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NEPRIKLAUSOMO AUDITO

(Autentiškas yra tekstas estų kalba)*

„Compensa Life Vienna Insurance Group SE“ akcininkui

Mes atlikome čia pridėtų konsoliduotų 
įmonės finansinių ataskaitų, kurias sudaro 20
tuomet pasibaigusių metų 
pokyčių, pinigų srautų ataskaitos
informacija, auditą.  

Vadovybės atsakomybė už 

Vadovybė atsakinga už šių 
Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, patvirtintus taikyti Europos Sąjungoje
vidaus kontrolės sistemas, kurios, vadovybės nuomone, yra būtinos 
parengimui be reikšmingų netikslumų, galinčių atsira

Auditoriaus atsakomybė

Mūsų pareiga – remiantis atlik
nuomonę. Auditą atlikome pagal Tarptautinius audito standartus. Šie standartai reikalauja, kad mes 
laikytumėmės profesinės etikos reikalavimų bei planuotume ir atliktume auditą taip, kad galėtume 
pagrįstai įsitikinti, jog finansin

Audito metu atliekamos procedūros, skirtos gauti audito įrodymus, patvirtinančius sumas ir 
atskleidimus finansinėse ataskaitose. Pasirinktos procedūros priklauso nuo auditoriaus profesinio
sprendimo bei reikšmingų netikslumų dėl apgaulės ar klaidos finansinėse ataskaitose rizikos 
įvertinimo. Įvertindamas šią riziką, auditorius atsižvelgia į bendrovės vidaus kontroles, susijusias su 
finansinių ataskaitų parengimu ir teisingu pateikimu tam, kad galėtų nustatyti tom
tinkamas audito procedūras, tačiau ne tam, kad pareikštų nuomonę apie bendrovės vidaus kontrolių 
efektyvumą. Audito metu taip pat įvertinamas taikytų apskaitos principų tinkamumas, vadovybės 
atliktų apskaitinių įvertinimų pagrįstumas bei be

Manome, kad gauti audito įrodymai suteikia pakankamą ir tinkamą pagrindą mūsų audito nuomonei. 
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NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA

(Autentiškas yra tekstas estų kalba)*

„Compensa Life Vienna Insurance Group SE“ akcininkui

Mes atlikome čia pridėtų konsoliduotų Compensa Life Vienna Insurance Group SE
finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2010 m. gruodžio 31 d. konsoliduota

tuomet pasibaigusių metų konsoliduotos pelno (nuostolių), bendrųjų pajamų
taskaitos bei apibendrinti reikšmingi apskaitos principai ir

Vadovybės atsakomybė už konsoliduotas finansines ataskaitas

Vadovybė atsakinga už šių konsoliduotų finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą 
Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, patvirtintus taikyti Europos Sąjungoje
vidaus kontrolės sistemas, kurios, vadovybės nuomone, yra būtinos konsoliduotų 
parengimui be reikšmingų netikslumų, galinčių atsirasti dėl apgaulės ar klaidos.

Auditoriaus atsakomybė

remiantis atliktu auditu, pareikšti apie šias konsoliduotas
nuomonę. Auditą atlikome pagal Tarptautinius audito standartus. Šie standartai reikalauja, kad mes 
laikytumėmės profesinės etikos reikalavimų bei planuotume ir atliktume auditą taip, kad galėtume 
pagrįstai įsitikinti, jog finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų netikslumų. 

Audito metu atliekamos procedūros, skirtos gauti audito įrodymus, patvirtinančius sumas ir 
atskleidimus finansinėse ataskaitose. Pasirinktos procedūros priklauso nuo auditoriaus profesinio

gų netikslumų dėl apgaulės ar klaidos finansinėse ataskaitose rizikos 
įvertinimo. Įvertindamas šią riziką, auditorius atsižvelgia į bendrovės vidaus kontroles, susijusias su 
finansinių ataskaitų parengimu ir teisingu pateikimu tam, kad galėtų nustatyti tom
tinkamas audito procedūras, tačiau ne tam, kad pareikštų nuomonę apie bendrovės vidaus kontrolių 
efektyvumą. Audito metu taip pat įvertinamas taikytų apskaitos principų tinkamumas, vadovybės 
atliktų apskaitinių įvertinimų pagrįstumas bei bendras finansinių ataskaitų pateikimas.

