindezen helyreállítási intézkedések hatásaként az EMABIT szavatolótőke 
megfelelése 2020. június 30-ára a többlet tőkekövetelmény előírásával 
együtt is 147%-ra emelkedett, a tőkehelyzete helyreállt. 

 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.  
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 A Társaság Igazgatósága felkérte dr. Fedák Istvánt az EMABIT olasz 

kárügyeinél változatlanul fennálló kockázatok kezelésére, valamint a 
folyamatban lévő jogi ügyek stratégiájának módosítására. Elsősorban az 
olasz ügyek kártartalékainak növekedése következtében az EMABIT 

szavatolótőke megfelelése a harmadik negyedév végén 135%-ra csökkent. 
A stratégiaváltás kapcsán a meglévő kártartalékok és regressztartalékok 

felülvizsgálata megkezdődött, jelen jelentés közzétételekor folyamatban 
van. A felülvizsgálat eredményeképpen elsősorban a regressz tartalékok 
tekintetében további veszteségek elszámolására számít az EMABIT, 

melynek számszerűsítése az év végéig várható. 

 2020. július 6-án az OPUS GLOBAL Nyrt., mint a társaság legalább 1% 

szavazati joggal rendelkező részvényese rendkívüli közgyűlés összehívását 
kezdeményezte a Társaság egyes felügyelőbizottsági, auditbizottsági és 

igazgatósági tagjainak visszahívása és helyettük új tisztségviselők 
választása céljából. A rendkívüli közgyűlést a Társaság igazgatósága 2020. 
augusztus 14-re hívta össze. 

 A Csoport vezérigazgatójának és vezérigazgató-helyettesének – dr. Kádár 
Gabriellának és Barta Miklósnak – a munkaviszonya 2020. szeptember 30. 

napjával megszűnt. Az Igazgatóság a Társaság és leányvállalatának 
vezérigazgató-helyettesi pozíciójára 2020. augusztus 1. hatállyal dr. Fedák 
Istvánnal kötött munkaszerződést, majd 2020. október 1. napjától 

vezérigazgatói pozícióra és első számú vezetői tisztségre jelölte. A Magyar 
Nemzeti Bank a H-EN-II-89/2020 számú határozatával engedélyezte dr. 

Fedák István első számú vezetőként történő foglalkoztatását. 

 A Csoport igazgatósági tagjai közül dr. Kádár Gabriella, dr. Király Mária, 
Barta Miklós, valamint Horváth Gergely Domonkos tagi tisztségéről a 

Társaság soron következő közgyűlésének napjával, de legfeljebb 60 napos 
határidővel lemondott.  

 Szintén lemondott felügyelőbizottsági tagságáról 2020. augusztus 14-i, de 
legfeljebb 60 napos határidővel dr. Czakó Erzsébet Hajnalka, Boros István, 
dr. Bayer József, dr. Kerekes Sándor és Papp István. Valamint dr. Czakó 

Erzsébet Hajnalka, dr. Kerekes Sándor és Papp István audit bizottsági 
tisztségéről, továbbá Boros István, dr. Bayer József és dr. Kerekes Sándor 

az EMABIT felügyelőbizottsági tisztségéről. 

 A Társaság és leányvállalata, az EMABIT igazgatóságába tagnak dr. 
Bogdánffy Pétert és Ódorné Angyal Zsuzsannát, elnöknek dr. Fedák 

Istvánt, a felügyelőbizottságba tagnak Tima Jánost, Veisz Ákost és Vada 
Erikát megválasztotta. A megválasztott személyek megbízása - a Magyar 

Nemzeti Bank vonatkozó engedélye megadásának hatályával- 3 éves 
határozott időtartamra szól.   

 Tima Jánost a Társaság Felügyelőbizottsága az MNB engedély 

megadásának hatályával a Felügyelőbizottság elnökévé, Vada Erikát a 
Társaság Auditbizottsága az Auditbizottság elnökévé választotta. Az 

EMABIT Felügyelőbizottságának elnöke Dakó Gábor. 

 A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2018 végén azzal a céllal hozta létre 
leányvállalatát a CIG Pannónia Pénzügyi Közvetítő Zrt.-t, hogy a Biztosító 

disztribúciós csatornáit bővítse, ezáltal az új szerzés volumenét növelje. A 
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2019. évben a CIG Pannónia Pénzügyi Közvetítő Zrt. 443 millió forint 

állománydíjú biztosítást értékesített, 2020-ban 141 millió forintot. A 
Biztosító szigorúan monitorozta a közvetítő tevékenységét, és többször 
megállapította: a leányvállalat által közvetített biztosítások jelentősen 

magasabb díjnemfizetési rátával rendelkeznek, mint az átlagos piaci érték. 
A magas nemfizetési ráta magas jutalékvisszaírást eredményezett és az 

emellett felmerült operatív költségszintet a csökkenő fedezet nem tudta 
kitermelni, így a CIG Pannónia Pénzügyi Közvetítő Zrt. adózás előtti 
eredménye negatív lett a 2019-es üzleti évben. A veszteséges működés 

2020-ban is folytatódott, 129 millió forint veszteséget okozva a 
csoportnak. A Társaság ismételt elemzése szerint hosszú távon sem 

lehetséges a leányvállalat működését nyereségessé tenni. Az elemzések 
áttekintése után 2020. szeptember 9-én a Társaság Igazgatósága 
kezdeményezte a minősített többségi tulajdoni részesedésű 

leányvállalatának a végelszámolását. A CIG Pannónia Pénzügyi Közvetítő 
Zrt. 2020. szeptember 30. napján tartott közgyűlésén döntött a 

végelszámolás megindításáról. A végelszámolás megindításával a Csoport 
arra számít, hogy a korábban a leányvállalat által kötött életbiztosítási 
szerződések jelentős része törlésbe megy. A törlésekből származó 

veszteségek fedezetére a csoport a harmadik negyedév végén 185 millió 
forint céltartalékot képzett. 

 A Hungarikum Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság 
bejelentette, hogy 2020. szeptember 24. napján megállapodott az OPUS 

GLOBAL Nyrt.-vel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 23.466.020,- darab „

A ”  sorozatú, 33,- Ft névértékű, a társaság alaptőkéjének 24,85%-át 

megtestesítő, dematerializált formában kibocsátott törzs-
részvényének megszerzéséről.  

 A Kibocsátó saját tőkéje a 2019. év végi 13 601 millió forintról 13 397 

millió forintra csökkent 2020-ban. A saját tőke változását a teljes átfogó 
jövedelem (-212 millió forint) és a dolgozói részvényjuttatások kapcsán 

jelentkező tőkekülönbözetek (8 millió forint) elszámolása okozta. 

 A CIG Pannónia Életbiztosító pénzügyileg stabil, fundamentumai biztosak, 
Szolvencia II szerinti szavatolótőke-megfelelése kiemelkedően magas, 348 

százalék. A konszolidált tőkemegfelelés 326%. 

Mérlegfordulónap utáni események: 

 A Társaság részvényese, a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft., 2020. 
október 20. napján tőzsdei ügylet keretében további 400.000 db CIG 

Pannónia Életbiztosító Nyrt. törzsrészvényt vásárolt. A Hungarikum 
Biztosítási Alkusz Kft. közvetlen tulajdonában álló részvények száma 

4.933.980 darabra módosult. Amennyiben az MNB a Hungarikum 
Biztosítási Alkusz Kft. – OPUS Globál Nyrt. tranzakciót engedélyezi, a 
Hungarikum részesedése 30,08%-ra emelkedik a Társaságban. 

Budapest, 2020. november 17. 

