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1. Údaje o audítorovi, ktorý vykonal overenie účtovnej závierky a správa audítora.
Účtovnú závierku dôchodkovej správcovskej spoločnosti AEGON, d.s.s., a.s. (ďalej len DSS) vykonala spoločnosť
Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Zochova 6 – 8, 811 00 Bratislava. Evidenčné číslo licencie je 257. Audítor
overil len účtovnú závierku spoločnosti.

2. Správa o finančnej situácii DSS.
1. Tabuľka s údajmi zo súvahy a z výkazu ziskov a strát DSS za rok 2005 a za rok 2004 (pozri prílohu č. 10).
2.	Tabuľka s údajmi zo súvahy a z výkazu ziskov a strát DSS za rok 2005 z konsolidovaných účtovných závierok – informácia je irelevantná z dôvodu, že spoločnosť nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku.
3. Prehľad o cudzích zdrojoch DSS a údaje o ich splatnosti za roky 2005 a 2004 (pozri prílohu č. 11).
4. Cenné papiere vydané DSS k 31. decembru 2005 a práva s ním spojené (pozri prílohu č. 12).
5.	Vymeniteľné dlhopisy vydané k 31. decembru 2005 – informáciu neposkytujeme z dôvodu, že spoločnosť k 31. 12. 2005
nevydala žiadne vymeniteľné dlhopisy.
6. Informácia o dôchodkových fondoch spravovaných DSS za roky 2005 a 2004 (pozri prílohu č. 13).
7. Informácia o plnení primeranosti vlastných zdrojov za roky 2005 a 2004 (pozri prílohu).
8.	Záruky poskytnuté DSS – informáciu neposkytujeme z dôvodu, že spoločnosť neposkytla žiadne záruky za úvery a pôžičky iným fyzickým a právnickým osobám z vlastného majetku za rok 2005.

3. Informácia a údaje o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii v roku 2006.
Očakávaná hospodárska a finančná situácia v roku 2006 je vyjadrená vo výkazoch Súvaha, Výkaz ziskov a strát obsiahnutých v prílohe.
Spoločnosť očakáva, že v každom momente bude plniť podmienku primeranosti vlastných zdrojov.
Spoločnosť očakáva, že k 31. 12. 2006 bude počet registrovaných sporiteľov oscilovať v intervale medzi 130 000 až
150 000, pričom dôchodková správcovská spoločnosť bude v troch dôchodkových fondoch spravovať aktíva približne vo
výške 1,7 až 1,9 mld. Sk.
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