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VALDES ZIŅOJUMS 
 

Seesam Insurance AS („Seesam” un „uzņēmums”) pieliek pūliņus, lai kļūtu par 
uzņēmumu, ar kuru ir viegli komunicēt. 
Seesam misija ir šāda: 
    Nodrošināt saviem klientiem drošības sajūtu 
   Būt vislabākajam darba devējam 
   Būt uzticamam partnerim 
   Būt ētiskam un uz nākotni orientētam uzņēmumam. 
 
Seesam tika nodibināta 1991.gadā un ietilpst Somijas vadošajā finanšu pakalpojumu 
grupā OP-Pohjola Group. OP-Pohjola Group piedāvā plašu bankas, aktīvu pārvaldības 
un apdrošināšanas pakalpojumu klāstu juridiskām un fiziskām personām. Grupā 
ietilpst vairāk nekā 200 bankas, tai ir 4 miljoni klientu un 12 000 darbinieku. 
 
Uzņēmumi, kuri Baltijas valstīs strādā zem Seesam tirdzniecības nosaukuma, tika 
apvienoti 2011.gada beigās. Seesam Insurance AS ir Igaunijā nodibināts un reģistrēts 
uzņēmums, kurš sniedz apdrošināšanas pakalpojumus Igaunijā un caur savām filiālēm 
Latvijā un Lietuvā. Tam Baltijas valstīs ir pavisam 31 pārdošanas un klientu 
apkalpošanas biroji. 
 
2012.gads bija pirmais pilnais gads, kurā Seesam darbojās kā visu Baltiju aptverošs 
uzņēmums. Mēs ieviesām jaunu organizācijas struktūru, lai nodrošinātu efektīvu 
darbības kontroli visās trijās valstīs. Ņemot vērā katra apdrošināšanas tirgus 
specifiskās īpašības, kā arī kultūras atšķirības, pārdošanas un atlīdzību noregulēšanas 
pakalpojumi tiek pārvaldīti vietējā līmenī, bet pārējās funkcijas un atbalsta 
pakalpojumi tiek koordinēti un vadīti centralizēti visas Baltijas mērogā. 
 
Šīs izmaiņas neizraisīja nekādas papildu saistības mūsu klientiem. Seesam joprojām ir 
finansiāli uzticams un augsti profesionāls apdrošināšanas partneris gan fiziskām, gan 
arī juridiskām personām. 
 
Darbības vide un apdrošināšanas tirgus 
 
2012.gadā Baltijas valstu ekonomiskās izaugsmes rādītāji būtiski samazinājās 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, Lai gan ārējā vide pasliktinājās, ar eiro saistītās 
nenoteiktības dēļ uzņēmēji izrādīja piesardzību un galveno ārvalstu tirdzniecības 
partneru rūpnieciskās produkcijas izlaide sakarā ar globālo ekonomikas lejupslīdi 
samazinājās, Baltijas valstīm izdevās būt pietiekami elastīgām. Salīdzinājumā ar ES 
vidējiem rādītājiem, Igaunijas, Latvijas un Lietuvas tautsaimniecība ļoti strauji 
pieauga. Ekonomiskās izaugsmes virzītājspēks Latvijā un Lietuvā bija augstais 
iekšzemes patēriņš, investīciju darbības uzlabošanās un augstais neto eksports. 
Saskaņā ar Baltijas valstu statistikas biroju datiem, IKP pieauguma tempi reālajā 
izteiksmē 2012.gadā bija šādi: Igaunijā 3,2%, Latvijā 5,6% un Lietuvā 3,6 %. 
 
Nedzīvības apdrošināšanas tirgū visā Baltijā ir iestājies jauns izaugsmes posms. 
Iekasētās bruto prēmijas 2012.gadā pieauga par 6,5% Igaunijā, 6,6% Lietuvā un 
14,7% Latvijā (salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu). Galvenais faktors, kurš ietekmē 
apdrošināšanas tirgus attīstību, ir veikums lielākajos apdrošināšanas veidos, kas ietver 
OCTA, KASKO un Latvijā arī veselības apdrošināšanu. 