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.  
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2. Pénzügyi kimutatások 

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

  
2020  

Q1-Q3  
(A) 

2019  
Q1-Q4 (B) 

 2019  
Q1-Q3 (C) 
módosított  

Változás  
(A)-(C) 

Biztosítási díjak       13 466           18 041      12 644           822     

Meg nem szolgált díjak tartalékváltozása    140     -         157         19           121     

Bruttó megszolgált díj       13 606            17 884      12 663           943     

Viszontbiztosítóknak átadott megszolgált díj -  195     -         249     -164     -      31     

Biztosítási díjak, nettó       13 411           17 635        12 499            912     

         

Díj -és jutalékbevételek befektetési 
szerződésekből 

   108     125         93             15     

Viszontbiztosítótól járó jutalék és 
nyereségrészesedés 

        1        2           1              -       

Befektetések bevétele    421           10 269        7 657     - 7 236     

Tőkemódszerrel elszámolt befektetések hozama 
(nyereség) 

   240     442       243     -         3     

Egyéb működési bevételek    549      875       601     -    52     

Egyéb bevételek  1 319           11 713     8 595     -7 276 

         

Bevételek összesen  14 730           29 348       21 094     -      6 364     

      

Kárfizetések és szolgáltatások, valamint 
kárrendezési költségek 

-       9 348     -      14 459     -      10 578     1 230 

Kármegtérülések viszontbiztosítóktól       35      28         23     12 

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

1 802     -        7 093     -  5 016     6 818 

Befektetések ráfordítása -      2 110     -       1 374     -  1 200     -910 

Befektetési szerződésekhez kapcsolódó 
kötelezettségek valós érték változása 

      47     -         458     -351     398 

Befektetési ráfordítások, tartalékváltozások 
és szolgáltatások, nettó 

-    9 574     -    23 356     -     17 122     7 548 

        

Díjak, jutalékok és egyéb szerzési költségek       -  2 641     -        3 586     -  2 560     -81 

Egyéb működési költségek -     1 130     -       1 393     -  1 028     -102 

Egyéb ráfordítások -  377     -          235     -102     -275 

Működési költségek -      4 148     -      5 214     -   3 690     -458 

       

Adózás előtti eredmény         1 008     778     282     726     

      

Adóbevételek / (ráfordítások) -        162     -          171     - 129     - 33 

Halasztott adó bevételek / (ráfordítások)  -        54         -       - 

       

Adózott eredmény 846      661        153     693     

Megszüntetett tevékenységek adózott 
eredménye 

- 100     -       1 299     - 467     367     

Adózott eredmény összesen         746     -638     - 314     1 060     

       

A jövőben eredménybe át nem sorolható egyéb 
átfogó jövedelem 

-    -       - - 

A jövőben eredménybe átsorolható egyéb átfogó 
jövedelem 

-    850      273      655     - 1 505     

Egyéb átfogó jövedelem -    850     273      655     - 1 505     

Megszüntetett tevékenységek egyéb átfogó 
jövedelme 

-      108      42      162     -     270     

Egyéb átfogó jövedelem összesen -   958     315       817     -   1 775     

Teljes átfogó jövedelem összesen     -   212     -         323       503        -      715     



 

  6 

Konszolidált átfogó jövedelem kimutatás – kumulált adatok folytatás  

(adatok millió forintban) 

  
2020  

Q1-Q3  
(A) 

2019  
Q1-Q4 (B) 

 2019  
Q1-Q3 (C) 
módosított  

Változás  
(A)-(C) 

A Társaság tulajdonosaira jutó adózott 
eredmény 

752     -        634     -          310     1 062     

Ellenőrzést nem biztosító részesedésekre jutó 
adózott eredmény 

-      6     -   4     - 4     -2 

Adózott eredmény 746     -638     -314       1 060     

         

A Társaság tulajdonosaira jutó teljes átfogó 
jövedelem 

-  206     -         319      507     -713 

Ellenőrzést nem biztosító részesedésekre jutó 
teljes átfogó jövedelem 

-      6     -   4     - 4     -2 

Teljes átfogó jövedelem -   212     -323       503     -     715     

        

Társaság tulajdonosaira jutó egy 
részvényre jutó eredmény – folytatódó 
tevékenységek 

      

Egy részvényre jutó eredmény– alap (Ft)      8,0             7,0     -     3,3     11 

Egy részvényre jutó eredmény– hígított (Ft)      8,0             7,0     -     3,3     11 

          

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 

2019.12.31       94 428 260     374 006   94 054 254     274    94 054 254 

2020.09.30       94 428 260     374 006   94 054 254     274     94 054 254 

 

A Társaság Munkavállalói Résztulajdonosi Programjának (továbbiakban: 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 átfogó jövedelem kimutatás – egyedi negyedéves adatok  
(adatok millió forintban) 

  
2020Q3 

(A) 
2020Q2 

(C) 
2020Q1 

(D) 

2019Q3 
módosított 

(B) 

Változás 
(A)-(B) 

Biztosítási díjak 4 234 5 083 4 149 4 474 -240 

Meg nem szolgált díjak tartalékának 
változása 

153 -51 38 45 108 

Bruttó megszolgált díj 4 387 5 032 4 187 4 519 -132 

Viszontbiztosítóknak átadott megszolgált 
díj 

-70 -60 -65 -45 -25 

Biztosítási díjak, nettó 4 317 4 972 4 122 4 474 -157 

           

Díj -és jutalékbevételek befektetési 
szerződésekből 

35 31 42 37 -2 

Viszontbiztosítótól járó jutalék és 
nyereségrészesedés 

1 - - - 1 

Befektetések bevétele 112 96 213 2 932 -2 820 

Tőkemódszerrel elszámolt befektetések 
hozama 

80 86 74 84 -4 

Egyéb működési bevételek 57 317 175 203 -146 

Egyéb bevételek 285 530 504 3 256 -2 971 

           

Bevételek összesen 4 602       5 502          4 626             7 730     -    3 128     

           

Kárfizetések és szolgáltatások, valamint 
kárrendezési költségek 

-2 857 -2 467 -4 024 -3 862 1 005 

Kármegtérülések viszontbiztosítóktól 5 14 16 6 -1 

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

-2 573 -4 132 8 507 -1 829 -744 

Befektetések ráfordítása 2 609 3 058 -7 778 -44 2 653 

Befektetési szerződésekhez kapcsolódó 
kötelezettségek valós érték változása 

-100 -155 302 -134 34 

Befektetési ráfordítások, 

tartalékváltozások és szolgáltatások, 
nettó 

-2 916 -3 682 -2 977 -5 863 2 947 

           

Díjak, jutalékok és egyéb szerzési 
költségek 

-874 -866 -901 -907 33 

Egyéb működési költségek -423 -353 -354 -364 -59 

Egyéb ráfordítások -333 -17 -27 -51 -282 

Működési költségek -1 630 -1 236 -1 282 -1 322 -308 

           

Adózás előtti eredmény 56          584             367     545     -       489     

           

Adóbevételek / (ráfordítások) -47 -64 -51 -56 9 

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

          

Adózott eredmény 9              520            316     489     -       480     

Megszűntetett tevékenységek 
adózott eredménye 

-       437              410     -         73     -          155     -       282     

Adózott eredmény összesen -       428              930            243     334     -       762     

          

A jövőben eredménybe át nem sorolható 
egyéb átfogó jövedelem 

- - - - - 

A jövőben eredménybe átsorolható egyéb 
átfogó jövedelem 

-217 676 -1 309 -273 56 

Egyéb átfogó jövedelem -217 676 -1 309 -273 56 

Megszűntetett tevékenységek egyéb 
átfogó jövedelme 

-59 73 -122 63 -122 

Egyéb átfogó jövedelem összesen -       276              749     -   1 431     -          210     -         66     

Teljes átfogó jövedelem -    704          1 679     -   1 188              124           - 828     
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Konszolidált átfogó jövedelem kimutatás – egyedi negyedéves adatok (folytatás)  

 

  
2020Q3 

(A) 
2020Q2 

(C) 
2020Q1 

(D) 

2019Q3 
módosított 

(B) 

Változás 
(A)-(B) 

A Társaság tulajdonosaira jutó adózott 
eredmény 

-426 931 246 336 -762 

Ellenőrzést nem biztosító részesedésekre 
jutó adózott eredmény 

-2 -1 -3 -2 0 

Adózott eredmény -       428              930              243                334     -       762     

           

A Társaság tulajdonosaira jutó teljes 
átfogó jövedelem 

-702 1 680 -1 185 126 -828 

Ellenőrzést nem biztosító részesedésekre 
jutó teljes átfogó jövedelem 

-2 -1 -3 -2 0 

Teljes átfogó jövedelem -       704           1 679     -    1 188                124     -       828     

  



 

  9 

Konszolidált pénzügyi helyzet kimutatás (adatok millió forintban) 

 

ESZKÖZÖK 
2020.  

szeptember 
30.  (A) 

2019.  
december 

31. (B) 

2019.  
szeptember 

30. 
módosított 

(C) 

Változás  
(A)-(C) 

