
Független Könyvvizsgálói Jelentés  

Az Aegon Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Önkéntes Ágazat  
Tagjai részre  

Elvégeztük az Aegon Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Önkéntes Ágazat 2006. december 31-i fordulónapra 
elkészített mérlegének 

 
melyben az eszközök és források egyez végösszege 55.298.862 eFt, a m ködés mérleg szerinti 

eredménye 38.052 eFt veszteség -, valamint a 2006. évre vonatkozó eredménykimutatásának és kiegészít mellékletének 
vizsgálatát, melyeket a vizsgált szervezet 2006. évi éves beszámolója tartalmaz. Az éves beszámoló elkészítése az ügyvezetés 
felel ssége. A könyvvizsgáló felel ssége az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint az 
üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélése.  

Az Aegon Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Önkéntes Ágazat 2005. évi éves beszámolójáról 2006. április14-én 
korlátozás nélküli véleményt bocsátottunk ki.  

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes 

 

törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése 
révén elegend és megfelel bizonyítékot kell szerezni arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. 
A könyvvizsgálat magában foglalja az éves beszámoló tényszámait alátámasztó bizonylatok mintavételen alapuló vizsgálatát, 
emellett tartalmazza az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint az éves 
beszámoló bemutatásának értékelését. Meggy z désünk, hogy munkánk megfelel alapot nyújt a független könyvvizsgálói 
jelentés kiadásához.  

A könyvvizsgálat során az Aegon Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Önkéntes Ágazat éves beszámolóját, 
annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes magyar nemzeti könyvvizsgálati 
standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegend és megfelel bizonyosságot szereztük arról, hogy az 
éves beszámolót a magyar számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon alkalmazott általános számviteli elvek szerint 
készítették el. Véleményünk szerint az éves beszámoló az Aegon Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Önkéntes 
Ágazat 2006. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetér l megbízható és valós képet ad. Az üzleti 
jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van.  

Budapest, 2007. április 24.  
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