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Sabiedrības nosaukums SEESAM LATVIA AAS 

Sabiedrības juridiskais statuss Apdrošināšanas akciju sabiedrība 

Reģistrācijas numurs, vieta un datums 40003138707 

Adrese Vienības gatve 87h, Rīga, LV 1004 

Valdes locekļi un to ieņemamais amats Ivo Kuldmae, valdes priekšsēdētājs 

Aigars Freimanis, valdes loceklis 

Anita Veinberga, valdes locekle 

Oskars Upners, valdes loceklis 

 

Padomes locekļi un to ieņemamais amats Tomi Yli-Kyyny, padomes priekšsēdētājs 

Toomas Abner, padomes priekšsēdētāja vietnieks  

Jouko Polonen, Padomes loceklis kopš 16.04.2009. 

Reima Rytsola, Padomes loceklis kopš 16.04.2009 

Mikael Silvennoinen, Padomes loceklis kopš 16.04.2009. 

Markku Vehmas, Padomes loceklis kopš 16.04.2009. 

 

Pārskata gads 01.01.2009 – 31.12.2009 

Ziņas par Sabiedrības īpašniekiem Pohjola Bank, plc  

Somija 

Ieguldījums: 90% 

Seesam International Insurance Company Ltd /”Seesam 

Rahvusvaheline Kindlustuse AS”/ 

Ingaunija 

Ieguldījums: 10% 

Revidents KPMG Baltics SIA 

Vesetas iela 7 

Rīga, LV-1013 

Licence Nr. 55 
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Finansiālā stāvokļa apraksts 

2008. gada laikā Latvijas IKP samazinājās par 4,6%, bet 2009. gadā - par 18,4% (Centrālā Statistikas pārvaldes 

aplēses).  

Sākot ar 2006. gadu Latvijas nedzīvības apdrošināšanas tirgū bija vērojams neproporcionāli augsts pieaugums 

salīdzinājumā ar vispārējo ekonomikas attīstību. Šo pieaugumu veicināja atsevišķu tautsaimniecības nozaru 

neproporcionāla attīstība.  

2009. gadā Latvijas nedzīvības apdrošināšanas tirgus samazinājās par gandrīz vienu trešdaļu (Latvijas Apdrošinātāju 

asociācijas dati), kas skaidrojams, galvenokārt, ar neproporcionāli attīstošos nozaru, t.i., auto tirdzniecība, 

nekustamais īpašums, celtniecība u.c., attīstības tempu mazināšanos, kā rezultātā samazinājās patēriņš un pieprasījums 

pēc apdrošināšanas pakalpojumiem, kā arī saasinājās konkurence. Turklāt nozīmīgs tirgus spēlētājs atvēra filiāli, kas 

sniedz apdrošināšanas pakalpojumus, un līdz ar to sākās izmaiņas tirgū.   

2009. gadā AAS Seesam Latvia veiksmīgi saglabāja bruto parakstīto prēmiju apjomu LVL 9,2 miljonu apmērā 

(2008. gadā: LVL 14,44 miljoni). 

Bruto izmaksātu atlīdzību apjoms 2009. gadā pieauga par 14,88% un sasniedza LVL 7,54 miljonus (2008. gadā: LVL 

6,56 miljoni). 

Bruto izmaksātu atlīdzību pieaugums ir saistīts ar vairākām lielām atlīdzību prasībām, kuras tika pieteiktas un 

veiksmīgi noregulētas 2009. gadā, kā arī ar pieaugošu atlīdzību prasību apjomu veselības apdrošināšanā, ko izraisīja 

šā apdrošināšanas portfeļa pieaugums un veselības aprūpes izmaksu paaugstināšanās pēc tam, kad tika samazināts 

valsts finansējums veselības aprūpei.   

Pateicoties efektīvai darbībai, konservatīvai pārapdrošināšanas politikai un atbilstošam tehnisko rezervju apmēram 

AAS Seesam Latvia izdevās noslēgt gadu ar pozitīvu tehnisko rezultātu no pārapdrošināšanas darbības LVL 574,3 

tūkstošu apmērā (2008. gadā: LVL 1 183,9 tūkstoši). 

Ieguldījumu portfelis un naudas ekvivalenti pieauga par LVL 0,32 miljoniem vai par 2,5% salīdzinājumā ar 

2008. gadu, un sasniedza LVL 12,38 miljonus. Neto ieguldījumu apmērs sasniedza LVL 430,3 tūkstošus, kas ir tādā 

pašā līmenī, kā bija 2008. gadā.  

Pārvērtējot ieguldījumus patiesajā vērtībā, peļņa no pamatdarbības pirms nodokļiem palielinājās par 14,52% un 

sasniedza 1,40 miljonus LVL (2008. gadā: 1,23 miljonus LVL). 

Par spīti apdrošināšanas tirgus apjomu samazinājumam 2009. gadā AAS Seesam Latvia turpināja veikt ieguldījumus 

pakalpojumu klāsta attīstīšanā un paplašināšanā, to pieejamības uzlabošanā un tirgus stāvokļa nostiprināšanā: 

1. Centrālajā birojā tika iegādātas un atvērtas jaunas ērtas klientu apkalpošanas telpas;  
2. Tika izstrādāta un ieviesta 24 stundu palīdzība autovadītājam uz ceļa;  
3. Valmierā tika atvērts jauns klientu apkalpošanas centrs;  
4. Tika izstrādāts un ieviests interneta pašapkalpošanās lietojumprogramma, ar kuras palīdzību internetā ir iespējams 

iegādāties svarīgākos apdrošināšanas produktus 24 stundas diennaktī; 

5. Tika ieviesta jauna partneru programma, kuras ietvaros partneriem tiek nodrošināta pieeja interneta 

pašapkalpošanās lietojumprogrammai, kas pieejama partnera interneta mājas lapā; 

6. Tika izstrādātās un ieviestas elektroniskās viedkartes veselības apdrošināšanas klientiem, kas nodrošina datu 

apmaiņu ar organizācijām, kas sniedz medicīnas un veselības pakalpojumus; 

7. Tika uzsākta jaunas sistēmas izstrāde, kurā ietverti risinājumi uzņēmējdarbības procesu un klientu attiecību 

vadībai; 

8. Medicīnas un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība tika uzlabota, uzsākot sadarbību ar jaunām organizācijām 

– 2009. gada 31. decembrī kopā bija 687 sadarbības organizācijas (2008. gadā: 450); 

9. Tika paplašināta sadarbības ar apdrošināšanas brokeriem un 2009. gada 31. decembrī kopā 109 apdrošināšanas 

brokeri pārstāvēja AAS Seesam Latvia (2008. gadā: 88 brokeri).  
10. Tika izveidots ciešs aģentu tīkls, kurā darbojas 98 aģenti, uzlabojot apdrošināšanas pakalpojumu pieejamību;   
11. Tika izveidotas jaunas darba vietas, un kopējais darbinieku skaits, ieskaitot tirdzniecības pārstāvjus, 2009. gada 

31. decembrī sasniedza 92 (2008. gadā: 87); 

 

2009. gada laikā AAS Seesam Latvia veica ieguldījumus IT sistēmu ieviešanā un izstrādē, kuru kopsumma bija 72,87 

tūkstoši LVL.  

Veicot vairākus procesu un efektivitātes pilnveidošanas pasākumus, pamatdarbības izdevumi 2009. gadā tika 

samazināti par 832,6 tūkstošiem LVL vai 19,94% salīdzinājumā ar 2008. gadu un tie sasniedza 3,34 miljonus LVL 

(2008. gadā: 4,18 miljoni LVL).  



SEESAM LATVIA  

Gada pārskats par 2009. gadu 

 

Vadības ziņojums 
 

 

5 

Samazinoties bruto parakstīto prēmiju apjomam, klientu piesaistes izmaksas (starpnieku -brokeru un aģentu 

komisijas), kuras veidoja 38,37% no pamatdarbības izdevumiem, samazinājās par 37,4% un to apjoms sasniedza 1,28 

miljonus LVL (2008. gadā: 2,05 miljoni LVL);  

Neskatoties uz personāla skaita pieaugumu 2009. gadā, personāla izmaksas samazinājās par 0,4% un sasniedza 1,17 

miljonus LVL (2008. gadā: 1,18 miljoni LVL).  Pārējās izmaksas samazinājās par 6,37% un sasniedza 0,89 miljonus 

LVL (2008. gadā: 0,95 miljoni LVL). 

Pašu kapitāls, ieskaitot rezerves, nesadalīto peļņu un finanšu gada peļņu, pieauga par 22,84% un sasniedza 6,696 

tūkstošus LVL (2008. gadā: 5,451 tūkstoši LVL). Maksātspējas norma pieauga par 33,64% un kapitāla apjoms 

sasniedza 57% no neto nopelnīto prēmiju apjoma (2008. gadā: 43%), kas ir viens no rādītājiem, kas apliecina 

Sabiedrības finanšu spējas un stabilitāti tirgū.    

AAS “Seesam Latvia” pašu kapitāls pilnībā atbilst „Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma” prasībām.  

Nākotnes perspektīvas 

Par spīti pazīmēm, kas norāda, ka globālajā ekonomikā notiek atveseļošanās, 2010. gadā Latvijas ekonomikā 

paredzama turpmāka lejupslīde un apdrošināšanas tirgus samazinājums.    

AAS Seesam Latvia paredz, ka 2010. gadā joprojām mazināsies patēriņš un pieprasījums pēc apdrošināšanas 

pakalpojumiem, jo būs vērojama turpmāka ekonomikas lejupslīde un bezdarba pieaugums. Tirgus izmaiņu rezultātā 

apdrošināšanas pakalpojumu likmes tiks samazinātas, bet debitoru apjoms par prēmiju maksājumiem turpinās pieaugt.    

AAS „Seesam Latvia” ir finansiāli spēcīga un atbilstoši kapitalizēta sabiedrība, un tā gatava ekonomikas lejupslīdei, 

apdrošināšanas tirgus apjoma samazinājumam un ienākumu samazinājumam.  Papildus pietiekošam kapitāla apjomam 

AAS Seesam Latvia ir viena no efektīvākajām organizācijām apdrošināšanas tirgū pēc neto izdevumu rādītāja, kā arī 

pēc apgrozījuma un neto ienākumiem uz vienu darbinieku, kas nodrošina lielākas iespējas reaģēt uz izmaiņām tirgū 

nekā citām organizācijām, kuras nav tik efektīvas.  

2010. gadā Sabiedrība plāno: 

 Saglabāt esošos klientus un tirgus daļu;   

 Koncentrēties uz klientiem piedāvātajiem pakalpojumiem, sistemātiski uzlabojot pakalpojumu kvalitāti un 

pieejamību;  

 Koncentrēties uz produktu un izplatīšanas viedu attīstību, pielāgojot to dažādiem klientu segmentiem un klientu 

vajadzībām;  
 Koncentrēties uz klientu pašapkalpošanās iespēju attīstību un piemērošanu klientu vajadzībām; 

 Koncentrēties uz debitoru pārvaldību un debitoru un naudas plūsmas sistemātisku un efektīvu kontroli; 

 Koncentrēties uz personāla resursu attīstību un vadības funkcijām un turpināt iekšējas un ārējas darbinieku 

apmācības programmas;  
 Izstrādāt un ieviest jaunu sistēmu, kurā ietverti risinājumi uzņēmējdarbības procesu un klientu attiecību vadībai; 

Notikumi pēc pēdējās pārskata gada dienas 

No pārskata gada beigām līdz šodienai nav notikuši nekādi svarīgi notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt gada pārskata 

novērtējumu. 01.03.2010. veicot akciju nodošanu uzņēmuma akcionāru grupas ietvaros,  par AAS Seesam Latvia 

vienīgo akcionāru un īpašnieku ir kļuvusi Somijā lielākā apdrošināšanas kompānija „ Pohjola Insurance Company” 

Ltd. Tas apliecina ''Pohjola'' grupas interesi un vēlmi nostiprināt pozīcijas un attīstīt Seesam nedzīvības 

apdrošināšanas uzņēmumu darbību Baltijas valstīs ilgtermiņā. 

Risku vadība 

Sabiedrības apdrošināšanas un ieguldījumu darbība ietver finanšu riskus. Šie riski var būt šādi: 

 Tirgus risks – kad izmaiņas tirgus riska faktoros negatīvi ietekmē sabiedrības aktīvus un/vai saistības; 

 Kredītrisks – kad sabiedrībai var rasties finanšu zaudējumi sadarbības partnera maksātnespējas dēļ; vai 

 Likviditātes risks – kas iestājoties var novest pie situācijas, kad aktīvi ir jārealizē par zemāku cenu nekā to 

patiesā vērtība. 

Apdrošināšanas nozares riski ietver tirgus riskus, kas saistīti ar aktīviem, ar kuriem tiek segtas apdrošināšanas līgumos 

iekļautās saistības, darījumu partneru riskus vai kredītrisku. Ieguldījumu darbības riski var ietvert zemāku nekā 

plānota ieguldījumu atdevi vai ieguldījumu vērtības samazināšanos. 

Aktīvu pārvaldes sabiedrība īpašu uzmanību pievērš tirgus risku diversifikācijai, ieguldījumu likviditātei un darījumu 

partneru riskam saskaņā ar mātes sabiedrības darbības stratēģiju.  Ieguldījumi tiek veikti vērtspapīros ar fiksētu 

ienākumu, akcijās un fondos gan Somijā, gan citās valstīs, lai garantētu ilgtermiņa ieguldījumu atdevi. Ieguldījumu 

darbības pamatā ir ieguldījumu plāni, kas tiek pārskatīti katru gadu. 
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Lai ierobežotu apdrošināšanas riskus, 2009. gadā AAS „Seesam Latvia” turpināja katastrofu riska neproporcionālo 

pārapdrošināšanu ar mātes sabiedrības „Pohjola Bank Plc” meitas sabiedrību „Pohjola Non Life Insurance Company 

Ltd”, kas ierobežoja zaudējumu rašanos no dabas katastrofu sekām vai viena notikuma izraisītu zaudējumu ķēdes.  

 „Pohjola Non Life Insurance Company Ltd” ir vadošā nedzīvības apdrošināšanas sabiedrība Somijā, kuras tirgus daļa 

ir 27% un Standard & Poor’s piešķirtais apdrošināšanas kredītreitings ir A+.  Tas ir viens no augstākajiem 

kredītreitingiem Skandināvijas nedzīvības apdrošināšanas tirgū.  

Ņemot vērā AAS „Seesam Latvia” akcionāra augstos drošības standartus un prasības, „Pohjola Non-Life Insurance 

Company Ltd” pārapdrošināšanas programma ir izvietota pasaules vadošajās pārapdrošināšanas sabiedrībās, kuru 

Standard&Poor`s piešķirtais kredītreitings nav zemāks par A. 

2009. gadā AAS „Seesam Latvia” ieguldījumu portfeļa pārvaldi turpināja veikt „Pohjola Asset Management Ltd.” – 

mātes sabiedrības „Pohjola Bank” plc meitas sabiedrība. „Pohjola Asset Management Ltd.” ir otra lielākā aktīvu 

pārvaldes sabiedrības Somijā, kuras aktīvi pārvaldībā 2009. gada 31. decembrī bija 33,1 miljardi EUR.   

Lai ierobežotu valūtas risku, 100% ieguldījumu portfeļa 2009. gada 31. decembrī veidoja ieguldījumi EUR valūtā.    

 

Priekšlikumi par Sabiedrības pārskata gada peļņas izlietošanu 

Mēs piedāvājam ieskaitīt pārskata gada peļņu nesadalītajā peļņā.  

 
   

Ivo Kuldmae Aigars Freimanis Anita Veinberga 

Valdes priekšsēdētājs Rīkotājdirektors/ valdes loceklis Valdes locekle 

 

 
   

Oskars Upners Tomi Yli-Kyyny  

Valdes loceklis Padomes priekšsēdētājs  

 

 

2010. gada 25. martā 
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Apdrošināšanas akciju sabiedrību „Seesam Latvia” 2009. gadā vadīja Valde 4 valdes locekļu sastāvā. Par Sabiedrībā 

notiekošajiem procesiem Valde regulāri informēja Padomi un sniedza visus paskaidrojumus. 

Sabiedrības vadība uzņemas atbildību par darījumu iegrāmatošanu, ievērojot Latvijas likumdošanas un noteikumu 

prasības un saskaņā ar spēkā esošiem un atbilstošiem grāmatvedības uzskaites principiem. Sabiedrības vadība ir 

atbildīga par apdrošināšanas sabiedrības līdzekļu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citas negodīgas darbības 

novēršanu. 