Immateriális javak 547 614 698 -151 

Ingatlanok, gépek és berendezések 76 97 102 -26 

Használti jog-eszközök 24 119 115 -91 

Halasztott adó követelések 415 415 524 -109 

Halasztott szerzési költségek 1 124 1 374 2 762 -1 638 

Viszontbiztosító részesedése a 
biztosítástechnikai tartalékokból 

551 243 3 995 -3 444 

Tőkemódszerrel elszámolt befektetések 445 566 367 78 

Értékesíthető pénzügyi eszközök 20 758 19 710 27 798 -7 040 

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

68 183 70 548 69 032 -849 

Pénzügyi eszközök – befektetési szerződések 3 734 3 984 3 867 -133 

Pénzügyi eszközök - határidős ügyletek 0 0 9 -9 

Követelések biztosítási 
kötvénytulajdonosoktól 

1 693 1 953 1 920 -227 

Követelések biztosításközvetítőktől 154 41 411 -257 

Viszontbiztosítási ügyletekből származó 
követelések 

10 9 128 -118 

Egyéb eszközök és elhatárolások 20 13 332 -312 

Egyéb követelések 633 221 890 -257 

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek 1 194 1 487 2 248 -1 054 

Megszüntetett tevékenységek eszközei 6 024 13 138 0 6 024 

Eszközök összesen 105 585          114 532      115 198     -   9 613     

      

KÖTELEZETTSÉGEK        

Biztosítástechnikai tartalékok 13 823 13 233 20 702 -6 879 

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

68 183 70 548 69 032 -849 

Befektetési szerződések 3 734 3 984 3 867 -133 

Pénzügyi kötelezettségek - határidős 
ügyletek 

1 5 - 1 

Kölcsönök és pénzügyi viszontbiztosítás 192 436 559 -367 

Viszontbiztosításból származó 
kötelezettségek 

108 95 1 355 -1 247 

Kötelezettségek biztosítási 
kötvénytulajdonosokkal szemben 

674 438 804 -130 

Kötelezettségek biztosításközvetítőkkel 
szemben 

193 268 440 -247 

Lízing kötelezettségek 27 124 123 -96 

Egyéb kötelezettségek és céltartalékok 1 130 732 3 845 -2 715 

Tőketulajdonosokkal szembeni kötelezettség 20 25 60 -40 

Megszüntetett tevékenységek kötelezettségei 4 103 11 043 - 4 103 

Kötelezettségek összesen      92 188         100 931           100 787     -   8 599     

      

NETTÓ ESZKÖZÖK  13 397           13 601              14 411     -  1 014   

      

SAJÁT TŐKE      

Jegyzett tőke 9 443 3 116 3 116 6 327 

Tőketartalék 1 153 7 480 7 480 -6 327 

Részvényalapú juttatás 24 16 - 24 

Egyéb tartalékok -1 353 -395 106 -1 459 

Eredménytartalék 4 135 3 383 3 708 427 

A Társaság tulajdonosaira jutó saját 
tőke 

 13 402          13 600               14 410     -       1 008     

Ellenőrzést nem biztosító részesedések -5 1 1 - -6 

Saját tőke összesen  13 397           13 601                14 411     -       1 014     
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Konszolidált saját tőke-változás kimutatás 2020 Q1-Q3 (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   -         -       -       -  850              -       -   850       -       -850     

Tárgyévi nyereség    -         -        -               -             852           852     - 6      846     

Megszüntetett tevékenységek adózott 
eredménye 

-    -       -               -             - 100           - 100       -           - 100     

Megszüntetett tevékenységek egyéb 
átfogó jövedelme 

- - - -     108              -       -   108       -       -108     

                  

Tőketulajdonosokkal folytatott 
tranzakciók, közvetlenül a saját 
tőkében elszámolva 

                

Részvényalapú juttatás        -              -          8     -          -         8       -       8 

Tőkeemelés 6 327     -     6 327       -               -                -         -         -                -       

         

Egyenleg 2020. szeptember 30-án 9 443     1 153        24     -    1 353     4 135     13 402     - 5         13 397     
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Konszolidált saját tőke-változás kimutatás 2019 Q1-Q3 módosított (adatok millió forintban) 
 
 

  
  

Jegyzett 

tőke 

Tőke-

tartalék 

Egyéb 

tartalékok 

Eredmény-

tartalék 

A Társaság 

tulajdonosaira 

jutó saját tőke 

Ellenőrzést nem 

biztosító 

részesedések 

Saját tőke 

összesen 

Egyenleg 2018. december 31-én 
módosított 

3 777 9 599 -711 4 102 16 767 5 16 772 

                

Teljes átfogó jövedelem               

Egyéb átfogó jövedelem - -    655             -              655              -           655     

Tárgyévi nyereség - -        -            157            157     -        4         153     

Megszüntetett tevékenységek adózott 
eredménye 

-  -         -       -   467     -      467     -  -   467     

Megszüntetett tevékenységek egyéb átfogó 
jövedelme 

- -    162     -         162     -      162     

                

IFRS 16 alkalmazása     -            -             -       -        7     -       7     - - 7  

        

Tőketulajdonosokkal folytatott 
tranzakciók, közvetlenül a saját tőkében 
elszámolva 

       

Tőkecsökkentés -         661     -      2 195     - -   150     -  3 006             -       -          3 006     

Saját részvény értékesítés (részvényopciók) - 75 - 73 148 - 148 

        

Egyenleg 2019. szeptember 30-án 
módosított 

       3 116            7 480      106        3 708        14 410             1     14 411     
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Konszolidált cash flow kimutatás (adatok millió forintban)  
 

  
2020  

Q1-Q3 
2019  

Q1- Q4 

2019  
Q1-Q3 

módosított 

Adózott eredmény 746 - 639 -314 

Módosító tételek:      

Értékcsökkenés és amortizáció 227 403 307 

Terven felüli értékcsökkenés, kivezetett eszközök 6 39 4 

Elszámolt értékvesztés és értékvesztés visszaírása, 
elengedett követelés 

-2 393 0 

Eszközök értékesítésének eredménye -13 871 268 

Részvény alapú juttatás 3 2 8 

Árfolyamváltozások -61 -10 1 064 

Tőkemódszerrel elszámolt befektetések eredménye -240 -442 -243 

Halasztott adó - 80 -28 

Jövedelemadó ráfordítások 162 214 168 

Kamatbevételek -263 -893 -488 

Derivatívák eredménye -28 -3 -17 

Céltartalékképzés/feloldás (-/+) 196 - 525 

Kisebbségi részesedések eredménye - - -4 

Lízing eszköz kivezetése -8 - - 

Megszüntetett tevékenység pénzeszköz változása -2 590 -  1 596 -827 

Kamatráfordítás 8 25 21 

Működő tőke elemeinek változása:     

Halasztott szerzési költségek növekedése/csökkenése (-/+) 250 101 -159 

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

növekedése/ csökkenése (-/+) 

2 365 -5 271 -3 756 

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

250 -304 -186 

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

-28 130 118 

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

-308 239 154 

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

-7 9 -65 

Biztosítástechnikai tartalékok növekedése/ csökkenése 
(+/-) 

748 2 773 2 033 

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

175 -346 -268 

Befektetési szerződések növekedése/ csökkenése (+/-) -250 304 186 

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

-2 365 5 271 3 756 

Egyéb kötelezettségek növekedése/ csökkenése (+/-) 93 -337 1 097 

Tőketulajdonosokkal szembeni kötelezettség növekedése/ 
csökkenése (+/-) 

- - 52 

Fizetett jövedelemadók -181 -257 -227 

IFRS 2 tőkekülönbözet 8 16 - 

Működési tevékenységből származó cash flow-k - 1 108 770     3 179 
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Konszolidált cash flow kimutatás folytatás (adatok millió forintban)  

Befektetési tevékenységből származó cash flow-k 
2020  

Q1-Q3 
2019  

Q1- Q4 

2019  
Q1-Q3 

módosított 

Adósságinstrumentumok beszerzései (-) -8 119 -23 944 -15 480 

Adósságinstrumentumok eladásai (+) 6 233 24 591 15 337 

Tárgyi eszközök és immateriális eszközök beszerzései (-) -115 -243 -179 

Tárgyi eszközök és immateriális eszközök eladása (+) 16 1 1 

Határidős ügyletek eredménye - -1 -1 

Kapott kamat 105 846 346 

Kapott osztalék 361 342 342 

Megszüntetett tevékenységből származó befektetési cash 
flow-k 

2 557 1 292 -157 

Befektetési tevékenységből származó cash flow-k            1 038           2 884     209 

      

Finanszírozási tevékenységből származó cash flow-k     

Kölcsönök felvétele (pénzügyi viszontbiztosítás) - 154 154 

Lízing törlesztése  -32 -61 -46 

Lízing kamata -3 -4 -4 

Kölcsönök és kamataik törlesztése -   277 -732 -609 

Dolgozói részvényopció lehívásán realizált tőkekülönbözet - 148 75 

Tőkecsökkentés - -2 988 -3 006 

Megszüntetett tevékenységből származó finanszírozási 
cash flow-k 

12 18 -7 

Finanszírozási tevékenységből származó cash flow-k - 300  3 464     -       3 443     

