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Stabil, 13,6 milliárd eurós díjbevétel 

 Célzott fejlesztés: jelentős fejlődés a unit-linked egyéni nyugdíjcélú megtakarításoknál 

 A csoportos egészségbiztosítások erős növekedése – ezt a kötelező csoportos 
egészségbiztosításra vonatkozó szabályozás (Accord national interprofessionnel – ANI) által 
támogatott piaci szegmenst Franciaországban a Groupama vezeti 

 
322 millió eurós nettó eredmény 

 153 millió eurós gazdasági működési eredmény 

 A tartósan alacsony kamatlábak, illetve az időjárás és a nagykárok által okozott magas 
kárhányad kedvezőtlenül befolyásolták a technikai és működési teljesítmény alakulását 

 100,3%-os nemélet-biztosítási kombinált hányad 

 Az élet állomány átalakulása aktív: a unit-linked egyéni megtakarítási állomány elérte a 
23,5%-ot 

 
289%-os S2 szolvenciamutató 

 A szavatolótőke +6,5%-os emelkedést követően 8,8 milliárd euró 

 A kölcsönös biztosítói részjegyek teljes összege 190 millió euró 
 
 

„A Groupama kölcsönös biztosítói modellje erejének, kiterjedt helyszíni jelenlétének, illetve választott 
képviselői és munkatársai maximális mobilitásának köszönhetően a Csoport ügyfelei és tagjai segítségére 
lehetett ebben az időjárási szempontból eddig soha nem tapasztalt mértékben kedvezőtlen évben, függetlenül 
attól, hogy a tavaszi árvizekkel, az árukban és felszerelésekben okozott károkkal vagy a terményeket 
sorozatban sújtó időjárási eseményekkel kellett szembenézniük. Büszkék vagyunk rá, hogy tagjaink hálájukat 
számos kölcsönös biztosítói részjegy megvásárlásával fejezik ki.” » –nyilatkozta Jean-Yves Dagès, a Groupama 
SA igazgatótanácsának elnöke. 

 
„Hála a szigorú kockázatkezelésnek, 2016-os eredményeinken nem hagyott nyomot sem a termények rendkívül 
magas kárhányada, sem a személyi sérüléseknek az átlagot jóval meghaladó mennyisége. Mindez arról 
tanúskodik, hogy a Csoport szilárd alapokon áll, melyeket munkatársaink fejlesztésével, továbbá 
befektetéseink szintjén a piac legjobbjai között nyilvántartott digitális megoldások választásával 
folyamatosan erősítünk.” » – tette hozzá Thierry Martel, a Groupama SA vezérigazgatója. 

 
 

 
A Groupama Csoport 
Három erős márkájának (Groupama, Gan és Amaguiz) köszönhetően a Groupama Csoport nemcsak az egyik legnagyobb kölcsönös biztosítói csoport Franciaországban, de 
biztosítási, banki és szolgáltatási tevékenységeit tizenegy egyéb országban is folytatja. A Csoport világszinten 13 millió ügyféllel és 32 600 munkatárssal büszkélkedhet, 
díjbevétele 13,6 milliárd euró. A Groupama Csoport legfrissebb híreiért látogasson el a társaság honlapjára (www.groupama.com) vagy kövesse a Twitteren 
(@GroupeGroupama) 

 

2016. évi eredmények 
322 millió eurós nettó eredmény 
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Párizs, 2017. március 17 – A Groupama SA 2017. március 16-án, Jean-Yves Dagès elnökletével 
ülésező igazgatótanácsa elfogadta a Csoport 2016-os üzleti évre vonatkozó összevont 
beszámolóját és a Groupama SA konszolidált beszámolóját. 

 
A Csoport összevont beszámolója a Csoport összes tevékenységét tartalmazza (beleértve a regionális 
pénztárak és a Groupama SA által a konszolidációba bevont leányvállalatok tevékenységét is). A 
Groupama SA konszolidált beszámolója az összes leányvállalat tevékenységét, valamint a belső 
viszontbiztosítást is tartalmazza (azaz a regionális pénztárak díjbevételének kb. 35%-át, melyet a 
Groupama SA vesz át viszontbiztosításba). 
Az alábbi elemzés az összevont működési körre vonatkozik, a konszolidált működési kör 
legfontosabb számadatait a melléklet tartalmazza. 

