CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Felügyelőbizottságának
jelentése a magyar számviteli törvény szerinti egyedi,
valamint a nemzetközi számviteli standardok szerinti
konszolidált, a 2013. üzleti évre vonatkozó beszámolójáról

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, illetve eredmény-kimutatásának, valamint az EU által
befogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok alapján készített konszolidált pénzügyi
kimutatások (IFRS) hatáskörébe tartozó részeit. A Felügyelőbizottság az ezen időszakban szerzett
lényegesebb tapasztalatai, megállapításai az alábbiak szerint összegezhetőek.
A Felügyelőbizottság az értékelését az Igazgatóság beszámolója, a könyvvizsgáló jelentése és eseti
ellenőrzései alapján alakította ki. A Felügyelőbizottság és a Társaság Igazgatóságának együttműködése
megfelelő volt.
A Társaság legfontosabb feladata a 2013. üzleti évben sikeres működésének folytatása és ezáltal első
nyereséges évének elérése volt. A szervezeti racionalizálás, a hatékonyabb működés és a szigorú
költségkontroll azt eredményezte, hogy az igazgatási költségek 2013. év végéig jelentősen, 40
százalékkal csökkentek az előző évhez képest. A Biztosító meglévő rendszeres díjas
szerződésállománya már jelentős költségviselő képességgel rendelkezik, ezáltal képes volt fedezetet
teremteni a működési költségekre és az egyéb nem biztosítástechnikai tételekre is, sőt jelentős
pozitív eredményt termelt.
A Felügyelőbizottság működése során munkavállalói bejelentés nem érkezett az elnökhöz.
A Felügyelőbizottságnak a belső ellenőr előzetesen felállított munkaterv alapján negyedévente
jelentett. A testület a vonatkozó előterjesztéseket megtárgyalta és elfogadta.
A Felügyelőbizottság áttekintette, részletesen megtárgyalta a Társaság éves beszámolóit, és
figyelemmel a jelentésben foglaltakra, azokat a Társaság éves rendes közgyűlésének elfogadásra
ajánlja, az alábbiak szerint:


a Társaság 2013. évi magyar számviteli törvény szerinti éves beszámolóját, amelyben az
eszközök és források egyező végösszege 52 432 615,- ezer Ft, a mérleg szerint eredmény
410.470,- ezer forint nyereség,



valamint a Társaság nemzetközi számviteli standardok szerinti 2013. üzleti évre vonatkozó
konszolidált pénzügyi kimutatásait, amelyben az eszközök és források egyező végösszege
54 143 536 ezer forint, a teljes átfogó jövedelem pedig 518 642 ezer forint veszteség.

Budapest, 2014. március 17.
a Felügyelőbizottság nevében
Dr. Bayer József
az FB megbízott elnöke
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