      

Árfolyamváltozások hatásai  75 -2 10 

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

-             294     188 -        45      

      

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek az 
időszak elején 

1 487       1 300     1 300 

      

Megszüntetett tevékenység pénzeszközei az időszak 
végén 

- -   993     

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek az 
időszak végén 

1 194       1 487             1 255     
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3. Megszüntetett tevékenységek 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 értékesítésre tartott kritériumok az IFRS 5 szerint a Csoport 

állományátruházási döntésével párhuzamosan fennálltak, ezért nem-

életbiztosítási állományát a Csoport értékesítésre tartottnak minősítette. A 

fenti számviteli politikának megfelelően az értékesítésre tartott portfóliót a 

konszolidált beszámolójában a Csoport könyv szerinti értéken értékeli, mivel 

az értékesítési költségekkel csökkentett valós érték várhatóan magasabb, mint 

a könyv szerinti érték. Az értékesítési költségekkel csökkentett valós érték a 

várható vételár csökkentve a jogi, tanácsadói, adatszoba szolgáltatói 

költségekkel. Az állomány egy részének értékesítésével az értékesített 

állomány vételára megjelent az eredményben, míg a kapcsolódó tartalékok és 

követelések – kötelezettségek kikerültek a konszolidált pénzügyi helyzet 

kimutatásból. 

Mindezek alapján a Csoport teljes nem-élet szegmense átsorolásra került a 

konszolidált pénzügyi helyzet kimutatásban a megszüntetett tevékenységek 

mérlegsorokra az alábbiakban bemutatott módon. Hasonlóképpen a 

konszolidált átfogó jövedelemkimutatásban is külön feltüntettük a 

megszüntetett tevékenységek adózott eredményét, illetve egyéb átfogó 

eredményét. Az összehasonlító periódus adatait az átsorolással konzekvensen 

módosítottuk. Az összehasonlító periódus részletes levezetését is bemutatjuk 

a korábbi évek hibajavításával együtt. 
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Adatok millió forintban 

ESZKÖZÖK 

Konszolidált 

adatok átsorolás 

előtt 

Megszüntetett 

tevékenységek 

átsorolása 

2020.09.30 

Immateriális javak 550     -   3     547     

Ingatlanok, gépek és berendezések    84     -   8        76     

Használati jog – eszközök    33     -   9        24     

Halasztott adó követelések 415         -       415     

Halasztott szerzési költségek     1 347     -      223         1 124     

Viszontbiztosító részesedése a 

biztosítástechnikai tartalékokból 
763     -      212     551     

Tőkemódszerrel elszámolt befektetések 445         -       445     

Értékesíthető pénzügyi eszközök   24 719     -  3 961       20 758     

Befektetési egységekhez kötött (unit-linked) 

életbiztosítások szerződői javára végrehajtott 

befektetések 

  68 183         -         68 183     

Pénzügyi eszközök – befektetési szerződések     3 734         -           3 734     

Pénzügyi eszközök - határidős ügyletek    14     - 14         -       

Követelések biztosítási kötvénytulajdonosoktól     1 725     - 32         1 693     

Követelések biztosításközvetítőktől 174     - 20     154     

Viszontbiztosítási ügyletekből származó 

követelések 
   62     - 52        10     

Egyéb eszközök és elhatárolások 145     -      125        20     

Egyéb követelések 773     -      140     633     

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek     2 419     -  1 225         1 194     

Megszűntetett tevékenységek eszközei     -           6 024         6 024     

Eszközök összesen  105 585         -        105 585     

    

KÖTELEZETTSÉGEK    

Biztosítástechnikai tartalékok   16 586     -  2 763       13 823     

Biztosítástechnikai tartalékok a befektetési 

egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítás 

szerződői javára 

  68 183         -         68 183     

Befektetési szerződések     3 734         -           3 734     

Pénzügyi kötelezettségek - határidős ügyletek      1         -            1     

Kölcsönök és pénzügyi viszontbiztosítás 192         -       192     

Viszontbiztosításból származó kötelezettségek 196     - 88     108     

Kötelezettségek biztosítási 

kötvénytulajdonosokkal szemben 
702     - 28     674     

Kötelezettségek biztosításközvetítőkkel 

szemben 
251     - 58     193     

Lízing kötelezettségek    38     - 11        27     

Egyéb kötelezettségek és céltartalékok     2 285     -  1 155         1 130     

Tőketulajdonosokkal szembeni kötelezettség    20         -          20     

Megszűntetett tevékenységek kötelezettségei     -           4 103         4 103     

Kötelezettségek összesen    92 188         -          92 188     

    

NETTÓ ESZKÖZÖK    13 397         -          13 397     
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      Adatok millió forintban 

Konszolidált átfogó jövedelem kimutatás 

Konszolidált 

adatok átsorolás 

előtt 

Megszűntetett 

tevékenységek 

átsorolása 

2020 

 Q1 – Q3 

Biztosítási díjak   16 274     -  2 808       13 466     

Meg nem szolgált díjak tartalékának változása     1 099     -      959     140     

Bruttó megszolgált díj   17 373     -  3 767       13 606     

Viszontbiztosítóknak átadott megszolgált díj -  2 361         2 166     -      195     

Biztosítási díjak, nettó   15 012     -  1 601       13 411     

        

Díj -és jutalékbevételek befektetési  

szerződésekből 
108         -       108     

Viszontbiztosítótól járó jutalék és 

nyereségrészesedés 
566     -      565          1     

Befektetések bevétele 676     -      255     421     

Tőkemódszerrel elszámolt befektetések 

hozama 
240         -       240     

Egyéb működési bevételek 850 -      301     549     

Egyéb bevételek      2 440     -    1 121          1 319     

        

Bevételek összesen    17 573     -    2 843        14 730     

    #HIÁNYZIK   

Kárfizetések és szolgáltatások, valamint 

kárrendezési költségek 
-10 896         1 548     -  9 348     

Kármegtérülések viszontbiztosítóktól     1 086     -  1 051        35     

Biztosítástechnikai tartalékok és befektetési 

egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítási 

tartalékok nettó állományváltozása 

    1 652     150         1 802     

Befektetések ráfordítása -  2 238     128     -  2 110     

Befektetési szerződésekhez kapcsolódó 

kötelezettségek valós érték változása 
   47         -          47     

Befektetési ráfordítások, 

tartalékváltozások és szolgáltatások, 

nettó 

-  10 349      775     -    9 574     

        

Díjak, jutalékok és egyéb szerzési költségek -3 841         1 200     -2 641     

Egyéb működési költségek -  1 730     600     -  1 130     

Egyéb ráfordítások -      585     208     -      377     

Működési költségek -  6 156          2 008     -  4 148     

        

Adózás előtti eredmény       947      61           1 008     

      304           63         367     

Adóbevételek / (ráfordítások) -      201        39     -      162     

Halasztott adó bevételek / (ráfordítások)   -         -         -       

        

Adózott eredmény     746     100         846     

Megszüntetett tevékenységek adózott 

eredménye 
  - 100     - 100     

Adózott eredmény összesen     746            -           746     

        

A jövőben eredménybe átsorolható egyéb 

átfogó jövedelem 
-      958     108     -      850     

Egyéb átfogó jövedelem -958      108     -850     

Megszüntetett tevékenységek egyéb 

átfogó jövedelme 
-  -108     -108     

Egyéb átfogó jövedelem összesen -958         -       -958     

        

Teljes átfogó jövedelem -212         -       -212     
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Konszolidált átfogó jövedelem kimutatás Adatok millió forintban 

 2019.09.30 
Hiba miatti 
módosítás 

Megszüntetett 
tevékenység 
átsorolása 

Módosított 

Biztosítási díjak      20 110     -       -   7 466       12 644     

Meg nem szolgált díjak tartalékának 
változása 

- 572     -       591       19     

Bruttó megszolgált díj      19 538     -       -   6 875       12 663     

Viszontbiztosítóknak átadott 
megszolgált díj 

-     4 303          451          3 688     -     164     

Biztosítási díjak, nettó      15 235          451     -   3 187       12 499     

         

Díj -és jutalékbevételek befektetési  
szerződésekből 

    93     -         -         93     

Viszontbiztosítótól járó jutalék és 
nyereségrészesedés 

1 405     -    173     -   1 231         1     

Befektetések bevétele 7 880     -       -      223         7 657     

Tőkemódszerrel elszámolt befektetések 
hozama 

  243     -         -       243     

Egyéb működési bevételek   621     -       - 20     601     

Egyéb bevételek     10 242     -   173     -  1 474         8 595     

         
Bevételek összesen     25 477          278     -  4 661       21 094     

         