Sabiedrības vadība uzņemas atbildību par Sabiedrības 2009. gada pārskata, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas 

Savienībā pieņemtajiem SFPS un kas atspoguļo AAS Seesam Latvia darbību laika posmā no 2009. gada 1. janvāra 

līdz 2009. gada 31. decembrim, sagatavošanu. 

Sabiedrības vadība apstiprina, ka šis pārskats ir sagatavots saskaņā ar spēkā esošo likumdošanas normu un Finanšu un 

kapitāla tirgus komisijas un SFPS prasībām, un tas patiesi atspoguļo apdrošināšanas sabiedrības finansiālo stāvokli 

pārskata gada beigās, kā arī sniedz patiesu priekšstatu par pārskata gada darbības rezultātiem un naudas plūsmu 

saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem SFPS.  

Sabiedrības gada pārskats ir sagatavots, balstoties uz vadības piesardzīgiem lēmumiem un pieņēmumiem. 

Vadība apstiprina, ka ir ievērotas Latvijas Republikas likumdošanas prasības, un ka finanšu pārskati ir sagatavoti 

saskaņā ar darbības turpināšanas principu. 

 

 

 
   

Ivo Kuldmae Aigars Freimanis Anita Veinberga 

Valdes priekšsēdētājs Rīkotājdirektors/ valdes loceklis Valdes locekle 

 

 
   

Oskars Upners Tomi Yli-Kyyny  

Valdes loceklis Padomes priekšsēdētājs  

 

 

2010. gada 25. martā 
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Piezīme 

2009 

LVL 

2008 

LVL 

Nopelnītās prēmijas    

Parakstītās prēmijas    

Bruto prēmijas    

Bruto parakstītās prēmijas 4 9 203 629 14 436 054 

Pārapdrošinātāju daļa 4,19 (797 779) (778 303) 

Neto parakstītās prēmijas 4 8 405 850 13 657 751 

Izmaiņas nenopelnīto prēmiju tehniskajās rezervēs    

Bruto nenopelnīto prēmiju un neparedzēto risku tehniskās rezerves 5 2 723 580 (1 376 736) 

Pārapdrošinātāju daļa 5,19 5 575 (112 459) 

Izmaiņas neto nenopelnīto prēmiju tehniskajās rezervēs  2 729 155 (1 489 195) 

Neto nopelnītās prēmijas 6 11 135 005 12 168 556 

Citi tehniskie ienākumi, neto 7 68 550 24 191 

Piekritušās atlīdzību prasības    

Izmaksātās atlīdzību prasības    

Bruto izmaksātās atlīdzību prasības    

Izmaksātās atlīdzību prasības  (7 542 815) (6 565 885) 

Atlīdzību noregulēšanas izdevumi  (301 993) (326 652) 

Atgūto zaudējumu summas  420 428 265 199 

Pārapdrošinātāja daļa izmaksātajās atlīdzību prasībās 8,9,19 445 056 294 834 

Neto izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības 8 (6 979 324) (6 332 504) 

Izmaiņas atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskajās 

rezervēs    

Izmaiņas bruto atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskajās 

rezervēs 9 (108 495) (587 402) 

Pārapdrošinātāja daļa atlīdzību prasību tehniskajās rezervēs 9,19 298 026 143 604 

Izmaiņas neto atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskajās 

rezervēs   189 531 (443 798) 

Neto piekritušās atlīdzību prasības 10 (6 789 793) (6 776 302) 

Darbības izdevumi    

Klientu piesaistīšanas izdevumi 11 (2 143 600) (2 948 371) 

Izmaiņas atliktajos klientu piesaistīšanas izdevumos 12 (483 087) 196 355 

Administratīvie izdevumi 13 (973 019) (1 019 836) 

Pārapdrošināšanas komisijas nauda un līdzdalība peļņā, neto 14,19 16 930 14 308 

Izmaiņas nenopelnītajā pārapdrošināšanas komisijas naudā  19 189 13 006 

Ieguldījumu pārvaldes izmaksas  (19 422) (20 291) 

Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums/amortizācija 20,21 (129 218) (112 236) 

Neto darbības izdevumi  (3 731 227) (3 877 065) 

Citi tehniskie izdevumi, neto 15 (127 656) (375 745) 
Procentu un dividenžu ienākumi, neto 16 430 315 429 723 

Peļņa/(zaudējumi) no patiesajā vērtībā novērtētiem finanšu aktīviem un 

saistībām ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, neto 17 418 996 (332 449) 

Peļņa/(zaudējumi) no svārstībām ārvalstu valūtu kursos   3 590 (26 572) 

Peļņa/(zaudējumi) no pamatlīdzekļu pārdošanas  (2 784) (7 460) 

Peļņa pirms nodokļu aprēķināšanas  1 404 996 1 226 877 

Uzņēmumu ienākuma nodoklis 18,30 (160 095) (333 578) 

Pārskata perioda peļņa  1 244 901 893 299 

Pārējie visaptverošie ienākumi  - - 

Pārējie visaptverošie ienākumi pārskata periodā kopā  1 244 901 893 299 

Pielikums no 13. līdz 50. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa. 
   

Ivo Kuldmae Aigars Freimanis Anita Veinberga 

Valdes priekšsēdētājs Rīkotājdirektors/ valdes loceklis Valdes locekle 
   

Oskars Upners Tomi Yli-Kyyny  

Valdes loceklis Padomes priekšsēdētājs  

2010. gada 25. martā 
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Aktīvi 

Piezīme 

31.12.2009 

LVL 

31.12.2008  

LVL 

Pamatlīdzekļi 20 155 788 176 423 

    
Nemateriālie aktīvi 21 292 018 215 729 

    
Ieguldījumi    

Ieguldījumi radniecīgajās sabiedrībās 22 71 042 71 042 

Patiesajā vērtībā novērtētie ieguldījumi ar atspoguļojumu peļņas vai 

zaudējumu aprēķinā 23 12 157 741 11 437 844 

Ieguldījumi kopā  12 228 783 11 508 886 

Aizdevumi un debitoru parādi    

Debitori:    

Tiešās apdrošināšanas debitori:    

Apdrošinājuma ņēmēju debitoru parādi 24 1 247 362 2 948 511 

Starpnieki 24 344 402 458 955 

Debitori no pārapdrošināšanas operācijām 25 60 187 66 386 

Uzņēmumu ienākuma nodokļa pārmaksa 28 220 859 59 737 

Pārējo nodokļu un sociālās apdrošināšanas iemaksu pārmaksa 28 7 977 15 132 

Pārējie debitoru parādi  9 320 26 170 

Aizdevumi un debitoru parādi kopā  1  890 107 3 574 891 

Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi    

Atliktie klientu piesaistīšanas izdevumi 12 428 498 911 585 

Pārējie uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi  95 470 21 809 

Kopā uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi  523 968 933 394 

Pārapdrošināšanas līgumu aktīvi    

Pārapdrošinātāja daļa nenopelnīto prēmiju rezervēs 5 14 514 8 939 

Pārapdrošinātāja daļa atlīdzību prasību rezervēs 9 891 820 593 794 

Kopā pārapdrošināšanas līgumi  906 334 602 733 

Nauda un tās ekvivalenti    

Nauda kasē  9 748 11 955 

Atlikumi banku kontos  594 642 1 000 099 

Nauda un tās ekvivalenti kopā 26 604 390 1 012 054 

    

Kopā aktīvi  16  601 388 18 024 110 

 

 

Pielikums no 13. līdz 50. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa. 
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Pašu kapitāls un saistības 

Piezīme 

31.12.2009 

LVL 

31.12.2008 

LVL 

Pašu kapitāls    

Pamatkapitāls 27 1 000 000 1 000 000 

Rezerves kapitāls 27 311 656 311 656 

Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa  4 139 589 3 246 290 

Pārskata gada peļņa   1 244 901 893 299 

Pašu kapitāls kopā  6 696 146 5 451 245 

Saistības    

Bruto apdrošināšanas saistības    

Nenopelnīto prēmiju un neparedzēto risku tehniskās rezerves 5 4 155 553 6 879 133 

Atlīdzību tehniskās rezerves 9 4 628 445 4 519 950 

Tehniskās rezerves kopā  8 783 998 11 399 083 

Atliktā nodokļa saistības    

Atliktā nodokļa saistības 30 22 781 4 404 

Atliktā nodokļa saistības kopā  22 781  4 404 

Kreditori    

Kreditori no tiešās apdrošināšanas operācijām:    

Apdrošinājuma ņēmējiem atgriežamās summas  252 900 9 074 

Starpniekiem maksājamās summas  426 429 688 283 

Pārapdrošināšanas kreditoru parādi 25 151 090 126 485 

Pārējie kreditori 29 75 787 79 548 

Kreditori kopā  906 206 903 390  

    

Uzkrājumi 31 191 055 258 501 

    

Uzkrātie izdevumi un nākamo periodu ienākumi 32 1 202 7 487 

    

Kopā saistības  9 905 242 12 572 865 

    

Kopā pašu kapitāls un saistības  16 601 388 18 024 110 

 

Pielikums no 13. līdz 50. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa. 

 
   

Ivo Kuldmae Aigars Freimanis Anita Veinberga 

Valdes priekšsēdētājs Rīkotājdirektors/ valdes loceklis Valdes locekle 

 

 
   

Oskars Upners Tomi Yli-Kyyny  

Valdes loceklis Padomes priekšsēdētājs  

 

2010. gada 25. martā 
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Piezīme 

2009 

LVL 

2008 

LVL 

Naudas plūsma no apdrošināšanas darbības    

Tiešajā apdrošināšanā saņemtās prēmijas  11 197 028 13 110 800 

Tiešajā apdrošināšanā izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības  (7 121 845) (6 456 810) 

Maksājumi par kopapdrošināšanu  4 577 (4 577) 

Saņemtā nauda par nodoto pārapdrošināšanu  473 338 323 219 

Samaksātā nauda par nodoto pārapdrošināšanu  (772 372) (806 312) 

Samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis  (302 840) (523 480) 

Obligātie atskaitījumi 26 (94 700) (77 881) 

Pārējā saņemtā nauda  3 519 12 737 

Algas un saistītie nodokļu maksājumi  (1 163 543) (1 174 468) 

Samaksātās komisijas   (1 535 038) (1 770 197) 

Pārējā samaksātā nauda  (1 033 270) (928 868) 

Neto naudas plūsma no apdrošināšanas darbības  (345 146) 1 704 163 
    

Naudas plūsma no ieguldījumu darbības    

Ieguldījumu iegāde:    

Vērtspapīri ar fiksētu un nefiksētu ienākumu  (252 403) (4 449 787) 

Citi kredīti  (433) (267) 

Pārējie ieguldījumi (pamatlīdzekļi un nemateriālie ieguldījumi)  (187 656) (134 341) 

Ieguldījumu iegāde kopā  (440 492) (4 584 395) 

Ieguldījumu pārdošana:    

Noguldījumi kredītiestādēs  - 412 790 

Ieguldījumu pārdošana kopā  - 412 790 

Ieguldījumu ienākumi:    

Vērtspapīri ar fiksētu un nefiksētu ienākumu  364 234 365 999 

Citi kredīti  34 41 

Noguldījumi kredītiestādēs  13 706 84 889 

Ieguldījumu ienākumi kopā  377 974 450 929 

Neto naudas plūsma no darbības ar ieguldījumiem  (62 518) (3 720 676) 

    

Naudas un tās ekvivalentu neto (samazinājums)  (407 664) (2 016 513) 

Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākuma  1 012 054 3 028 567 

Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās 26 604 390 1 012 054 

Pielikums no 13. līdz 50. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa. 

 
   

Ivo Kuldmae Aigars Freimanis Anita Veinberga 

Valdes priekšsēdētājs Rīkotājdirektors/ valdes loceklis Valdes locekle 

 

 
   

Oskars Upners Tomi Yli-Kyyny  

Valdes loceklis Padomes priekšsēdētājs  

 

2010. gada 25. martā 
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  Pamat-

kapitāls 
Rezerves 

kapitāls  
Nesadalītā 

peļņa 
Pārskata 

perioda 

peļņa  

Kapitāls 

kopā 

  LVL LVL LVL LVL LVL 

       

2007. gada 31. decembrī  
 1 000 000 311 656 1 948 562 1 297 728 4 557 946 

2007. gada visaptverošie 

ienākumi ieskaitīti nesadalītajā 

peļņā  - - 1 297 728 (1 297 728) - 

2008. gada visaptverošie 

ienākumi 
 

- - - 893 299 893 299 

2008. gada 31. decembrī  1 000 000 311 656 3 246 290 893 299 5 451 245 

2008. gada visaptverošie 

ienākumi ieskaitīti nesadalītajā 

peļņā  - - 893 299 (893 299) - 

2009. gada visaptverošie 

ienākumi 
 

- - - 1 244 901 1 244 901 

2009. gada 31. decembrī  1 000 000 311 656 4 139 589 1 244 901 6 696 146 

 

 

Pielikums no 13. līdz 50. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa. 

 

 

 
   

Ivo Kuldmae Aigars Freimanis Anita Veinberga 

Valdes priekšsēdētājs Rīkotājdirektors/ valdes loceklis Valdes locekle 

 

  

 
   

Oskars Upners Tomi Yli-Kyyny  

Valdes loceklis Padomes priekšsēdētājs  

 

 

 

2010. gada 25. martā 
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(1) Vispārīga informācija 

Apdrošināšanas akciju sabiedrība SEESAM LATVIA (turpmāk Sabiedrība) tika reģistrēta kā akciju sabiedrība Rīgā, 

Latvijā, 1993. gadā ar reģistrācijas numuru 40003138707. Sabiedrības juridiskā adrese ir Vienības gatve 87 H, Rīga, LV 

1004, un tā ir Somijas koncerna „Pohjola Bank” meitas sabiedrība. 

Informācija par akcionāriem ir šāda:  

Pohjola Bank, plc Juridiskā adrese: Finland, Helsinki, 00013, Lapinmaentie 1 
 

90% 

Seesam International Insurance Company Ltd /”Seesam Rahvusvaheline 

Kindlustuse AS”  Juridiskā adrese:  Vambola 6, Tallinna, Igaunija, 10114 
10% 

 

Sabiedrība sniedz apdrošināšanas un pārapdrošināšanas pakalpojumus juridiskām un fiziskām personām Latvijas 

teritorijā.  

 

Kontrole pār Sabiedrību pieder OP Pohjola Group. 

(2) Grāmatvedības uzskaites politikas un principi 

2.1 Atbilstības paziņojums 

Šie finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu 

standartiem („SFPS”) kā to nosaka Finanšu un kapitāla tirgus komisijas („FKTK”) izdotie “Apdrošināšanas akciju 

sabiedrību, savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvo biedrību un nedalībvalstu apdrošinātāju filiāļu gada pārskata un 

konsolidētā gada pārskata sagatavošanas noteikumi”.  

Sabiedrības Padome un Valde pilnvaroja apstiprināt finanšu pārskatus iesniegšanai akcionāriem 2010. gada 25. martā. 

Akcionāri var pieprasīt veikt izmaiņas šajos finanšu pārskatos un izsniegt tos vēlreiz. 

2.2 Finanšu pārskatu sagatavošanas pamatprincipi 

Finanšu pārskatos iekļautās summas ir uzrādītas Latvijas Republikas naudas vienībā – latos, kas ir Sabiedrības 

funkcionālā valūta. 

Finanšu pārskati ir sagatavoti pēc aktīvu un pasīvu sākotnējo izmaksu principa, izņemot turpmāk sniegtos posteņus, kuri 

ir uzrādīti patiesajā vērtībā: atvasinātie finanšu instrumenti, patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi vai saistības ar  

atspoguļojumu visaptverošo ienākumu pārskatā un pārdošanai pieejamie aktīvi, izņemot tos, kuru patieso vērtību nav 

iespējams ticami aplēst. Pārējie finanšu aktīvi un saistības ir uzrādītas amortizētajā pašizmaksā, pielietojot efektīvās 

procentu likmes metodi. 