Manome, kad gauti audito įrodymai suteikia pakankamą ir tinkamą pagrindą mūsų audito nuomonei. 
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Insurance Group SE  ir jos dukterinės 
konsoliduota finansinės padėties ir 

bendrųjų pajamų, nuosavo kapitalo
bei apibendrinti reikšmingi apskaitos principai ir kita aiškinamoji

inansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal
Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, patvirtintus taikyti Europos Sąjungoje, bei už

konsoliduotų finansinių ataskaitų 
sti dėl apgaulės ar klaidos.

konsoliduotas finansines ataskaitas savo
nuomonę. Auditą atlikome pagal Tarptautinius audito standartus. Šie standartai reikalauja, kad mes 
laikytumėmės profesinės etikos reikalavimų bei planuotume ir atliktume auditą taip, kad galėtume 

ėse ataskaitose nėra reikšmingų netikslumų. 

Audito metu atliekamos procedūros, skirtos gauti audito įrodymus, patvirtinančius sumas ir 
atskleidimus finansinėse ataskaitose. Pasirinktos procedūros priklauso nuo auditoriaus profesinio

gų netikslumų dėl apgaulės ar klaidos finansinėse ataskaitose rizikos 
įvertinimo. Įvertindamas šią riziką, auditorius atsižvelgia į bendrovės vidaus kontroles, susijusias su 
finansinių ataskaitų parengimu ir teisingu pateikimu tam, kad galėtų nustatyti tomis aplinkybėmis 
tinkamas audito procedūras, tačiau ne tam, kad pareikštų nuomonę apie bendrovės vidaus kontrolių 
efektyvumą. Audito metu taip pat įvertinamas taikytų apskaitos principų tinkamumas, vadovybės 

ndras finansinių ataskaitų pateikimas.

Manome, kad gauti audito įrodymai suteikia pakankamą ir tinkamą pagrindą mūsų audito nuomonei. 



Nuomonė 

Mūsų nuomone, Finansinės ataskaitos pateikia tikrą ir teisingą 
Group SE ir jos dukterinės įmonės
metų jų veiklos rezultatų ir pinigų srautų vaizdą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės 
standartus, patvirtintus taikyti Europos Sąjungoje.

AS „PricewaterhouseCoopers” vardu

/Parašas/

Tiit Raimla
Auditoriaus pažymėjimo Nr.

2011 m. kovo 16 d.

* Šio dokumento autentiškas tekstas yra estų kalba, pridedamas 

imtasi visų reikiamų priemonių vertimo tikslumui užtikrinti. Tačiau teksto aiškinimo, komentavimo atvejais, 

turi būti vadovaujamasi estų kalba parengtu dokumentu.

Mūsų nuomone, Finansinės ataskaitos pateikia tikrą ir teisingą Compensa Life Vienna Insurance
ir jos dukterinės įmonės 2010 m. gruodžio 31 d. finansinės padėties bei tuomet pasibaigusių 

metų jų veiklos rezultatų ir pinigų srautų vaizdą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės 
standartus, patvirtintus taikyti Europos Sąjungoje.

PricewaterhouseCoopers” vardu

Auditoriaus pažymėjimo Nr.000287

Auditoriaus pažymėjimo Nr.

Šio dokumento autentiškas tekstas yra estų kalba, pridedamas dokumentas yra vertimas iš anglų kalbos. Buvo 

imtasi visų reikiamų priemonių vertimo tikslumui užtikrinti. Tačiau teksto aiškinimo, komentavimo atvejais, 

turi būti vadovaujamasi estų kalba parengtu dokumentu.

Compensa Life Vienna Insurance
m. gruodžio 31 d. finansinės padėties bei tuomet pasibaigusių 

metų jų veiklos rezultatų ir pinigų srautų vaizdą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės 

/Parašas/

Stan Nahkor
Auditoriaus pažymėjimo Nr.000508

dokumentas yra vertimas iš anglų kalbos. Buvo 

imtasi visų reikiamų priemonių vertimo tikslumui užtikrinti. Tačiau teksto aiškinimo, komentavimo atvejais, 