Kárfizetések és szolgáltatások, valamint 

kárrendezési költségek 
-    13 363     -            2 785     -  10 578     

Kármegtérülések viszontbiztosítóktól 2 292     -      45     -   2 224       23     

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

-     5 508     43     448     -   5 016     

Befektetések ráfordítása -     1 334     -       134     -   1 200     

Befektetési szerződésekhez kapcsolódó 
kötelezettségek valós érték változása 

- 351     -         -       -      351     

Befektetési ráfordítások, 
tartalékváltozások és 
szolgáltatások, nettó 

-  18 264     -1         1 143     -17 122     

         

Díjak, jutalékok és egyéb szerzési 
költségek 

-     5 056     -            2 496     -   2 560     

Egyéb működési költségek -     1 454     -       426     -   1 028     

Egyéb ráfordítások - 936     -    237          1 071     -      102     

Működési költségek -    7 446     -   237         3 993     -  3 690     

         
Adózás előtti eredmény -233     39     475     282     
  - -  -  - 

Adóbevételek / (ráfordítások) - 168          -   39     -      129     

Halasztott adó bevételek / 
(ráfordítások) 

    47          - - 47       -       

         
Adózott eredmény -354        39        467        153     
Megszüntetett tevékenységek 
adózott eredménye 

       -          -       - 467     - 467     

Adózott eredmény összesen - 354        39          -       - 314     

A jövőben eredménybe átsorolható 
egyéb átfogó jövedelem 

  817        -       -  162        655     

Egyéb átfogó jövedelem   817        -       - 162        655     

Megszüntetett tevékenységek egyéb 
átfogó jövedelme 

       -           -          162        162     

Egyéb átfogó jövedelem összesen   817        -            -          817     

         
Teljes átfogó jövedelem   463        39          -          503     
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Konszolidált pénzügyi helyzet kimutatás   Adatok millió forintban 

ESZKÖZÖK 2019.09.30 
Hiba miatti 
módosítás 

Módosított 

Viszontbiztosító részesedése a 
biztosítástechnikai tartalékokból 

   4 935     -940      3 995     

Eszközök összesen          116 138     -          940            115 198     

       

Viszontbiztosításból származó kötelezettségek    1 715     -360      1 355     

Kötelezettségek összesen          101 147     -          360            100 787     

       

NETTÓ ESZKÖZÖK 14 991     -          580              14 411     

       

Eredménytartalék    4 287     -619      3 668     

Teljes jövedelem -     39          39     

Saját tőke összesen 14 991     -          580              14 411     
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4. A számviteli politika változásai 

A 2020. január 1-jével kezdődő üzleti év vonatkozásában a következő új, 

kötelező standardok válnak alkalmazandóvá, melyek hatása az IFRS 9 és IFRS 

17 kivételével a pénzügyi kimutatásokra várhatóan nem lesz 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 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 

közepén elindult a bevezetési projekt. 

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 2020. 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 kezesi 

biztosítás művelésével foglalkoznak.  

2020 első három negyedévben a Csoport bruttó díjbevétele 13 466 

millió forint volt, amely a 2019. évi első három negyedéves 

bevételének 107 százaléka, ebből 10 352 millió forint a befektetéshez 

kötött életbiztosítások (ebből 4 228 millió forint nyugdíjbiztosítás), 2 

830 millió forint a hagyományos életbiztosítások (ebből 896 millió 

forint nyugdíjbiztosítás), 284 millió forint az egészségbiztosítások 

bevétele. 

Az értékesített szerződések első éves díjaiból származó bruttó díjbevétel  

2 247 millió forint, ami 1%-os növekedés az előző év azonos időszakához (2 

223 millió forint) képest. A megújításokból származó 2020. évi bruttó 

díjbevétel 8 831 millió forint, szemben a 2019. év hasonló időszakának 7 514 

millió forintjával, vagyis a megújítási díjak 18%-kal növekedtek. Az 

eseti/egyszeri díjak a 2019. évi első három negyedéves eseti/egyszeri 

díjbevételénél 18%-kal kevesebbet, 2 388 millió forintot értek el, döntően a 

befektetési egységhez kötött életbiztosításokhoz kapcsolódóan. A teljes  

13 466 millió forintos IFRS szerinti díjbevételén belül az eseti/egyszeri díjak 

aránya 18 százalékos.  

A meg nem szolgált díjak tartalékváltozása 2020. évben 140 millió forint 

nyereség, míg a viszontbiztosítónak átadott megszolgált díj összege 195 millió 

forint veszteség volt.  

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 108 millió forint 

díj- és jutalékbevétele keletkezett. A befektetési szerződésekhez kapcsolódó 

kötelezettségek valós érték változása 47 millió forint nyereség volt az első 

három negyedévben a unit-linked hozamok következtében. 

Az egyéb működési bevételek (549 millió forint) legjelentősebb tétele a 

Kibocsátó eszközalap kezelésből származó bevétele (436 millió forint), mely 

88 millió forinttal csökkent 2019 első három negyedévéhez képest.  
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A ráfordítások között a meghatározó tétel a kárfizetések és szolgáltatások, 

valamint a kárrendezési költségek (együttesen 9 348 millió forint), mely 

ráfordítást csökkenti a viszontbiztosítóktól származó kármegtérülés 35 millió 

forint értékben.  

A nettó tartalékváltozások állományváltozása 1 802 millió forint nyereség, 

mely elsősorban a következő tartalékváltozások eredménye. 2 366 millió forint 

kapcsolódik a befektetési egységekhez kapcsolt életbiztosítási tartalékok 

csökkenéséhez, mely elsősorban a kedvezőtlen első negyedéves unit-linked 

hozamoknak köszönhető. A matematikai tartalék 825 millió forinttal, az 

életbiztosítási ügyfelek bónuszkifizetéseire képzett biztosítástechnikai tartalék 

+152 millió forinttal növekedett, míg az eredménytől függő díjvisszatérítési 

tartalék 192 millió forinttal és az eredménytől független díjvisszatérítési 

tartalék 3 millió forinttal csökkent. A nettó függőkár tartalékok 43 millió 

forinttal csökkentek, míg a törlési tartalékok a kintlévőségek csökkenésével 

párhuzamosan 175 millió forinttal csökkentek.  

A Kibocsátó összes működési költsége összesen 4 148 millió forint volt az első 

három negyedévben, amelyből 2 641 millió forint a fizetett díj, jutalék és egyéb 

szerzési költség, 1 130 millió forint egyéb működési költség, és 377 millió forint 

egyéb ráfordítás. A szerzési költségek összességében növekvő tendenciát 

mutatnak, azonban a megszolgált díjaknál kisebb mértékben. Az egyéb 

működési költségek 102 millió forinttal növekedtek az előző év azonos 

időszakához képest (2019-ben 1 028 millió forint), elsősorban a személyi 

jellegű költségek növekedése miatt. Az egyéb ráfordítások volumene (377 

millió forint) 275 millió forinttal magasabb az összehasonlító periódusnál (102 

millió forint), a növekedésből a legjelentősebb részt a Pannónia Pénzügyi 

Közvetítő által közvetített szerződéseken várható veszteség magyarázza (185 

millió forint).  

A befektetési eredmény 2020 első három negyedévében 1 689 millió forint 

veszteség, mely az alábbiakban részletezett tényezők együttes eredménye. A 

unit-linked hozam az első három negyedévben 2 021 millió forint veszteség. A 

harmadik negyedév során a koronavírus újabb hulláma kezdett terjedni szerte 

a világon, melynek következtében új csúcsokat döntött a fertőzöttek száma. A 

piacok azonban nem tulajdonítottak már olyan nagy jelentőséget a megugró 

fertőzés számoknak, a fejlett részvény piacok 8% körül emelkedtek, míg a 

fejlődő részvények 9% feletti emelkedést produkáltak a harmadik negyedév 

során. A fejlett részvényeken belül Észak-Amerika felülteljesített a technológiai 

szektor magas súlya miatt, míg Európa lemaradó volt az időszakban. A fejlődő 

régióban az ázsiai régió volt felülteljesítő, Kína és India vezette az emelkedést, 

Latin-Amerika és Oroszország a kezdeti emelkedésből visszakorrigált, míg a 

közép-európai részvénypiacok erősen lemaradók voltak. A nyersanyagok 

szintén felértékelődtek a negyedév során. A 2020-as év harmadik negyedéve 
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során a forint előbb erősödött, majd augusztustól gyengülni kezdett. 