2.3. Jauni standarti un standartu papildinājumi, kas ir obligāti piemērojami pirmo reizi finanšu gadā, kas sākās 

2009. gada 1. janvārī, un kurus Sabiedrība ir piemērojusi, ir šādi: 

 1. SGS (pārstrādāts) „Finanšu pārskatu sniegšana”. Pārstrādātais standarts pieprasa uzrādīt ienākumu un izdevumu 

posteņus (tas ir „izmaiņas pašu kapitālā, kas nav saistītas ar akcionāriem to īpašnieku statusā”) atsevišķi no tām 

izmaiņām, kas ir saistītas ar akcionāriem to īpašnieku statusā. „Izmaiņas pašu kapitālā, kas nav saistītas ar 

akcionāriem to īpašnieku statusā” ir jāuzrāda visaptverošo ienākumu pārskatā. Izmaiņas pašu kapitālā, kas ir saistītas 

ar akcionāriem to īpašnieku statusā, ir jāuzrāda pašu kapitālā. 
 Vadība izvēlējās saskaņā ar šo standartu uzrādīt vienu visaptverošo ienākumu pārskatu. 

 Salīdzinošā informācija ir izmainīta saskaņā ar pārstrādāto standartu. Tā kā izmaiņas grāmatvedības politikā ietekmē 

tikai informācijas uzrādīšanu, tām nav ietekmes uz peļņu par akciju. 

 Papildinājumi 7. SGS Finanšu instrumenti: Informācijas atklāšana (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2009. gada 

1. janvārī) pieprasa atklāt detalizētāku informāciju par patiesās vērtības aprēķiniem un finanšu instrumentu 

likviditātes risku. Sabiedrība ir pieņēmusi šos papildinājumus tādā apmērā, kādā tie attiecas uz Sabiedrības darbību. 

Salīdzinošā informācija ir izmainīta saskaņā ar pārstrādāto standartu. 

2.4. Jauni standarti un interpretācijas, kas vēl nav stājušās spēkā 

Pastāv vairāki jauni standarti, esošo standartu grozījumi un interpretācijas, kuras vēl nav stājušās spēkā gadā, kurš 

noslēdzās 2009. gada 31. decembrī, un tāpēc nav ņemtas vērā, sagatavojot šos finanšu pārskatus:  
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 Pārstrādātais 3. SFPS Uzņēmējdarbības apvienošana (spēkā pārskata periodiem no 2009. gada 1. jūlija vai pēc šī 

datuma) ievieš vairākas izmaiņas uzņēmējdarbības apvienošanas uzskaitē, kuras ietekmēs atzītās nemateriālās 

vērtības summu, finanšu rezultātus par periodu, kurā notiek apvienošana, un nākotnes finanšu rezultātus. Tā kā 

pārstrādātais standarts nav jāpiemēro biznesa kombinācijām pirms noteiktā pieņemšanas datuma, ir paredzams, ka 

tas būtiski neietekmēs Sabiedrības finanšu pārskatus saistībā ar biznesa kombinācijām, kuras tika izveidotas pirms 

pārstrādātā standarta spēkā stāšanās datuma. Pārstrādātais 3. SFPS pašlaik neattiecas uz Sabiedrības finanšu 

pārskatiem. 

 Pārstrādātajā 27. SGS Konsolidētie un atsevišķie finanšu pārskati (spēkā pārskata periodiem no 2009. gada 1. jūlija 

vai pēc šī datuma) termins „mazākuma līdzdalība” ir aizvietots ar „nekontrolējoša līdzdalība” un tā definīcija ir 

„kapitāla ieguldījums meitas sabiedrībā, kurš nav tieši vai netieši attiecināms uz mātes sabiedrību”.  Pārstrādātajā 

standartā ir noteiktas izmaiņas attiecībā uz nekontrolējošās līdzdalības uzskaiti, kontroles zaudēšanu pār meitas 

sabiedrību un peļņas un zaudējumu un citu visaptverošo ienākumu sadalījumu starp kontrolējošo un nekontrolējošo 

līdzdalību. Pārstrādātais 27. SGS neattiecas uz Sabiedrības darbību, jo Sabiedrībai nav meitas sabiedrību un 

ieguldījumu meitas sabiedrībās, kurus varētu ietekmēt izmaiņas šajā standartā. 

 Papildinājumi 39. SGS Finanšu instrumenti: atzīšana un novērtēšana – Riska apdrošināšanas posteņi, kas ir spēkā 

pārskata periodiem, sākot no 2009. gada 1. jūlija, izskaidro esošo principu piemērošanu, kas nosaka, vai īpaši riski 

vai daļa naudas plūsmu ir piemēroti ierobežošanas attiecību noteikšanai.  Nosakot riska ierobežošanas attiecības, 

riskiem vai to daļām ir jābūt identificējamām un ticami novērtējamām, bet inflāciju nevar noteikt riska 

ierobežošanai, izņemot retos gadījumos. Papildinājumi 39. SGS neattiecas uz Sabiedrības finanšu pārskatiem, jo 

Sabiedrība nepiemēro risku ierobežošanas uzskaiti. 

 Pārstrādāts 32. SGS Finanšu instrumenti: Informācijas atklāšana – Tiesību klasificēšanas jautājumi (spēkā pārskata 

periodiem no 2010. gada 1. februāra vai pēc šī datuma) skaidro, kā uzskaitīt tiesības gadījumos, kad emitētie finanšu 

instrumenti ir nominēti valūtā, kas nav emitenta funkcionālā valūta. Ja šādus instrumentus proporcionāli emitē 

esošajiem emitenta akcionāriem par noteiktu summu, tos būtu jāklasificē kā pašu kapitālu, pat ja to izmaksas summa 

ir nominēta valūtā, kas nav emitenta funkcionālā valūta. Pārstrādātais 32. SGS neattiecas uz Sabiedrības finanšu 

pārskatiem, jo Sabiedrība nav emitējusi šādus instrumentus. 

 SFPIK Interpretācija Nr. 12 – Koncesijas līgumi (spēkā pārskata periodiem no 2008. gada 1. janvāra vai pēc šī 

datuma, kā ir noteikusi Starptautisko grāmatvedības standartu padome (SGSP), bet spēkā pārskata periodiem no 

2009. gada 1. aprīļa vai pēc šī datuma, kā to pieņēmusi lietošanai ES) attiecas uz pakalpojumu koncesijas 

operatoriem, kas ir privātā sektora uzņēmumi, kas strādā saskaņā ar pakalpojumu koncesijas vienošanos starp valsti 

un privāto sektoru. Šī interpretācija skaidro, kā uzskaitīt pakalpojumu koncesijas ietvaros pieņemtās saistības un 

tiesības. Sabiedrībai nav pakalpojumu koncesijas līgumu un šī interpretācija nav ietekmējusi Sabiedrības darbības 

rezultātus un finanšu stāvokli. 

 SFPIK Interpretācija Nr. 15 Nekustamā īpašuma celtniecības līgumi (spēkā pārskata periodiem no 2009. gada 

1. janvāra vai pēc šī datuma, kā ir noteikusi Starptautisko grāmatvedības standartu padome (SGSP), bet spēkā 

pārskata periodiem no 2010. gada 1. janvāra vai pēc šī datuma, kā to pieņēmusi lietošanai ES): SFPIK Interpretācija 

Nr. 15 skaidro, ka ieņēmumi no nekustamā īpašuma celtniecības līgumiem ir jāatzīst, atsaucoties uz līguma 

pabeigtības pakāpi, šādos gadījumos: līgums atbilst celtniecības līguma definīcijai saskaņā ar 11.3. SGS, līgums 

noslēgts vienīgi pakalpojumu sniegšanai saskaņā ar 18. SGS (piem., uzņēmumam nav jāsagādā celtniecības 

materiāli), un līgums noslēgts preču pārdošanai, bet celtniecības process atbilst 18.14. SGS noteiktajiem ieņēmumu 

atzīšanas kritērijiem. Visos pārējos gadījumos ieņēmumus atzīst brīdī, kad ir izpildījušies visi 18.14. SGS ietvertie 

ieņēmumu atzīšanas kritēriji (piem., pabeidzot celtniecību vai nododot ekspluatācijā). SFPIK Interpretācija Nr. 15 

neattiecas uz Sabiedrības finanšu pārskatiem, jo Sabiedrība nesniedz nekustamā īpašuma celtniecības pakalpojumus, 

kā arī nenodarbojas ar nekustamā īpašuma celtniecību pārdošanas nolūkos. 

 SFPIK Interpretācija Nr. 16 Ārvalstu meitas sabiedrībās veikto neto ieguldījumu riska ierobežošana (spēkā pārskata 

periodiem no 2008. gada 1. oktobra vai pēc šī datuma, kā ir noteikusi Starptautisko grāmatvedības standartu padome 

(SGSP), bet spēkā pārskata periodiem no 2009. gada 1. jūlija vai pēc šī datuma, kā to pieņēmusi lietošanai ES): 

Interpretācija skaidro riska veidus, kurus var ierobežot, kādā grupā riska ierobežošanas postenis jāiekļauj, to, vai 

konsolidācijas metode ietekmē riska ierobežošanas efektivitāti, kāda forma var būt riska ierobežošanas 

instrumentam un to, kuras summas tiek pārklasificētas no pašu kapitāla uz peļņas vai zaudējumu aprēķinu, pārdodot 

ārvalstu meitas sabiedrību. SFPIK Interpretācija Nr. 16 neattiecas uz Sabiedrības finanšu pārskatiem, jo Sabiedrība 

nav veikusi riska ierobežošanu attiecībā uz neto ieguldījumiem ārvalstu meitas sabiedrībās.  

 SFPIK Interpretācija Nr. 17 Nemonetāro aktīvu nodošana īpašniekiem (obligāti piemērojams finanšu pārskatiem par 

periodiem, kuri sākas ne ātrāk kā 2009. gada 1. jūlijā, kā to nosaka Starptautisko grāmatvedības standartu padome 

(IASB), bet piemērojams par periodiem, kuri sākas ne ātrāk kā 2009. gada 1. novembrī, kā to pieņēmusi lietošanai 

ES): Interpretācija jāpiemēro nemonetāro aktīvu nodošanai īpašniekiem.  Saskaņā ar šo interpretāciju saistības 

izmaksāt dividendes ir jāatzīst brīdī, kad dividendes ir pienācīgi apstiprinātas un Sabiedrība vairs nevar tās mainīt, 

un tās ir jānovērtē nododamo aktīvu patiesajā vērtībā. Saistību par dividendēm uzskaites vērtību ir jāpārvērtē katrā 

bilances datumā un izmaiņas tajā ir jāatzīst pašu kapitālā, veicot korekcijas dividenžu sadalījumā.  Kad saistības par 

dividendēm tiek dzēstas, atšķirību starp nodoto aktīvu uzskaites vērtību un saistību par dividendēm uzskaites 
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vērtību, ja tāda ir radusies, atzīst visaptverošo ienākumu pārskatā. Tā kā interpretācija ir piemērojama tikai sākot ar 

tās pieņemšanas datumu, tā neietekmēs finanšu pārskatus par periodiem pirms tā datuma.  Turklāt, tā kā 

interpretācija attiecas uz nākotnē sadalāmām dividendēm, kuras ir atkarīgas no akcionāru lēmuma, nav iespējams 

iepriekš noteikt tās piemērošanas ietekmi. 

 SFPIK Interpretācija Nr. 18 Aktīvu pārņemšana no klientiem (obligāti piemērojams finanšu pārskatiem par 

periodiem, kuri sākas ne ātrāk kā 2009. gada 1. jūlijā, kā to nosaka Starptautisko grāmatvedības standartu padome 

(IASB), bet piemērojams par periodiem, kuri sākas ne ātrāk kā 2009. gada 1. novembrī, kā to pieņēmusi lietošanai 

ES): skaidro un sniedz vadlīnijas attiecībā uz no klientiem pārņemtu pamatlīdzekļu posteņu vai pamatlīdzekļu 

iegādei vai celtniecībai saņemtas naudas uzskaiti. Tā kā interpretācija ir piemērojama tikai sākot ar tās pieņemšanas 

datumu, tā neietekmēs finanšu pārskatus par periodiem pirms tā datuma. 

2.5 Ārvalstu valūtas 

Darījumi ārvalstu valūtā grāmatvedībā tiek atspoguļoti, pārvērtējot tos latos, pamatojoties uz Latvijas Bankas valūtas 

kursu, kas ir noteikts attiecīgā darījuma veikšanas dienā. Visi aktīvi un pasīvi, kā arī ārpusbilances prasības un saistības 

ārvalstu valūtās tiek pārvērtētas latos pēc Latvijas Bankas noteiktā ārvalstu valūtu kursa pārskata perioda beigās. 

Ārvalstu valūtās nominētie nemonetārie aktīvi un saistības, kas novērtētas patiesajā vērtībā vai pašizmaksā, tiek 

konvertētas, izmantojot tās dienas valūtas kursu, kurā tika noteikta to patiesā vērtība vai pašizmaksa. 

Peļņu vai zaudējumus, kas rodas no monetāro posteņu norēķiniem vai konvertācijas, kas veikta pēc kursa, kas atšķiras 

no tā, kurā šie posteņi tika sākotnēji iegrāmatoti vai uzrādīti finanšu pārskatos, tiek atzīti visaptverošo ienākumu 

pārskatā periodā, kurā tie radušies.  

Pielietotie ārvalstu valūtu kursi nozīmīgākajām valūtām pārskata perioda beigās bija šādi (LVL pret 1 ārvalstu valūtas 

vienību): 

 2009. gada 31. 

decembris 
2008. gada 31. 

decembris 
EUR 0.702804 0.702804 

USD 0.489000 0.495000 

2.6 Apdrošināšanas līgumi 

a) Apdrošināšanas līgumu klasifikācija 

Apdrošināšanas līgums tiek klasificēts kā apdrošināšanas līgums tikai tad, ja tas no apdrošinājuma ņēmēja pārnes 

būtisku apdrošināšanas risku uz apdrošinātāju. Visi Sabiedrības noslēgtie apdrošināšanas līgumi ir klasificēti kā 

apdrošināšanas līgumi. Sabiedrība noslēdz īstermiņa līgumus, izņemot atsevišķus gadījumus īpašuma un vispārējā 

civiltiesiskā apdrošināšanā. 

b) Prēmijas un prēmiju ienākumi 

Pie bruto apdrošināšanas prēmijām ir ietvertas visas pārskata gadā parakstītās apdrošināšanas prēmijas tiešās 

apdrošināšanas līgumos un pieņemtos pārapdrošināšanas līgumus, kuri ir stājušies spēkā pārskata gadā, neatkarīgi no tā, 

vai šīs prēmijas ir pilnīgi vai daļēji saņemtas pārskata gadā, kā arī samazinājumu par pārskata periodā anulētajām un 

pārtrauktajām summām. Prēmijas tiek atspoguļotas, neatskaitot starpniekiem maksājamo komisijas naudu. Nopelnītās 

prēmijas tiek atzītas kā ienākumi. 

Prēmijas tiek nopelnītas proporcionāli apdrošināšanas līguma darbības laikam. 

Saskaņā ar LR likumdošanu 0,19% (2008. gadā: 0,118%) no bruto prēmijām OCTA apdrošināšanā un 0,488% (2008. 

gadā: 0.306%) no bruto prēmijām citos apdrošināšanas veidos ir jāpārskaita FKTK. Maksājumi apdrošināto interešu 

aizsardzības fondā ir jāveic 1% apmērā no privātpersonu iemaksātajām prēmijām. 

Pārapdrošinātāja daļu parakstītajās prēmijās nosaka, atbilstoši pārskata perioda laikā spēkā esošajiem pārapdrošināšanas 

līgumiem. 

c) Piekritušās atlīdzību prasības 

Piekritušās atlīdzību prasības ietver atlīdzību noregulēšanas izdevumus un izmaiņas tehniskajās rezervēs. Atlīdzību 

izdevumi ietver izmaksātās atlīdzības, atskaitot pārapdrošinātāju daļu, ārējus un iekšējus atlīdzību noregulēšanas 

izdevumus, atlīdzību pārvaldības izmaksas, atskaitot summas, kas atgūtas no regresa prasībām un derīgo atlieku 

realizācijas. Izmaksātās atlīdzību prasības tiek atzītas brīdī, kad tās tiek apstiprinātas izmaksai. Regresa prasību un 

derīgo atlieku pārdošanas ienākumi tiek atzīti, kad tie tiek saņemti. 
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d) Tehniskās rezerves 

Sabiedrība ir izveidojusi šādas tehniskās rezerves: 

(i) Nenopelnīto prēmiju un neparedzēto risku tehniskās rezerves 

Nenopelnīto prēmiju rezerves (UPR) 

Nenopelnīto prēmiju tehniskās rezerves ietver parakstīto prēmiju daļu, kas tiks nopelnīta turpmākajos pārskata periodos 

un aprēķināta atsevišķi katram līgumam. 

