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SAĪSINĀTIE FINANŠU PĀRSKATI, KAS SAGATAVOTI, BALSTOTIES UZ 
PILNAAPJOMA REVIDĒTAJIEM FINANŠU PĀRSKATIEM PAR 2021. GADU 
Konsolidētie finanšu pārskati 
 
Compensa Life Vienna Insurance Group SE konsolidētais peļņas un zaudējumu 
aprēķins 
 

(Eiro) 
 

Piezīme 
 

2021 
 

2020 

Bruto parakstītās prēmijas 4 102,551,515 88,353,673 
Pārapdrošinātāja daļa parakstītajās prēmijās 4 -3,463,000 -3,164,573 
Neto nopelnītās apdrošināšanas prēmijas 99,088,516 85,189,100 

   

Komisijas naudas ienākumi 12,882,699 9,188,638 
   

Neto ienākumi no ieguldījumiem 5 5,641,647 5,587,740 
Neto peļņa no ieguldījumu realizācijas 6 1,173,359 76,103 
Patiesajā vērtībā novērtēto ieguldījumu ar atspoguļojumu peļņā vai 
zaudējumos neto vērtības izmaiņas 

7 18,712,630 5,178,807 

Pārējie saimnieciskās darbības ienākumi 8 2,544,886 2,539,623 
Kopā ienākumi 7 140,043,736 107,760,010 

   

Izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības un prasības un izmaiņas 
saistībās 

-92,927,885 -76,817,360 

Izmaiņas atlīdzību rezervēs un atlīdzību noregulēšanas izdevumi -2,893,337 -1,702,161 
Pārapdrošinātāju daļa atlīdzībās 1,237,357 882,401 
Neto apdrošināšanas atlīdzības un prasības 9 -94,583,866 -77,637,120 

   

Izmaiņas tirgum piesaistīto ieguldījumu līgumu finanšu saistību 
patiesajā vērtībā 

9 -11,067,886 -3,452,872 

   

Izmaiņas ieguldījumu līgumu finanšu saistībās                                     29 -1,163,055 -923,289 
   

Klientu piesaistes izdevumi -18,785,883 -15,554,062 
Administratīvie izdevumi 11 -5,832,176 -5,120,663 
Pārējie ieguldījumu izdevumi -578,551 -444,614 
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi -592,611 -627,717 
Kopā izdevumi 12 -25,789,221 -21,747,057 

   

Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa 7,439,709 3,999,672 
Uzņēmumu ienākuma nodokļa izdevumi -419,136 -614,411 
Pārskata gada neto peļņa 7,020,572 3,385,261 

 
 
 
 
 
 
Pilna apjoma finanšu pārskati ir pieejami Sabiedrības birojā 
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Compensa Life Vienna Insurance Group SE konsolidētais apvienoto ienākumu 
pārskats 
 
 

(Eiro)                                                                                                                    Piezīme 
 

2021 
 

2020 

Pārskata gada neto peļņa 7,020,572 3,385,260 
Pārējie apvienotie ienākumi, kas pēc tam var tikt pārklasificēti uz 
peļņas vai zaudējumu pārskatu 

  

Neto peļņa/zaudējumi no pārdošanai pieejamiem 
finanšu aktīviem, ieskaitot -9,623,612 5,355,335 

- pārcelts uz peļņas vai zaudējumu aprēķinu pārdošanas/izpirkšanas 
 rezultātā 

-1,604,338 -210,710 

- peļņa/zaudējumi patiesās vērtības izmaiņu rezultātā -8,019,274 5,566,045 

Pārējie apvienotie pārskata gada ienākumi/ izdevumi kopā -9,623,612 5,355,335 

APVIENOTIE PĀRSKATA GADA IENĀKUMI KOPĀ -2,603,040 8,740,595 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pilna apjoma finanšu pārskati ir pieejami Sabiedrības birojā
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Compensa Life Vienna Insurance Group SE konsolidētā bilance 
 

(Eiro) 