Összességében az euróval szemben 2,3 százalékot gyengült, míg a dollárral 

szemben 2 százalékot erősödött a hazai deviza. Unit-linked portfólióink a 

fentieknek megfelelően teljesítettek, a legmagasabb hozamot elérő portfóliók 

a Warren Buffett Részvény Eszközalap, a Kínai Részvény Eszközalap, az Indiai 

Részvény Eszközalap, valamint a Metallicum Árupiaci Eszközalapok voltak. 

A Kibocsátó saját befektetésein elért hozama 332 millió forint nyereség volt a 

három negyedévben. 

Az MKB-Pannónia Alapkezelőből a Csoportra jutó eredmény a tőkemódszerrel 

elszámolt befektetések hozama soron jelenik meg, mely 2020. három 

negyedévben 240 millió forint nyereség, csaknem ugyanannyi, mint az 

összehasonlító periódusban. 

Az adózás előtti eredmény mindezekre tekintettel 1 008 millió forint nyereség 

(2019. évi adózás előtti eredmény 282 millió forint nyereség), melyet csökkent 

a 162 millió forintos adófizetési kötelezettség. Az EMABIT megszüntetett 

tevékenységének vesztesége 100 millió forint. Az adózott eredmény 

összességében 746 millió forint, 1 060 millió forinttal több, mint a 2019. év 

három negyedéves adózott eredménye. Az egyéb átfogó jövedelem az 

értékesíthető pénzügyi eszközök 958 millió forintos valós érték csökkenését 

tartalmazza, melyből 667 millió forint a Csoport tulajdonában álló OPUS 

részvények nem realizált árfolyamvesztesége, a maradék pedig (291 millió 

forint) az állampapírok nem realizált vesztesége. A teljes átfogó jövedelem így 

2020 első három negyedévében 212 millió forint veszteség.  

A Kibocsátó mérlegfőösszege 105 585 millió forint, pénzügyi helyzete stabil, 

kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett. A saját tőke nagysága 2020. 

szeptember 30-án 13 397 millió forint.  
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6. Vezetői beszámoló 

A Társaság 2020 első három negyedévében az élet szegmensben az előző év 

hasonló időszakához képest 30 százalékkal alacsonyabb, 2 235 millió forint 

éves állománydíjú biztosítási szerződést értékesített, amelyből 1 306 millió 

forint befektetési egységhez kötött életbiztosítás, 929 millió forint 

hagyományos és csoportos életbiztosítás. Az előző évben az új értékesítés 

állománydíja 3 201 millió forint volt, ebből 2 093 millió forint befektetési 

egységhez kötött szerződéshez, 1 108 millió forint hagyományos és csoportos 

életbiztosításhoz kapcsolódott.  

Új értékesítés és állományváltozás 

Új értékesítések állománydíja - 
Élet szegmens (millió Ft) 

2020.09.30 2019.09.30 Változás Változás % 

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

Befektetéshez kötött életbiztosítások 1 306 2 093 -787 -38% 

Hagyományos és csoportos 
életbiztosítások 

929 1 108 -179 -16% 

Összes új értékesítés állománydíja 
élet  

          2 235              3 201     -      966     -30% 

 

A 2020-as évben eladott életbiztosítási szerződések esetében a saját hálózat 

teljesítménye 12 százalékot, míg a független brókeri csatorna 36 százalékot, 

a banki csatorna 18 százalékot tett ki. A pénzügyi közvetítő leányvállalat 6 

százalékot értékesített, míg az egyéb üzlet-fejlesztés részaránya az új 

értékesítésben 28 százalék.  

Az egyéb üzletfejlesztés eredményét 2019 első negyedévében jelentős 

mértékben emelték nagy összegű csoportos szerződések, melyek az új 

szerzésben 2020-ban ugyan nem, de a díjbevételben továbbra is megjelennek. 

A Nemzeti Közművekkel értékesített csoportos szerződések továbbra is 

tekintélyes hatást gyakorolnak az új értékesítés volumenére.  
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7. Működési szegmensek 

Szegmens információk 2020 Q1-Q3 (adatok millió forintban) 

ESZKÖZÖK 
CIG 

Életbiztosítási 
szegmens 

CIG Nem-
életbiztosítási 

szegmens 
Egyéb 

Megszüntetett 
tevékenységek 

átsorolása 

Módosító 
tételek a 
pénzügyi 

kimutatások 
levezetéséhez 

(konszolidáció) 

Összesen 

Immateriális javak 547 3 - -3 - 547 

Ingatlanok, gépek és berendezések 64 8 12 -8 - 76 

Használati jogok - eszközök 24 9 - -9 - 24 

Halasztott adó követelések 415 - - - - 415 

Halasztott szerzési költségek 1 124 223 - -223 - 1 124 

Viszontbiztosító részesedése a biztosítástechnikai 
tartalékokból 

551 212 - -212 - 551 

Leányvállalatok 1 958 - - - -1 958 - 

Tőkemódszerrel elszámolt befektetések 52 - - - 393 445 

Értékesíthető pénzügyi eszközök 20 758 3 962 - -3 962 - 20 758 

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

68 183 - - - - 68 183 

Pénzügyi eszközök – befektetési szerződések 3 734 - - - - 3 734 

Pénzügyi eszközök - határidős ügyletek - 14 - -14 - - 

Követelések biztosítási kötvénytulajdonosoktól 1 693 32 - -32 - 1 693 

Követelések biztosításközvetítőktől 153 20 1 -20 - 154 

Viszontbiztosítási ügyletekből származó követelések 10 52 - -52 - 10 

Saját részvény - - 109 - -109 - 

Egyéb eszközök és elhatárolások 20 125 - -125 - 20 

Egyéb követelések 617 140 13 -140 3 633 

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek 1 153 1 225 40 -1 224 - 1 194 

Kapcsolt követelések 784 199 543 - -1 526 - 

Megszűntetett tevékenységek eszközei - - - 6 024 - 6 024 

Eszközök összesen 101 840 6 224 718 - -3 197 105 585 
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KÖTELEZETTSÉGEK 
CIG 

Életbiztosítási 
szegmens 

CIG Nem-
életbiztosítási 

szegmens 
Egyéb 

Megszüntetett 
tevékenységek 

átsorolása 

Módosító 
tételek a 
pénzügyi 

kimutatások 
levezetéséhez 

(konszolidáció) 

Összesen 

Biztosítástechnikai tartalékok 13 823 2 762 - -2 762 - 13 823 

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

68 183 - - - - 68 183 

Befektetési szerződések 3 734 - - - - 3 734 

Pénzügyi kötelezettségek - határidős ügyletek 1 - - - - 1 

Kölcsönök és pénzügyi viszontbiztosítás 192 - - - - 192 

Viszontbiztosításból származó kötelezettségek 108 88 - -88 - 108 

Kötelezettségek biztosítási kötvénytulajdonosokkal 
szemben 

674 28 - -28 - 674 

Kötelezettségek biztosításközvetítőkkel szemben 175 58 18 -58 - 193 

Kapcsolt kötelezettségek 742 129 108 - -979 - 

Lízingkötelezettségek 27 11 - -11 - 27 

Egyéb kötelezettségek és céltartalékok 1 076 1 156 31 -1 157 24 1 130 

Tőketulajdonosokkal szembeni kötelezettség 20 - - - - 20 

Megszűntetett tevékenységek kötelezettségei - - - 4 104 -1 4 103 

 Kötelezettségek összesen  88 755 4 232 157 - -956 92 188 

 

 NETTÓ ESZKÖZÖK  13 085 1 992 561 - -2 241 13 397 

       

 SAJÁT TŐKE             

Jegyzett tőke 9 443 1 060 246 -  -1 306 9 443 

Tőketartalék 4 019 2 839 81 - -5 786 1 153 

Részvényalapú juttatás 19 5 - - - 24 

Egyéb tartalékok -1 298 -55 - - - -1 353 

Eredménytartalék 902 -1 857 234 - 4 856 4 135 

Kisebbségi részesedésekre jutó saját tőke - - - - -5 -5 

 Saját tőke összesen  13 085 1 992 561 - -2 241 13 397 
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 ÁTFOGÓ JÖVEDELEMKIMUTATÁS  
CIG 

Életbiztosítási 
szegmens 

CIG Nem-
életbiztosítási 

szegmens 
Egyéb 

Megszüntetett 
tevékenységek 

átsorolása 

Módosító tételek 
a pénzügyi 

kimutatások 
levezetéséhez 

(konszolidáció) 