Pārapdrošinātu daļa nenopelnīto prēmiju rezervēs tiek noteikta, balstoties uz spēkā esošajiem proporcionālās 

pārapdrošināšanas līgumiem. Pārapdrošinātāja daļa nenopelnīto prēmiju tehniskajās rezervēs veido tādu pašu proporciju 

no nenopelnīto prēmiju tehniskās rezerves kādu cedētās pārapdrošināšanas prēmijas veido no bruto parakstītajām 

prēmijām. 

Neparedzētā riska rezerve 

Neparedzēto risku tehniskās rezerves tiek izveidotas riskiem, kas rodas nedzīvības apdrošināšanā gadījumos, kad 

paredzamā atlīdzību un izdevumu summa (ieskaitot administratīvos izdevumus pārskata datumā) pārsniedz uzkrājumus 

nenopelnīto prēmiju rezervi atskaitot atliktos klientu piesaistīšanas izdevumus. Neparedzēto risku tehniskās rezerves 

tiek aprēķinātas atsevišķi, ņemot vērā kopīgi pārvaldītos apdrošināšanas veidus, pirms tiek ņemta vērā atbilstošo 

ieguldījumu atdeve. Neparedzēto risku tehniskās rezerves ir atzītas kā saistības bruto apjomā. 

Atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskās rezerves  

Atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskās rezerves veido aplēstā noregulēšanas izdevumu kopsumma par visu 

paziņoto vai nepaziņoto prasību, kas radušās līdz finanšu gada beigām, noregulēšanu, atskaitot summas, kas jau ir 

izmaksātas attiecībā uz šīm prasībām, ieskaitot iekšējos un ārējos prasību noregulēšanas izdevumus, kas aplēsti, 

balstoties uz vēsturisko pieredzi un specifiskiem pieņēmumiem attiecībā uz turpmāko ekonomisko situāciju. Atlikto 

apdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskās rezerves netiek samazinātas par summu, kuru iespējams atgūt no regresa 

prasībām un derīgo atlieku realizācijas. 

(ii) Atlīdzību tehniskās rezerves 

Atlīdzību tehniskās rezerves sastāv no divām daļām: 

Pieteikto vēl neizmaksāto atlīdzību tehniskās rezerves (RBNS) 

Šīs rezerves atspoguļo aplēstās atlīdzību izmaksas par apdrošināšanas gadījumiem, kas ir notikuši un pieteikti 

Sabiedrībai pārskata datumā, un tās tiek aprēķinātas atsevišķi par katru līgumu. Tehniskā rezerve tiek izveidota 

izmaksājamās apdrošināšanas atlīdzības aplēstā apmērā, ietverot atlīdzības noregulēšanas izdevumus.  

Tiem apdrošināšanas veidiem un parakstīšanas gadiem, kuri ietilpst spēkā esošā pārapdrošināšanas līgumā, 

pārapdrošinātāja daļu atlīdzību prasību tehniskajās rezervēs aprēķina saskaņā ar attiecīgo pārapdrošināšanas līgumu 

nosacījumiem.  

RBNS rezervē ir ietverti atlīdzību noregulēšanas izdevumi, kuru apjoms aprēķināts, piemērojot balstoties uz 

noregulēšanas izdevumu attiecību pret izmaksātām atlīdzībām, kas 2009. un 2008. gadā bija 5%. 

Notikušo vēl nepieteikto atlīdzību tehniskās rezerves (IBNR) 

IBNR tiek izveidota tiem apdrošināšanas gadījumiem, kas ir notikuši līdz pārskata datumam, bet Sabiedrībai vēl nav 

pieteikti, līdz ar to nav zināms zaudējumu apmērs. 

IBNR rezerves aplēses ir balstītas uz statistikas metodēm, kurās ņemta vērā vēsturiskā prasību attīstība, nopelnītās 

prēmijas un zaudējumu rādītāji. Lielākajiem apdrošināšanas veidiem tika izmantotas šādas aktuārmatemātiskās 

metodes: Pamata Chain Ladder metode – īpašumu, KASKO, OCTA, finanšu zaudējumu, garantiju, nelaimes gadījumu 

un palīdzības apdrošināšanai un Bornhuetter-Ferguson metode – OCTA. IBNR rezerves kravu apdrošināšanā tika 

aprēķinātas, piemērojot 40% likmi pēdējos 2 mēnešos nopelnītajām prēmijām. 

Statistikas metodes lielākajiem apdrošināšanas veidiem pirmo reizi tika izmantotas 2009. gadā, izņemot OCTA un 

veselības apdrošināšanai, kur šādas metodes tika izmantotas jau 2008. gadā. Pirms 2008. gada IBNR apmērs tika 

noteikts, kā procentuāla attiecība no kopējām parakstītām prēmijām katrā apdrošināšanas veidā.  

Statistikas metožu ieviešana bija atkarīga no uzticamu vēsturisko datu pieejamības. Izmaiņas aplēsēs ir kvantificētas 3.h 

piezīmē. 
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e) Apdrošināšanas debitori 

Debitori atspoguļo prēmijas, kuras pienākas Sabiedrībai un ir atspoguļotas pārskatā par finanšu stāvokli, atskaitot 

uzkrājumus zaudējumiem no vērtības samazināšanās. Uzkrājumi zaudējumiem no vērtības samazināšanās tiek atzīti, 

kad šo aktīvu atgūšana ir apšaubāma. Debitori tiek norakstīti, kad tie tiek uzskatīti par neatgūstamiem. Anulētās polises 

tiek atceltas un attiecīgās summas tiek atskaitītas no prēmiju ienākumiem. 

Sabiedrība iedala apdrošināšanas starpnieku debitoru parādus, balstoties tikai uz prēmiju summu, kas pienākas 

Sabiedrībai un ko starpniekiem ir samaksājis apdrošinājuma ņēmējs. Pārējie debitori tiek uzskatīti par apdrošinājuma 

ņēmēju parādiem. 

f) Klientu piesaistīšanas izdevumu un atlikto klientu piesaistīšanas izdevumu uzskaite – apdrošināšanas līgumi 

Klientu piesaistīšanas izdevumi ir izmaksas, kas radušās saistībā ar jaunu apdrošināšanas līgumu parakstīšanu un esošo 

līgumu pārjaunošanu. Atliktajās klientu piesaistīšanas izmaksās tiek ieskaitītas tikai aģentu komisijas un citas mainīgās 

parakstīšanas un polišu izsniegšanas izmaksas. Vispārējās pārdošanas izmaksas un apdrošināšanas veidu izmaksas 

netiek ieskaitītas atliktajās izmaksās, izņemot, ja tās ir galvenokārt saistītas ar jaunu klientu piesaisti. 

Saistītās klientu piesaistes izmaksas tiek ieskaitītas atliktajās izmaksās proporcionāli nenopelnīto prēmiju rezervei. 

Katrā pārskata perioda beigu datumā, veicot saistību atbilstības testu, tiek novērtēta atlikto klientu piesaistīšanas 

izmaksu atgūstamā daļa. 

g) Pārapdrošināšanas līgumi 

Uzņēmējdarbības ietvaros Sabiedrība cedē pārapdrošināšanu, lai ierobežotu neto zaudējumu rašanās iespējas, dažādojot 

riskus. Pārapdrošināšana neatbrīvo Sabiedrību no tās tiešajām saistībām pret apdrošinātajiem.  

Pārapdrošināšanas līgumi tiek noslēgti uz vienu gadu. Dominējošās pārapdrošināšanas formas ir obligātais 

neproporcionālais un proporcionālais līgums. Riski, kuri pārsniedz obligātās pārapdrošināšanas vienošanos limitus vai 

neatbilst proporcionālās pārapdrošināšanas līguma nosacījumiem savas būtības dēļ, tiek pārapdrošināti fakultatīvi.  

Cedētās prēmijas un atgūtās izmaksas ir uzrādītas visaptverošo ienākumu pārskatā un pārskatā par finanšu stāvokli 

bruto apjomā.  

Pārapdrošinātāju daļa nenopelnīto prēmiju tehniskajās rezervēs tiek atzīta tikai proporcionālajā pārapdrošināšanā. 

Pārapdrošinātāju daļa IBNR tiek atzīta tikai obligātajā proporcionālā pārapdrošināšanā. 

Atlīdzību prasības, kas pienākas saskaņā ar pārapdrošināšanas līgumiem, tiek novērtētas katrā pārskata beigu datumā un 

tiek atzītas, atskaitot neto zaudējumus no vērtības samazināšanās. Šādu aktīvu vērtība tiek uzskatīta par samazinājušos, 

ja pēc sākotnējās atzīšanas notikuša notikuma rezultātā pastāv objektīvi pierādījumi tam, ka Sabiedrība varētu neatgūt 

visas saņemamās summas, un ka šis notikums ietekmē no pārapdrošinātājiem saņemamās summas, un šo ietekmi ir 

iespējams ticami novērtēt. 

Pārapdrošināšanas komisiju ienākumi ietver komisijas, kas saņemtas no pārapdrošinātāja par cedētajām apdrošināšanas 

prēmijām. Nenopelnītās pārapdrošināšanas komisijas ietver aprēķinātās komisijas no pārapdrošinātājiem saskaņā ar 

pārapdrošināšanas līgumiem, kuras tiek atliktas un attiecinātas uz ieņēmumiem attiecīgo polišu darbības laikā. 

h) Netiešo izdevumu sadalījums pa apdrošināšanas veidiem 

Netiešos izdevumus Sabiedrība uzskaita, galvenokārt, balstoties uz izmaksu veidu, katram izdevumam piešķirot 

izmaksu centra kodu. Pārskata perioda beigās, balstoties uz piešķirtajiem izmaksu centru kodiem, netiešie izdevumi tiek 

sadalīti starp klientu piesaistes izmaksām, atlīdzību prasību noregulēšanas izdevumiem, ieguldījumu pārvaldes 

izmaksām un administrācijas izdevumiem. 

2.7 Noma 

Pamatlīdzekļu noma tiek klasificēta kā finanšu noma, ja tās ietvaros nomniekam tiek nodoti būtībā visi ar piederību 

saistītie riski un atlīdzības. Īpašumtiesības var netikt nodotas visos gadījumos. Visi pārējie nomas gadījumi tiek 

klasificēti kā operatīvā noma. Sabiedrība nav noslēgusi finanšu nomas līgumus. 

Operatīvās nomas maksājumus atzīst kā izdevumus visaptverošo ienākumu pārskatā visa nomas perioda laikā, 

izmantojot lineāro metodi. 

2.8 Procentu ienākumi un izdevumi 

Procentu ienākumi un izdevumi tiek iekļauti visaptverošo ienākumu pārskatā par visiem finanšu instrumentiem, kuri nes 

procentu ienākumus, saskaņā ar uzkrājumu principu, izmantojot efektīvās procentu likmes metodi. Procentu ienākumi 

ietver procentus no noguldījumiem bankās, kredītiem un fiksēta ienākuma vērtspapīriem. 
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2.9 Citi ienākumi un izdevumi 

Sabiedrība ir parakstījusi līgumus ar apdrošināšanas sabiedrībām ārzemēs par apdrošināšanas polišu parakstīšanu 

Latvijā un par prasību apmierināšanu Latvijā šo sabiedrību vārdā. Par šiem pakalpojumiem Sabiedrība saņem 

ienākumus, kas tiek atzīti, kad pakalpojums tiek sniegts citai sabiedrībai. Prēmijas, kas saņemtas par parakstītām 

polisēm citu apdrošināšanas sabiedrību vārdā, tiek uzrādītas kā citas saistības, līdz tās tiek nodotas citām apdrošināšanas 

sabiedrībām. 

Sabiedrība parakstīja līgumus ar citām apdrošināšanas sabiedrībām, kas noregulē atlīdzību prasības pret Sabiedrību 

ārzemēs. Sabiedrība maksā par šiem pakalpojumiem un atzīst izdevumus brīdī, kad pakalpojums tiek saņemts. Prasības, 

kas maksātas citu apdrošināšanas sabiedrību vārdā, tiek uzrādītas kā citas saistības, līdz brīdim, kad citas 

apdrošināšanas sabiedrības par tām norēķinās. 

2.10 Uzņēmumu ienākuma nodoklis 

Uzņēmumu ienākuma nodoklis pārskata gadā ietver par pārskata gadu aprēķināto un atlikto nodokli. Uzņēmumu 

ienākuma nodoklis tiek aprēķināts saskaņā ar bilances datumā spēkā esošo nodokļa likmi no attiecīgajā nodokļu periodā 

iegūtajiem ar nodokli apliekamajiem ienākumiem. 

Atliktais nodoklis ir atzīts, izmantojot finanšu stāvokļa saistību metodi, ievērojot pagaidu atšķirības starp aktīvu un 

saistību uzskaites vērtību finanšu grāmatvedībā un summām, kas izmantotas nodokļu vajadzībām. Atliktā nodokļa 

summas pamatā ir paredzamais veids, kādā tiks realizēta vai nokārtota aktīvu un saistību uzskaites vērtība, izmantojot 

nodokļu likmes, kuras ir spēkā bilances datumā. Galvenās pagaidu atšķirības rodas no atšķirībām starp pamatlīdzekļu 

nolietojuma un uzkrājumu metodēm un likmēm, kuras izmantotas grāmatvedības uzskaitē un nodokļu vajadzībām. 

Ja kopējais atliktā nodokļa aprēķina rezultāts būtu atspoguļojams bilances aktīvā, to iekļauj finanšu pārskatā tikai 

gadījumos, ja tā atgūšana ir droši sagaidāma. 

2.11 Pamatlīdzekļi 

Pamatlīdzekļi ir uzskaitīti to sākotnējā vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu un zaudējumus no vērtības samazināšanās. 

Nolietojums tiek aprēķināts pēc lineārās metodes attiecīgo pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas perioda garumā, lai 

norakstītu aktīva vērtību līdz tā aplēstajai atlikušajai vērtībai lietderīgās izmantošanas perioda beigās, pielietojot šādas 

likmes: 

Biroja iekārtas 20% gadā 
Datortehnika, elektriskās iekārtas 25% gadā 
Transporta līdzekļi 20% gadā 

Gadījumos, kad pamatlīdzekļa uzskaites vērtība ir augstāka par tā atgūstamo vērtību, attiecīgā aktīva vai nemateriālā 

ieguldījuma vērtība tiek norakstīta līdz tā atgūstamai vērtībai. Atgūstamā vērtība ir augstākā no attiecīgā aktīva patiesās 

vērtības, atskaitot pārdošanas izmaksas, vai lietošanas vērtību. 

Pamatlīdzekļu tekošā remonta izmaksas tiek iekļautas tā perioda visaptverošo ienākumu pārskatā, kurā tās ir radušās.  

Pamatlīdzekļa kapitālā remonta izmaksas vai ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos tiek pievienoti attiecīgā 

pamatlīdzekļa vērtībai un norakstītas minētā pamatlīdzekļa atlikušajā lietderīgās izmantošanas periodā. Nomāto 

pamatlīdzekļu kapitālā remonta izmaksas tiek norakstītas, izmantojot lineāro metodi, īsākajā no kapitālā remonta 

lietderīgās lietošanas laika vai nomas perioda. 

Peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas tiek aprēķināti kā starpība starp aktīva bilances vērtību un pārdošanas 

rezultātā gūtajiem ieņēmumiem un tiek iekļauti tā perioda visaptverošo ienākumu pārskatā, kurā tie radušies.  

Nolietojuma aprēķina metodes, lietderīgas izmantošanas laiki un atlikušās vērtības tiek pārskatītas katru gadu. 

2.12 Nemateriālie aktīvi 

Nemateriālie aktīvi ietver datorprogrammas un to licences tiek uzskaitītas to sākotnējā vērtībā, ieskaitot iegādes un 

ieviešanas izmaksas un atskaitot uzkrāto nolietojumu un vērtības samazināšanos, ja tāda ir. Nolietojums tiek aprēķināts 

pēc lineārās metodes attiecīgo nemateriālo aktīvu lietderīgās izmantošanas perioda garumā, lai norakstītu aktīva vērtību 

līdz tā aplēstajai atlikušajai vērtībai lietderīgās izmantošanas perioda beigās, pielietojot šādas likmes:  

Datorprogrammu abonēšana 25% gadā 

 

Gadījumos, kad nemateriālā ieguldījuma bilances vērtība ir augstāka par tā atgūstamo vērtību, attiecīgā aktīva vērtība 

tiek norakstīta līdz tā atgūstamai vērtībai. Atgūstamā vērtība ir augstākā no attiecīgā aktīva patiesās vērtības, atskaitot 

pārdošanas izmaksas, vai lietošanas vērtību.  
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Peļņa vai zaudējumi no nemateriālo aktīvu izslēgšanas tiek aprēķināti kā starpība starp aktīva bilances vērtību un 

pārdošanas rezultātā gūtajiem ieņēmumiem un tiek iekļauti tā perioda visaptverošo ienākumu pārskatā, kurā tie 

radušies. 

