CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Felügyelőbizottságának jelentése a
magyar számviteli törvény szerinti éves beszámolóról, valamint az
EU által befogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok
alapján készített, konszolidált pénzügyi kimutatásokról (EU IFRS)

A Felügyelőbizottság 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 (EU 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 2012. évben az üzleti tervben meghatározott célok végrehajtása
volt. Ennek érdekében az egész magyar biztosítási piacot negatívan érintő pénzügyi-gazdasági válságra
válaszul végrehajtott költségracionalizálással jelentősen csökkentette az igazgatási költségeket,
valamint kamatozó részvények kibocsátásával megvalósuló zártkörű tőkeemeléssel növelte forrásait.
Továbbá a befektetéshez kötött életbiztosítások értékesítése mellett egyre nagyobb hangsúlyt kapott
a tevékenység diverzifikációja, a hagyományos életbiztosítási és egészségbiztosítási portfolió növelése,
erősödött az általános biztosítással foglalkozó leányvállalat szerepének erősítése.
A Felügyelőbizottság véleménye szerint ezeket a feladatokat a Társaság csak részben és késve
teljesítette. Az életbiztosítások területén az új szerzésben tapasztalt nagymértékű, a piaci átlagot
meghaladó visszaesésben fontos szerepet játszott, hogy a management a piaci változásokra nem
mindig tudott megfelelő választ adni. A tőkeemelésre részben a nem kellően takarékos
költséggazdálkodása miatt lett feltétlenül szükség.
A Felügyelőbizottság kiemelt figyelmet fordított a Társaságnál, az év harmadik negyedévében zajló
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (továbbiakban: „Felügyelet”) hároméves átfogó
vizsgálatra. A Felügyelet H-JÉ-II-B-23/2013. számú, 2013. március 8. napján kézhez vett határozatával
kötelezte a Társaságot 5.000.000,- Ft felügyeleti bírság, és 3.000.000,- Ft fogyasztóvédelmi bírság
megfizetésére, valamint a kötelezésekben foglaltak teljesítését 2013. június 30. napjáig kell a
Felügyeletnek igazolni.
A Felügyelőbizottság szerint a PSZÁF jelentéséből is kitűnik, hogy a Társaság vezetése számos ponton
nem felel meg az elvártaknak. E megállapítások, valamint a Budapesti Értéktőzsde Felelős
Vállalatirányítási Ajánlásai alapján a Felügyelőbizottság több javaslatot tett a Társaság Igazgatóságának
a vállalatirányítás fejlesztésére vonatkozóan, amelyeket az Igazgatóság csak részben fogadott el és
valósított meg. Így a Felügyelőbizottság véleménye szerint a vezetés jelenlegi szerkezete továbbra is
jelentős kockázatokat hordoz.
A Felügyelőbizottság működése során munkavállalói bejelentés nem érkezett az elnökhöz.
A Felügyelőbizottságnak a belső ellenőrzés vezetője, előzetesen felállított munkaterv alapján,
negyedévente jelentett. A testület a vonatkozó előterjesztéseket megtárgyalta és elfogadta. Ezek
alapján a Felügyelőbizottság úgy ítéli meg, hogy a Társaság működése során olyan szabálytalanságok is
történtek, amelyek a vezetés nem kellően megalapozott és körültekintő döntéseinek
következményei.
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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 magyar számviteli törvény szerinti éves beszámolóját, amelyben az eszközök és
források egyező végösszege 49.407.680 ezer Ft, a mérleg szerint eredmény 2.167.605 ezer
forint veszteség,
valamint a Társaság EU által befogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok alapján
készített, konszolidált pénzügyi kimutatásait (EU IFRS), amelyben az eszközök és források
egyező végösszege 49.934.960 ezer forint, az adózott eredmény pedig 2.723.554 ezer forint
veszteség.

Budapest, 2013. március 14.

a Felügyelőbizottság nevében
Járai Zsigmond
elnök
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