31. decembrī 

 
Piezīme 

 
31.12.2021 

 
31.12.2020 

AKTĪVI    

Pamatlīdzekļi 15 867,924 916,806 
Nemateriālie ieguldījumi 16 4,415,002 4,460,279 
Lietošanas tiesību aktīvi 17 1,203,415 1,097,864 
Atliktie klientu piesaistīšanas izdevumi 18 2,193,505 2,901,523 
Ieguldījumu īpašumi 19 2,091,133 2,091,133 
Ieguldījumi    
 Ieguldījumi asociētajās un meitas sabiedrībās  1,746,245 0 
 Patiesajā vērtībā novērtētās akcijas un fondu     
vienības ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos 

20 189,578,703 139,089,170 

 Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi 21 68,623,632 67,275,249 
 Pārdošanai pieejamie finanšu ieguldījumi 22 174,171,272 183,480,720 
 Kredīti un debitoru parādi 23 27,323,545 19,990,574 

  Kopā ieguldījumi  461,443,397 409,835,713 

  Atliktā nodokļa aktīvs 34 
40,671 32,991 

  Citi debitori 25 
1,035,942 756,802 

Nauda un tās ekvivalenti 24 
28,557,848 23,523,373 

KOPĀ AKTĪVI 
 

501,848,837 445,616,484 
    

  PAŠU KAPITĀLS    

Pamatkapitāls 27 11,604,000 11,604,000 
Akciju emisijas uzcenojums 27 9,465,795 9,465,795 
Likumā noteiktās rezerves 27 

1,160,400 1,160,400 
Pārējās rezerves 27 

10,602,982 20,226,594 
Nesadalītā peļņa  

13,546,565 9,025,993 
  Kopā pašu kapitāls  46,379,742 51,482,782 

SAISTĪBAS 
 

  

Pārapdrošināšanas līgumu saistības 27 27,638 21,259 

Apdrošināšanas līgumu saistības 28 
295,433,945 263,577,149 

Tirgum piesaistīto ieguldījumu līgumu finanšu saistības 29 
99,310,323 70,859,756 

Ieguldījumu līgumu finanšu saistības 29 53,825,932 53,603,566 
Pārējās saistības 30,31 6,871,257 6,071,972 

  Kopā saistības  455,469,095 394,133,702 

KOPĀ PAŠU KAPITĀLS UN SAISTĪBAS 
 

501,848,837 445,616,484 

 Pilnā apjoma finanšu pārskati ir pieejami Sabiedrības birojā 
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Compensa Life Vienna Insurance Group SE konsolidētais naudas plūsmas 
pārskats 
 

(Eiro) 
 
Piezīme 

 
2021 

 
2020 

PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA    

Saņemtās apdrošināšanas prēmijas  94,472,301 89,064,985 
Ieguldījumu līgumu ienākumi  40,186,674 27,604,626 
Apdrošināšanas atlīdzības un apmierinātās prasības  -55,545,859 -35,843,534 
Finanšu saistību apmaksa  -12,229,586 -5,357,782 
Samaksātās pārapdrošināšanas prēmijas atlīdzības un komisijas 
neto 

 -492,435 -494,613 

Saimnieciskās darbības izdevumi  -26,724,203 -21,897,505 
Noma  -350,223 -424,949 
Pārējie ienākumi un izdevumi  895,043 1,097,433 
Neto naudas plūsma no darījumiem ar akcijām un fondu vienībām  -42,412,638 -27,590,675 
Saņemtās dividendes  762,585 600,781 
Neto naudas plūsma no darījumiem ar parāda vērtspapīriem un 
noguldījumiem 

 8,147,053 -17,312,263 

Saņemtie procenti  5,602,828 5,304,483 
Aktīvu pārvaldīšanas pakalpojumu izdevumi  -321,018 -240,897 

PAMATDARBĪBAS NETO NAUDAS PLŪSMA 
 

11,990,522 14,510,089 

    

IEGULDĪJUMU DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA    

Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde un 
pārdošana 

 -317,685 -481,637 

Izsniegtie aizdevumi  -7,761,905 0 
Izsniegto aizdevumu apmaksa  3,361,297 1,222,499 
Procentu ienākumi no ieguldījumiem  265,420 290,078 