2.13 Finanšu instrumenti 

a) Klasifikācija 

Visi finanšu instrumenti sākotnējās atzīšanas brīdī tiek klasificēti vienā no šādām kategorijām:  

Patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi un saistības ar atspoguļojumu visaptverošo ienākumu pārskatā ir 

tirdzniecībai paredzētie finanšu instrumenti un tādi finanšu aktīvi un saistības, kurus Sabiedrība sākotnēji definē kā 

aktīvus un saistības, kuru patiesās vērtības izmaiņas atzīst peļņas vai zaudējumu aprēķinā.  

Finanšu instruments tiek klasificēts kā tirdzniecības nolūkā turēts, ja tas ir iegādāts galvenokārt ar nolūku pārdot vai 

atpirkt tuvākajā nākotnē, vai tas ietilpst vienā portfelī ar identificētiem finanšu instrumentiem, kuri tiek pārvaldīti kopīgi 

un attiecībā uz kuriem ir pierādījumi par īstermiņa peļņas gūšanu nesenā pagātnē. Atvasinātie finanšu instrumenti tiek 

klasificēti kā tirdzniecības nolūkā turēti, izņemot, ja tie tiek izmantoti riska ierobežošanas uzskaitei. 

Finanšu aktīvus, kas nav paredzēti tirdzniecībai, Sabiedrība klasificē saskaņā ar tās ieguldījumu stratēģiju kā patiesajā 

vērtībā novērtētus finanšu aktīvus ar atspoguļojumu visaptverošo ienākumu pārskatā, ja tiem pastāv aktīvs tirgus un to 

patieso vērtību var ticami aplēst. Patiesās vērības iespēja tiek piemērota, jo finanšu aktīvu grupa tiek pārvaldīta un tās 

darbība tiek novērtēta, pamatojoties uz patieso vērtību, saskaņā ar dokumentētu riska vadības vai ieguldījumu stratēģiju 

un pamatojoties uz to, tiek sniegta informācija augstākās vadības pārstāvjiem. 

Sabiedrība atzīst visus finanšu instrumentus kā patiesajā vērtībā novērtētus finanšu aktīvus ar atspoguļojumu 

visaptverošo ienākumu pārskatā. 

Līdz termiņa beigām turētie aktīvi ir neatvasinātie finanšu aktīvi ar fiksētiem vai nosakāmiem maksājumiem un fiksētu 

termiņu, attiecībā uz kuriem Sabiedrībai ir pozitīva apņemšanās un spēja tos turēt līdz termiņa beigām. Sabiedrībai nav 

finanšu aktīvu, kas klasificēti šajā kategorijā. 

Kredīti un debitoru parādi ir finanšu aktīvi ar fiksētu vai nosakāmu maksājumu grafiku, kuri aktīvajā tirgū netiek 

kotēti.  Kredīti un debitoru parādi finanšu stāvokļa pārskatā ietver kredītus, termiņnoguldījumus bankās un pircēju un 

pasūtītāju parādus. 
  

Pārdošanai pieejamie aktīvi ir finanšu aktīvi, kas ir klasificēti šādi sākotnējās atzīšanas brīdī, vai aktīvi, kas nav 

klasificēti kā patiesajā vērtībā novērtēti ar atspoguļojumu visaptverošo ienākumu pārskatā, līdz termiņa beigām turēti 

vai kredīti un debitoru parādi. Šajā kategorijā tiek klasificēti finanšu aktīvi, kas tiek turēti nenoteiktā laika periodā un 

kas var tikt pārdoti saskaņā ar likviditātes vajadzībām vai procentu likmju, valūtas kursu vai akciju cenu izmaiņu 

rezultātā. Sabiedrībai nav finanšu aktīvu, kas klasificēti šajā kategorijā. 

Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības kategorijā Sabiedrība uzrāda finanšu saistības, kas netiek 

klasificētas kā patiesajā vērtībā novērtētās finanšu saistības ar atspoguļojumu visaptverošo ienākumu pārskatā. Šajā 

kategorijā ietver kreditoru parādus.  

Atvasinātie finanšu instrumenti tiek turēti riska vadības nolūkos un tie ietver visus atvasinātos aktīvus un saistības, un 

ir klasificēti kā tirdzniecības nolūkā turēti aktīvi vai saistības. Atvasinātie finanšu instrumenti finanšu stāvokļa pārskatā 

ir novērtēti patiesajā vērtībā. 2009. gada 31. decembrī un 2008. gada 31. decembrī Sabiedrībai nav atvasinātu finanšu 

instrumentu. Sabiedrības apdrošināšanas līgumos nav ietverto atvasināto finanšu instrumentu.                 

b) Atzīšana un atzīšanas pārtraukšana 

Finanšu instrumenti tiek atzīti brīdī, kad attiecīgā instrumenta līguma nosacījumi ir kļuvuši saistoši Sabiedrībai. Visi 

regulārie finanšu aktīvu iegādes un pārdošanas darījumi tiek atzīti finanšu stāvokļa pārsatā norēķinu datumā, kas ir 

datums, kad notiek finanšu aktīva piegāde. Starp darījuma noslēgšanas un norēķinu datumu Sabiedrība uzskaita 

saņemamā vai nododamā aktīva patiesās vērtības izmaiņas pēc tādiem pašiem principiem, pēc kuriem tiek uzskaitīts 

jebkurš attiecīgās kategorijas iegādātais aktīvs. 

Finanšu aktīvu atzīšana tiek pārtraukta, kad tiesības saņemt naudas plūsmu no attiecīgā finanšu aktīva ir beigušās vai ja 

Sabiedrība ir nodevusi būtībā visus ar piederību saistīto risku un atlīdzību. Finanšu saistību atzīšana tiek pārtraukta tad, 

kad tās tiek dzēstas, t.i., kad saistības ir atmaksātas, atceltas vai to termiņš notecējis.    

c) Sākotnējā un vēlāka novērtēšana   

Finanšu instrumentus sākotnēji novērtē patiesajā vērtība, ieskaitot tieši attiecināmās darījumu izmaksas, izņemot 

patiesajā vērtībā novērtētos finanšu aktīvus ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā. 
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Finanšu aktīvu un saistību patiesā vērtība atspoguļo summu, par kādu iespējams apmainīt aktīvu vai izpildīt saistības 

darījumā starp labi informētām, ieinteresētām un finansiāli neatkarīgām personām. 

Pēc sākotnējās atzīšanas visi pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi un patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi un 

saistības ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā tiek novērtēti to patiesajā vērtībā, izņemot tos instrumentus, 

kuru patieso vērtību nevar pamatoti noteikt. Šajā gadījumā šos instrumentus uzrāda iegādes vērtībā, ieskaitot darījuma 

izmaksas, ņemot vērā vērtības samazināšanās zaudējumus.  

Pārējie finanšu aktīvi un saistības ir novērtēti amortizētajā pašizmaksā, pielietojot efektīvās procentu likmes metodi.  

Peļņa vai zaudējumi, kas rodas no pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu patiesās vērtības izmaiņām, tiek uzrādīti 

visaptverošo ienākumu pārskatā. Kad pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu atzīšana tiek pārtraukta, peļņa vai zaudējumi, 

kas iepriekš tika atzīti pārvērtēšanas rezervē pašu kapitālā, tiek atzīti pārskata perioda visaptverošo ienākumu pārskatā.  

Ja pastāv objektīvi pierādījumi tam, ka pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu vērtība ir samazināties, zaudējumi no 

vērtības samazināšanās tiek atzīti pārskata perioda visaptverošo ienākumu pārskatā. 

Peļņa vai zaudējumi, kas rodas no patiesajā vērtībā novērtēto finanšu aktīvu un saistību ar atspoguļojumu peļņas vai 

zaudējumu aprēķinā patiesās vērtības izmaiņām, tiek uzrādīti pārskata perioda visaptverošo ienākumu pārskatā.  

2.14 Vērtības samazināšanās 

a) Finanšu aktīvu vērtības samazināšanās 

Katrā pārskata datumā Sabiedrība novērtē, vai pastāv objektīvi pierādījumi tam, ka patiesajā vērtībā nenovērtētajiem 

finanšu aktīviem ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā nav mainījusies vērtība. Finanšu aktīvu vērtība ir 

samazinājusies, ja pastāv objektīvi pierādījumi tam, ka pēc sākotnējās aktīva uzrādīšanas ir iestājies zaudējumus nesošs 

gadījums un ka zaudējumus nesošs gadījums atstāj iespaidu uz aktīva naudas plūsmu nākotnē, ko var ticami aplēst. 

Sabiedrība novērtē vērtības samazināšanos aktīvu grupām. Aktīvu grupu vērtības samazināšanās tiek novērtēta, 

izmantojot termiņstruktūras analīzi. 

Objektīvi pierādījumi finanšu aktīva (tai skaitā kapitāla vērtspapīru) vērtības samazinājumam ietver aizņēmēja veicamo 

maksājumu kavēšanos, kredīta vai avansa pārstrukturēšanu ar nosacījumiem, kādus Sabiedrība citos apstākļos 

neapsvērtu, norādes, ka aizņēmējs vai emitents sāk maksātnespējas procesu, aktīva tirgus zudums vērtspapīriem vai 

citas acīmredzamas norādes, kas attiecas uz aktīvu grupām, piemēram, negatīvas izmaiņas aizņēmēju vai emitentu 

grupas maksātspējā vai arī ekonomiskie apstākļi, kas saistīti ar saistību nepildīšanu grupā. 

Sabiedrība novērtē zaudējumus no kredītu un debitoru parādu vērtības samazināšanās kredītportfeļa grupā, pielietojot 

statistiskos modeļus, kas atspoguļo saistību neizpildes iespējamības tendences, parādu atgūšanas laiku un radušos 

zaudējumu summām, koriģējot tos par vadības aplēsēm par to, vai pašreizējie ekonomiskie un kreditēšanas apstākļi 

liecina, ka faktiskie zaudējumi varētu būt lielāki vai mazāki, nekā parādīts vēsturiskajā modelī. Līgumsaistību 

neizpildes biežums, zaudējumu apjoms un paredzamo parādu atgūšanas laiks tiek regulāri salīdzināts ar faktiskajiem 

rādītājiem, lai nodrošinātu, ka šie ievades dati vienmēr ir atbilstoši. 

b) Nefinanšu aktīvu vērtības samazināšanās 

Sabiedrība katrā pārskata datumā novērtē, vai nepastāv pazīmes, kuras liecinātu, ka aktīviem, izņemot finanšu aktīvus, 

atliktās klientu piesaistīšanas izmaksas un atliktos nodokļus, varētu būt samazinājusies vērtība. Neatkarīgi no tā, vai 

pastāv vērtības samazināšanās pazīmes, Sabiedrība katru gadu pārbauda nemateriālos aktīvus ar nenoteiktu lietošanas 

laiku un tādus, kas vēl nav pieejami lietošanai. 

Pastāvot šādiem pierādījumiem, Sabiedrība nosaka atgūstamo vērtību kā augstāku no attiecīgā aktīva lietošanas vērtības 

vai patiesās vērtības, atskaitot pārdošanas izmaksas. Novērtējot lietošanas vērtību, aplēstās nākotnes naudas plūsmas 

tiek diskontētas līdz tās pašreizējai vērtībai, izmantojot pirmsnodokļu diskonta likmi, kura atspoguļo naudas laika 

vērtības pašreizējo tirgus novērtējumu un riskus, kas saistīti ar attiecīgo aktīvu. 

Zaudējumi no vērtības samazināšanās tiek atzīti, ja aktīva uzskaites vērtība pārsniedz atgūstamo vērtību. Zaudējumi no 

vērtības samazināšanās tiek atzīti pārskata gada visaptverošo ienākumu pārskatā. 

2.15 Ieguldījumi radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā 

Ieguldījumi radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā ir ieguldījumi apdrošinātāja mātes sabiedrības meitas sabiedrību 

pamatkapitālā (akciju kapitālā). Ieguldījumi radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā ir atzīti iegādes pašizmaksā, atskaitot 

zaudējumus no vērtības samazināšanās, ja tādi ir konstatēti. 
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2.16 Nauda un tās ekvivalenti 

Nauda un naudas ekvivalenti naudas plūsmas pārskatā ietvert naudu kasē, noguldījumus uz pieprasījuma, vienas dienas 

(overnight) noguldījumus un termiņnoguldījumus bankās, kuru sākotnējais dzēšanas termiņš ir īsāks par trīs mēnešiem. 

Naudas plūsmas pārskats ir sagatavots saskaņā ar tiešo metodi. 

2.17 Uzkrājumi 

Uzkrājumi tiek atzīti gadījumā, ja Sabiedrībai pastāv juridiskas vai iespējamas saistības, kuru apjomu ir iespējams 

ticami aplēst, un pastāv iespēja, ka šo saistību nokārtošanai būs nepieciešams ekonomisko labumu samazinājums.  

Uzkrājumi neizmantotiem atvaļinājumiem pārskata gada beigās tika noteikti, reizinot vidējo darbinieku atalgojumu 

pārskata gada pēdējos sešos mēnešos par vienu dienu ar pārskata gada beigās uzkrāto neizmantoto atvaļinājuma dienu 

skaitu.  

Uzkrājumi darbinieku prēmijām tiek uzrādīti, pamatojoties uz prēmiju apjomu, ko nosaka Sabiedrības vadība. 

2.18 Darbinieku labumi 

Īstermiņa darbinieku labumus, tai skaitā algas un sociālās apdrošināšanas maksājumus, prēmijas un atvaļinājuma 

pabalstus, ietver neto pamatdarbības izdevumos saskaņā ar uzkrājumu principu brīdī, kad pakalpojums tiek sniegts. 

Sabiedrība veic iemaksas valsts sociālās apdrošināšanas fondā par katru darbinieku noteiktā apmērā visa nodarbinātības 

perioda laikā saskaņā ar likumdošanas prasībām un Sabiedrībai nav saistību attiecībā uz turpmāku iemaksu veikšanu 

saistībā ar pensijām. 

2.19 Svarīgākās aplēses un novērtējumi grāmatvedības politiku piemērošanā 

Lai sagatavotu finanšu pārskatus saskaņā ar SFPS, vadībai ir nepieciešams izdarīt spriedumus, aplēses un pieņēmumus, 

kuri ietekmē politikas piemērošanu un uzrādītās aktīvu un saistību summas, ieņēmumus un izdevumus. Lai arī šie 

vērtējumi ir balstīti uz vadības labākajām zināšanām, faktiskie rezultāti var atšķirties no šiem vērtējumiem. 

Aplēses un ar tām saistītie pieņēmumi tiek regulāri pārbaudīti. Izmaiņas grāmatvedības aplēsēs tiek atzītas tajā periodā, 

kurā attiecīgās aplēses tiek pārskatītas, ja izmaiņas ietekmē tikai attiecīgo periodu, vai arī periodā, kad aplēses tiek 

pārskatītas, un nākamajos periodos, ja izmaiņas ietekmē gan tekošo, gan nākamos periodus. 

Galvenie iemesli aplēšu nenoteiktībai: 

Apdrošināšanas tehniskās rezerves 

Lai novērtētu apdrošināšanas atlīdzību prasību radītās saistības un neparedzētā riska tehniskās rezerves, vadībai ir 

nepieciešams veikt aplēses un izdarīt pieņēmumus, balstoties uz vēsturisko pieredzi, izmantojot statistiskās 

aktuārmatemātiskās metodes, un novērtēt, vai vēsturiskie informācijas avoti un pieņēmumi ir piemērojami šodienas 

apstākļos. Apdrošināšanas tehnisko rezervju pietiekamību regulāri uzrauga, analizējot periodus, pēc kura atlīdzības tiek 

identificētas (run-off periods) un veicot saistību atbilstības testu katrā apdrošināšanas veidā. 