 

 
Középontban a nyereséges növekedés 

 

2016. december 31-én a Groupama kombinált díjbevétele 13,6 milliárd euró, ami 2015-höz 
képest stabil érték. 

 
A Groupama kombinált díjbevétele tevékenységenként, 2016. december 31-i állapot 

 

(millió euró) 2016.12.31. 
Változatlan bázis és árfolyam 

mellett (%) 
Vagyon- és felelősségbiztosítás 7 163 +0,7% 
Személybiztosítás 6 280 -0,6% 
Pénzügyi és banki tevékenységek 133 +5,7% 

CSOPORT ÖSSZESEN 13 576 +0,1% 
 
 

 Franciaország 

A 2016. december 31-i adatok alapján Franciaországban a biztosítási díjbevétel 10,8 milliárd 
euró, ami +0,9%-os növekedést jelent. 

 
A vagyon- és felelősségbiztosítások díjbevétele +0,6%-kal nőtt, agy elérte az 5,4 milliárd eurót. A 
személy- és szakmai biztosítások a vizsgált időszakban +0,3%-os növekedéssel elérték a 3,2 
milliárd eurót. Ez a lakás- és a szakmai felelősségbiztosítások növekedéséből (+1,2%-kal 1,0 
milliárd euróra, illetve +2,0%-kal 0,4 milliárd euróra), a gépjármű-biztosítások stabil értékéből (-
0,2%-kal 1,5 milliárd euróra) és az építésbiztosítások visszaeséséből (-4,0%) adódik össze. A 
mezőgazdasági ágazat, a jogvédelmi biztosítások és az asszisztencia-szolgáltatások egyenként 
+0,8%-os, +13,2%-os és +14,1%-os növekedése szintén hozzájárult a vagyon- és 
felelősségbiztosítások díjbevételének növekedéséhez. 

 
A személybiztosítási díjbevétel 5,4 milliárd euró, azaz 2015. december 31. óta +1,1%-kal nőtt. Ez a 
növekedés elsősorban a csoportos biztosítások jelentős előretörésének köszönhető (+13,4%), 
melynek fő motorja a vonatkozó szabályozás (ANI) által kötelezővé tett csoportos 
egészségbiztosítás (+26%), ebben a szegmensen Franciaországban a Groupama a piacvezető. A 
csoportos előtakarékossági szegmens szintén növekszik (+3,5%). Az egyéni nyugdíjcélú 
megtakarítások -4,0%-kal estek vissza, ami egyfelől a -1%-os csökkenést mutató piacú unit-linked 
termékek előretörésének (+11,7%), másfelől a stabil piacú, euróban denominált megtakarítási 
termékek -11,1%-os csökkenésének következménye (piaci adatok a francia biztosítók 
szövetségétől (Fédération Française de l'Assurance, FFA)). Az egyéni megtakarítási állományon 
belül a unit-linked termékek így 2016. december 31-én 23,5%-os arányt képviselnek, ez az érték 
2015. december 31-én 20,7% volt. 
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Nemzetközi 
színtér 

 

 

Nemzetközi viszonylatban a Csoport 11 országban, elsősorban Európában van jelen. Magas 
növekedési potenciál jellemzi Törökországban és Kínában, ez utóbbiban 256 millió eurós 
díjbevételének köszönhetően második helyet foglal el a külföldi nem-élet biztosítók sorában1. A 
nemzetközi leányvállalatok díjbevétele 2016. december 31-én 2 647 milliárd euró volt, ami -
2,9%-os visszaesést jelent a 2015. december 31-i adathoz képest. 

 
A vagyon- és felelősségbiztosítások díjbevétele 2015-höz képest +0,8%-kal nőtt, így 2016. 
december 31-én elérte az 1,8 milliárd eurót. E növekedést elsősorban a mezőgazdasági szegmens 
jó teljesítménye hozta magával (+15,1%), mindenekelőtt Törökországban, de hozzájárul a 
lakásbiztosítások, továbbá a vállalatoknál és önkormányzatoknál folytatott üzleti tevékenységek 
(+2,2%-os, illetve +2,9%-os) növekedése is, ami ellensúlyozta a gépjárműbiztosítások 
visszaesését (-1,1%). 

