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NEATKARĪGA REVIDENTA ZIŅOJUMS 

 
 
Seesam Insurance AS akcionāram 
 

Mēs esam veikuši pievienoto Seesam Insurance AS finanšu atskaišu revīziju, ko veido 
ziņojums par finansiālo stāvokli uz 2011. gada 31. decembri un ziņojumi par vispārējiem 
ienākumiem, naudas plūsmu un kapitāla izmaiņām gadā, kurš beidzās šajā datumā, un 
nozīmīgo grāmatvedības politiku kopsavilkums un citas paskaidrojošas piezīmes, kā izklāstīts 
no 11. līdz 58. lappusei. 
 
Vadības atbildība par finanšu atskaitēm 
 

Vadība ir atbildīga par šo finanšu atskaišu sagatavošanu un skaidru izklāstīšanu 
saskaņā ar Eiropas Savienībā pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu atskaišu standartiem, 
un par tādu iekšējo kontroli, kādu vadība nosaka par nepieciešamu, lai nodrošinātu tādu 
finanšu atskaišu sagatavošanu, kas nesatur būtiskas neatbilstības, kuras būtu radušās 
krāpšanas vai kļūdas dēļ. 
 
Revidenta pienākums 
 

Mūsu pienākums ir dot slēdzienu par šīm finanšu atskaitēm, balstoties uz mūsu veikto 
revīziju. 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 pamatotu pārliecību par to, ka finanšu atskaites nesatur būtiskas neatbilstības. 
 

Revīzija ietver pasākumu veikšanu, lai iegūtu revīzijas pierādījumus par finanšu 
atskaitēs norādītajām summām un ziņojumiem. Izvēlētās procedūras ir atkarīgas no revidenta 
sprieduma, tostarp krāpšanas vai kļūdas dēļ radušos būtisku neatbilstību finanšu pārskatos 
riska izvērtējuma. Novērtējot šo risku, revidents ņem vērā iekšējās kontroles atbilstību 
organizācijas finanšu atskaišu sagatavošanai un skaidrai izklāstīšanai, lai izveidotu 
apstākļiem piemērotas revīzijas procedūras, bet nevis lai izteiktu viedokli par organizācijas 
iekšējās kontroles efektivitāti. Revīzija ietver arī izmantoto uzskaites politiku piemērotības 
izvērtējumu un vadības izteikto grāmatvedības aplēšu pamatotību, kā arī vispārējās finanšu 
atskaišu pasniegšanas novērtēšanu. 
 

Uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un piemēroti, lai dotu 
pamatu mūsu revīzijas slēdzienam. 
 
Slēdziens 
 



Uzskatām, ka finanšu atskaites visos būtiskajos aspektos skaidri atspoguļo Seesam 
Insurance AS finansiālo stāvokli uz 2011. gada 31. decembri un tās finansiālo darbību, un 
naudas plūsmas gadā, kas beidzas šajā datumā, saskaņā ar Eiropas Savienībā pieņemtajiem 
Starptautiskajiem finanšu atskaišu standartiem. 
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