Patiesās vērtības noteikšana 

Finanšu aktīvu un saistību patiesā vērtība tiek noteikta, balstoties uz tirgus cenām vai dīleru noteiktām cenām aktīvā 

tirgū pārdotiem finanšu instrumentiem. Pārējo finanšu instrumentu patiesā vērtība ir noteikta, izmantojot diskontēšanas 

paņēmienus. Novērtēšanas paņēmieni ietver neto pašreizējās vērtības metodi, salīdzinājumu ar līdzīgiem instrumentiem, 

kuriem ir pieejamas tirgus cenas, un novērtēšanas modeļus.  

Patiesā vērtība visiem patiesajā vērtībā novērtētajiem finanšu aktīviem 2009. gada 31. decembrī un 2008. gada 31. 

decembrī tika noteikta, pamatojoties uz kotētām tirgus cenām aktīvos tirgos.  

Kredītu un debitoru parādu vērtības samazināšanās 

Finanšu aktīvu uzraudzības procesam un vērtības samazināšanās noteikšanai ir raksturīgi vairāki būtiski riski un 

neskaidrības. Tie ietver risku, ka Sabiedrības veiktas novērtējums attiecībā uz emitenta spēju pildīt visas līgumsaistības 

mainīsies kopā ar attiecīgā emitenta kredītreitinga izmaiņām un risku, ka ekonomiskā situācija pasliktināsies vairāk 

nekā paredzēts vai arī tā ietekmēs emitentu būtiskāk. Turklāt, pastāv risks, ka, Sabiedrībai iegūstot jaunu informāciju 

vai notiekot izmaiņām zināmajos faktos un apstākļos, Sabiedrībai nāksies mainīt savu ieguldījumu lēmumu. Jebkurā no 

iepriekš minētajām situācijām varētu nākties izdarīt izmaiņas nākamo periodu visaptverošo ienākumu pārskatā, lai 

atspoguļotu zaudējumus no vērtības samazināšanās. 
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Uzkrājumu veidošana 

Uzkrājumi saistībām tiek veidoti gadījumos, kad pagātnes notikums ir izraisījis pašreizējas juridiskas vai iespējamas 

saistības un to summu ir iespējams ticami aplēst. Zaudējumu iespējamība tiek novērtēta, vadībai izdarot apsvērumus. 

Zaudējumu apmēra noteikšanai vadībai ir nepieciešams izvēlēties piemērotu aprēķinu modeli un specifiskos 

pieņēmumus, kas saistīti ar šo risku.         

Atliktā nodokļu aktīva atzīšana 

Ja kopējais atliktā nodokļa aprēķina rezultāts būtu atspoguļojams bilances aktīvā, to iekļauj finanšu pārskatā tikai 

gadījumos, ja tā atgūšana ir droši sagaidāma.    

(3) Riski un risku vadība 

Veicot saimniecisko darbību, Sabiedrība ir pakļauta dažādiem riskiem. 

Apdrošināšana kā uzņēmējdarbības nozare nodarbojas ar riska pārnesi no apdrošinājuma ņēmēja uz apdrošinātāju un 

efektīvu šī riska pārvaldi. Bez tam apdrošinātāja darbību ietekmē arī investīciju riski, kas parādās tad, kad 

apdrošinātājam ir jāsedz savas izveidotās tehniskās rezerves ar dažādos finanšu instrumentos ieguldītiem aktīviem. Tādi 

riski ir tirgus risks, kredītrisks, likviditātes risks un operacionālais risks. 

AAS „Seesam Latvia” riska pārvalde notiek saskaņā ar mātes sabiedrības apstiprinātiem un saskaņotiem riska pārvaldes 

principiem. 

3.1 Apdrošināšanas risku vadība 

a) Apdrošināšanas risks  

Noslēdzot apdrošināšanas līgumu, apdrošinājuma ņēmējs nodod savu risku apdrošinātājam. Apdrošināšanas risks 

individuāla nedzīvības apdrošināšanas līguma kontekstā sastāv no diviem elementiem. Pirmkārt, risks ir viena vai 

vairāku apdrošināšanas gadījumu iestāšanās, un, otrkārt, apdrošināšanas gadījuma rezultātā radušos un atlīdzināmo 

zaudējumu apmērs. Vispārīgajos apdrošināšanas noteikumos, kas ir apdrošināšanas līgumu neatņemama sastāvdaļa, ir 

netieši norādīts uz apdrošināšanas gadījuma iestāšanās nenoteiktību, proti, attiecībā uz apdrošināto risku ir nosacījums 

par notikuma iestāšanās neatkarību no apdrošinātā gribas un to, ka riska iestāšanās ir nākotnē iespējama. Zaudējumu 

apmērs ir atkarīgs no tā, kas tos ir izraisījis, kādi tajā brīdī bija apkārtējie apstākļi un cita informācija. Pie tam ar vienu 

apdrošināšanas līgumu var apdrošināt vairākus objektus ar atšķirīgu vērtību un raksturojumu, līdz ar to nav iespējams 

paredzēt zaudējumu apmēru. 

Sabiedrības apdrošināšanas portfelis sastāv no nedzīvības apdrošināšanas polisēm.  

b) Apdrošināšanas riska koncentrācija 

Tā kā praksē apdrošināšanas riski nekad nebūs pilnīgi nesaistīti, tad neatkarīgi no portfeļa lieluma vienmēr pastāvēs t.s. 

nediversificējamais risks, kad atsevišķos gadījumos apdrošinātājam ir jāizmaksā vairāk apdrošināšanas atlīdzību, nekā ir 

plānots. Nediversificējamais risks saistīts ar izmaiņām ārējās darbības vides faktoros, piemēram, valstu ekonomiskās 

attīstības cikla stadijas, kas sistemātiski ietekmē apdrošināšanas gadījumu biežumu un atlīdzību apmēru konkrētās 

apdrošināšanas līgumu grupās. Piemēram, inflācijas izmaiņas vienlaicīgi izmaina atlīdzību prasību pieaugumu 

apdrošināšanas portfeļa lielākajā daļā. Arī valdības veiktas izmaiņas attiecībā uz obligātās apdrošināšanas veidiem var 

strauji palielināt apdrošinātāja saistību apjomu.  

Būtiska apdrošināšanas riska sastāvdaļa ir riska koncentrācija, kas nosaka, cik lielā mērā atsevišķs notikums vai 

notikumu virkne varētu ietekmēt Sabiedrības saistību apjomu. Riska koncentrācija var rasties saistībā ar vienu 

apdrošināšanas līgumu vai vairākiem saistītiem līgumiem, kuru rezultātā var rasties būtiskas apdrošināšanas saistības. 

Apdrošināšanas riska koncentrācijas svarīgs aspekts ir fakts, ka tas var rasties no risku uzkrāšanās dažādos 

apdrošināšanas veidos. 

Riska koncentrācija var rasties saistībā ar reti notiekošiem, bet katastrofāliem notikumiem, piemēram, dabas katastrofas, 

situācijām, kad rodas neparedzētas izmaiņas tendencēs, piemēram, negaidītas izmaiņas apdrošināto uzvedībā, vai arī 

nozīmīgu tiesas procesu vai likumdošanas risku ietekmē var rasties būtiski zaudējumi vai ietekme uz daudziem 

apdrošināšanas līgumiem. 

Visi apdrošināšanas līgumi ir noslēgti Latvijā. Apdrošināto risku ģeogrāfiskais izvietojums ir galvenokārt Latvija, 

izņemot ceļojumu apdrošināšanas un OCTA polisēm, kad apdrošināšanas gadījumi iestājas ārzemēs.  

Lielākā izmaksāto atlīdzību koncentrācija Sabiedrībai bija no atlīdzību izmaksas noteiktai uzņēmumu grupai, kurai 

kopējās atlīdzības 2009. gadā sastādīja LVL 187 854 un parakstīto prēmiju apjoms 2009. gadā bija LVL 374 069.   
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Sabiedrības vadība uzskata, ka Sabiedrībai nav citu būtisku riska koncentrāciju attiecībā uz noteiktām apdrošināto 

grupām pēc sociālā, profesionālā, vecuma vai līdzīgiem kritērijiem.  

Turpmākajās tabulās atspoguļota riska koncentrācija lielākajiem apdrošināšanas veidiem, izmantojot tipiskākās katra 

apdrošināšanas veida iezīmes. KASKO riska koncentrāciju raksturo transporta līdzekļa vērtība, kas atbilst polises 

apdrošināšanas summai: 

 

 Apdrošinātā 

objekta vērtība 

<5 000 LVL 

Apdrošinātā 

objekta vērtība 

5 000 - 15 000 

LVL 

Apdrošinātā 

objekta vērtība 

> 15 000 LVL 

 

 

 

Kopā 

KASKO:     

     Apdrošināšanas summa 4 092 467 52 630 764 24 425 324 81 148 555 

     % no portfeļa 5% 65% 30% 100% 

 

OCTA apdrošināšanas riska koncentrāciju raksturo apdrošināto objektu atrašanās konkrētā vietā. Izmantojot parakstītās 

prēmijas, riska koncentrācija ir sekojoša: 

 Rīga Citas pilsētas  Ciemati Kopā 

OCTA     

     Bruto parakstītās prēmijas 656 294 70 603 474 341 1 201 238 

     % no portfeļa 55% 6% 39% 100% 

 

Īpašuma apdrošināšanas riska koncentrācija pēc apdrošinājuma ņēmēja statusa, izmantojot parakstītās prēmijas, sadalās 

sekojoši: 

 

Sabiedrības Privātpersonas 

 

Kopā 

 

 

Īpašums:      

     Bruto parakstītās prēmijas 1 419 901 1 057 788 2 477 689   

     % no portfeļa 57% 43% 100%   

 

c) Katastrofas 

Atsevišķs risks ir apdrošināšanas atlīdzību prasību skaita pieaugums sakarā ar dabas vai cilvēka darbības rezultātā 

notikušu katastrofu, kad viens notikums var izraisīt vairākas atlīdzību prasības par lielām summām. Tā rezultātā viena 

notikuma dēļ apdrošinātājs var ciest ļoti lielus zaudējumus. Šis gan ir diversificējams risks un to var ierobežot ar 

attiecīgu pārapdrošināšanas līguma noslēgšanu. 

Iespējamākie katastrofu izcelšanās cēloņi mūsu ģeogrāfiskajos apstākļos: 

 vētra un vētras rezultātā radīti plūdi, 

 lietusgāzes un to rezultātā radušies plūdi, 

 kuģa vai lidmašīnas avārija, 

 pandēmija (saistībā ar palīdzības apdrošināšanu, ceļojot uz reģioniem, kuros ir izplatījusies pandēmija). 

d) Pārapdrošināšanas stratēģija 

Pārapdrošināšanas forma ir obligātais neproporcionālais līgums. Riski, kuri pārsniedz obligātās pārapdrošināšanas 

vienošanos limitus vai neatbilst proporcionālās pārapdrošināšanas līguma nosacījumiem savas būtības dēļ, tiek 

pārapdrošināti fakultatīvi. 

Pārapdrošināšanas līgumi nodrošina, ka katrā apdrošināšanas riskā Sabiedrībai ir maksimālais paturētais risks, kas 

nepārsniedz 200 000 EUR katrā apdrošināšanas veidā. Sabiedrības maksimālais paturētais risks katastrofu riska 

gadījumā ir 200 000 EUR vienam apdrošināšanas gadījumam. 

Līgumi tiek noslēgti ar pārapdrošinātājiem, kuru kredītreitings ir ne zemāks par A. Veselības apdrošināšanu, kur 

izmaksājamo prasību apjoms nevar pārsniegt relatīvi zemo apdrošināšanas summu līmeni, un prasību modeļus, kurus 

iespējams ticami aplēst, nepārapdrošina. 
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e) Risku sadalījums pa apdrošināšanas veidiem 

Turpmāk ir aprakstītas risku iezīmes, biežums un atlīdzību summas, kā arī faktori, kas ietekmē nākotnes naudas plūsmu 

nenoteiktību sadalījumā par apdrošināšanas veidiem: 

(i) Īpašuma apdrošināšana pret nosauktajiem riskiem 

Īpašuma apdrošināšanas nosauktie riski tiek iedalīti pamatriskos un papildriskos. 

Pamatriski: uguns, zibens, eksplozija, lidaparāti (FLExA), vētra un krusa, ūdens, apkures un kanalizāciju sistēmu 

avārijas, zādzība ar ielaušanos, vandālisms pēc ielaušanās. 

Papildriski: applūšana, automašīnu trieciens, sniega vai ledus svars, koku, mastu un stabu nogāšanās. 

Papildriskus var apdrošināt, ja ir apdrošināti standartriski. 

Plūdu risku iespējams ietvert segumā, tikai veicot atsevišķu riska izpēti/novērtēšanu. 

Saskaņā ar Uzņēmējdarbības pārtraukuma apdrošināšanu, ko iespējams papildus apdrošināt kā daļu no īpašuma 

apdrošināšanas polises, tiek kompensēta neiegūtā peļņa un fiksētās izmaksas, ja zaudējumus izraisījis risks, kas 

apdrošināts saskaņā ar īpašuma apdrošināšanas polisi.  

Lielākie zaudējumi tiek radīti uguns risku un dabas katastrofu rezultātā, samērā retos gadījumos apdrošinātājam ir 

jāizmaksā apdrošināšanas atlīdzība pilnā apdrošināšanas līgumā noteikto saistību apmērā. Klimata izmaiņas Latvijā un 

pasaulē ir veicinājušas biežāku un spēcīgāku vētru rašanos pēdējo gadu laikā. Sabiedrība seko līdzi vētru izraisītajiem 

zaudējumiem, un veic pasākumus šī riska ierobežošanai. Piemēram, celtnes īpašniekiem, kam vētra norāvusi jumtu, tiek 

doti norādījumi par ēkas tehniskā stāvokļa uzlabošanu utml. Aktīvi, kas apdrošināti par būtiskām summām, tiek 

apsekoti pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas. 

Fizisko personu privātīpašumu apdrošināšanā biežākie zaudējumi radušies apkures un kanalizācijas sistēmu avārijas 

rezultātā. 

(ii) Īpašuma apdrošināšana pret citiem riskiem 

Šis veids ietver īpašuma visu risku apdrošināšanu un inženiertehnisko risku apdrošināšanu, polisē iespējams iekļaut arī 

uzņēmējdarbības pārtraukuma apdrošināšanu. 

Ar īpašuma visu risku polisi galvenokārt tiek apdrošināti industriālie aktīvi. Savukārt celtniecības visu risku 

apdrošināšanas polisēm apdrošinājuma ņēmēji var būt arī privātpersonas. 

Nākotnes naudas plūsmas nenoteiktību pamatā ietekmē tie paši faktori, kas nosaukto risku apdrošināšanā. 

(iii) Transportlīdzekļu bojājumu apdrošināšana („KASKO”) 

Apdrošināšana sedz zaudējumus, kas radušies automašīnas bojājuma rezultātā, ja cēlonis ir bijis kāds no 

apdrošinātajiem riskiem: 

 ceļu satiksmes negadījums; 

 dabas stihijas; 

 ugunsgrēks; 

 krītoši objekti; 

 trešo personu prettiesiska rīcība; 

 zādzība un/vai laupīšana; 

 stiklojumu apdrošināšana. 

Iespējami dažādi apdrošināšanas seguma paplašinājumi. 

Transportlīdzekļu apdrošināšanā bieži tiek noteikts Sabiedrības paturētais risks.  

Lielākie zaudējumi tiek radīti automašīnu pilnīgas bojāejas un zādzības rezultātā, taču šādi gadījumi nav bieži. 

(iv) Nelaimes gadījumu apdrošināšana 

Tiek apdrošināti sekojoši riski, kas iestājas nelaimes gadījuma rezultātā: 

 nāve; 

 neatgriezenisks pilnīgs un daļējs sakropļojums; 

 invaliditāte; 

 kaulu lūzumi un traumas; 

 slimnīcas nauda; 

 dienas nauda; 

 apdegumi; 
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 ārstēšanās izdevumi. 

Pārsvarā zaudējumi ir nelieli, un tiek izmaksāti par pārejošām traumām un īslaicīgu darba nespēju. Lielākie zaudējumi 

tiek kompensēti nāves iestāšanās rezultātā. 

Apdrošinājuma ņēmēji ir gan juridiskas personas, kas apdrošina savus darbiniekus, gan fiziskas personas. 