 
A személybiztosítások 880 millió eurós díjbevétele az egyéni nyugdíjcélú megtakarítások 
elsősorban Olaszországban és Görögországban jelentkező visszaesése (-18,8%) hatására -9,7%-
kal csökkent. A jövedelemző fejlődési stratégiának megfelelően Olaszországban a Csoport a unit-
linked szerződéséket (+55%) részesíti előnyben az euróban denominált hagyományos 
szerződésekkel szemben, melyek bevétele jelentős visszaesést mutat (-34%). A csoportos 
nyugdíjbiztosítási szegmens (+27,4%-os) növekedésének köszönehtően a csoportos 
személybiztosítások +12,2%-kal nőttek. 

 
Főbb nemzetközi leányvállalatok díjbevétele, 2016. december 31-i állapot 

 

(millió euró) 2016.12.31. 
Változatlan 

bázis és 
árfolyam mellett 
(%) 

Olaszország 1 456 -9,0% 
Törökország 388 +4,6% 
Magyarország 316 +4,4% 
Románia 208 +15,9% 
Egyéb országok* 279 +1,8% 

Nemzetközi biztosítás 2 647 -2,9% 

*Görögország, Portugália, Bulgária, GAN Tengerentúli területek 
 
 

 Pénzügyi tevékenységek 

2016. december 31-én a Csoport díjbevétele 133 millió euró, ez javarészt a Groupama Asset 
Management által realizált 128 millió eurós összegből származik. A Groupama Asset Management 
tevékenységét a kezelt állomány +5 milliárd eurós növekedése támogatta, amely 2016. december 
31-én elérte a 96,8 milliárd eurót. 

 
2016. április 22-én az Orange és a Groupama megállapodást írtak alá egy példa nélkül álló, 100%-
ban mobil banki ajánlat létrehozására. 2016 októberében a francia és európai szabályozó és 
felügyeleti hatóságok engedélyezték, hogy az Orange a Groupama Banque2 tőkéjének 65%-át 
megvásárolja, ami így 2017. január 16-ától Orange Bank néven fut. 

 
 
 
 
 
 
 

 

1 A Groupama összevont beszámolójában a tőkemódszer alapján kimutatott Avic China Groupama teljes díjbevétele 
alapján 

2 A Groupama Banque tőkemódszerrel a 2016. december 31-i beszámolóban van kimutatva 
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322 millió eurós nettó eredmény 
 

2016. december 31-én a Csoport gazdasági működési eredménye 153 millió euró. 
 

A nemzetközi leányvállalatok hozzájárulása a gazdasági működési eredményhez érezhetően 
pozitív, 2015-höz képest +51 millió euróval emelkedett. 

 

 
(millió euró) 

2015 2016 
Változás 

2016/2015 

Személybiztosítás 152 198 +46 

Vagyon- és felelősségbiztosítás 118 25 -93 

Pénzügyi és banki tevékenységek 9 27 +18 

Holdingok -117 -96 +21 

Gazdasági működési eredmény 163 153 -10 

 

2016. december 31-én a biztosítások gazdasági működési eredménye a kedvezőtlen környezet 
ellenére is +223 millió euró: 

- a 2016-os évre az időjárás és a nagykárok által okozott magas kárhányad nyomta rá 
bélyegét. 

- a tartósan alacsony kamatlábak kedvezőtlen hatása adózás után is magas, 121 millió 
euró. 

 
2016. december 31-én a vagyon- és felelősségbiztosítások gazdasági működési eredménye 25 
millió euró. A nemélet-ág nettó kombinált hányada 2016. december 31-én 100,3%, ugyanez az 
érték 2015. december 31-én 99,2% volt. Ez tartalmazza az időjárás és a nagykárok által okozott 
+4,8 pontos visszaesést is. A viszontbiztosítási fedezetek e hatást 3,1 pontra csökkentették, így 
hatékonynak bizonyultak. Az ismétlődő károk esetében, illetve a korábbi évekhez képest 
tapasztalt kedvező változások részben szintén ellensúlyozni tudták a növekedést. A működési 
költséghányad 0,2 ponttal javult, így jelenleg 27,7%. 

