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Fiiggetlen konyvvizsg:iloi jelentes

Az Allianz Hungaria Nyugdijpenztar kiildottkozgyiilesenek
Az eves penzt:iri beszamolorol kesziilt jelentes

ElvegeztUk az Allianz Hungaria Nyugdijpenztar (tovabbiakban ,,a Nyugdijpenztar") mellekelt 2014. evi eves
penztari beszamol6janak a konyvvizsgalatat, amely eves penztari beszamo16 a 2014. december 31-i fordul6napra
elkeszitett merlegb61 - melyben az eszkozok es forrasok egyez6 vegosszege 159.653.876 E Ft -, es az ezen
id6ponttal vegz6d6 evre vonatkoz6 eredmenykimutatasb61 - melyben a miikodes es kiegeszito vallalkozasi
tevekenyseg merleg szerinti eredmenye 71.959 E Ft veszteseg, a fedezeti celtartalek kepzes 25.196.407 E Ft, a
likviditasi es kockazati celtartalek kepzes pedig 23.698 E Ft-, valamint a szamviteli politika meghataroz6 elemeit
es az egyeb magyarciz6 informaci6kat tartalmaz6 kiegeszit6 mellekletb61 all.
A ve=etesfele/6ssege a= eves pen=tari bes=amol6ert
A vezetes felel6s ennek az eves penztari beszamo16nak a magyar szamviteli torvenyben foglaltakkal osszhangban
torten6 elkesziteseert es val6s bemutatasaert, valamint az olyan bels6 kontrollokert, amelyeket a vezetes
szilksegesnek tart ahhoz, hogy lehet6ve valjon az akcir csalasb61, akar hibab61 ered6 lenyeges hibas allitasokt61
mentes eves penztari beszamol6 elkeszitese.
A konyvvi=sga/6 felelossege
A mi felel6ssegilnk ennek az eves penztari beszamol6nak a velemenyezese konyvvizsgalatunk alapjan.
Konyvvizsgalatunkat a magyar Nemzeti Konyvvizsgalati Standardokkal es a konyvvizsgalatra vonatkoz6 Magyarorszagon ervenyes - torvenyekkel es egyeb jogszabalyokkal osszhangban hajtottuk vegre. Ezek a
standardok megkovetelik, hogy megfeleljiink az etikai kovetelmenyeknek, valamint hogy a konyvvizsgalatot ugy
tervezzilk meg es hajtsuk vegre, hogy kell6 bizonyossagot szerezzilnk arr61, hogy az eves penztari beszamo16
mentes-e a lenyeges hibas allitasokt61.
A konyvvizsgalat magaban foglalja olyan eljarasok vegrehajtascit, amelyek celja konyvvizsgalati bizonyitekot
szerezni az eves penztari beszamol6ban szerep16 osszegekr61 es kozzetetelekr61. A kivalasztott eljarasok beleertve az eves penztari beszamol6 akar csalasb61, akar hibab61 ered6, lenyeges hibas allftasai kockcizatainak
felmereset is - a mi megitelesilnkt61 ftiggnek. A kockazatok ilyen felmeresekor az eves penztari beszamo16
gazdalkod6 egyseg altali elkeszitese es va16s bemutatasa szempontjab61 relevans belso kontrollt azert merlegeljiik,
hogy olyan konyvvizsgalati eljarasokat tervezziink meg, amelyek az adott koriilmenyek kozott megfeleloek, de
nem azert, hogy a gazdalkod6 egyseg belso kontrolljanak hatekonysagara vonatkoz6an velemenyt mondjunk. A
konyvvizsgalat magaban foglalja tovabba az alkalmazott szamviteli politikak megfelelosegenek es a vezetes altal
keszitett szamviteli becslesek esszeriisegenek, valamint az eves penztari beszamo16 atfog6 prezentalasanak
ertekeleset.
Meggy6z6desilnk, hogy a megszerzett konyvvizsgalati bizonyitek elegendo es megfelelo alapot nyujt
konyvvizsgal6i velemenyilnk megadasahoz.
lelemeny
Velemenyilnk szerint az eves penztari beszamol6 megbizhat6 es va16s kepet ad az Allianz Hungaria
Nyugdijpenztar 2014. december 31-en fennall6 vagyoni es penzilgyi helyzeterol, valamint az ezen idoponttal
vegz6d6 evre vonatkoz6 jovedelmi helyzeter61 a magyar szamviteli torvenyben foglaltakkal osszhangban.
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Az iizleti jelentesrol kesziilt jelentes
Elvegeztiik az Allianz Hungaria Nyugdijpenztar mellekelt 2014. evi iizleti jelentesenek a vizsgalatat.
A vezetes felelos az iizleti jelentesnek a magyar szamviteli torvenyben foglaltakkal osszhangban torteno
elkesziteseert. A mi felelossegiink ezen Uzleti jelentes es az ugyanazon iizleti evre vonatkoz6 eves penztari
beszamol6 osszhangjanak megitelese. Az iizleti jelentessel kapcsolatos munkank az Uzleti jelentes es az eves
penztari beszamol6 osszhangjanak megitelesere korlatoz6dott es nem tartalmazta egyeb, a Nyugdijpenztar nem
auditalt szamviteli nyilvantartasaib61 levezetett informaci6k attekinteset.
Velemenyiink szerint az Allianz Hungaria Nyugdijpenztar 2014. evi iizleti jelentese az Allianz Hungaria
Nyugdijpenztar 2014. evi eves penztari beszamo16janak adataival osszhangban van.

Budapest, 2015. marcius 31.
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