Zaudējumu lielums ir ierobežots, jo polisē ir norādīta apdrošināšanas summa – maksimālais apdrošināšanas atlīdzības 

apmērs, kā arī procentu tabulas apdrošināšanas atlīdzības noteikšanai konkrētas traumas vai sakropļojuma gadījumā. 

Polises, kurās atlīdzību prasību summa varētu pārsniegt LVL 100 000, pirms parakstīšanas tiek detalizēti pārbaudītas. 

Šādi riski tiek apdrošināti, tikai rūpīgi izvērtējot apdrošināmo personu.  

(v) Palīdzības apdrošināšana 

Apdrošināšana sedz neparedzētus medicīnas izdevumus saslimšanas vai nāves gadījumā, kas rodas ārpus apdrošinātās 

personas mītnes zemes. Ir iespējams apdrošināt arī zaudējumus, kas rodas bagāžas aizkavēšanās vai nozaudēšanas 

gadījumā, lidojuma aizkavēšanās vai atcelšanas gadījumā, kā arī iespējams iegādāties programmu, kas paredz palīdzības 

dienesta pakalpojumus. Maksimālā atlīdzība par medicīnas izdevumiem ir 70 000 EUR. 

Pārsvarā gadījumu ceļojumu apdrošināšanā izmaksātie zaudējumi ir nelieli, kas rodas bagāžas vai lidojuma 

aizkavēšanas gadījumā. Zaudējuma apmērs ir atkarīgs no valsts, kurā apdrošinātais ir saņēmis palīdzību. 

Sabiedrības ceļojumu apdrošināšanas polises tiek izplatītas ar ceļojumu aģentūru palīdzību. Te var rasties liela 

zaudējuma risks gadījumā, ja ceļojumā dodas grupa, kur visi ir apdrošināti Sabiedrībā, un iestājas kāds apdrošinātais 

risks, kas skar visu grupu, piemēram, autobuss ar grupu cieš smagā ceļu satiksmes negadījumā, un daudziem 

apdrošinātajiem tiek izmaksāta apdrošināšanas atlīdzība. 

Attiecībā uz šādu gadījumu ir spēkā sabiedrības noslēgtais katastrofu pārapdrošināšanas līgums, un maksimālā 

Sabiedrības izmaksājamā atlīdzības daļa būtu 200 000 EUR. 

(vi) Kravu apdrošināšana 

Kravu apdrošināšanas noteikumu pamatā ir Londonas Apdrošinātāju institūta Kravu apdrošināšanas klauzulas (Institute 

Cargo Clauses jeb saīsināti ICC). Atkarībā no pārvadājamo preču veida, transporta un maršruta var tikt piemērots 

apdrošināšanas segums, sākot no nosaukto līdz visu risku segumam. 

Šajā apdrošināšanas veidā zaudējumu apjoms ir atkarīgs no apdrošinātā īpašuma un tas var būt ievērojams.  Tāpēc 

pirms līguma parakstīšanas tiek veikts rūpīgs novērtējums.  Potenciālos Sabiedrības zaudējumus ierobežo 

pārapdrošināšana.  

(vii) Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana 

Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana paredz zaudējumu atlīdzināšanu trešajām personām, kas radies apdrošinājuma 

ņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā. 

Sabiedrība piedāvā vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, kas iekļauj produktu apdrošināšanu un 

profesionālās atbildības apdrošināšanu. 

(viii) Finanšu risku apdrošināšana 

Finanšu risku apdrošināšana ietver masu pasākumu pārtraukuma apdrošināšanu. 

Finanšu risku apdrošināšana nodrošina apdrošināšanas gadījumā radušos finanšu zaudējumu kompensāciju. 

(x) Veselības apdrošināšana 

Veselības apdrošināšanu iegādājas juridiskās personas savu darbinieku labā.  

Tā kā veselības apdrošināšanā ir noteikti limiti attiecībā uz apdrošināto personu skaitu un pakalpojumu segumu, 

atlīdzību prasības uz vienu personu ir zemas un maksimālā prasība ir LVL 3 000. 

Kritisko slimību apdrošināšana tiek pārapdrošināta ar kompāniju Munich Re. 

(xi) Obligātā sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildība („OCTA”) 

Šis ir obligātās apdrošināšanas veids, un apdrošināšanas darbība tajā jāveic saskaņā ar sauszemes transportlīdzekļu 

īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumu un citiem saistošiem Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem. Normatīvajos aktos noteiktie apdrošināšanas atlīdzības limiti kopš 2009. gada 1. decembra ir 

šādi: 

 mantai nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas limits– EUR 500 000;  

 personai nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas limits– EUR 2 500 000.  
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Tomēr ir iespējamas arī augstākas atlīdzības, jo dažās valstīs personai nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas limits nav 

noteikts.  

Sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas (OCTA) apdrošināšanas 

tarifu izstrāde ir apdrošinātāju kompetencē, Sabiedrības apdrošināšanas prēmijas aprēķināšanā izmanto t.s. bonus –

malus sistēmu, saskaņā ar kuru tas transportlīdzekļa īpašnieks, kas nav izraisījis ceļu satiksmes negadījumus, maksā 

zemāku apdrošināšanas prēmiju, bet visi pārējie apstākļi ir tādi paši. 

Vairākums apdrošināšanas atlīdzību tiek izmaksātas par transportlīdzekļa bojājumiem. Saskaņā ar apdrošināšanas 

noteikumiem, ir iespējamas arī periodisku maksājumu atlīdzības, piemēram, pensijas veidā. Sabiedrībai pašlaik nav 

šādu saistību. 

f) Apdrošināšanas risku vadība 

Apdrošināšanas riska vadības nolūkos Sabiedrība ir ieviesusi riska parakstīšanas un pārapdrošināšanas politiku. 

 Risku parakstīšana tiek veikta saskaņā ar Pohjola Group izdotajām riska parakstīšanas vadlīnijām, Sabiedrības riska 

parakstītāju izstrādātajām metodikām un valdes piešķirtajām pilnvarām. 

 Visi pārapdrošināšanas līgumi, izņemot kritisko slimību risku apdrošināšanu, tiek slēgti ar Sabiedrības akcionāru 

Pohjola Group. Kritisko slimību pārapdrošināšanas līgums noslēgts ar kompāniju Munich Re. 

 Fakultatīvā pārapdrošināšana tiek veikta ar Pohjola Group, izņemot frontēšanas līgumus, saskaņā ar kuriem 

Sabiedrība sniedz pakalpojumus Pohjola sadarbības partneriem Latvijā. 

Svarīgākie pasākumi, ko vadība var veikt apdrošināšanas riska pārvaldē, ir izstrādāt riska parakstīšanas metodiku, 

noteikt apdrošināšanas tarifus un paturētā riska apmēru, veikt apdrošināšanas portfeļa analīzi un sekot dinamikai, kā arī 

novērtēt saistību atbilstību noslēgtajiem apdrošināšanas līgumiem. 

Apdrošināšanas riska novēršanai, sākot no 2005. gada, Sabiedrība katru gadu slēdz neproporcionālās (angl. excess of 

loss) pārapdrošināšanas līgumu ar Somijas nedzīvības apdrošināšanas sabiedrību „Pohjola Non-Life Insurance 

Company Ltd”.  Vienlaicīgi ar šo pašu pārapdrošinātāju tiek slēgts arī katastrofu riska neproporcionālās 

pārapdrošināšanas līgums. Kopumā šī pārapdrošināšanas programma nodrošina Sabiedrības maksātspēju jebkādu 

iestājušos notikumu gadījumā neatkarīgi no izmaksājamo apdrošināšanas atlīdzību apmēra. 

Sabiedrība slēdz arī t.s. frontētos apdrošināšanas līgumus, kurus sabiedrība pārapdrošina pilnā apmērā un pati risku 

nenes.  

AAS „Seesam Latvia” klientiem piedāvāto apdrošināšanas segumu precizē vispārējie un sevišķie noteikumi, kā arī 

polisē norādītā papildus informācija. Apdrošināšanas noteikumus un to izmaiņas vai labojumus pirms to spēkā stāšanās 

apstiprina sabiedrības valde. 

Katra apdrošināšanas veida portfeļa analīzi veic attiecīgais riska parakstītājs kopā ar Biznesa analītiķi. Rezultāti tiek 

regulāri apspriesti ar Apdrošināšanas un Attīstības direktoru – valdes locekli. Novērotu izmaiņu gadījumā tālākā analīzē 

tiek iesaistīti apdrošināšanas atlīdzību speciālisti un/vai aktuārs. 

Būtiska loma apdrošināšanas riska ierobežošanā ir riska parakstīšanas metodikas izstrāde katram apdrošināšanas 

veidam, kurā tiek raksturoti tie apdrošinātie riski, ko sabiedrība apdrošina, noteikti saistību limiti un piemērojamie tarifi, 

atlaides, piemaksas.  Darbiniekiem tiek piešķirtas riska parakstīšanas tiesības atkarībā no viņu zināšanām. 

Apdrošināšanas riska vadība paredz atbilstoši noteiktas parakstīšanās tiesības.  Parakstīšanas tiesības tiek piešķirtas 

darbiniekiem atkarībā no viņu kompetences un pieredzes – jo kompetentāks darbinieks, jo plašākas parakstīšanas 

tiesības un jo vairāk apdrošināšanas veidos viņš drīkst parakstīt.   Paraksta tiesības piešķir un maina Riska apdrošinātājs. 

Apdrošināšanas saistību apmērs tiek novērtēts saskaņā ar sabiedrības valdē apstiprinātu metodiku par tehnisko rezervju 

izveidošanu un aprēķināšanu. Ik gadu noslēgtajiem apdrošināšanas līgumiem tiek veikts apdrošināšanas saistību 

atbilstības novērtējums.  

g) Kapitāla riska vadība 

Maksātspēja 

Saskaņā ar „Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma” prasībām, lai nodrošinātu apdrošinātāja finansiālās 

darbības stabilitāti, apdrošināšanas sabiedrības rīcībā pastāvīgi jābūt pašu līdzekļiem, kas nedrīkst būt mazāki par 

likumā noteikto garantijas fonda minimālo lielumu un maksātspējas normu. Maksātspējas norma tiek aprēķināta kā 

lielākais no summas, kas aprēķināta, balstoties uz parakstītajām prēmijām vai izmaksātajām atlīdzībām, un rezultāts 

nevar būt mazāks par koriģēto iepriekšējā gada maksātspējas normu vai FKTK noteikto minimālo garantijas fonda 

apjomu. 
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Patiecoties pastāvīgam portfeļa pieaugumam 2008. gadā Sabiedrības maksātspējas norma pirmo reizi pārsniedza 

garantijas fonda summu (3,2 miljoni EUR), ko noteicis Regulators (FKTK). Pārskata gada beigās Sabiedrības 

maksātspējas norma bija LVL 2 502 005 vai 3,6 miljoni EUR (2008. gadā: LVL 2 628 913 vai 3,74 miljoni EUR). 

Pārskata gada beigās Sabiedrības pašu līdzekļi bija LVL 5 159 227 vai 7,3 miljoni EUR (2008. gadā: LVL 4 342 217 

vai 6,2 miljoni EUR). Pašu līdzekļi tiek aprēķināti saskaņā ar FKTK noteikumiem, no Sabiedrības kapitāla un rezervēm 

atskaitot nemateriālos aktīvus un pārskata gada zaudējumus. 

LVL 31.12.2009 31.12.2008 

Maksātspējas norma, balstoties uz atlīdzībām 1 675 680 1 349 010 

Maksātspējas norma, balstoties uz parakstītajām prēmijām 2 066 787 2 628 913 

Maksātspējas norma iepriekšējā pārskata gada beigās 2 628 913 2 248 973 

Koriģētā maksātspējas norma iepriekšējā pārskata gada beigās  2 628 913  2 248 973 

Garantijas fonda minimālais lielums (EUR) 3 200 000 3 200 000 

Latvijas Bankas noteiktais eiro kurss pārskata perioda pēdējā dienā 0.702804 0.702804 

Garantijas fonda minimālais lielums (LVL) 2 248 973 2 248 973 

Maksātspējas norma (lielākā no summām) 2 628 913 2 628 913 

 

Pašu līdzekļu aprēķins un maksātspējas prasību izpilde, LVL 31.12.2009 31.12.2008 

Apdrošinātāja apmaksātais pamatkapitāls 1 000 000 1 000 000 

Rezerves kapitāls un pārējās rezerves 311 656 311 656 

Iepriekšējo gadu revidētā nesadalītā peļņa/zaudējumi (+/–) 4 139 589 3 246 290 

Nemateriālie aktīvi (292 018) (215 729) 
Pašu līdzekļi kopā 5 159 227 4 342 217 

Maksātspējas norma (2628 913) (2 628 913) 

Kapitāla pietiekamība 2 530 314 1 713 304 

 

Kapitāla vadība 

Apdrošinātāja pašu līdzekļi ir arī tieši saistīti ar apdrošinātāja risku uzņemšanas spēju, kuru raksturo pašu līdzekļu 

attiecība pret svarīgākajiem apdrošinātāja finanšu stāvokļa pārskatu un peļņas vai zaudējumu attiecības rādītājiem. Pašu 

līdzekļu attiecība pret parakstītajām apdrošināšanas prēmijām un izmaksātajām apdrošināšanas atlīdzībām raksturo 

apdrošinātāja spēju pārvaldīt dažādus apdrošināšanas riskus, savukārt attiecība pret tehniskajām rezervēm raksturo 

apdrošinātāja spēju pārciest zaudējumus, kas var rasties gadījumā, ja tehnisko rezervju aprēķinā ir pieļauta kļūda. 

 2009 2008 

 LVL % LVL % 

Pašu līdzekļi kā daļa no: 5 159 227  4 342 217  

Maksātspējas norma 2 502 005 206% 2 628 913 165% 

Piekritušajām atlīdzību prasībām, 

neto 6 789 793 
76% 

6 776 302 
64% 

Nopelnītajām prēmijām, neto 11 135 005 46% 12 168 554 36% 

Tehniskajām rezervēm kopā, neto 7 877 664 65% 10 796 350 40% 

Ieguldījumu portfelis, izņemot 

ieguldījumus asociētajās sabiedrībās 12 157 741 41% 11 520 750 38% 

 
Straujais uzņēmējdarbības apjoma kritums 2009. gadā Latvijas ekonomiskās lejupslīdes rezultātā radīja Sabiedrības 

maksātspējas samazināšanos. Tomēr pašu līdzekļu apjoms ir pieaudzis uz 2008. gada peļņas rēķina. Tādejādi 2009. 

gada beigās kapitāla pietiekamība ir uzlabojusies. 

h) Atlīdzību prasību attīstība 

Informācija par atlīdzību attīstību ir uzrādīta, lai ilustrētu apdrošināšanas risku, kuram ir pakļauta Sabiedrība. Tabulās ir  

salīdzinātas gada laikā izmaksātās atlīdzības un šīm atlīdzībām izveidotās rezerves. Tabulas augšējā daļa parāda kopējo 

atlīdzību pašreizējās aplēses un norāda, kā aplēstās atlīdzību summas ir mainījušās turpmāk apdrošināšanas gadījuma 

iestāšanās gada beigās. Aplēses tiek palielinātas vai samazinātas, kad zaudējumi tiek izmaksāti un ir iegūta papildu 

informācija par neizmaksāto atlīdzību biežumu vai apjomu. Tabulas zemākā daļa atspoguļo salīdzinājumu starp finanšu 

stāvokļa pārskatā ietvertajām kopējām rezervēm un atlīdzību kopējā apjoma aplēsēm. 
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„Kopējās atlīdzību prasību aplēses” atspoguļo izmaiņas sākotnējās aplēsēs, kas notikušas laikā no iepriekšējā finanšu 

stāvokļa pārskata datuma līdz 2009. gada 31. decembrim. Šīs summas ir uzrādītas visaptverošo ienākumu pārskatā kā 

zaudējumi visa perioda laikā. Katrā kolonnā uzrādītie pārpalikumi vai iztrūkumi ir jāizvērtē atsevišķi, neņemot vērā 

citas kolonnas, jo šādas iepriekšējos gados veiktās korekcijas var būt ietvertas kā pēdējo gadu laikā veikto korekciju 

sastāvdaļa. Pārrēķinātās tehniskās rezerves un kumulatīvo iztrūkumu vai pārpalikumu, kas norādīts pievienotajā tabulā, 

var izmainīt dažādi faktori. Šādi faktori ir izmaiņas apdrošināšanas portfeļa struktūrā, „ilgi nokārtojamo” prasību 

īpatsvara pieaugums, izmaiņas atlīdzību prasību biežumā, kā arī vispārējas tirgus tendences un inflācija. 