 
Egy +46 millió eurós növekedést követően a személybiztosítások gazdasági működési eredménye 
2016. december 31-én 198 millió euró, szemben a 2015. december 31-én rögzített 152 millió 
euróval. Ez a fejlődés egyrészről az egészségbiztosítási és más személyi sérüléses károk, 
másrészről az életbiztosítási eredmények javulásának köszönhető, ez utóbbi a unit-linked 
állománynak Franciaországban az elmúlt években bekövetkező fellendüléséből adódik. 

 
A gazdasági működési eredmény nettó eredménnyé történő átszámításánál az egyszeri tételek 
hatása 2016. december 31-én +169 millió euró. A 234 millió eurós realizált nyereségen felül a 
Csoport 2016-os pénzügyi kimutatásai az értékesített tevékenységek +66 milliós eredményét 
(Cegid és Groupama Banque) és a törökországi goodwill értékvesztés miatti -88 millió eurós 
veszteséget is tartalmazzák. 

 
2016. december 31-én a Csoport teljes nettó eredménye 322 millió euró. 

 

 
Erős mérleg 

 

2016. december 31-én a Csoport saját tőkéje 8,8 milliárd euró, szemben a 2015. december 31-
én rögzített 8,2 milliárd eurós értékkel. 
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A Csoport saját tőkéje tartalmazza a Groupama összes regionális pénztára által kiadott kölcsönös 
biztosítói részjegyet, 190 millió euró értékben. Ezáltal a regionális pénztárak rendelkeznek a 
helyszíni befektetésekhez és a tagokkal való minőségi, hosszútávú és a bizalomra épülő kapcsolat 
megerősítéséhez szükséges pénzügyi forrásokkal. 

 
2016. december 31-én a mérlegben szereplő biztosítási befektetési eredmény 86,2 milliárd euró, 
a nem realizált nyereség pedig 11,0 milliárd euró, ennek megoszlása a következő: kötvények: 
7,7 milliárd euró, részvények: 0,9 milliárd euró és ingatlanvagyon: 2,4 milliárd euró. 
A Csoport az eszközökhöz kapcsolódó kockázatok csökkentésére irányuló politikájának 
keretében csökkentette részvényállományát, amely 2016. december 31-én fedezetek nélkül az 
eszközállománynak3 már csak 4,5%-át tette ki, szemben a 2015. december 31-i 5,0%-os értékkel. 

 
A hátrasorolt kötelezettségek 2016. december 31-i értékei stabilitásról tanúskodnak a 2015. 
december 31-i állapothoz képest. A Groupama könyv szerinti sajáttőke-arányos eladósodottsági 
mutatója – az átértékelési tartalékot figyelembe nem véve – 2016. december 31-én 9,7%. 
2017. január 9-én a Groupama a csereügyletet indított a2007-ben kibocsátott, többszörösen 
alárendelt értékpapírjai összességére, illetve a 2009-ben kibocsátott, visszatéríthető alárendelt 
értékpapírjai egy részére, új, 10 év futamidejű alárendelt értékpapírokra. Ez a művelet hatalmas 
sikert aratott az intézményi befektetők körében. 

 
2016. december 31-én a Szolvencia 2 szerinti szavatolótőke-szükséglet 289%, ami +26 pontos 
növekedést jelent 2015-höz képest. A Groupama a Szolvencia 2 szerinti szavatolótőke-mutatót 
kombináltan, a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a biztosítástechnikai tartalékokra 
vonatkozó átmeneti intézkedést is figyelembe véve számítja ki. 

 
 
 
 
 

Csoport Kommunikációs Igazgatóság 
 

Sajtókapcsolat Elemzőknek és befektetőknek
Guillaume Fregni – + 33 (0)1 44 56 28 56  
guillaume.fregni@groupama.com 

Yvette Baudron – +33 (0)1 44 56 72 53  
yvette.baudron@groupama.com Valérie 

Buffard – +33 (0)1 44 56 74 54  
valerie.buffard@groupama.com 

 
 
 
 
 

* * * 
 
 

A Groupama 2016. december 31-i kimutatásával kapcsolatos pénzügyi információi az alábbiakat tartalmazzák: 
- a a www.groupama.com weboldalon közzétett jelen sajtóközleményt, 
- a Groupama 2016. december 31-i összevont pénzügyi kimutatását, amely a www.groupama.com weboldalon 

franciául 2017. március 21-étől, illetve angolul 2017. április 6-tól lesz olvasható, 
- a Groupama SA féléves pénzügyi jelentését, amely 2017. április 27-én kerül benyújtásra a francia pénzügyi 

felügyelethez (AMF) és 2017. április 28-án jelenik meg a www.groupama.com oldalon, 

