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A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt-nél (1033 Budapest, Flórián tér 1., továbbiakban:
„Társaság”) jelenleg négytagú 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 szerinti konszolidált 2014 üzleti évre vonatkozó
beszámolóját. Az Audit Bizottság az ezen időszakban szerzett lényegesebb tapasztalatai,
megállapításai az alábbiak szerint összegezhetőek.
Az Audit Bizottság az értékelését az Igazgatóság beszámolója, a könyvvizsgáló jelentése és 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 kontrollrendszer működését, különös tekintettel a belső ellenőrzési és
kockázatkezelési rendszer hatékonyságára.
Az Audit Bizottság véleményének kialakításában segítséget jelentett a Társaság vezetésével
kialakított szakmai kapcsolat, a Társaság negyedéves tőzsdei jelentési követelményeihez
kapcsolódó rendszeres évközi ellenőrzés. Az Audit Bizottság feladatának elvégzéséhez
hozzájárult - a társaságirányítási rendszer továbbfejlesztésének részeként - a
Felügyelőbizottsággal kialakult munkamegosztás és együttműködés.
A Társaság legfontosabb feladata a 2014. üzleti évben az értékesítés növelése, a korábbi
években kötött állomány csökkenésének mérséklése és a nyereséges működés fenntartása
volt. A nyugdíjbiztosítások értékesítésének köszönhetően az első éves díjakból származó
díjbevétel növekedett, a biztosítástechnikai befektetési eredmény javult, az igazgatási
költségek tovább csökkentek. Az eredmény alakulását a Társaság tulajdonában álló CIG
Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. miatt elszámolt jelentős értékvesztés
kedvezőtlenül befolyásolta. Pozitívan hatott az eredményre a Pannónia CIG Alapkezelő Zrt.től kapott osztalék, valamint a rendszeres díjas befektetési egységhez között életbiztosítások
függő költségei elszámolásának változása. A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok
szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásokban kimutatott eredményt a magyar számviteltől
eltérő számbavételi és bemutatási elvek is befolyásolják. Az Audit Bizottság tudomásul vette,
hogy a függő költségek elszámolására vonatkozó számviteli politika módosítás következtében
a 2013-as évi adatokat az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok
szerinti pénzügyi kimutatásában módosította és közzétette.
Az Audit Bizottság áttekintette, részletesen megtárgyalta, véleményezte a Társaság egyedi és
konszolidált beszámolóját, és figyelemmel a jelentésben foglaltakra, azokat a Társaság éves
rendes közgyűlésének elfogadásra ajánlja, az alábbiak szerint:


a Társaság 2014. évi magyar számviteli törvény szerinti éves beszámolóját, amelyben
az eszközök és források egyező végösszege 63 860 868 ezer Ft, a mérleg szerint
eredmény 81 868 ezer forint nyereség,



valamint a Társaságnak az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi
Beszámolási Standardok szerinti 2014. üzleti évre vonatkozó konszolidált pénzügyi
kimutatásait, amelyben az eszközök és források egyező végösszege 65 410 544 ezer
forint, a teljes átfogó jövedelem pedig 206 007 ezer forint veszteség.
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