Összesen 

 Biztosítási díjak  13 466 2 809 - -2 809 - 13 466 

 Meg nem szolgált díjak tartalékának változása  140 960 - -960 - 140 

 Bruttó megszolgál díj  13 606 3 769 - -3 769 - 13 606 

 Viszontbiztosítóknak átadott megszolgált díj  -195 -2 166 - 2 166 - -195 

 Biztosítási díjak, nettó  13 411 1 603 - -1 603 - 13 411 

              

 Díj - és jutalékbevételek befektetési szerződésekből  108 - - - - 108 

 Befektetések bevétele  461 255 514 -255 -554 421 

Tőkemódszerrel elszámolt befektetések hozama  361 - - - -121 240 

 Egyéb működési bevételek  577 543 145 -543 -173 549 

 Viszontbiztosítótól járó jutalék és nyereségrészesedés  1 565 - -565 - 1 

 Egyéb bevételek  1 508 1 363 659 -1 363 -848 1 319 

              

 Bevételek összesen  14 919 2 966 659 -2 966 -848 14 730 

        

Kárfizetések és szolgáltatások, valamint kárrendezési költségek -9 365 -1 548 - 1 548 17 -9 348 

Kármegtérülések viszontbiztosítóktól 35 1 051 - -1 051 - 35 

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

1 802 -150 - 150 - 1 802 

Befektetések ráfordítása -2 129 -128 -100 128 119 -2 110 

Befektetési szerződésekhez kapcsolódó kötelezettségek valós 
érték változása 

47 - - - - 47 

Befektetési ráfordítások, tartalékváltozások és 
szolgáltatások, nettó 

-9 610 -775 -100 775 136 -9 574 

             

Díjak, jutalékok és egyéb szerzési költségek -2 487 -1 200 -212 1 200 58 -2 641 

Egyéb működési költségek -1 106 -600 -24 600 - -1 130 

Egyéb ráfordítások -669 -207 -33 207 325 -377 

Működési költségek -4 262 -2 007 -269 2 007 383 -4 148 

             

Adózás előtti eredmény 1 047 184 290 -184 -329 1 008 

Adóbevételek / (ráfordítások) -160 -39 -2 39 - -162 

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

Adózott eredmény 887 145 288 -145 -329 846 

Megszűntetett tevékenységek adózott eredménye -  - - 145 -245 -100 

Egyéb átfogó jövedelem -850 -108 - 108 - -850 

Megszűntetett tevékenységek egyéb átfogó jövedelme - - - -108 - -108 

 Teljes átfogó jövedelem  37 37 288 - -574 -212 
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Szegmens információk 2019 Q1-Q3 módosított (adatok millió forintban) 

ESZKÖZÖK 
CIG 

Életbiztosítási 
szegmens 

CIG Nem-
életbiztosítási 

szegmens 
Egyéb 

Módosító tételek 
a pénzügyi 

kimutatások 
levezetéséhez 

(konszolidáció) 

Összesen 

Immateriális javak 616 77 5 - 698 

Ingatlanok, gépek és berendezések 66 11 25 - 102 

Lízing eszközök 52 30 33 - 115 

Halasztott adó követelések 361 163 - - 524 

Halasztott szerzési költségek 1 248 1 514 - - 2 762 

Viszontbiztosító részesedése a biztosítástechnikai 
tartalékokból 

254 3 741 - - 3 995 

Leányvállalatok 5 384 - - -5 384 - 

Tőkemódszerrel elszámolt befektetések 52 - - 315 367 

Értékesíthető pénzügyi eszközök 19 482 8 316 - - 27 798 

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

69 032 - - - 69 032 

Pénzügyi eszközök – befektetési szerződések 3 867 - - - 3 867 

Pénzügyi eszközök - határidős ügyletek 6 3 - - 9 

Követelések biztosítási kötvénytulajdonosoktól 1 741 179 - - 1 920 

Követelések biztosításközvetítőktől 37 374 - - 411 

Viszontbiztosítási ügyletekből származó követelések 5 123 - - 128 

Saját részvény - - 109 -109 - 

Egyéb eszközök és elhatárolások 29 311 1 -9 332 

Egyéb követelések 758 114 17 1 890 

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek 1 178 993 77 - 2 248 

Kapcsolt követelések 382 - 249 -631 - 

Eszközök összesen 104 550 15 949 516 -5 817 115 198 
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KÖTELEZETTSÉGEK 
CIG 

Életbiztosítási 
szegmens 

CIG Nem-
életbiztosítási 

szegmens 
Egyéb 

Módosító tételek 
a pénzügyi 

kimutatások 
levezetéséhez 

(konszolidáció) 

Összesen 

Biztosítástechnikai tartalékok 12 635 8 067 - - 20 702 

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

69 032 - - - 69 032 

Befektetési szerződések 3 867 - - - 3 867 

Kölcsönök és pénzügyi viszontbiztosítás 559 - - - 559 

Viszontbiztosításból származó kötelezettségek 70 1 285 - - 1 355 

Kötelezettségek biztosítási kötvénytulajdonosokkal szemben 556 248 - - 804 

Kötelezettségek biztosításközvetítőkkel szemben 177 226 40 -3 440 

Kapcsolt kötelezettségek 245 23 575 -843 - 

Lízingkötelezettségek 58 34 31 - 123 

Egyéb kötelezettségek és céltartalékok 750 3 041 40 14 3 845 

Tőketulajdonosokkal szembeni kötelezettség 60 - - - 60 

 Kötelezettségek összesen  88 009 12 924 686 -832 100 787 

 

 NETTÓ ESZKÖZÖK  16 541 3 025 -170 -4 985 14 411 

 

 SAJÁT TŐKE            

Jegyzett tőke 3 116 1 060 23 -1 083 3 116 

Tőketartalék 10 346 2 839 81 -5 786 7 480 

Egyéb tartalékok -66 172 - - 106 

Eredménytartalék 3 145 -1 046 -274 1 883 3 708 

Kisebbségi részesedésekre jutó saját tőke - - - 1 1 

 Saját tőke összesen  16 541 3 025 -170 -4 985 14 411 
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 ÁTFOGÓ JÖVEDELEMKIMUTATÁS  
CIG 

Életbiztosítási 
szegmens 

CIG Nem-
életbiztosítási 

szegmens 
Egyéb 

Megszüntetett 
tevékenységek 

átsorolása 

Módosító 
tételek a 
pénzügyi 

kimutatások 
levezetéséhez 

(konszolidáció) 

Összesen 

 Biztosítási díjak  12 644 7 466 - -7 466 - 12 644 

 Meg nem szolgált díjak tartalékának változása  19 -591 - 591 - 19 

 Bruttó megszolgál díj  12 663 6 875 - -6 875 - 12 663 

 Viszontbiztosítóknak átadott megszolgált díj  -164 -3 688 - 3 688 - -164 

 Biztosítási díjak, nettó  12 499 3 187 - -3 187 - 12 499 

              

 Díj - és jutalékbevételek befektetési szerződésekből  93 - - - - 93 

 Befektetések bevétele  8 893 223 13 -223 -1 249 7 657 

 Tőkemódszerrel elszámolt befektetések hozama  342 - - - -99 243 

 Egyéb működési bevételek  660 20 323 -20 -382 601 

 Viszontbiztosítótól járó jutalék és nyereségrészesedés  1 1 231 - -1 231 - 1 

 Egyéb bevételek  9 989 1 474 336 -1 474 -1 730 8 595 

             

 Bevételek összesen  22 488 4 661 336 -4 661 -1 730 21 094 

Kárfizetések és szolgáltatások, valamint kárrendezési 
költségek 

-10 593 -2 785 - 2 785 15 -10 578 

Kármegtérülések viszontbiztosítóktól 23 2 224 - -2 224 - 23 

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

-5 016 -448 - 448 - -5 016 

Befektetések ráfordítása -1 200 -134 -220 134 220 -1 200 

Befektetési szerződésekhez kapcsolódó kötelezettségek 
valós érték változása 

-351 - - - - -351 

Befektetési ráfordítások, tartalékváltozások és 
szolgáltatások, nettó 

-17 137 -1 143 -220 1 143 235 -17 122 

             

Díjak, jutalékok és egyéb szerzési költségek -2 473 -2 496 -361 2 496 274 -2 560 

Egyéb működési költségek -1 016 -424 -17 424 5 -1 028 

Egyéb ráfordítások -181 -1 071 -10 1 071 89 -102 

Működési költségek -3 670 -3 991 -388 3 991 368 -3 690 

             

Adózás előtti eredmény 1 681 -473 -272 473 -1 127 282 

             

Adóbevételek / (ráfordítások) -123 -41 -6 41 - -129 

Halasztott adó bevételek / (ráfordítások) - 47 - -47 - - 

             

Adózott eredmény 1 558 -467 -278 467 -1 127 153 
Megszűntetett tevékenységek adózott eredménye - - - -467 - -467 

Egyéb átfogó jövedelem 655 162 - -162 - 655 
Megszűntetett tevékenységek egyéb átfogó jövedelme - - - 162 - 162 

Teljes átfogó jövedelem 2 213 -305 -278 - -1 127 503 
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7. Alkalmazottak száma, tulajdonosi struktúra  

A Csoportba tartozó társaságok alkalmazottainak száma 2020. szeptember  

30-án 109 fő. 