IEGULDĪJUMU DARBĪBAS NETO NAUDAS PLŪSMA 
 

-4,452,873 1,030,940 
    

FINANŠU DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA    

Izmaksātās dividendes  -2,500,000 -2,500,000 

FINANŠU DARBĪBAS NETO NAUDAS PLŪSMA 
 

-2,500,000 -2,500,000 
    

NETO NAUDAS PLŪSMA 
 

5,037,649 13,041,029 
    

NAUDA UN TĀS EKVIVALENTI PĀRSKATA GADA SĀKUMĀ  23,523,535 10,489,453 
Naudas un tās ekvivalentu pieaugums  5,037,649 13,041,029 
Valūtu kursu izmaiņu ietekme  -3,336 -7,109 

NAUDA UN TĀS EKVIVALENTI PĀRSKATA GADA BEIGĀS 
 

28,557,849 23,523,373 
 
 
Pilna apjoma finanšu pārskati ir pieejami Sabiedrības birojā 
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Compensa Life Vienna Insurance Group SE konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu 
pārskats 

 
(Eiro) Pamatkapitāls Akciju 

emisijas 
uzcenojums 

Rezerves 
kapitāls 

Pārējās 
rezerves 

Nesadalītā 
peļņa 

KOPĀ 

BILANCE 2019. GADA 
31. DECEMBRĪ 11,604,000 9,465,795 1,053,967 14,871,259 8,247,165 45,242,185 

Darījumi ar akcionāru  

Peļņas sadale un 
pārskaitījumi uz rezerves 
kapitālu 
 

0 0 106,433 0 -2,606,433 -2,500,000 

Kopā darījumi ar 
akcionāru 0 0 106,433 0 -2,606,433 -2,500,000 

Pārējie apvienotie ienākumi  

Izmaiņas pārējās rezervēs 0 0 0 5,355,335 0 5,355,335 

Kopā pārējie apvienotie 
ienākumi 0 0 0 5,355,335 0 5,355,335 

Pārskata gada peļņa 0 0 0 0 3,385,260 3,385,260 
Kopā apvienotie pārskata 
gada ienākumi 0 0 0 5,355,335 3,385,260 8,740,595 

BILANCE 2020. GADA 
31. DECEMBRĪ 11,604,000 9,465,795 1,160,400 20,226,594 9,025,993 51,482,782 

Darījumi ar akcionāru  

Peļņas sadale 0 0 0 0 -2,500,000 -2,500,000 
Kopā darījumi ar 
akcionāru 0 0 0 0 -2,500,000 -2,500,000 

Pārējie apvienotie ienākumi  

Izmaiņas pārējās rezervēs   0 -9 623 612 0 -9,623,612 
Kopā pārējie apvienotie 
ienākumi 0 0 0 -9,623,612 0 -9,623,612 

Pārskata gada peļņa 0 0 0 0 7,020,572 7,020,572 
Kopā apvienotie pārskata 
gada izdevumi 0 0 0 -9,623,612 7,020,572 -2,603,040 

BILANCE 2021. GADA 
31. DECEMBRĪ 11,604,000 9,465,795 1,160,400 10,602,982 13,546,565 46,379,742 

 

 
Pilna apjoma finanšu pārskati ir pieejami Sabiedrības birojā 
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Neatkarīgu revidentu ziņojums 

(tulkojums no oriģināla igauņu 
valodā) 

 

Compensa Life Vienna Insurance Group SE akcionāram  

ZZiiņņoojjuummss  ppaarr  kkoonnssoolliiddēēttoo  ffiinnaannššuu  ppāārrsskkaattuu  rreevvīīzziijjuu    

AAttzziinnuummss  

Esam veikuši Compensa Life Vienna Insurance Group SE (“Koncerns”) konsolidēto finanšu pārskatu, kas 
ietver konsolidēto bilanci 2021. gada 31. decembrī, konsolidēto ienākumu pārskatu, konsolidēto 
visaptverošo ienākumu pārskatu, konsolidēto naudas plūsmas pārskatu un konsolidēto pašu kapitāla 
izmaiņu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2021. gada 31. decembrī, kā arī pielikumu ar būtiskāko 
grāmatvedības uzskaites politiku aprakstu un citu paskaidrojošu informāciju, revīziju. 

Mūsuprāt, no 11. līdz 65. lapai uzrādītie konsolidētie finanšu pārskati visos būtiskajos aspektos sniedz 
skaidru un patiesu priekšstatu par Koncerna konsolidēto finanšu stāvokli 2021. gada 31. decembrī un par 
tā darbības konsolidētajiem finanšu rezultātiem un konsolidēto naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2021. 
gada 31. decembrī, saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu 
standartiem. 

AAttzziinnuummaa  ppaammaattoojjuummss  

Revīzija tika veikta saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem (Igaunija).  Šajos standartos noteiktie 
mūsu pienākumi ir aprakstīti ziņojuma sadaļā Revidenta atbildība par konsolidēto finanšu pārskatu revīziju. 
Mēs esam neatkarīgi no Koncerna saskaņā ar Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (Igaunija) prasībām 
(ieskaitot neatkarības standartus), un mēs esam ievērojuši arī pārējos noteiktos pienākumus saskaņā ar šīm 
profesionālās ētikas prasībām. Mēs uzskatām, ka iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekošu un atbilstošu 
pamatojumu mūsu atzinumam. 

GGaallvveenniiee  rreevvīīzziijjaass  jjaauuttāājjuummii  

Galvenie revīzijas jautājumi ir tādi jautājumi, kas saskaņā ar mūsu profesionālo spriedumu ir visbūtiskākie, 
veicot pārskata perioda konsolidēto finanšu pārskatu revīziju. Šie jautājumi kopumā tika apskatīti 
konsolidēto finanšu pārskatu revīzijas kontekstā, kā arī, veidojot atzinumu par šiem pārskatiem, tāpēc 
atsevišķu atzinumu par šiem jautājumiem mēs neizsakām. 

 

DDzzīīvvīībbaass  aappddrrooššiinnāāššaannaass  uuzzkkrrāājjuummuu  nnoovvēērrttēējjuummss  uunn  ppiillnnīīgguummss  
Dzīvības apdrošināšanas uzkrājumu bruto uzskaites vērtība 2021. gada 31. decembrī bija EUR 289, 766 
tūkstoši. 

Atsauce uz konsolidētajiem finanšu pārskatiem: 1. piezīmes 15. apakšpunkts (grāmatvedības uzskaites 
politikas), 2. piezīmes 2. apakšpunkts (saistību atbilstības tests), 3. piezīme (riska pārvaldība) un 28. 
piezīme (Apdrošināšanas līgumu saistības). 
GGaallvveennaaiiss  rreevvīīzziijjaass  jjaauuttāājjuummss  KKāā  jjaauuttāājjuummss  ttiikkaa  aappsskkaattīīttss  rreevvīīzziijjaass  pprroocceessāā  
Dzīvības apdrošināšanas uzkrājumi EUR 289, 766 
tūkstošu apmērā veido 64% no Koncerna kopējām 
saistībām 2021. gada 31. decembrī. 

Uzkrājums ir atzīts ar mērķi segt nākotnes 
apdrošināšanas kompensācijas, kas izriet no 
Koncerna noslēgtajiem dzīvības apdrošināšanas 

Dzīvības apdrošināšanas uzkrājumu revīziju mēs 
veicām sadarbībā ar aktuāriem. Ar piesaistīto 
aktuāru palīdzību mēs, cita starpā, veicām šādas 
procedūras: 

• novērtējām, vai vadības izmantotās uzkrājumu 
aprēķināšanas metodes ir atbilstošas un  
 

 
KPMG Baltics OU, Igaunijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību un KPMG neatkarīgu dalībfirmu, kuras saistītas ar Šveices 
uzņēmumu KPMG International Cooperative (KPMG International), 
tīkla dalībfirma. Reģ.nr. 10096082.
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līgumiem, un tā apmērs ir koriģēts, ņemot vērā 
riska prēmijas, izmaksas, procentus un papildu 
labumus (līdzdalība peļņā), kas uzkrāti līguma 
ietvaros. Lai novērtētu izveidoto uzkrājumu 
pietiekamību, Koncerns veic saistību atbilstības 
testu. 2021. gada 31. decembrī šī testa rezultātā 
tika atzīti papildu uzkrājumi EUR 8, 489 tūkstoši 
apmērā. 

Lai aprēķinātu dzīvības apdrošināšanas uzkrājumu 
apjomu un veiktu saistību atbilstības testu, tiek 
izmantoti aktuāra modeļi. 

Šo jomu esam noteikuši kā galveno revīzijas 
jautājumu, jo dzīvības apdrošināšanas uzkrājumu 
vērtība ir jutīga pret tādiem galvenajiem 
pieņēmumiem kā diskonta likme, mirstība, ar 
līgumu saistītās izmaksas un polišu laušanas 
rādītājs. Rezultātu var būtiski ietekmēt pat 
salīdzinoši nelielas izmaiņas pieņēmumos. Turklāt 
tirgū šie pieņēmumi lielākoties nav novērojami, 
tādējādi tie ir pakļauti nenoteiktībai un 
spriedumam. 

Par galveno revīzijas jautājumu mēs esam 
noteikuši arī Koncerna izmantoto datu pilnīgumu un 
kvalitāti. 

saskaņā ar finanšu pārskatu sagatavošanas 
ietvaru; 

• novērtējām, kā vadība iegūst galvenos 
pieņēmumus, un vai šīs metodes ir atbilstošas; 

• salīdzinājām galvenos pieņēmumus ar publiski 
pieejamiem datiem (piemēram, bezriska 
procentu likme, statistikas iestāžu publicētā 
informācija par mirstības rādītājiem) un 
vēsturisko informāciju; 

• pārbaudījām, vai IT vides galvenās kontroles ir 
efektīvas; 

• veicām alternatīvus uzkrājumu aprēķinus 
atlasītām apdrošināšanas kategorijām, 
sagatavojot savas prognozes par uzkrājumu 
apjomu gada beigās, ņemot vērā iepriekšējā 
gada uzkrājumus un faktisko biznesa attīstību; 

• veicām detalizētu izlases pārbaudi, lai 
salīdzinātu, vai datubāzē pieejamā informācija 
atbilst apdrošināšanas līgumos esošajai 
informācijai; 

• novērtējām datu pilnīgumu, salīdzinot tos ar 
informāciju, kas iegūta no Koncerna 
datubāzēm; 

• novērtējām, vai konsolidētajos finanšu 
pārskatos ietvertā informācija (tai skaitā 
attiecībā uz aplēšu rezultātu jutīgumu pret 
piemērotajiem galvenajiem pieņēmumiem) ir 
pietiekama un atbilstoša. 

 
CCiittaa  iinnffoorrmmāācciijjaa  

Par citu informāciju atbild vadība. Cita informācija ietver vadības ziņojumu, bet neietver konsolidētos 
finanšu pārskatus un mūsu revidentu ziņojumu par tiem. 

Mūsu atzinums par konsolidētajiem finanšu pārskatiem neattiecas uz citu informāciju, un par to mēs 
neizsakām nekāda cita veida apliecinājumu. 

Saistībā ar konsolidēto finanšu pārskatu revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar citu informāciju un, to darot, 
izvērtēt, vai šī cita informācija būtiski neatšķiras no konsolidēto finanšu pārskatu informācijas vai no mūsu 
zināšanām, kuras mēs ieguvām revīzijas gaitā, un vai tā nesatur cita veida būtiskas neatbilstības. Papildus 
tam mūsu pienākums ir noteikt, vai Vadības ziņojumā ietvertā informācija ir sagatavota saskaņā ar tā 
sagatavošanu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām. 

Ja, balstoties uz veikto darbu, mēs secinām, ka citā informācijā ir būtiskas neatbilstības, mūsu pienākums 
ir ziņot par šo apstākli. Mūsu uzmanības lokā nav nākuši apstākļi, par kuriem būtu jāziņo, un mēs paziņojām, 
ka vadības ziņojumā ietvertā informācija visos būtiskajos aspektos atbilst konsolidētajiem finanšu 
pārskatiem un ir sagatavota saskaņā ar tā sagatavošanu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām. 
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VVaaddīībbaass  uunn  ppeerrssoonnuu,,  kkuurrāāmm  uuzzttiiccēēttaa  KKoonncceerrnnaa  ppāārrvvaallddīībbaa,,  aattbbiillddīībbaa  ppaarr  kkoonnssoolliiddēēttaajjiieemm  ffiinnaannššuu  ppāārrsskkaattiieemm  

Vadība ir atbildīga par šo konsolidēto finanšu pārskatu sagatavošanu saskaņā ar Eiropas Savienībā 
apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem un par tajos uzrādītās informācijas 
patiesumu, kā arī par tādas iekšējās kontroles sistēmas uzturēšanu, kāda saskaņā ar vadības viedokli ir 
nepieciešama, lai būtu iespējams sagatavot konsolidētos finanšu pārskatus, kas nesatur būtiskas kļūdas 
krāpšanas vai kļūdu rezultātā. 

Sagatavojot konsolidētos finanšu pārskatus, vadības pienākums ir izvērtēt Koncerna spēju turpināt darbību, 
pēc nepieciešamības sniedzot informāciju par apstākļiem, kas saistīti ar Koncerna spēju turpināt darbību un 
darbības turpināšanas principa piemērošanu, ja vien vadība neplāno Koncerna likvidāciju vai to darbības 
izbeigšanu, vai arī tai nav citas reālas alternatīvas kā Koncerna likvidācija vai darbības izbeigšana. 

Personas, kurām uzticēta pārvalde, ir atbildīgas par konsolidēto finanšu pārskatu sagatavošanas procesu. 

RReevviiddeennttaa  aattbbiillddīībbaa  ppaarr  kkoonnssoolliiddēēttoo  ffiinnaannššuu  ppāārrsskkaattuu  rreevvīīzziijjuu  

Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, vai konsolidētie finanšu pārskati kopumā nesatur būtiskas 
neatbilstības kļūdu vai krāpšanas rezultātā, un sniegt revidentu ziņojumu, kurā izteikts atzinums. Pietiekama 
pārliecība ir augsta līmeņa pārliecība, bet tā negarantē, ka revīzijā, kas veikta saskaņā ar Starptautiskajiem 
revīzijas standartiem (Igaunija), vienmēr tiks atklāta būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. Neatbilstības var 
rasties krāpšanas vai kļūdas dēļ, un tās ir uzskatāmas par būtiskām, ja var pamatoti uzskatīt, ka tās katra 
atsevišķi vai visas kopā varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, ko lietotāji pieņem, balstoties uz šo 
konsolidēto finanšu pārskatu. 

 
Veicot revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem (Igaunija), visa revīzijas procesa gaitā mēs 
izdarām profesionālus spriedumus un saglabājam profesionālo skepticismu. Mēs arī: 

 
• Identificējam un izvērtējam riskus, ka konsolidētajos finanšu pārskatos varētu būt krāpšanas vai 

kļūdas dēļ izraisītās būtiskas neatbilstības, izstrādājam un veicam revīzijas procedūras šo risku 
mazināšanai, kā arī iegūstam revīzijas pierādījumus, kas sniedz pietiekamu un atbilstošu pamatojumu 
mūsu atzinumam. Risks, ka netiks atklātas būtiskas neatbilstības krāpšanas dēļ, ir augstāks nekā 
risks, ka netiks atklātas kļūdas izraisītas neatbilstības, jo krāpšana var ietvert slepenas norunas, 
dokumentu viltošanu, informācijas neuzrādīšanu ar nodomu, informācijas nepatiesu atspoguļošanu 
vai iekšējās kontroles pārkāpumus. 

• Iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, ar mērķi piemērot 
pastāvošajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, bet nevis, lai sniegtu atzinumu par 
Koncerna iekšējās kontroles efektivitāti. 

• Izvērtējam pielietoto grāmatvedības uzskaites politiku atbilstību un grāmatvedības aplēšu un ar tām 
saistītās vadības uzrādītās informācijas pamatotību. 

• Izdarām secinājumu par to, vai vadības izvēlētā darbības turpināšanas uzskaite ir atbilstoša, un, 
balstoties uz iegūtajiem revīzijas pierādījumiem – par to, vai pastāv būtiska nenoteiktība attiecībā uz 
notikumiem vai apstākļiem, kas var radīt būtiskas šaubas par Koncerna spēju turpināt darbību. Ja 
mēs secinām, ka būtiska nenoteiktība pastāv, revidentu ziņojumā tiek vērsta uzmanība uz 
atsevišķajos un konsolidētajos finanšu pārskatos sniegto informāciju par šiem apstākļiem, vai, ja šāda 
informācija nav sniegta, mēs sniedzam modificētu atzinumu. Mūsu secinājumi ir balstīti uz revīzijas 
pierādījumiem, kas iegūti līdz revidentu ziņojuma datumam. Tomēr nākotnes notikumu vai apstākļu 
ietekmē Koncerns var pārtraukt darbību. 

• Izvērtējam vispārēju konsolidēto finanšu pārskatu struktūru un saturu, ieskaitot atklāto informāciju, 
un to, vai konsolidētie finanšu pārskati patiesi atspoguļo pārskata pamatā esošos darījumus un 
notikumus. 

• Iegūstam pietiekamus un atbilstošus revīzijas pierādījumus par Koncerna uzņēmumu vai tā 
komercdarbības finanšu informāciju ar mērķi sniegt atzinumu par konsolidētajiem finanšu 
pārskatiem. 
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Mēs esam atbildīgi par koncerna revīzijas vadību, uzraudzību un veikšanu. Mēs esam atbildīgi vienīgi 
par revidentu ziņojumu. 

 
Mēs sazināmies ar personām, kurām uzticēta Koncerna pārraudzība, un, cita starpā, sniedzam informāciju 
par plānoto revīzijas apjomu un laiku, kā arī par svarīgiem revīzijas novērojumiem, tajā skaitā par būtiskiem 
iekšējās kontroles trūkumiem, kādus mēs identificējam revīzijas laikā. 

 
 
 
ZZiiņņoojjuummss  ppaarr  cciittāāmm  jjuurriiddiisskkāāmm  uunn  nnoorrmmaattīīvvāāmm  pprraassīībbāāmm  

2021. gada 30. aprīlī Compensa Life Vienna Insurance Group SE vienīgais akcionārs iecēla mūs par 
Koncerna konsolidēto finanšu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2021. gada 31. decembrī, revidentiem. 
Kopējais nepārtrauktais mūsu revīzijas uzdevumu sniegšanas termiņš ir 9 gadi, un tas ietver pārskata 
periodus, sākot no gada, kurš noslēdzās 2013. gada 31. decembrī, un beidzot ar gadu, kurš noslēdzās 
2021. gada 31. decembrī. 

Mēs apstiprinām, ka: 

• mūsu revidentu atzinumā sniegtā informācija atbilst papildu ziņojumam, kas tika iesniegts 
Sabiedrības Revīzijas komitejai; 

• mēs neesam Sabiedrība snieguši aizliegtos ne-revīzijas pakalpojumus (NRP), kas minēti ES Regulas 
(ES) Nr. 537/2014 5. panta 1. punktā. Veicot revīziju, mēs arī saglabājām neatkarību no revidētās 
sabiedrības. 

 
 
KPMG Baltics OÜ 
Licence Nr. 17 

/parakstīts/ 

Eero Kaup 

Sertificēts grāmatvedis, Licence Nr. 459, 

Tallina, 2022. gada 23. martā 
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