 
Kas attiecas uz iekasētajām bruto prēmijām, Seesam tirgus daļa bija 10,0% Igaunijā 
(šī tirgus daļa tika noteikta, ņemot vērā ārzemju apdrošinātāju filiāļu iekasētās 
prēmijas), 5,7% Latvijā un 4,3% Lietuvā. 
 
Nozīmīgākie gada notikumi 
 
Jauns apdrošināšanas risinājums lauksaimniekiem 
Janvārī Seesam sāka piedāvāt apdrošināšanas risinājumu lauksaimniekiem. Jaunais 
kompleksais produkts, kurš pašlaik ir pieejams tikai Latvijā, apvieno 
lauksaimniecības tehnikas, lopu, pārējā īpašuma, uzņēmējdarbības pārtraukuma un 
civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. Mēs atbalstījām šī apdrošināšanas risinājuma 
piedāvājumu ar atbilstīgu reklāmu un komunikāciju un prezentējām to lielākajos 
Latvijas lauksaimniecības gadatirgos. 
 
Moderna mobilā aplikācija viedtālruņiem 
Aprīlī mēs laidām tirgū modernu aplikāciju viedtālruņiem, kas ļauj pieteikt zaudējuma 
gadījumu bez aizkavēšanās. Nosūtot ar viedtālruņa palīdzību paziņojumu par 
zaudējuma iestāšanos, Seesam klienti Igaunijā var pieteikt atlīdzību tieši no notikuma 
vietas. Viss, kas tiem ir nepieciešams, ir atvērt Seesam aplikāciju savā viedtālrunī un 
aizpildīt īsu zaudējuma pieteikuma formu. Ir iespējams arī pievienot bojātā īpašuma 
fotogrāfijas vai citus pierādījumus. Aplikācija automātiski reģistrē ziņojuma laiku un 
vietu un ļauj sākt atlīdzības pieteikuma apstrādi ātrāk un ērtāk. 
 
Turklāt šī aplikācija ļauj sameklēt Seesam Igaunijas biroju atrašanās vietas un 
kontaktus un sniedz norādījumus par to, kā nonākt tuvākajā birojā. Atlīdzības 
pieteikumu apstrāde, stiklu remonta darbnīcas un Seesam transportlīdzekļu palīdzība 
tagad ir viegli sasniedzama. 
 
Tiešsaistes veikals osta.seesam.ee 
Jūlijā mēs atvērām tiešsaistes apdrošināšanas veikalu osta.seesam.ee, kur mūsu 
Igaunijas klienti var iegādāties mājokļa, KASKO, OCTA un ceļojumu apdrošināšanu 
visu diennakti septiņas dienas nedēļā. 
 
Seesam ir labākais servisa uzņēmums 
Kvalitatīvs serviss un klientu apmierinājums ir Seesam augstākās prioritātes. Mērķu 
sasniegšanu nodrošina regulāra mūsu pārdošanas un klientu apkalpošanas personāla 
apmācība. 
 
Martā Seesam tradicionāli piedalījās Labas apkalpošanas mēneša kampaņās Igaunijā 
un Latvijā. Mūsu klientu apkalpošanas biroji Igaunijā tika apgādāti ar atbilstošiem 
materiāliem un piemiņas suvenīriem, kas radīja papildu iespējas klientiem novērtēt 
servisu un sniegt atgriezenisko informāciju. Latvijā servisa kvalitāti vērtēja gan 
neatkarīgi slēptie pircēji, gan arī regulārie patērētāji. Atgriezeniskā informācija bija 
ļoti pozitīva – saskaņā ar aptaujas rezultātiem, Seesam bija visaugstāk novērtētā 
apdrošināšanas sabiedrība Latvijā. 
 
Zaudējumu novēršana 
Seesam veicina zaudējumu novēršanu, izplatot informāciju par apdrošināšanu un 
uzlabojot cilvēku informētību par riskiem. 2012.gadā mēs izmantojām dažādas 



publikācijas, patērētāju portālus un radioprogrammas, lai skaidrotu, kā cilvēki var 
pasargāt paši sevi un savus tuvākos no riskiem, kas saistīti ar to ikdienas dzīvi, un kā 
viņi var padarīt savu dzīvi drošāku. Mēs prezentējām dažādu apdrošināšanas 
produktus un skaidrojām to būtību, lai palīdzētu patērētājiem izvēlēties 
vispiemērotāko apdrošināšanas segumu un sniegtu praktiskus padomus tipisko 
apdrošināšanas gadījumu novēršanā. 
 
Seesam – nākamais darba devējs 
Lietuvā mēs turpinām strādāt ar jauniešiem, lai uzlabotu viņu informētību par Seesam 
kā pievilcīgu darba devēju. Mūsu galvenais birojs Lietuvā organizē biroja 
apmeklējumus un citus pasākumus studentiem, kuru laikā jaunieši var iepazīties ar 
Seesam un pastrādāt apdrošināšanas sabiedrības pārdošanas, atlīdzību un 
administratīvajā departamentā. 
 
GALVENIE DARBĪBAS RĀDĪTĀJI 

miljonos EUR 2012 2011* 
Parakstītās bruto prēmijas 47,9 37,2 
Neto nopelnītās prēmijas 43,8 36,9 
Izmaksātās atlīdzības un atlīdzību 
noregulēšanas izmaksas 

26,1 26,0 

Radušās neto atlīdzības un atlīdzību 
noregulēšanas izmaksas 

25,4 27,1 

Gada peļņa/zaudējums neto 5,3 -1,6 
Saistības saskaņā ar apdrošināšanas līgumiem 
(pārapdrošināšana neto) 

40,0 39,1 

Ieguldījumi finanšu instrumentos 59,0 52,0 
Saimnieciskās darbības izdevumi 16,1 11,9 
Neto zaudējumu koeficients1 % 58,1 73,4 
Neto izdevumu koeficients2 % 36,3 31,8 
Kombinētais koeficients3 94,4 105,2 
 
* Salīdzinājuma rādītāji par 2011.gadu ietver Seesam Insurance AS darbību Igaunijā 
12 mēnešos un tās Latvijas un Lietuvas filiāļu darbības rādītājus, sākot no 2011.g. 
1.jūnija. 
 
FINANŠU REZULTĀTI 
2012.gadā Seesam rezultāti pārsniedza prognozētos. Galvenie faktori, kuri pozitīvi 
ietekmēja apdrošināšanas rezultātus, bija iekasēto prēmiju pieaugums, mērens 
atlīdzību līmenis un situācija finanšu tirgos, kas veicināja augstākus ienākumus no 
ieguldījumu portfeļa. Seesam Insurance AS pabeidza gadu ar neto peļņu 5,3 miljonu 
eiro apmērā (2011.gadā – 1,6 miljonu eiro zaudējums). 
 
Iekasētās prēmijas 
Seesam galvenie apdrošināšanas veidi ir OCTA, KASKO, fizisku un juridisku 
personu īpašuma, veselības, ceļojumu un civiltiesiskās atbildības apdrošināšana. 

                                                 
1 Neto atlīdzības un atlīdzību noregulēšanas summas / neto nopelnītās prēmijas 
2 (iegādes izmaksas un administratīvie izdevumi – pārapdrošināšanas komisijas nauda un līdzdalība 
peļņā) / neto nopelnītās prēmijas 
3 Neto izdevumu koeficients + neto zaudējumu koeficients 



2012.gadā pirmie četri apdrošināšanas veidi veidoja vairāk nekā 80% no Seesam 
apdrošināšanas portfeļa. Mazāk nozīmīgi apdrošināšanas veidi bija galvojumu, 
tranzītā esošu preču un mazizmēra kuģošanas līdzekļu apdrošināšana. 
 
2012.gadā Seesam parakstītās bruto prēmijas trijās Baltijas valstīs kopumā sasniedza 
47,9 miljonus eiro. Iekasētās bruto prēmijas Igaunijā veidoja pusi no Seesam kopējā 
apdrošināšanas portfeļa, bet Latvijas un Lietuvas ieguldījums šajā portfelī bija viena 
ceturtdaļa no katras. 
 
Izmaksātās atlīdzības 
Izmaksāto atlīdzību un noregulēšanas izmaksu kopējā summa 2012.gadā sastādīja 
26,1 miljonu eiro, 64,2% no kuriem attiecās uz KASKO un OCTA apdrošināšanu. 
Attiecība starp izmaksātajām atlīdzībām un atlīdzību noregulēšanas izmaksām un 
parakstītajām bruto prēmijām bija 69,9%. 
 
Radušos atlīdzību un atlīdzību noregulēšanas izmaksu (neto pārapdrošināšanas) 
kopējā summa sastādīja 25,4 miljonus eiro, un neto zaudējumu koeficients 
pazeminājās līdz 58,1% (2011.gadā – attiecīgi 27,1 miljons eiro un 73,4%). 
 
Izdevumi 
Seesam saimnieciskās darbības izdevumi 2012.gadā kopā sastādīja 16,1 miljonu eiro. 
Neto izdevumu koeficients bija 36,3% un kombinētais koeficients bija 94,4% 
(2011.gadā – attiecīgi 31,8% un 105,2%). 
 
Apdrošināšanas līgumu iegādes izmaksu summa bija 10,2 miljoni eiro un iegādes 
izmaksu attiecība pret parakstītajām bruto prēmijām bija 21,2%. (2011.gadā – 
attiecīgi 7,2 miljoni eiro un 19,3%). Administratīvo izdevumu kopējā summa bija 5,8 
miljoni eiro, un investīciju pārvaldības izdevumu summa bija 0,1 miljons eiro. 
(2011.gadā – attiecīgi 4,6 miljoni eiro un 0,1 miljons eiro). 
 
Ieguldījumi finanšu instrumentos 
2012.gada 31.decembrī Seesam ieguldījumu finanšu instrumentos bilances vērtība 
bija 59,0 miljoni eiro – palielinājums par 7,0 miljoniem eiro salīdzinājumā ar 
2011.gada beigām. Šos ieguldījumus veidoja valsts obligācijas (37%), 
uzņēmējsabiedrību (20%) un finanšu institūciju (28%) izlaisti parāda vērtspapīri, un 
akcijas un fondu vienības (15%).  
 
Ieguldījumi finanšu instrumentos 1,5 reizes nosedz Seesam saistības apdrošināšanas 
līgumu ietvaros, un 3,6 reizes pārsniedz noteikto minimālo maksātspējas normu 
(2011.gadā – attiecīgi 1,3 reizes un 3 reizes). Seesam ienākums no ieguldījumiem 
2012.gadā sastādīja 2,9 miljonus eiro (2011.gadā – 254 tūkstoši eiro). 
 
DARBINIEKI 
 
2012.gada beigās Seesam strādāja 306 biroja un 76 pārdošanas darbinieki. 12 birojos 
Igaunijas lielākajās pilsētās strādāja 104 biroja un 55 pārdošanas darbinieki. Latvijas 
filiālē ar galveno biroju Rīgā strādāja 112 cilvēki, ieskaitot 99 biroja un 13 pārdošanas 
darbiniekus. Latvijā Seesam ir 6 pārdošanas un klientu apkalpošanas biroji. Lietuvas 
filiāles 13 pārdošanas un klientu apkalpošanas birojos strādāja 111 cilvēki, tostarp 103 
biroja un 8 pārdošanas darbinieki. Gada laikā darbinieku skaits palielinājās par 



aptuveni 5%, galvenokārt sakarā ar pārdošanas struktūras izmaiņām un jaunu posteņu 
izveidi atbalsta struktūrvienībās. 
 
2012.gadā Seesam darbā ar personālu galveno uzmanību pievērsa darbinieku zināšanu 
un iemaņu pilnveidei apdrošināšanas jautājumos un enerģisku un kompetentu cilvēku 
vervēšanai ar nolūku uzlabot mūsu pārdošanas resursus un nodrošināt mūsu 
standartiem atbilstošu servisa kvalitāti. 
 
Šī gada visplašākais projekts bija pārdošanas darbinieku kvalifikācijas 
paaugstināšanas programma, kuras laikā darbinieki tika iepazīstināti ar jaunu 
skatījumu uz apdrošināšanas produktiem un risku novērtējumu. Turklāt mēs 
atjaunojām un aktualizējām mūsu ievada programmu jaunajiem darbiniekiem, jo īpaši 
pārdošanas personālam, lai palīdzētu tiem vieglāk adaptēties organizācijā un iepazīties 
ar jaunajiem darba pienākumiem un lai sniegtu labāku atbalstu to tiešajiem 
vadītājiem. 
 
Seesam pasākumi cilvēkresursu jomā ir vērsti uz atbalsta sniegšanu Seesam 
uzņēmējdarbībai. Galvenā uzmanība tiek pievērsta personāla apmācībai un pilnveidei, 
lai uzlabotu katra individuālo sniegumu un palīdzētu tiem realizēt savu potenciālu. 
Pieņemot darbā jaunus darbiniekus, mēs pievēršam uzmanību ne tikai kompetencei, 
bet arī personiskajām īpašībām un vērtībām un to atbilstībai mūsu organizācijas 
vērtībām. Mūsu mērķis ir piesaistīt cilvēkus, kuri palīdzēs Seesam sasniegt 
nospraustos mērķus un saglabāt un uzlabot darbinieku gandarījumu. 
 
Mēs ar prieku ziņojam, ka saskaņā ar mūsu gadskārtējo darbinieku gandarījuma 
aptauju, gan ilggadējie, gan arī jaunie augstu vērtē Seesam augsto reputāciju un tā 
ilgstošo stabilo pozīciju apdrošināšanas tirgū. 
 
VADĪBA 
 
2012.gadā Seesam uzraudzības padomes locekļi bija šādi: 
 
Jouko Markku Kalevi Pölönen – uzraudzības padomes priekšsēdētājs 
Vesa Tapio Aho 
Erkki Mikael Silvennoinen 
Toomas Abner (līdz 2012.g. 20.novembrim) 
Reima Juhana Rytsölä 
Jorma Juhani Alanne 
 
2012.gadā Seesam valdes locekļi bija šādi: 
 
Ivo Kuldmäe – valdes priekšsēdētājs (līdz 2012.g. 20.novembrim) 
Toomas Abner - valdes priekšsēdētājs (no 2012.g. 20.novembra) 
Aigars Freimanis 
Brigita Elona Blavaščiūniene 
Martin Sandberg (līdz 2012.g. 20.novembrim) 
Ita Eglīte (no 2012.g. 20.novembra) 
 
 
 



PERSPEKTĪVAS 2013.GADĀ 
2013.gadā pārdošanas apjomi nedzīvības apdrošināšanas tirgū acīmredzami 
palielināsies par dažiem procentiem. Augšupejas tendence balstīsies uz Baltijas valstu 
IKP pieaugumu, kā arī relatīvi zemo salīdzinājuma bāzi, kura saistās ar ekonomisko 
krīzi. 
 
Saskaņā ar mūsu prognozi izmaksātās atlīdzības saglabāsies 2012.gada līmenī. 
Relatīvi maigā ziema, un šim apstāklim ir liela ietekme uz zaudējumu rašanās 
biežumu dažādos transportlīdzekļu un īpašuma apdrošināšanas veidos, kalpo par labu 
pamatu šādai prognozei. 2012.gadas bija gluži labs gads nedzīvības apdrošināšanas 
sabiedrībām. Taču ja 2013.gadā palielināsies lielāku zaudējumu vai dabas katastrofu 
(tādu kā vētra, plūdi un augsts ūdens līmenis, ko izraisa vasaras lietavas) skaits, arī 
izmaksāto atlīdzību summa var palielināties. 
 
Konkurence Baltijas apdrošināšanas tirgos saasinās. Vairāki apdrošinātāji jau ir 
pauduši savu ieinteresētību iekļūt Igaunijas apdrošināšanas tirgū. Asā konkurence 
noturēs apdrošināšanas cenas zemā līmenī, gan attiecībā uz produktiem, kas paredzēti 
fiziskām personām, gan arī juridiskajām personām piedāvātajiem produktiem. Tāpēc 
mēs neprognozējam lielu cenu pieaugumu 2013.gadā. Konkurenci cenu jomā vēl 
vairāk pastiprina pa brokeru kanāliem pārdoto polišu lielā proporcija. 
 
Mūsu prioritāte 2013.gadā ir klientu servisa uzturēšana augstā līmenī gan atlīdzību 
noregulēšanā, gan arī pārdošanā. Mēs plānojam īstenot plašu apmācības programmu 
mūsu pārdošanas grupas profesionālo iemaņu pilnveidē, lai mūsu klienti varētu 
saņemt vēl labākus pakalpojumus gan no mūsu pašu pārdošanas tīkla, gan arī mūsu 
brokeru puses. Jau gadiem ilgi Seesam atlīdzību noregulēšana ir tikusi atzīta kā viena 
no labākajām tirgū. 2013.gadā mēs gatavojamies strādāt tikpat labi. 
 
Vēl viena augstākā prioritāte ir mērenas apdrošināšanas portfeļa rentabilitātes 
saglabāšana. Seesam nav ieinteresēts par jebkuru cenu iekarot lielāku tirgus daļu. Tā 
vietā mēs uzskatām, ka mūsu misija ir nodrošināt ilgtermiņa un ilgtspējīgus 
apdrošināšanas pakalpojumus. 
 
2013.gadā mēs uzlabosim sadarbību starp mūsu darbībām Igaunijā, Latvijā un Lietuvā 
un nodrošināsim ciešāku sadarbību ar mūsu Somijas mātes sabiedrību un Pohjola 
Bank. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GADA FINANŠU PĀRSKATI 
 

Peļņas vai zaudējumu aprēķins (EUR) 
 Piezīme 2012 2011 
Parakstītās bruto prēmijas 4 47,942,295 37,151,597 
Parakstītās prēmijas, kas cedētas 
pārapdrošinātājiem 

4 -2,941,921 -2,354,111 

Izmaiņas uzkrājumos nenopelnītajām 
prēmijām 

4 -1,145,486 2,248,697 

Pārapdrošinātāju daļa uzkrājumos 
nenopelnītajām prēmijām 

4, 17 -97,327 -176,850 

Neto nopelnītās prēmijas  43,757,561 36,869,333 
Ienākums no ieguldījumiem, neto 5 2,928,453 254,484 
Citi ieņēmumi no saimnieciskās darbības  6 227,634 292,972 
Ienākumi kopā  46,913,648 37,416,789 
Radušās atlīdzības un atlīdzību 
noregulēšanas izmaksas 

7 -24,777,915 -28,917,479 

Pārapdrošinātāju daļa no radušamies 
atlīdzībām un atlīdzību noregulēšanas 
izmaksām 

7 -647,596 1,853,395 

Radušās atlīdzības un atlīdzību 
noregulēšanas izmaksas, neto 

 -25,425,511 -27,064,084 

Iegādes izmaksas 8 -10,178,203 -7,162,580 
Administrācijas izdevumi 8 -5,796,082 -4,640,038 
Ieguldījumu pārvaldības izdevumi 8 -138,930 -116,177 
Saimnieciskās darbības izmaksas kopā  -16,113,215 -11,918,795 
Peļņa/zaudējumi pirms ienākuma 
nodokļa 

 5,374,922 -1,566,090 

Ienākuma nodokļa izmaksas 22 -111,732 95 
Gada neto peļņa/zaudējumi  5,263,190 -1,565,995 
Gada kopējā peļņa/zaudējumi  5,263,190 -1,565,995 
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Bilance (EUR) 
 Piezīme 2012 2011 
AKTĪVS    
Īpašums un iekārtas 10 4,514,326 4,576,938 
Nemateriālie aktīvi 11 690,798 721,365 
Nemateriālie apdrošināšanas aktīvi 11 1,992,182 1,886,793 
Ieguldījumi finanšu instrumentos    
Akcijas un fondu vienības patiesajā 
vērtībā caur peļņu vai zaudējumiem 

12, 13 9,036,362 7,967,096 

Parāda vērtspapīri patiesajā vērtībā caur 
peļņu vai zaudējumiem 

12, 13 49,640,446 43,990,392 

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi 13 35,000 35,000 
Termiņnoguldījumi 13 290,236 0 
Ieguldījumi finanšu instrumentos kopā  59,002,044 51,992,488 
Citi parādnieki 15 969,759 929,831 
Avansā samaksātie nodokļi  50,773 340,298 
Pārapdrošināšanas aktīvi 15 2,920,462 3,883,042 
Pārapdrošinātāju parādi 15 5,077 1,489 
Apdrošināšanas ņēmēju un 
apdrošināšanas brokeru parādi 

15 3,724,857 3,642,121 

Nauda un naudas ekvivalenti 14 3,218,670 3,501,374 
AKTĪVI KOPĀ  77,088,948 71,475,739 
PAŠU KAPITĀLS UN PASĪVS    
Pašu kapitāls    
Akciju kapitāls 16 3,000,000 3,000,000 
Ar likumu noteiktā kapitāla rezerve 16 1,009,886 1,009,886 
Nesadalītā peļņa (par iepriekšējiem 
gadiem) 

 21,238,781 22,804,776 

Gada peļņa/zaudējumi  5,263,190 -1,565,995 
Pašu kapitāls kopā  30,511,857 25,248,667 
Pasīvs    
Saistības apdrošināšanas līgumu ietvaros 17 42,874,820 43,018,493 
Parādi pārapdrošinātājiem 15 285,095 237,343 
Citi apdrošināšanas parādi 18 1,574,128 1,556,274 
Parādi piegādātājiem un citi parādi 19 1,006,557 1,193,070 
Citi uzkrājumi 19 620,341 18,905 
Nodokļu maksājumi 19 193,055 169,854 
Atliktās ienākuma nodokļa saistības 22 23,095 33,133 
Pasīvs kopā  46,577,091 46,227,072 
PAŠU KAPITĀLS UN PASĪVS KOPĀ  77,088,948 71,475,739 
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Naudas plūsmas pārskats (EUR) 
 Piezīme 2012 2011 
PAMATDARBĪBAS NAUDAS 
PLŪSMA  

   

Saņemtās apdrošināšanas prēmijas  46,508,830 35,950,379 
Samaksātās pārapdrošināšanas prēmijas  -2,817,594 -1,774,961 
Izmaksātās atlīdzības un atlīdzību 
noregulēšanas izmaksas 

 -23,981,036 -24,809,295 

Samaksātie pamatdarbības izdevumi  -15,483,781 -10,786,009 
Saņemtie procenti  1,660,514 1,815,514 
Pašu kapitāla instrumentu iegāde un 
atsavināšana, neto 

 0 6,483,014 

Naudas plūsma no parāda instrumentiem 
un termiņnoguldījumiem 

 -5,740,466 10,753,381 

Samaksātie ieguldījumu pārvaldības 
izdevumi 

 -118,161 -116,177 

Pamatdarbības neto naudas plūsma  28,306 17,515,846 
    
IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS 
NAUDAS PLŪSMA 

   

Meitsabiedrību iegāde, nauda neto  0 -14,635,380 
Īpašuma un iekārtu un nemateriālo aktīvu 
iegāde 

 -303,032 -209,241 

Ieguldīšanas darbības neto naudas 
plūsma 

 -303,032 -14,844,621 

    
FINANSĒŠANAS DARBĪBAS 
NAUDAS PLŪSMA 

   

Finanšu līzinga saistību dzēšana, 
ieskaitot sākotnējās pirmās iemaksas 

 -7,978 -7,925 

Finansēšanas darbības neto naudas 
plūsma 

 -7,978 -7,925 

    
NETO NAUDAS IEPLŪDE/IZPLŪDE  -282,704 2,663,300 
    
Nauda un naudas ekvivalenti gada 
sākumā 

 3,501,374 838,074 

Nauda un naudas ekvivalenti gada 
beigās 

14 3,218,670 3,501,374 

Naudas un naudas ekvivalentu 
samazinājums/ palielinājums 

 -282,704 2,663,300 
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Pašu kapitāla izmaiņu pārskats (EUR) 
 

 Akciju 
kapitāls 

Akciju 
emisijas 

uzcenojums 

Ar likumu 
noteiktā 
kapitāla 
rezerve 

Nesadalītā 
peļņa 

Kopā 

Uz 2010.g. 31.decembri 3,000,000 1,298,971 1,009,886 25,382,279 30,691,136 
Biznesa kombināciju 
radītās izmaiņas 

0 -1,298.971 0 -2,577,503 -3,876,474 

Gada zaudējumi 0 0 0 -1,565,995 -1,565,995 
Kopējie gada izdevumi 0 0 0 -1,565,995 -1,565,995 
Uz 2011.g. 31.decembri 3,000,000 0 1,009,886 21,238,781 25,248,667 
Gada peļņa 0 0 0 5,263,190 5,263,190 
Kopējie gada ienākumi 0 0 0 5,263,190 5.263,190 
Uz 2012.g. 31.decembri 3,000,000 0 1,009,886 25,501,971 30,511,857 
 
Sīkākai informācijai par akciju kapitālu un pašu kapitālu skatīt 16.piezīmi. 
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Neatkarīgu revidentu ziņojums 
 

Seesam Insurance AS akcionāram 
 
Mēs esam veikuši Seesam Insurance AS („Sabiedrība”) pielikumā pievienoto finanšu 
pārskatu auditu. Šie pārskati ietver 2012.gada 31.decembra bilanci, peļņas un zaudējumu 
pārskatu, pašu kapitāla izmaiņu un naudas plūsmas pārskatus par 2012. gadu, un piezīmes, 
kas ietver grāmatvedības politikas aprakstu un citu paskaidrojošu informāciju, kā tas redzams 
10.-55.lappusēs. 
 
Vadības atbildība par finanšu pārskatiem 
 
Vadība ir atbildīga par šo finanšu pārskatu sagatavošanu un tajos sniegtās informācijas 
patiesu atspoguļošanu saskaņā ar Eiropas Savienības apstiprinātajiem Starptautiskajiem 
finanšu pārskatu standartiem un par tādu iekšējo kontroli, kāda pēc vadības ieskatiem ir 
nepieciešama, lai nodrošinātu tādu finanšu pārskatu sagatavošanu, kas nesatur ne krāpšanas, 
ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības. 
 
Revidentu atbildība 
 
Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu revīziju, izsakām par šiem 
finanšu pārskatiem. Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem 
(Igaunija). Šie standarti nosaka, ka mums jāievēro ētikas prasības un jāplāno un jāveic revīzija 
tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskatos nav būtisku neatbilstību. 
 
Revīzija ietver procedūras, kas tiek veiktas, lai iegūtu revīzijas pierādījumus par finanšu 
pārskatos uzrādītajām summām un atklāto informāciju. Procedūras tiek izvēlētas, 
pamatojoties uz revidenta profesionālu vērtējumu, ieskaitot krāpšanas vai kļūdu izraisītu 
būtisku neatbilstību riska novērtējumu finanšu pārskatos. Veicot šo riska novērtējumu, 
revidents ņem vērā iekšējo kontroli, kas izveidota, lai nodrošinātu finanšu pārskatu 
sagatavošanu un tajos sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu, ar mērķi noteikt 
apstākļiem piemērotas revīzijas procedūras, bet nevis lai izteiktu atzinumu par iekšējās 
kontroles efektivitāti. Revīzija ietver arī pielietoto grāmatvedības principu un vadības izdarīto 
pieņēmumu pamatotības, kā arī finanšu pārskatos sniegtās informācijas vispārēju izvērtējumu. 
 
Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu revīzijas 
atzinuma izteikšanai. 
 
Atzinums 
 
Mūsuprāt, pievienotie finanšu pārskati visos būtiskajos aspektos sniedz patiesu un skaidru 
priekšstatu par Seesam Insurance AS finanšu stāvokli 2012.gada 31.decembrī, kā arī par tās 
darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2012.gadā saskaņā ar Eiropas Savienības 
apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem. 
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