A Kibocsátó alaptőkéjének összetétele (2020. szeptember 30.) 

Részvénysorozat 
Névérték 

(Ft/darab) 
Kibocsátott 
darabszám 

Össznévérték (Ft) 

„A” sorozat 100 94 428 260 9 442 826 000     

Alaptőke nagysága - - 9 442 826 000 

 

A fenti adatok a Társaság hatályos alapszabálya szerint kerültek 

meghatározásra. A Társaság jelenleg forgalomban lévő részvényeinek 
névértéke 33,- Ft. 

Részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma (2020. szeptember 
30.) 

Részvény-
sorozat 

Kibocsátott 
darabszám 

Szavazati 

jogra jogosító 
részvények 
darabszáma 

Részvényenkénti 
szavazati jog 

Összes 
szavazati 

jog 

Saját-
részvények 

száma 

„A” sorozat     94 428 260  94 428 260 1 94 428 260 - 

A Kibocsátó tulajdonosi szerkezete (2020. szeptember 30.) 

Tulajdonosok megnevezése 
Részvény 

darabszám 
Tulajdoni hányad Szavazati jog 

Belföldi magánszemélyek 40 097 468 42,46% 42,46% 

Belföldi jogi személy 51 784 596 54,84% 54,84% 

Külföldi magányszemély 183 370 0,19% 0,19% 

Külföldi jogi személy 595 372 0,63% 0,63% 

Nominee, belföldi magánszemély 1 158 518 1,23% 1,23% 

Nominee, külföldi magánszemély 353 112 0,37% 0,37% 

Nominee, külföldi jogi személy 240 936 0,26% 0,26% 

Nem nevesíthető tétel 14 888 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 2020. szeptember 30-án 

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% 

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

Dátum Tárgy, rövid tartalom 

2020. július 1. 
Rendkívüli tájékoztatás a Társaság leányvállalata helyreállítási tervének 
jóváhagyásáról  

2020. július 1. 
Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.- 

nél  

2020. július 6. Rendkívüli tájékoztatás részvényesi indítványról  

2020. július 10. 
Rendkívüli tájékoztatás a Társaság felügyelőbizottsági tagjainak felügyeleti 
engedélyezéséről  

2020. július 14. Rendkívüli közgyűlési meghívó hirdetménye  

2020. július 17. 
Rendkívüli tájékoztatás a Társaság alaptőke emelésének cégbírósági 
bejegyzéséről  

2020. július 22. Rendkívüli tájékoztatás részvényesi indítványról  

2020. július 22. A Társaság rendkívüli közgyűlésének határozati javaslatai és indokolásaik  

2020. július 27. 
Rendkívüli tájékoztatás vezető állású személyek munkaviszonyának 
megszűnéséről és új vezető jelöléséről  

2020. július 28. 
Rendkívüli tájékoztatás a Társaság felügyelőbizottsági tagjának felügyeleti 
engedélyezéséről  

2020. július 29. Tájékoztatás részvénycsere lebonyolításáról 

2020. július 30. 
Rendkívüli közlemény a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. 
lengyel fuvarozói szakmai felelősségbiztosítás üzletága értékesítésének 
felügyeleti engedélyezéséről 

2020. augusztus 3. 
Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.- 
nél 

2020. augusztus 4. Tájékoztatás részvénycsere későbbi időpontban történő lebonyolításáról 

2020. augusztus 10. 
Rendkívüli közlemény az Társaság és leányvállalata igazgatósági tagjai 

lemondásának bejelentéséről 

2020. augusztus 11. 
Rendkívüli közlemény az Társaság és leányvállalata igazgatósági tagi 
lemondásának bejelentéséről 

2020. augusztus 13. 
Rendkívüli közlemény az Társaság és leányvállalata felügyelő bizottsági és audit 
bizottsági tagjai lemondásának bejelentéséről 

2020. augusztus 14. 
A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2020. augusztus 14. napján megtartott 
rendkívüli közgyűlésének határozatai 

2020. augusztus 14. 
Rendkívüli tájékoztatás a Társaság igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjának 
felügyeleti engedélyezéséről 

2020. augusztus 14. 
Rendkívüli tájékoztatás a Társaság leányvállalata igazgatósági és 
felügyelőbizottsági tagjainak, elnökének megválasztásáról 

2020. augusztus 28. 
Rendkívüli tájékoztatás a Társaság és a leányvállalata vezető tisztségviselőinek 
és felügyelőbizottsági tagjának felügyeleti engedélyezéséről 

2020. szeptember 2. 
Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.- 
nél 

2020. szeptember 4. 
Rendkívüli tájékoztatás a Társaság felügyelőbizottsági tagjának felügyeleti 
engedélyezéséről 

2020. szeptember 7. 
Rendkívüli tájékoztatás a Társaság leányvállalata ágazati tevékenységére 
vonatkozó tiltás feloldásáról 

2020. szeptember 8. 
Rendkívüli tájékoztatás a Társaság felügyelőbizottsági és auditbizottsági 
elnökének megválasztásáról 

2020. szeptember 9. 
Rendkívüli tájékoztatás a Társaság közvetítő leányvállalatának 
végelszámolásáról 

2020. szeptember 10. Rendkívüli tájékoztatás vezető tisztségviselők cégbírósági bejegyzéséről 

2020. szeptember 11. 
Rendkívüli tájékoztatás a Társaság leányvállalata olasz jogi ügyeinek stratégiai 
módosításáról 

2020. szeptember 22. 
Rendkívüli tájékoztatás a Társaság leányvállalata igazgatósági elnökének 
felügyeleti engedélyezéséről 

2020. szeptember 23. 
Rendkívüli tájékoztatás a Társaság leányvállalata felügyelőbizottsági tagjainak 
felügyeleti engedélyezéséről 

2020. szeptember 23. Az MNB H-JÉ-III-B-49_2020 MNB határozatának közzététele 

2020. szeptember 29. Rendkívüli tájékoztatás a Társaságban történő részesedésszerzésről  
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2020. szeptember 30. 
Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.- 
nél  

2020. október 1. 
Rendkívüli tájékoztatás a Társaság leányvállalata igazgatósági tagjának 
felügyeleti engedélyezéséről  

2020. október 1. Rendkívüli tájékoztatás vezérigazgató kinevezéséről  

2020. október 1. 
Rendkívüli tájékoztatás a Társaság közvetítő leányvállalatának 
végelszámolásáról  

2020. október 1. 
A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetői kapcsolattartójának személyében 
történt változásról  

2020. október 7. 
Rendkívüli tájékoztatás a Társaság leányvállalata felügyelőbizottsági tagjainak 
felügyeleti engedélyezéséről  

2020. október 13. 
Rendkívüli tájékoztatás a Társaság felügyelőbizottsági elnökének felügyeleti 
engedélyezéséről  

2020. október 21. Rendkívüli tájékoztatás 5% feletti szavazati jog megszerzéséről  

2020. október 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 2020. harmadik negyedéves jelentést 

könyvvizsgáló nem vizsgálta, a 2020. évi harmadik negyedéves jelentés valós 

és megbízható képet ad a Kibocsátó és a konszolidációba bevont vállalkozások 

eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről és 

veszteségéről. Az összevont vezetőségi jelentés megbízható képet ad a 

Kibocsátó, és a konszolidációba bevont vállalkozások helyzetéről, fejlődéséről 

és teljesítményéről. 

 

Budapest, 2020. november 17. 

 

 

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

 Dr. Fedák István             Tóth Alexandra 

 Vezérigazgató, első számú vezető  számviteli rendért felelős vezető 

 

 

 

 

 

 

 

Befektetői kapcsolattartás 

Dr. Csevár Antal, befektetői kapcsolattartó 

investor.relations@cig.eu; 06-70-372-5138 

mailto:investor.relations@cig.eu