 
 
 
 
 

 

 

3 Eszközök összetétele piaci értéken a kisebbségi részesedések, unit-linked termékek és visszavásárlási megállapodások 
nélkül 

mailto:guillaume.fregni@groupama.com
mailto:yvette.baudron@groupama.com
mailto:valerie.buffard@groupama.com
http://www.groupama.com/
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1. sz. melléklet: A Groupama összevont beszámolójának 
kulcsszámai 

 
 

A/ Díjbevétel 
 
 
 

(millió euró) 

2015 2016 2016/2015 
 

Tényleges 
díjbevétel 

Proforma 
díjbevétel* 

 

Tényleges 
díjbevétel 

Változás ** 

% 

> FRANCIAORSZÁG 10 695 10 703 10 796 +0,9% 
Személybiztosítás 5 341 5 341 5 400 +1,1% 

Vagyon- és felelősségbiztosítás 5 354 5 362 5 396 +0,6% 

> NEMZETKÖZI és Tengerentúli területek 2 770 2 728 2 647 -2,9% 
Személybiztosítás 983 974 880 -9,7% 

Vagyon- és felelősségbiztosítás 1 787 1 753 1 767 +0,8% 

BIZTOSÍTÁS ÖSSZESEN 13 465 13 430 13 443 +0,1% 

PÉNZÜGYI ÉS BANKI TEVÉKENYSÉGEK 280 126 133 +5,7% 

ÖSSZESEN 13 745 13 556 13 576 +0,1% 
 

* összevethető adatokkal számolva 
** állandó működési kör és árfolyam mellett 

 

 
B/ Gazdasági működési eredmény* 

 

 
(millió euró) 

2015 2016 
Változás 

2016/2015 

Biztosítás – Franciaország 271 173 -98 

Biztosítás – Nemzetközi -1 50 +51 

Pénzügyi és banki tevékenységek 9 27 +18 

Holdingok -117 -96 +21 

Gazdasági működési eredmény* 163 153 -10 
 

* Gazdasági működési eredmény : a realizált nyereséggel és veszteséggel, a tartós értékvesztési céltartalékok képzésével és visszaírásával és 
a valós értéken könyvelt pénzügyi eszközök várható nyereségével és veszteségével korrigált nettó eredmény (a tételek a nyereségrészesedés 
és a társasági adólevonása után értendők). Szintén korrigálásra kerül a rendkívüli műveletek, az állományi értékek értékcsökkenési leírásai 
és a goodwill-értékvesztések (társasági adó levonása utáni) nettó értéke. 

 
 

C/ Nettó eredmény 

 
(millió euró) 

2015 2016 
Változás 

2016/201
5 Gazdasági működési eredmény* 163 153 -10 

Nettó realizált nyereség 269 234 -35 

Tartós értékvesztésre képzett nettó céltartalék 
-26 -15 11 

Pénzügyi eszközök és derivatívák valós értéken 
kimutatott nyeresége és vesztesége 

38 -4 -42 

Értékesített tevékenységek nettó eredménye 0 66 +66 

Goodwill-értékcsökkenés 0 -88 -88 

Immateriális javak értékcsökkenése és egyéb 
műveletek 

-75 -23 +52 

Nettó eredmény 368 322 -46 
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A tevékenységek hozzájárulása az összevont nettó eredményhez 

 

(millió euró) 2015 2016 

Biztosítás és szolgáltatások – Franciaország 360 374 

Biztosítás – Nemzetközi leányvállalatok 1 67 

Pénzügyi és banki tevékenységek 11 0 

Groupama SA és holdingok 2 1 

Egyéb -7 -120 

Nettó eredmény 368 322 

 

 

D/ Mérleg 
 

(millió euró) 2015 2016 

Csoport saját tőke, könyvszerinti érték * 8 219 8 752 

Bruttó nem realizált nyereség 10 156 10 955 

Hátrasorolt kötelezettségek 750 750 

Mérlegfőösszeg 107 295 98 085 
 

* beleértve a saját tőkeinstrumentumokként nyilvántartott határozatlan futamidejű hátrasorolt kötelezettségeket is 
 
