Küldöttközgyűlés a Gyöngyháznál
A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár május 27-én megtartotta évi rendes
küldöttközgyűlését. Első napirendi pontként a pénztár vezetése beszámolt az
előző év működéséről. Balogh László, az Igazgatótanács elnöke elmondta,
hogy a pénztár 2018-ban a tervezett működési költségeken belül maradt és
közel 11 millió forintos pozitív eredményt ért el. A pénztár taglétszáma
stabilnak mondható, 7 700 fő körül mozog az utóbbi években. A
Gyöngyháznál örvendetesen alacsony a nemfizető tagok aránya, a tagság 18%át teszik ki mindössze a közel 50%-os nyugdíjpénztári átlaghoz képest.
A tavalyi évben a pénztári szektor egésze negatív hozamot volt kénytelen
elszenvedni, így pénztárunkat is sújtotta a hozameredmény. Az elnök kiemelte,
hogy a nyugdíjcélú megtakarításokra hosszú távú befektetésként kell tekinteni,
és a pénztár reálhozama az elmúlt 5, 10, 15 évet tekintve pozitív értéket mutat.
2018-ban három új vagyonkezelővel folytatta a pénztár a munkát.
Vagyonkezelőink előre vetítették a befektetési piac várható negatív hatásait,
így a IV. negyedévtől új befektetési politikát fogadott el az Igazgatótanács.
A tavalyi évben lejárt az öt éves mandátuma mind a küldötteknek, mind a
vezető tisztségviselőknek. Az ősz folyamán 29 küldött és pótküldöttjeik,
valamint a vezető tisztségviselők megválasztása zajlott le. Az Igazgatótanács
és az Ellenőrző Bizottság létszáma a korábbi 7-7 főről 5-5 főre csökkent.
A 2018. évben az MNB átfogó vizsgálatot tartott a pénztárnál. A Felügyelet
határozata örömünkre intézkedés nélkül zárta le a vizsgálatot. Fontos esemény
volt pénztárunk életében, hogy ősszel új irodába költöztünk, így új
környezetben fogadjuk pénztártagjainkat.
A küldöttközgyűlés egyhangúlag elfogadta a beterjesztett 2018. évi
beszámolót, mely a könyvvizsgáló szerint megbízható és valós képet nyújt a
pénztár 2018. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi
helyzetéről.
Alapszabályunk módosítása jogszabályi változásokhoz történő igazítást
tartalmazott, a küldöttközgyűlés egyhangúlag elfogadta azokat.
A Jáborcsik és Társa Kft.-vel korrekt együttműködés alakult ki az elmúlt
években. Könyvvizsgáló asszony szakmai tapasztalatával folyamatosan segíti a
pénztár működését. A törvényi lehetőségeket kihasználva, a küldöttközgyűlés
jóváhagyásával még egy évre megújításra került a cég szerződése.
Az MNB Felügyelete folyamatos felügyelés keretében áttekintette a
Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár a 2018. május 24-én megtartott
küldöttközgyűlésének beküldött anyagát. A Felügyelet a beküldött
dokumentumok alapján tett megállapításairól írásban tájékoztatta a pénztárat.
A kért pótlásokat eljuttattuk a Felügyelet számára.
A küldöttközgyűlés utolsó napirendjeként a pénztár négy vagyonkezelőjének
munkatársai elemezték az elmúlt év teljesítményét, a 2019. évre várható piaci
tendenciákat és a várható hozamokat.
Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár

