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Seesam Insurance AS Gada pārskats 2015 

VALDES ZIŅOJUMS 

Seesam Insurance AS (turpmāk tekstā „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 Insurance AS ir uzņēmums, kas ir reģistrēts Igaunijā un kas sniedz apdrošināšanas 
pakalpojumus Igaunijā un, izmantojot savas filiāles, arī Latvijā un Lietuvā. Seesam ir pavisam 27 
pārdošanas un klientu apkalpošanas biroji visā Baltijā. 

Seesam tika nodibināts 1991.gadā, un tā vienīgais īpašnieks ir Pohjola Insurance Ltd (Finland). Seesam 
ietilpst Somijas vadošajā finanšu pakalpojumu grupā OP Financial Group. OP Financial Group piedāvā 
plašu bankas, aktīvu pārvaldības un apdrošināšanas pakalpojumu klāstu juridiskām un fiziskām personām. 

DARBĪBAS VIDE UN APDROŠINĀŠANAS TIRGUS 

Pagājušā gada beigās pasaules izaugsme palēninājās. 2015. gadā Ķīnas ekonomikas ietekme, zemākas 
preču cenas un relatīvi spēcīgais ASV dolārs radīja problēmas jaunajiem tirgiem un attīstības valstu 
ekonomikai. Eiro zonas ekonomiskā atveseļošanās bija mērena. 
Eksperti prognozē, ka 2016. gadā ekonomiskā izaugsme eirozonā saglabāsies zem 2%. Sagaidāmais 
pieauguma temps nav augsts, taču tam būtu jābūt pietiekamam, lai palielinātu nodarbinātību Eiropā. 
Zemās naftas un enerģijas cenas arī veicinās patēriņa kāpumu. Var prognozēt, ka Eiropas Centrālā banka 
saglabās ekspansīvu monetāro politiku. 
Ekonomiskajai izaugsmei Baltijas valstīs vajadzētu paātrināties, ko veicinās Eiropas un galveno 
partnervalstu ekonomikas uzlabošanās. Lai gan ir paredzams, ka investīciju aktivitāte nedaudz 
palielināsies, galvenais izaugsmes dzinējs būs iekšzemes patēriņš, ko veicinās algu pieaugums un vājā 
inflācija, kas vairos reālos ienākumus. Tiek prognozēts, ka 2016. gadā reālie IKP pieauguma tempi būs 
2,3% Igaunijā un 3,3% gan Latvijā , gan Lietuvā. 

Varbūtība, ka negatīvie riski varētu materializēties, ir palielinājusies. Neskaidrās Krievijas un Ķīnas 
ekonomiskās perspektīvas un ģeopolitiskās spriedzes saasināšanās Krievijā un Tuvajos Austrumos 
pasliktina situāciju Eiropā. Ārējā pieprasījuma un cenu atveseļošanās palēninājums salīdzinājumā ar 
prognozēm vai pat lejupslīde var negatīvi ietekmēt uzņēmējdarbības nozares finanšu stāvokli un tādējādi 
arī investīcijas un darba tirgu. 

2015. gadā pieauguma tempi Baltijas nedzīvības apdrošināšanas tirgū izlīdzinājās. Gada sākumā situācija 
Lietuvā bija mierīgāka, jo valsts joprojām atradās iepriekšējā gada ietekmē, taču otrajā pusgadā tās 
nedzīvības apdrošināšanas tirgus aktivizējās, un kopumā Lietuvas nedzīvības apdrošināšanas tirgū bruto 
parakstītās prēmijas pieauga par 5,7%, salīdzinot ar 2014. gadu. Igaunijā un Latvijā izmaiņas nebija tik 
straujas: Igaunijā bruto parakstītās prēmijās pieauga par 6,7% un Latvijā par 6,5%. Tomēr tirgus veselība 
nav uzlabojusies: OCTA joprojām turpina radīt zaudējumus visās valstīs, kamēr KASKO rezultāti arī 
pastāvīgi pasliktinās. Cenu politika, kuru tirgus jaunpienācēji piemēro uzņēmumiem, jo īpaši piedāvājot 
apdrošināšanas līgumus lieliem uzņēmumiem, izraisa konfliktus tirgū, jo pārāk zems cenu līmenis 
ilgtermiņā apdrošināšanas nozarē nebūs ilgtspējīgs. 

Runājot par bruto ienākumiem no prēmijām, Seesam tirgus daļa bija 10,1% Igaunijā (tirgus daļas ir 
noteiktas, ņemot vērā prēmijas, ko parakstījušas ārvalstu apdrošinātāju filiāles), 5.8% Latvijā un 3.2% 
Lietuvā. 
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GADA NOZĪMĪGĀKIE NOTIKUMI 

Seesam turpina nodrošināt augstas kvalitātes pakalpojumus 

Kvalitatīvi pakalpojumi un apmierināti klienti ir ļoti svarīgi Seesam. Mēs cenšamies uzturēt augstu klientu 
apmierinātības līmeni un strādājam katru dienu, lai to nodrošinātu.  

Līdzīgi kā iepriekšējos gados, Seesam piedalījās Labo pakalpojumu mēneša kampaņā Igaunijā un Latvijā 
un saņēma lieliskas atsauksmes. Latvijā mūsu filiāle atkal saņēma Klientu visvairāk ieteiktā uzņēmuma 
balvu, un Igaunijā mūsu galvenajam birojam un Tartu birojam tika pasniegta Klientu uzslavas balva 2015. 

Veicināt sabiedrības izpratni 

Šī gada laikā Seesam, izmantojot sociālos medijus, centās uzlabot cilvēku izpratni par apdrošināšanu. 
Maijā mēs veicām dažādas aptaujas. Plašākas Lietuvā veiktas aptaujas mērķis bija noteikt, kuras 
visaptverošās transportlīdzekļu apdrošināšanas īpašības cilvēki vērtē visaugstāk. Igaunijā mēs pētījām. 
kurus no riskiem cilvēki uzskata par iespējamiem un kurus viņi vēlētos mazināt ar apdrošināšanu. 
Latvijas un Lietuvas sociālajos medijos mēs izmantojām grafiskus risinājumus, lai izceltu jautājumus, kurus 
cilvēkiem vajadzētu apsvērt savā ikdienas darbībā vai plānojot brīvdienas. Piemēram: kādiem draudiem ir 
pakļauti cilvēki? Kuri ir visbīstamākie ceļa posmi? Ko jums vajadzētu darīt, ja jums mājās ir mazs bērns? 
Kuras Eiropas valstis pieprasa, ziemas riepas ziemas sezonā? Kā bērnam vajadzētu izturēties ugunsgrēka 
gadījumā? 
Mēs arī sniedzām informāciju par to, kas jāpatur prātā, lai ātrāk izietu lidostas drošības pārbaudi, kur 
atrodas mūsu vēstniecības Eiropā, kas būtu jāatveras, ceļojot ar zīdaini, kādi suvenīri var izrādīties 
nelikumīgi, kā tikt galā ar laika joslu nomaiņas sindromu, kā novērst jūras slimību u.c. 

Jauns produkts - Seesam ģimenes apdrošināšana 

Ģimenes apdrošināšana, kas ļauj cilvēkiem apdrošināt gan savas mājas, gan arī ģimenes locekļus ar 
vienu līgumu, ir jauns un unikāls risinājums Igaunijas apdrošināšanas tirgū. Aptaujas atspoguļo to, ka, lai 
gan cilvēki ir sākuši uzskatīt mājokļa apdrošināšana kā kaut normālu, tie vēl nav īpaši gatavi apdrošināt 
paši sevi, un, tādējādi, nelaimes gadījumi var radīt lielas finansiālas grūtības ģimenēm. Seesam jaunais 
produkts piedāvā risinājumu - klients var iegādāties mājokļa apdrošināšanu kopā ar nelaimes gadījumu 
apdrošināšanu visiem ģimenes locekļiem. 

Seesam atbalsta veselīgu dzīves stilu un labdarību 

Šī gada laikā Seesam turpināja atbalstīt virkni maratonu Latvijā, šoreiz sadarbībā ar maratoni.lv. Šī 
projekta ietvaros mēs atbalstījām distanču slēpošanas pasākumu Rīgas centrā un Jūrmalas Ziemas sporta 
festivālu Majoru pludmalē. Mēs bijām arī viens no Rīgas skrituļslidošanas maratona, Olaines velosipēdu 
festivāla un Jūrmalas skriešanas svētku sponsoriem. Turklāt mēs atbalstījām velomaratonu Ķekavā un 
vasaras ātrumsacīkstes Daugavpilī. 

Igaunijā Seesam ar praktiskām šallēm papildināja paketes, kuras tika izsniegtas komandu vadītājiem 
tradicionālajā vietējo kopienu aktivitāšu kampaņā „Izdarīsim to”. 2015. gadā galvenā uzmanība tika 
pievērsta ne vien parastajiem attīrīšanas darbiem, bet arī ugunsdrošībai - kā nodrošināt to ikdienas dzīvē, 
kā arī kampaņas laikā. Tika skaidrots, ka potenciālos draudus var mazināt ar vienkāršām darbībām, 
piemēram, aizvācot ugunsnedrošus atkritumus un kūlu no ēku apkārtnes, ierīkojot ugunskuru vietas un 
malkas grēdas pareizā attālumā, pārbaudot, vai dūmu detektori darbojas, u.c. Tika arī uzsvērts, ka ir 
svarīgi pārliecināties, ka ēkas ir pieejamas glābšanas operatīvajam transportam un ka uz tām ir numuri, 
kas ir redzami no ielas. 
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Tāpat kā iepriekšējos gados Seesam atbalstīja kampaņu „Izraudzītais autovadītājs”, kas aicināja cilvēkus būt 
par savu kompanjonu izraudzīto autovadītāju Līgo svētku laikā un pārliecināties, ka neviens no viņu draugiem 
vai ģimenes locekļiem nesēdīsies pie stūres alkohola reibumā. 2015.gadā šai kampaņai pievienojās 2327 
cilvēki no visas Igaunijas. 
 
Oktobrī mēs Latvijā piedalījāmies kampaņā „Pārsteidz ziemu”, kuras laikā cilvēkiem bija dota iespēja pārbaudīt 
savu transportlīdzekļu vējstiklus, riepas un akumulatorus pirms ziemas sezonas. Šīs kampaņas laikā tika 
pārbaudīti 759 transportlīdzekļi, kas bija par 58 vairāk nekā iepriekšējā gadā. 
 
Decembrī Seesam kopā ar bezpeļņas organizāciju „Naerata Ometi” sponsorēja projektu „Ziemassvētki 
slimnīcā”, kura mērķis bija uzmundrināt bērnus, kam nākas pavadīt svētkus slimnīcā, ar dāvanām un 
neaizmirstamu dienu. 2015.gadā šis projekts tika īstenots visā Igaunijā, un dāvanas tika pasniegtas vairāk 
nekā 300 bērniem. 
 
Jauns Seesam birojs Viļņā 
 
3.decembrī Seesam atvēra jaunu biroju Viļņā. Pilnīgi jaunā biroju ēka ir moderna, gaiša un funkcionāla. 
Seesam birojs atrodas līdzās Pohjola Bank Lietuvas filiālei un Pohjola Finance Lithuania, kas nodrošina 
klientiem ērtu iespēju saņemt dažādu speciālistu palīdzību. 
 

GALVENIE DARBĪBAS RĀDĪTĀJI 
miljonos EUR 2015 2014 

Parakstītās bruto prēmijas 56.4 56.6 
Neto nopelnītās prēmijas 53.2 52.4 
Atlīdzības un atlīdzību noregulēšanas izmaksas 34.9 33.1 
Atlīdzības un atlīdzību noregulēšanas izmaksas, 
neto 

34.0 33.3 

Gada peļņa neto 2.7 3.9 
Saistības saskaņā ar apdrošināšanas līgumiem 
(pārapdrošināšana neto) 

41.8 42.9 

Ieguldījumi  71.1 69.3 
Saimnieciskās darbības izdevumi 17.4 17.2 
Neto zaudējumu koeficients1 % 63.9 63.6 
Neto izdevumu koeficients2 % 32.3 32.3 
Kombinētais koeficients3 96.2 95.9 
 

                                                           
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 
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FINANŠU REZULTĀTI 

Peļņa 

Seesam Insurance AS noslēdza 2015.gadu ar neto peļņu 2.7 miljonu EUR apmērā, no kuriem 1.8 miljoni 
EUR tika iegūti apdrošināšanas biznesa rezultātā, bet 0.6 miljoni tika nopelnīti no ieguldījumiem. 
Zaudējumu attiecība nedaudz palielinājās, pieaugot par 0,3 procentpunktiem līdz 63,9%, bet izdevumu 
attiecība saglabājās stabila 32,3% līmenī. Kombinētais rādītājs pieauga līdz 96.2%. 

Iekasētās prēmijas 

Seesam galvenie apdrošināšanas veidi ir obligātā transportlīdzekļa īpašnieku civiltiesiskās atbildības 

apdrošināšana (aptver juridisko atbildību pret trešajām personām, turpmāk "OCTA"), visaptverošā 

transportlīdzekļu apdrošināšanas (turpmāk "KASKO"), fizisko un juridisko personu īpašuma apdrošināšana, 

veselības apdrošināšana, ceļojumu apdrošināšana, nelaimes gadījumu apdrošināšana un atbildības 

apdrošināšanu. Mazāk nozīmīgi apdrošināšanas veidi bija galvojumu, tranzītā esošu preču un mazizmēra 

kuģošanas līdzekļu apdrošināšana. 

 

Pārskata periodā, OCTA un KASKO veidoja 53.1% no Seesam apdrošināšanas portfeļa. Juridisko personu 

īpašumu un būvniecības risku apdrošināšanu un fizisko personu mājokļu apdrošināšana veidoja 26,9%, 

īstermiņa veselības apdrošināšana ar ceļojumu un nelaimes gadījumu apdrošināšanu veidoja 15,1%, un citi 

apdrošināšanas veidi veidoja 4,9% no portfeļa. 

2015. gadā Seesam bruto parakstīto prēmiju apjoms trijās Baltijas valstīs saglabājās vairāk vai mazāk stabils 

56,4 miljonus eiro apmērā (par 0,3% mazāk nekā 2014. gadā). Bruto prēmiju ienākumi Igaunijā veidoja 50,1% 

no uzņēmuma apdrošināšanas portfeļa, bet Latvijas un Lietuvas ieguldījums bija attiecīgi 26,6% un 23,3%. 

Izmaksātās atlīdzības 

Izmaksāto atlīdzību (bruto atlīdzības, ieskaitot noregulēšanas izmaksas) kopējā summa 2015. gadā sastādīja 

35.9 miljonus EUR (2014.g.: 33.3 milj. EUR). OCTA un KASKO veidoja 59.9% no izmaksātajām atlīdzībām, 

Juridisko personu īpašumu un būvniecības risku apdrošināšanu un fizisko personu mājokļu apdrošināšana 

veidoja 20.3%, īstermiņa veselības apdrošināšana ar ceļojumu un nelaimes gadījumu apdrošināšanu veidoja 

16.2%, citi apdrošināšanas veidi kopā veidoja 3.6% no izmaksātajām atlīdzībām. Izmaksāto atlīdzību un 

noregulēšanas izmaksu attiecība pret bruto parakstītajām prēmijām bija 63.6%. 

Radušos atlīdzību un atlīdzību noregulēšanas izmaksu (neto pārapdrošināšanas) kopējā summa sastādīja 34.0 

miljonus EUR (2014.g.: 33.3 milj. EUR) un neto zaudējumu koeficients pieauga līdz 63.9% (2014.g.: 63.6%). 

Izdevumi  

Seesam saimnieciskās darbības izdevumi 2015.gadā kopā sastādīja 17,4 miljonus eiro. Neto izdevumu 
koeficients bija 32,3% , paliekot tajā pašā līmenī kā iepriekšējā gadā, un kombinētais koeficients bija 
96.2% (2014.g.: 95.9%). 

Apdrošināšanas līgumu iegādes izmaksu summa bija 11,6 miljoni eiro un iegādes izmaksu attiecība pret 
parakstītajām bruto prēmijām bija 20,5%. (2014.g.: attiecīgi 11,6 miljoni eiro un 20.63%). Administratīvo 
izdevumu kopējā summa bija 5,7 miljoni eiro, un investīciju pārvaldības izdevumu summa bija 0,1 miljons 
eiro. (2014.g.: attiecīgi 5.46 miljoni eiro un 0,1 miljons eiro). 
Ieguldījumi 

2015gada 31.decembrī Seesam ieguldījumu vērtība bija 71,1 miljoni eiro – palielinājums par 1,8 miljoniem 
eiro salīdzinājumā ar 2014.gada beigām, kad šis rādītājs bija 69,3 miljoni eiro. Ieguldījumi sastāvēja no 
parāda vērtspapīriem un obligācijām, ko izlaidušas finanšu iestādes (52.3%), valdības (19.6%) un 
uzņēmumi (8.6%), akcijām un fondu vienībām (19.3%), un citiem ieguldījumiem (0.2%). Seesam ienākums 
no ieguldījumiem 2015.gadā sastādīja 0.6 miljonus eiro (2014.g.: 1.8 miljoni eiro). 
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Ieguldījumi nosedz Seesam apdrošināšanas līgumsaistības (neto pārapdrošināšana) 1,7 reizes, un 
minimālās maksātspējas reserves prasība saskaņā ar Maksātspēju I ir pārsniegta 4,1 reizi (2014.g.: 
attiecīgi 1,6 reizes un 3,9 reizes). 

DARBINIEKI 

Visu šo gadu gaitā Seesam panākumu pamatā ir bijis tā kompetentais un draudzīgais personāls. 
Cilvēkresursu departamentā galvenā uzmanība joprojām tiek pievērsta mūsu darbinieku apdrošināšanas 
zināšanu pilnveidei. Mēs uzskatām, ka ir vienlīdz svarīgi uzlabot personāla zināšanas apdrošināšanas 
jomā un riska pārvaldības kompetences, kā arī paplašināt savu redzesloku. 

Seesam cilvēkresursu aktivitāšu mērķis ir atbalstīt uzņēmējdarbību un palīdzēt sasniegt uzņēmuma 
stratēģiskos mērķus. Kā darba devējs, mēs augstu vērtējam mūsu darbinieku laiku un vēlamies nodrošināt 
labu līdzsvaru starp darbu un ģimenes dzīvi. Tādēļ no 2015. gada mēs sākām piedāvājot teledarba 
iespēju. Mēs uzskatām, ka elastīgi darba apstākļi paaugstina gan produktivitāti, gan arī darbinieku 
apmierinātību. 

 
Mēs izvērtējam darbinieku apmierinātību ar ikgadējo aptauju, kas aptver dažādus aspektus, piemēram, 
apmierinātību ar darba raksturu, darba vidi, atbalstu no kolēģu un vadītāja puses, un darba devēju. 
2015.gadā Seesam visas Baltijas darbinieku apmierinātības indekss bija 4.35 pēc 5 punktu skalas. Vairāk 
nekā 82% no darbiniekiem piedalījās šajā aptaujā. Rezultāti liecina, ka mūsu darbinieki galvenokārt ir 
apmierināti ar viņu darba raksturu un atbalstu no kolēģu un tiešo vadītāju puses. Saskaņā ar aptauju, gan 
esošie, gan jaunie darbinieki augstu vērtē Seesam labo reputāciju un ilgstoši stabilo vietu apdrošināšanas 
tirgū. 
Mēs domājam par pozitīvu iekšējo klimatu jau darbā pieņemšanas procesā, kurā liela uzmanība tiek 
pievērsta topošo darbinieku personīgajām īpašībām un vēlmei iesaistīties klientu apkalpošanā. Seesam ir 
izstrādājusi ievadkursu, kas palīdz jaunajiem darbiniekiem viegli pielāgoties organizācijai un saviem 
pienākumiem. 
2015. gada beigās Seesam visā Baltijā bija pavisam 343 darbinieku. Sievietes veido 74% no darbiniekiem, 
un to īpatsvars ir līdzīgs visās trijās valstīs. Vidējais darbinieku vecums ir 39 gadi. Augstākais vidējais 
vecums ir Igaunijā, kur tas ir 44 gadi; Latvijā tas ir 35 gadi, bet Lietuvā – 34 gadi. Vidēji mūsu darbinieki ir 
bijuši kopā ar mums 7,2 gadus, vidējais nodarbinātības ilgums Igaunijā ir 9,2 gadi, Latvijā 6,0 gadi un 
Lietuvā 5,2 gadi. 

Igaunijā mums ir pavisam desmit biroju, kas atrodas deviņās pilsētās. Pārskata gada beigās darbinieku 
skaits bija 156, tostarp 96 pārdošanas darbinieki. Gada laikā mēs slēdzām mūsu birojus Paidē un Narvā 
sakarā ar mazo klientu plūsmu. 

Latvijā, Seesam ir pieci klientu apkalpošanas centri, kas atrodas Rīgā, Liepājā, Daugavpilī, Valmierā un 
Ventspilī. Latvijas filiālē ir nodarbināti 88 cilvēki, tostarp 46 pārdošanas darbinieki. 

Lietuvā mums ir deviņi klientu apkalpošanas biroji, kas atrodas Viļņā, Klaipēdā, Mažeiķos, Šauļos, 
Paņevežā, Kauņā, Jonavā, Marijampolē un Alītā. Lietuvas filiāle nodarbina 99 cilvēkus, tai skaitā 59 
pārdošanas darbiniekus. 
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VADĪBA 

2015.g. Seesam Uzraudzības padomē ietilpa šādi locekļi: 
Olli llmari Lehtilä, Uzraudzības padomes priekšsēdētājs  
Jouko Markku Kalevi Pölönen 
Vesa Tapio Aho (līdz 2015.g. 6.martam) 
Jorma Juhani Alanne (līdz 2015.g. 21.decembrim) 

2015.g. Seesam Valde sastāvēja no šādiem locekļiem: 
Mr Toomas Abner, Valdes priekšsēdētājs 
Aigars Freimanis 
Andri Püvi 
Brigita Elana Blavaščiūniené 

PERSPEKTĪVAS 2016. GADĀ 

Mēs sagaidām, ka tuvākajos gados parakstītās prēmijas Baltijas nedzīvības apdrošināšanas tirgū pieaugs 
vidēji par 4-6%. Šo pieaugumu vajadzētu veicināt Baltijas iekšzemes kopprodukta izaugsmei, kuru, kā 
mēs sagaidām, nodrošinās cilvēku pirktspējas un iekšzemes patēriņa palielināšanās. Mēs paredzam cenu 
pieaugumu OCTA, kas ir radījusi zaudējumus tirgus dalībniekiem jau četrus gadus pēc kārtas. 

Mēs sagaidām, ka izmaksāto atlīdzību apjoms palielināsies tādos pašos tempos kā pārdošanas apjoms 
vai pat nedaudz ātrāk. Salīdzinoši maigajai ziemai bija labvēlīga ietekme uz zaudējumu biežumu, kas 
radušies dažādu transportlīdzekļu kategoriju apdrošināšanā. 

Konkurence Baltijas apdrošināšanas tirgū turpina pastiprināties. Pēc pagarināta darbības uzsākšanas 
perioda Compensa uzsāks pilna mēroga operācijas Igaunijas tirgū. PZU uzturēs agresīvas cenas īpašuma 
apdrošināšanā, un Gjensidige ļoti vēlas palielināt savu tirgus daļu. Spēcīgā konkurence turpinās uzturēt 
zemu apdrošināšanas cenu līmeni gan attiecībā uz produktiem, kas paredzēti privātpersonām, gan arī uz 
tiem, kas tiek piedāvāti uzņēmumiem. Mēs varam redzēt zināmu cenu pieaugumu KASKO 
transportlīdzekļu apdrošināšanā, kur apdrošināšanas rezultāti tirgū kopumā ir tālu no labākajiem. 

Seesam prioritātes nav mainījušās. Mēs sagaidām, ka sasniegsim nelielu pārdošanas apjomu pieaugumu, 
taču galvenā uzmanība tiks pievērsta riska izvēlei, cenām un mērenas rentabilitātes nodrošināšanai. 
2016.gadā mēs darīsim visu iespējamo, lai saglabātu augstu klientu apkalpošanas līmeni gan atlīdzību 
noregulēšanā, gan arī pārdošanā. 
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  Piez.  2015  2014  

        

Parakstītās bruto prēmijas 4  56,414,502  56,600,600  

Parakstītās prēmijas, kas cedētas pārapdrošinātājiem 4  -3, 199,724  -2,996,894  

Izmaiņas uzkrājumos nenopelnītajām prēmijām 4  1,280  -1, 194,545  

Pārapdrošinātāju daļa uzkrājumos 4, 17  5,143  1,971  
nenopelnītajām prēmijām 
Neto nopelnītās prēmijas   53,221,201  52,411,132  

Ienākums no ieguldījumiem, neto 5  793,461  1,967,568  

Citi ieņēmumi no saimnieciskās darbības 6  240,181  218,066  

Ienākumi kopā   54,254,843  54,596,766  

Atlīdzības un atlīdzību noreg.izmaksas 7  -34,852, 101  -33,083,522  

Pārapdrošinātāju daļa no atlīdzībām 7  830,064  -225,409  
un atlīdzību noregulēšanas izmaksām 
Atlīdzības un atlīdzību noregul. izmaksas, neto   -34,022,037  -33,308,931  

Iegādes izmaksas 8  -11,571,550  -11,656,230  
Administrācijas izdevumi 8  -5,698,833  -5,364,316  
Ieguldījumu pārvaldības izdevumi 8  -143,532  -143,532  
Saimnieciskās darbības izmaksas kopā   -17,413,915  -17, 164,078  
Peļņa pirms ienākuma nodokļa   2,818,891  4,123,757  
Ienākuma nodokļa izmaksas 22  -147,571  -219,417  
Gada neto peļņa   2,671,320  3,904,340  
Gada apvienotais ienākums   2,671,320  3,904,340  
   

Seesam Insurance AS Gada finanšu pārskati 2015 

GADA FINANŠU PĀRSKATI 

APVIENOTO IENĀKUMU PĀRSKATS 

Piezīmes 14.-50.lappusē veido šo finanšu pārskatu neatņemamu sastāvdaļu. 
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Uz 31.decembri  Piez.  2015  2014  
AKTĪVI        
Īpašums un iekārtas 10  3, 108, 194  3, 136, 125  
Nemateriālie aktīvi 11  778,720  671,649  

Atliktie klientu piesaistes izdevumi  11  2,290,187  2,310,619  

Ieguldījumi        
Akcijas un fondu vienības patiesajā  vērtībā caur 12, 13  13,720,984  12,844,687  
peļņu vai zaudējumiem 
Parāda vērtspapīri patiesajā vērtībā caur peļņu vai 
zaud.  

12, 13  57,182,515  56,277,915  
Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi 12  35,000  35,000  
Termiņnoguldījumi   140,016  140,110  

Ieguldījumi kopā    71,078,515  69,297,712  

Citi parādnieki 15  1,340,304  1,595, 139  

Pārapdrošināšanas aktīvi  15  3,277,567  3, 185,416  

Pārapdrošinātāju parādi   99,838  1, 111  

Apdrošin. ņēmēju un apdrošin. brokeru parādi 15  4,237,489  3,886,406  

Avansā samaksātie nodokļi   117,977  49,584  

Nauda un naudas ekvivalenti 14  2,220,367  3,043,705  

Atliktie ienākumu nodokļa aktīvi  22  31,841  30,574  
AKTĪVI KOPĀ    88,580,999  87,208,040  

        

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)   33,048,961  29, 144,621  

Gada peļņa    2,671,320  3,904,340  

Pašu kapitāls kopā    39,730,167  37,058,847  

Pasīvs        
Saistības apdrošināšanas līgumu ietvaros 17  45,046,004  46,068,596  
Parādi pārapdrošinātājiem   111,549  189,030  
Citi apdrošināšanas parādi 18  1,988,354  2,071,578  
Parādi piegādātājiem un citi parādi 19  794, 167  1,032,879  
Citi uzkrājumi 19  555,732  517,675  

Ienākuma nodoklis  19  205,524  134,436  

Citi maksājamie nodokļi  19  143,395  127,298  

Atliktās nodokļu saistības  22  6,107  7,701  

Saistības kopā    48,850,832  50,149,193  

PAŠU KAPITĀLS UN SAISTĪBAS KOPĀ    88,580,999  87,208,040  

Seesam Insurance AS Gada finanšu pārskati 2015 

BILANCE 

Piezīmes 14.-50.lappusē veido šo finanšu pārskatu neatņemamu sastāvdaļu. 

   
  



 

 

 

 

   Piez.  2015  2014  

NAUDAS PLŪSMA NO PAMATDARBĪBAS        
Saņemtās apdrošināšanas prēmijas   54,400,059  54,617, 187  
Samaksātās pārapdrošināšanas prēmijas   -3,044, 164  -2,494,369  

Izmaksātās atlīdzības un atlīdzību noregulēš. izmaksas   -33.114, 142  -31,580,339  
Samaksātie pamatdarbības izdevumi   -17,359,934  -17, 104,859  
Saņemtie procenti   1,564,992  1,614,497  

Pašu kapitāla instrumentu iegāde un atsavināšana, 
neto 

  143,594  -2,562,080  

Naudas plūsma no parāda instrum. un termiņnoguld.   -2,697, 117  -1,908,247  

Samaksātie ieguldījumu pārvaldības izdevumi 8  -143,532  -143,532  

Pamatdarbības neto naudas plūsma   -250,244  438,258  

        

IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA        

Īpašuma un iekārtu un nemateriālo aktīvu   -556,348  -415,341  
iegāde    
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma   -556,348  -415,341  

        

FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA       

Finanšu līzinga saistību dzēšana     -16,746  -12,199  

Finansēšanas darbības neto naudas plūsma   -16,746  -12,199  

        

NETO NAUDAS IEPLŪDE/IZPLŪDE   -823,338  10,718  

        
Nauda un naudas ekvivalenti gada sākumā   3,043,705  3,032,987  
Nauda un naudas ekvivalenti gada beigās 14  2,220,367  3,043,705  

NAUDAS UN NAUDAS EKVIVALENTU    -823,338  10,718  
SAMAZINĀJUMS/ PALIELINĀJUMS    

Seesam Insurance AS Gada finanšu pārskati 2015 

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS 

Piezīmes 14.-50.lappusē veido šo finanšu pārskatu neatņemamu sastāvdaļu. 
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  Akciju kapitāls  Ar likumu not.  Nesadalītā  Kopā  
  kapitāla rezerve  peļņa  

Uz 2013.g. 31.decembri 3,000,000  1,009,886  29,144,621  33,154,507  

Gada peļņa  0  0  3,904,340  3,904,340  

Gada apvienotais  0  0  3,904,340  3,904,340  
ienākums  
Uz 2014.g. 31.decembri 3,000,000  1,009,886  33,048,961  37,058,847  

Gada peļņa 0  0  2,671,320  2,671,320  

Gada apvienotais  0  0  2,671,320  2,671,320  
ienākums  
Uz 2015.g. 31.decembri 3,000,000  1,009,886  35,720,281  39,730,167  

Seesam Insurance AS Gada finanšu pārskati 2015 

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS 

Sīkākai informācijai par akciju kapitālu un pašu kapitālu skatīt 16.piezīmi.. 

Piezīmes 14.-50.lappusē veido šo finanšu pārskatu neatņemamu sastāvdaļu. 
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