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Pramerica Życie publikuje wyniki finansowe po IV kwartałach 2011 roku

I - XII 2010
(w tys. zł)

I - XII 2011
(w tys. zł)

Dynamika

Składka przypisana brutto

172 936

153 513

89%

Składka przypisana brutto
działalność bezpośrednia

107 976

125 923

117%

Przychody z lokat

13 766

16 788

122%

Odszkodowania i świadczenia
wypłacone brutto

40 829

41 629

102%

Zmiana stanu rezerw na udziale
własnym

40 013

39 184

98%

Koszty administracyjne

60 110

56 939

95%

Wynik finansowy netto

8 081

1 281

16%

343%

330%

134%

134%

Wskaźnik pokrycia marginesu
wypłacalności środkami własnymi
Wskaźnik pokrycia rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych
aktywami

ciąg dalszy na następnej stronie

Strona 2
Spółka prowadzi sprzedaż ubezpieczeń poprzez działalność bezpośrednią oraz reasekurację czynną.
•

Działalność bezpośrednia
Spółka utrzymuje wysoką dynamikę przypisu składki brutto z działalności bezpośredniej. Na
koniec IV kwartału 2011 r. przypis przekroczył poziom 125,9 mln zł, co w porównaniu do
analogicznego okresu roku ubiegłego oznacza wzrost o 17%.

•

Reasekuracja czynna
W stosunku do analogicznego okresu w 2010 r. działalność w zakresie reasekuracji czynnej
w roku 2011 została ograniczona o ok. 60%. Ograniczenie to jest zaplanowanym efektem strategii
Spółki koncentrującej się na działalności bezpośredniej. Ograniczenie działalności reasekuracyjnej
jest jedynym powodem spadku składki przypisanej brutto w IV kwartale 2011 w porównaniu do
IV kwartału 2010.

Koszty administracyjne i akwizycji
Spółka zmniejszyła swoje koszty administracyjne o 5% w porównaniu z analogicznym okresem roku
poprzedniego. Spadek ten jest zamierzonym efektem działań Spółki dążącej do maksymalizacji
efektywności kosztowej.
Przychody z lokat
Spółka realizuje selektywną i konsekwentną politykę inwestycyjną w zakresie zarządzania aktywami.
Na koniec IV kwartału 2011 r. przychody inwestycyjne wyniosły niemal 16,8 mln zł. Wynik ten był
wyższy o 22% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.
Bezpieczeństwo przede wszystkim
Pramerica Życie utrzymuje wysoki poziom bezpieczeństwa środków powierzonych przez klientów,
określany poprzez wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami spółki (na
koniec IV kwartału 2011 r. wyniósł 134%) oraz wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności
środkami własnymi (330% na koniec raportowanego okresu). Wpływ na stabilną sytuację finansową
Spółki ma także konsekwentna polityka inwestycyjna, zarządzanie ryzykiem i selektywny dobór
instrumentów finansowych do portfela inwestycyjnego spółki.
Prudential Financial, Inc. (PFI)1
Pramerica to nazwa handlowa stosowana przez Prudential Financial, Inc. (PFI), spółkę zarejestrowaną
i mającą siedzibę w Stanach Zjednoczonych, oraz spółki stowarzyszone w wybranych krajach poza
Stanami Zjednoczonymi. PFI (symbol na giełdzie nowojorskiej: NYSE:PRU) to lider na rynku usług
finansowych. Aktywa firmy na dzień 31 grudnia 2011 roku zamykały się kwotą 901 mld USD. W skład
grupy kapitałowej wchodzą spółki działające w Stanach Zjednoczonych, Azji, Europie, oraz Ameryce
Łacińskiej.
Wykorzystując swoje doświadczenie w dziedzinie ubezpieczeń na życie oraz zarządzania aktywami, PFI
pomaga klientom indywidualnym i instytucjonalnym w ochronie i zarządzaniu ich majątkiem, oferując
szeroki wachlarz produktów i usług takich jak ubezpieczenia na życie, produkty rentowe, produkty
emerytalne, fundusze inwestycyjne oraz zarządzanie inwestycjami.
W Stanach Zjednoczonych logo firmy, Skała, od ponad stu lat jest symbolem siły, stabilności, wiedzy i
innowacji.
Więcej informacji na temat Prudential Financial Inc. można znaleźć na stronie internetowej:
http://www.news.prudential.com
Więcej informacji na temat Pramerica Życie TUiR SA można znaleźć na stronie internetowej:
www.pramerica.pl

1

PFI, spółka zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych, nie jest w żaden sposób powiązana
z Prudential plc, spółką zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii.