 
 

E/ Főbb mutatók 
 

 2015 2016 

Nemélet-biztosítási nettó kombinált hányad 99,2% 100,3% 

Eladósodottsági ráta 10,2% 9,7% 

Szavatoló tőke (Szolvencia 2) * 263% 289% 
 

* a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a biztosítástechnikai tartalékokra vonatkozó átmeneti intézkedést is figyelembe véve 
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2. sz. melléklet: A Groupama SA konszolidált beszámolójának 
főbb adatai 

 
 

A/ Díjbevétel 
 

 
(millió euró) 

2015 2016 2016/2015 

Tényleges 
díjbevétel 

Díjbevétel 
díjbevétel* 

Tényleges 
díjbevétel 

Változás ** 

% 

> FRANCIAORSZÁG 7 239 7 247 7 356 1,5% 
Személybiztosítás 4 021 4 021 4 090 1,7% 

Vagyon- és felelősségbiztosítás 3 218 3 226 3 267 1,3% 

> NEMZETKÖZI és Tengerentúli 
területek 

2 770 2 728 2 647 -2,9% 
Személybiztosítás 983 974 880 -9,7% 

Vagyon- és felelősségbiztosítás 1 787 1 753 1 767 0,8% 

BIZTOSÍTÁS ÖSSZESEN 10 009 9 974 10 004 0,3% 

PÉNZÜGYI ÉS BANKI 
TEVÉKENYSÉGEK 

 
282 

 
128 

 
136 

 
5,6% 

ÖSSZESEN 10 292 10 103 10 140 0,4% 
 

* összevethető adatokkal számolva 
** állandó működési kör és árfolyam mellett 

 
 

B/ Gazdasági működési eredmény* 
 

 
(millió euró) 

2015 2016 
Változás 

2016/2015 

Biztosítás – Franciaország 82 -13 -95 

Biztosítás – Nemzetközi -1 50 +51 

Pénzügyi és banki tevékenységek 9 27 +18 

Holdingok -116 -96 +20 

Gazdasági működési eredmény* -27 -32 -5 
 

* Gazdasági működési eredmény : a realizált nyereséggel és veszteséggel, a tartós értékvesztési céltartalékok képzésével és visszaírásával és 
a valós értéken könyvelt pénzügyi eszközök várható nyereségével és veszteségével korrigált nettó eredmény (a tételek a nyereségrészesedés 
és a társasági adólevonása után értendők). Szintén korrigálásra kerül a rendkívüli műveletek, az állományi értékek értékcsökkenési leírásai 
és a goodwill-értékvesztések (társasági adó levonása utáni) nettó értéke. 

 
 

C/ Nettó eredmény 
 

(millió euró) 
 

2015 
 

2016 
Változás 

2016/2015 

Gazdasági működési eredmény* -27 -32 -5 

Nettó realizált nyereség 214 179 -35 

Tartós értékvesztésre képzett nettó 
céltartalék 

-24 -14 +10 

Pénzügyi eszközök és derivatívák valós 
értéken kimutatott nyeresége és 
vesztesége 

34 -7 -41 

Értékesített tevékenységek nettó 
eredménye 

0 66 +66 

Goodwill-értékcsökkenés 0 -88 -88 

Immateriális javak értékcsökkenése és 
egyéb műveletek 

-65 -24 +42 

Nettó eredmény 133 79 -54 
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A tevékenységek hozzájárulása a konszolidált nettó eredményhez 

 
 

(millió euró) 
2015 2016 

Biztosítás és szolgáltatások – Franciaország 118 130 

Nemzetközi biztosítás 6 67 

Pénzügyi és banki tevékenységek 11 0 

Groupama SA és holdingok 4 3 

Egyéb -7 -120 

Nettó eredmény 133 79 

 

 

D/ Mérleg 
 

 

(millió euró) 
2015 2016 

Csoport saját tőke, könyvszerinti érték* 4 811 5 613 

Bruttó nem realizált nyereség 9 102 9 892 

Hátrasorolt kötelezettségek 750 750 

Mérlegfőösszeg 99 345 90 484 
 

* beleértve a saját tőkeinstrumentumokként nyilvántartott határozatlan futamidejű hátrasorolt kötelezettségeket is 


