CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Audit Bizottságának jelentése a 2016. évre vonatkozó
magyar számviteli törvény szerinti egyedi beszámolójáról, valamint az EU által
befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint konszolidált pénzügyi
kimutatásairól
A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt-nél (1033 Budapest, Flórián tér 1., továbbiakban: „Társaság”)
jelenleg háromtagú Audit Bizottság működik, amely a hatályos jogszabályokon alapuló
kötelezettségének eleget téve megvizsgálta és véleményezte a Társaság magyar számviteli törvény
szerinti egyedi, valamint az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási
Standardok (IFRS) szerinti konszolidált 2016 üzleti évre vonatkozó beszámolóját. Az Audit
Bizottságnak az ezen időszakra vonatkozóan szerzett főbb tapasztalatai, megállapításai az alábbiak
szerint összegezhetőek.
Az Audit Bizottság véleményét az Igazgatóság és a könyvvizsgáló jelentése, valamint a beszámolási
rendszerről évközben szerzett tapasztalatai alapján alakította ki. Az Audit Bizottság a könyvvizsgáló
tevékenységét, az éves beszámolás könyvvizsgálati folyamatát nyomon követte, a könyvvizsgálóval
kapcsolatos szakmai követelmények és összeférhetetlenségi előírások érvényre juttatását ellenőrizte
és megfelelőnek találta. Továbbá a Felügyelőbizottság munkáját segítve folyamatosan figyelemmel
kísérte, és értékelte a belső kontrolrendszer működését, különös tekintettel a belső ellenőrzési és
kockázatkezelési rendszer hatékonyságára.
Az Audit Bizottság véleményének kialakításában segítséget jelentett a Társaság vezetésével kialakított
szakmai kapcsolat, a bizottság ülésein kapott tájékoztatás és a Társaság negyedéves tőzsdei jelentési
követelményeihez kapcsolódó rendszeres évközi ellenőrzés. Az Audit Bizottság feladatának
elvégzéséhez hozzájárult - a társaságirányítási rendszer működésének részeként - a
Felügyelőbizottsággal kialakult munkamegosztás és együttműködés.
A Társaság legfontosabb feladata a 2016-os üzleti évben az az értékesítési terv teljesítése, a korábbi
években kötött állománycsökkenése további mérséklése és a nyereséges működés fenntartása volt.
Nagy hangsúlyt kapott a Szolvencia II követelmények teljesítése, a szigorú költséggazdálkodás
fenntartása és az átfogó informatikai fejlesztés.
Csoportszinten mérsékelten növekvő bruttó díjbevétel, benne a nem-életbiztosítás dinamikus
növekedése, a saját hálózat jó teljesítménye, a nyugdíjbiztosítás jelentős súlya, a következetes
költséggazdálkodás, egészségesebb biztosítási portfolió, a réspiacon jelentkező lehetőségek
kihasználása elsősorban a nem-élet szegmensben, az előző évhez képest csoportszinten is növekvő
nyereséget eredményeztek. A közös vezetésű vállalat hozzájárulása ugyancsak növelte a nyereséget. A
2015-ben új pályára állt leányvállalat, a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt (EMABIT)
az előző évhez hasonlóan ugyancsak pozitív eredménnyel zárt. A csoport teljesítményi mutatói
mérsékeltek, de folyamatosan emelkednek. A Szolvencia II szerinti tőkemegfelelés a követelményeket
meghaladja.
A Társaság felkészült a 2016 végén engedélyezett részesedésszerzést 2017-ben követő átalakulásra,
melynek értelmében a MKB két biztosítója beolvadás révén integrálódik a csoport tevékenységébe.
Az Audit Bizottság áttekintette, megtárgyalta, véleményezte a Társaság magyar számviteli szabályok
szerinti egyedi beszámolóját, valamint az EU által befogadott IFRS előírások szerinti konszolidált
pénzügyi kimutatásait, és figyelemmel a jelentésben foglaltakra, azokat a könyvvizsgáló véleményét is
figyelembe véve a Társaság éves rendes közgyűlésének elfogadásra ajánlja, az alábbiak szerint:




a Társaság 2016. évi magyar számviteli törvény szerinti éves beszámolóját, amelyben az
eszközök és források egyező végösszege 72 503 180 ezer Ft, adózott eredmény 1 064 760
ezer forint nyereség,
valamint a Társaságnak az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási
Standardok szerinti 2016. üzleti évre vonatkozó konszolidált pénzügyi kimutatásait, amelyben
az eszközök és források egyező végösszege 77 393 510 ezer forint, az adózott eredmény
pedig 723 982 ezer forint nyereség.
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