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A Felügyelő Bizottság az érvényes jogszabályokon alapuló kötelezettségének eleget téve
megvizsgálta a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (1033 Budapest, Flórián tér 1., továbbiakban:
„Társaság”) magyar számviteli törvény szerinti éves beszámolójának, valamint az EU által
befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) alapján készített
konszolidált pénzügyi kimutatásainak hatáskörébe tartozó részeit. A Felügyelőbizottság ezzel
kapcsolatban szerzett lényegesebb tapasztalatai, megállapításai az alábbiak szerint
összegezhetőek.
A Felügyelőbizottság az értékelését az Igazgatóság beszámolója, a könyvvizsgáló jelentése és a
beszámolási rendszerről évközben szerzett tapasztalatai, valamint az Audit bizottság
véleménye alapján alakította ki.
A véleményalkotást segítette a Felügyelőbizottság és a Társaság Igazgatóságának rendszeres
és zavartalan együttműködése. A Felügyelőbizottság ülésein visszatérő napirend volt a
Társaság, tágabban véve a cégcsoport üzleti stratégiájának megvitatása a bizottság üléseire
rendszeresen meghívott igazgatósági elnök részvételével, a vezérigazgató és helyettese
prezentációja alapján. Részvételük hozzájárult, hogy a Társaság vezetése a felügyelőbizottsági
határozatokról közvetlenül és azonnal értesüljön, az azokban foglaltak végrehajtása
megtörténjen. A bizottság kontroll szerepe ilymódon maradéktalanul érvényesült.
Ezen túlmenően a bizottság tagjai több esetben folytattak konzultációt a management
tagjaival, vagy a belső ellenőrzés vezetőjével a folyamatok nyomon kísérése és az egyes
problémák, kockázatok azonosítása érdekében.
A Társaság legfontosabb feladata a 2015. üzleti évben a nyereséges tevékenység fenntartása
és folytatása volt. A stratégiai irányváltást, amelynek eredményeként a 2015-ös évet mind
egyedi, mind csoportszinten pozitív eredménnyel zárta Társaság, a Felügyelőbizottság
sikeresnek minősítette.
A Felügyelőbizottság az általa előzetesen jóháhagyott munkaterv alapján folyamatosan
figyelemmel kísérte a belső ellenőrzés munkáját, a jelentéseket megtárgyalta, a megállapítások
utánkövetését folyamatosan ellenőrizte. Feladatának tartotta, hogy évközben folyamatosan
tájékozódjon a 2016-tól bevezetésre kerülő Solvencia II követelményrendszernek való
megfelelés helyzetéről.
A Felügyelőbizottság áttekintette, részletesen megtárgyalta a Társaság egyedi beszámolóját és
konszolidált pénzügyi kimutatásait, és figyelemmel a jelentésben foglaltakra, azokat a Társaság
éves rendes közgyűlésének elfogadásra ajánlja, az alábbiak szerint:



a Társaság 2015. évi magyar számviteli törvény szerinti éves beszámolóját, amelyben
az eszközök és források egyező végösszege 66.429.786 ezer forint, a mérleg szerint
eredmény 568.850 ezer forint nyereség,
valamint a Társaságnak az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi
Beszámolási Standardok szerinti 2015. üzleti évre vonatkozó konszolidált pénzügyi

kimutatásait, amelyben az eszközök és források egyező végösszege 69.359.229 ezer
forint, az adózott eredmény pedig 927.945 ezer forint nyereség.
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