Lai arī tabulā sniegtā informācija ataino vēsturiskās nesamaksāto atlīdzību atbilstības aplēses, kas veiktas iepriekšējos 

gados, šī finanšu pārskata lietotājiem būtu jāizvairās ekstrapolēt pagātnes pārpalikumus vai iztrūkumus attiecībā uz šī 

perioda neapmaksāto zaudējumu atlikumu. Sabiedrība ir pārliecināta, ka kopējo neapmaksāto atlīdzību aplēses uz 2009. 

gada 31. decembri ir atbilstošas. Tomēr, ņemot vērā tehnisko rezervju veidošanas procesa specifiku, nevar būt pilnīgas 

pārliecības, ka šie atlikumi būs atbilstoši. 

Atlīdzību attīstības analīze – bruto Tūkstošos LVL. 

 Apdrošināšanas gadījuma iestāšanās gads  

Kumulatīvo atlīdzību aplēses 2005 2006 2007 2008 2009  

Negadījuma iestāšanās gada beigās 2 111 3 953 6 451 9 036 9 751 9 751 

- vienu gadu vēlāk 1 465 2 850 5 194 7 155 - 7 155 

- divus gadus vēlāk 1 380 2 810 5 118 - - 5 118 

- trīs gadus vēlāk 1 312 2 756 - - - 2 756 

- četrus gadus vēlāk 1 307 - - - - 1 307 
      26 087 

Kopējie maksājumi (1 304) (2 752) (4 801) (6 649) (5 960) (21 466) 

Atvērtās atlīdzību prasību rezerves par 2005. – 

2009. gadu 3 4 318 506 3 791 4 622 

Atvērtās atlīdzību prasību rezerves gadiem pirms 

2005. gada 
     6 

Atvērtās atlīdzību prasību rezerves (iesk. IBNR) 

31.12.2009. 
     4 628 

 

Atlīdzību attīstības analīze – neto Tūkstošos LVL. 

 Apdrošināšanas gadījuma iestāšanās gads    

Kumulatīvo atlīdzību aplēses 2005 2006 2007 2008 2009  

Negadījuma iestāšanās gada beigās 1 769 3 985 6 391 8 357 8 489 8 489 

- vienu gadu vēlāk 1 148 2 845 5 157 6 995 - 6 995 

- divus gadus vēlāk 1 090 2 730 5 082 - - 5 082 

- trīs gadus vēlāk 1 039 2 676 - - - 2 676 

- četrus gadus vēlāk 1 034 - - - - 1 034 
      24 276 

Kopējie maksājumi (1 031) (2 672) (4 764) (6 489) (5 589) (20 545) 

Atvērtās atlīdzību prasību rezerves par 2005. – 

2009. gadu 3 4 318 506 2 899 3 731 

Atvērtās atlīdzību prasību rezerves gadiem pirms 

2005. gada 
     6 

Atvērtās atlīdzību prasību rezerves (iesk. IBNR) 

31.12.2009. 
     3 737 
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Vispārējās darbības pieņēmumi un jūtīgums 

No apdrošināšanas līgumiem izrietošās saistības nosaka, pamatojoties uz nākotnes naudas plūsmu novērtējumu. Šīs 

naudas plūsmas ietver izmaksātās atlīdzības un atlīdzību noregulēšanas izdevumus. 

Turpmākajā tabulā norādītas izmaiņas IBNR, ja 2009. gadā piekritušās atlīdzību prasības būtu lielākas par 10% vai 

20%. 

 

Saskaņā ar Sabiedrības politiku, kas aprakstīta 2.5. d., jūtīguma analīze tiek veikta, pamatojoties uz piekritušajām 

atlīdzību prasībām. 

 

 

 

IBNR 31.12.2009. 

IBNR, ja atlīdzību 

prasības būtu 10% 

lielākas 

IBNR, ja atlīdzību 

prasības būtu 20% 

lielākas 
Apdrošināšanas veids:    

     OCTA 629 858 659 546 689 235 

     KASKO 141 441 155 500 169 559 

     Īpašums 190 731 201 928 213 125 

     Veselības apdrošināšana 395 586 435 144 474 703 

Pārējie apdrošināšanas veidi 481 615 509 848 543 127 

Kopā 1 839 231 1 961 966 2 089 749 

 

Pieteiktās atlīdzību prasības veido gada beigu atlīdzību prasību rezervi, kura ir būtiska sastāvdaļa atlīdzību prasību 

trīsstūros, kas izmantoti IBNR aprēķinos. 

 

Izmaiņas IBNR aplēsēs  

Sākot no 2009. gada, dažos apdrošināšanas veidos tiek izmantotas statistikas metodes; detalizētu aprakstu skatīt 

atlīdzību tehnisko rezervju politikā. Turpmākajās tabulās ir atspoguļota pieņēmumu izmaiņu ietekme, izmantojot 

pašreizējo un iepriekšējo rezervju aprēķināšanas metodi: 

 IBNR saskaņā ar 

iepriekšējo metodi 

31.12.2009. 

Pašreizējā IBNR, 

31.12.2009. 

Pieņēmumu maiņas 

efekts 

KASKO 100 313 141 441 41 128 

Īpašums 130 079 190 731 60 652 

Vispārējās atbildības apdrošināšana 207 742 274 304 66 562 

Palīdzības (ceļojumu) apdrošināšana 120 637 110 660 (9 977) 

Nelaimes gadījumu apdrošināšana 59 604 65 917 6 313 

Finanšu riski 17 191 16 081 (1 110) 

KOPĀ 635 566 799 134 163 568 

 

 IBNR saskaņā ar 

iepriekšējo metodi 

31.12.2008. 

IBNR saskaņā ar 

pašreizējo metodi 

31.12.2008. 

Pieņēmumu maiņas 

efekts 

KASKO 275 306 192 071 (83 235) 

Īpašums 170 822 244 650 73 828 

Vispārējās atbildības apdrošināšana 283 367 252 604 (30 763) 

Palīdzības (ceļojumu) apdrošināšana 178 080 251 973 73 893 

Nelaimes gadījumu apdrošināšana 68 412 64 542 (3 870) 

Finanšu riski 10 442 17 045 6 603 

KOPĀ 986 429 1 022 885 36 456 
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Izmaiņas OCTA rezervju aplēsēs 

2009. gadā Sabiedrība veica būtiskas izmaiņas veicot aplēses par apdrošināšanas atlīdzībām saistībā ar personu gūtajām 

traumām, kas jāsedz OCTA polisēm. Tā kā 2008. gadā nebija pieejami dati, IBNR rezerves par personu gūtajām 

traumām tika aplēstas kopā ar OCTA īpašumu prasību gadījumiem kā Sabiedrībai paziņoto īpašuma atlīdzību prasību 

palielinājums. 2009. gadā IBNR rezerves personu gūtajām traumām tika aplēstas atsevišķi no IBNR rezervēm OCTA 

īpašumu prasību gadījumiem un bija balstīts uz atlīdzību skaitu portfelī un vidējo regresa prasību apjomu, ko 

Sabiedrībai iesniegusi VSAA.  

Tabula zemāk atspoguļo izmaiņas IBNR rezervēs par VSAA regresa prasībām un derīgo atlieku pārdošanu, ja vidējais 

prasību apjoma pieaugums vai samazinājums ir 10%, bet prasību skaits ir fiksēts. 

 

 IBNR 31.12.2009. 

IBNR, ja vidējā prasība 

samazinās par 10% 

IBNR, ja vidējā prasība 

pieaug par 10% 
     OCTA 629 858 624 253 635 463 

 

Tabulā atspoguļotas izmaiņas IBNR rezerves par VSAA regresa prasībām, ja gan vidējais prasību biežums, gan prasību 

skaits pieaug vai samazinās. 

 

 

 

IBNR 31.12.2009. 

IBNR ar prasību skaita 

samazinājumu par 1% un 

vidējo prasību 

samazināšanos par 10% 

IBNR ar prasību skaita 

paaugstinājumu par 1% 

un vidējo prasību 

paaugstināšanos par 10% 
     OCTA 629 858 623 749 636 079 

 

IBNR rezerves VSAA prasībām tiks regulāri pārskatītas un analizētas, ņemot vērā jaunu statistisko informāciju par 

VSAA prasībām. 

(i) Saistību atbilstības tests 

Saistību atbilstības tests tiek veikts, salīdzinot Sabiedrības noslēgto apdrošināšanas līgumu nākotnes naudas plūsmu 

pašreizējās aplēses ar apdrošināšanas saistību uzskaites vērtību, atskaitot atliktos klientu piesaistīšanas izdevumus un 

nemateriālos ieguldījumus. Paredzamo naudas plūsmu saistībā ar atlīdzību prasībām un izdevumiem aplēš, atsaucoties 

uz apdrošināšanas līguma pagājušās daļas pieredzi. 

Ja novērtējums parāda, ka apdrošināšanas saistību uzskaites vērtība ir nepietiekama, iztrūkstošā starpība tiek atzīta 

visaptverošā ienākuma pārskatā. 

2009. un 2008. gada 31. decembrī saistību atbilstības tests uzrāda nepietiekamu veselības apdrošināšanas segumu, un 

tāpēc tika izveidota neparedzēto risku rezerve LVL 250 653 apmērā (2008. gadā: LVL 164 060). 

Tests tiek veikts lielākajiem apdrošināšanas veidiem un visam portfelim. 

3.2 Finanšu risks un tā vadība 

Finanšu riski Sabiedrības darbībā ietver tirgus risku, likviditātes risku un kredītrisku. Sabiedrība ir pakļauta arī 

operacionālajam un kapitāla vadības riskam.  

Stratēģiju izstrādā un apstiprina Pohjola grupa, piedaloties Sabiedrības pārstāvjiem un citu koncerna sabiedrību 

speciālistiem. Pohjola grupa atbild par ieguldījumu vides uzraudzību un par stratēģisko aktīvu izvietojuma atbilstību 

mainīgajiem tirgus apstākļiem vai izmaiņām Sabiedrības darbībā. Pohjola grupa izstrādā investīciju plānus un 

stratēģisko aktīvu iedalījumu.  

Lēmumus par ieguldījumu veikšanu, pamatojoties uz stratēģisko struktūru, kas atbilst Latvijas likumdošanai, un 

ieguldījumu politiku pieņem saistītās puses „Pohjola Asset Management” aktīvu pārvaldes nodaļa. Attiecībā uz tehnisko 

rezervju segumu (ieguldījumiem) Pohjola Asset Management atbilst FKTK noteikumus. 

Visi stratēģiskie lēmumi un ierosinājumi, kā arī gadskārtējās portfeļa tehniskai vadībai ir jāsaskaņo ar grupas tiesiskās 

pārstāvniecības institūciju – valdi.  

Riska vadības struktūra Sabiedrības kapitāla ieguldījumiem sastāv no diviem modeļiem, kuri tiek regulāri pārbaudīti, 

ievērojot izmaiņas sabiedrības darbībā un kapitāla tirgus vidē. Šie modeļi ir „Neto zaudējumu limits” un „Uz risku 

balstīts kapitāls”. Pirmais uzrauga sabiedrības spēju sasniegt plānotos ieguldījumu rezultātus virs minimālā mērķa, kas 
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izriet no sabiedrības saistību portfeļa. Otrais modelis analizē ieguldījumu portfeli pie dažādiem negatīviem scenārijiem 

un aprēķina, vai Sabiedrībai ir pietiekami daudz kapitāla, lai amortizētu tirgus vērtību izmaiņu ietekmi uz 

ieguldījumiem. 

Aktīvu struktūra tiek uzraudzīta, lai saskaņotu aktīvu un saistību struktūru 

a) Tirgus risks 

Tirgus risku veido cenas, procentu likmes un valūtas risks. Izmaiņas vērtspapīru vērtībā, procentu likmēs un valūtas 

kursā atstāj iespaidu uz kopējo ieguldījumu vērtību. 

(i) Procentu likmju risks 

Procentu likmju risks ir risks, ka izmaiņas procentu likmēs ietekmēs Sabiedrības ieņēmumus vai tās finanšu instrumentu 

ar mainīgu procentu likmi portfeļu vērtību. Sabiedrība ir pakļauta tirgus procentu likmju līmeņu svārstību ietekmei uz 

tās finanšu pozīciju un naudas plūsmām. Šādu izmaiņu dēļ procentu peļņa var pieaugt, bet var arī samazināties vai radīt 

zaudējumus gadījumā, ja notiks negaidītas izmaiņas. Sabiedrība ir pakļauta procentu likmju riskam, jo liela daļa no tās 

ieguldījumu portfeļa sastāv no ieguldījumiem ar mainīgu procentu likmi. Sabiedrībai nav saistību, par kurām jāmaksā 

procentu maksājumi. 

100 procentu punktu izmaiņas procentu likmēs pārskata datumā palielinātu (samazinātu) peļņu vai zaudējumus par 

zemāk uzrādītajām summām tūkstošos latu. Analīzē tiek pieņemts, ka visi pārējie mainīgie, īpaši ārvalstu valūtas 

maiņas likme, paliek nemainīgi. 

 Peļņa vai zaudējumi Visaptverošie ienākumi 

 100 procentu 

punkti 

100 procentu 

punktu 

samazinājums 

100 procentu 

punkti 

100 procentu punktu 

samazinājums 

2009. gada 31. decembrī 65 515 (65 515) 65 515 (65 515) 

2008. gada 31. decembrī 58 289 (58 289) 58 289 (58 289) 

 

Turpmākajās procentu likmju termiņstruktūras analīzes tabulās ir attēloti Sabiedrības finanšu instrumenti, kas analizēti 

pēc to atlikušā termiņa, kas noteikts kā ātrākais no atlikušā līgumā noteiktā dzēšanas termiņa vai līgumā noteiktā 

procentu likmju pārvērtēšanas termiņa: 

2009. gada 31. decembrī: 

  

Līdz 6 

mēnešiem 
6-12 

mēneši 1-2 gadi 2-5 gadi 
Ilgāk kā 5 

gadi 
Procentus 

nenesoši Kopā 
  LVL LVL LVL LVL LVL LVL LVL 

Finanšu aktīvi         

Patiesajā vērtībā novērtēti 

finanšu aktīvi ar 

atspoguļojumu peļņas vai 

zaudējumu aprēķinā  2 292 318 72 546 1 170 283 4 927 811 309 142 3 385 641 12 157 741 

Pārējie debitori - - - - - - 1 669 248 1 669 248  

Nauda un tās ekvivalenti  594 642 - - - - 9 748 604 390  

Finanšu aktīvi kopā  2 886 960 72 546 1 170 283 4 927 811 309 142 3 395 389 12 762 131 

 

2008. gada 31. decembrī: 

 
Līdz 6 

mēnešiem 
6-12 

mēneši 1-2 gadi 2-5 gadi 
Ilgāk kā 5 

gadi 
Procentus 

nenesoši Kopā 
 LVL LVL LVL LVL LVL LVL LVL 

Finanšu aktīvi        

Patiesajā vērtībā novērtēti finanšu 

aktīvi ar atspoguļojumu peļņas vai 

zaudējumu aprēķinā 2 826 694 1 767 781 1 878 477 2 565 274 487 955 1 911 663 11 437 844 

Pārējie debitori - - - - - 3 515 154 3 515 154 

Nauda un tās ekvivalenti 1 000 099  - - - - 11 955 1 012 054 

Finanšu aktīvi kopā 3 826 793 1 767 781 1 878 477 2 565 274 487 955 1 923 618 12 449 898 
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(ii) Ārvalstu valūtas risks 

Sabiedrības piedāvātās apdrošināšanas līgumu valūtas ir šādas LVL, EUR, USD. Apdrošinātāja saistības jāsedz tādā 

pašā valūtā, kādā noslēgts līgums. Apdrošinātāju var ietekmēt valūtas kursa izmaiņas, jo paaugstinās vai samazinās 

apdrošināšanas saistības attiecībā pret LVL. Risks tiek kontrolēts, apdrošinātāja esošās saistības ārvalstu valūtā, sedzot 

ar tās pašas valūtas aktīviem. 

Sabiedrības pārskata perioda neto ienākumu un pašu kapitāla jūtība pret izmaiņām ārvalstu valūtas maiņas kursos, 

pamatojoties uz 2009. un 2008. gada 31. decembrī esošajām pozīcijām, un vienkāršots scenārijs 5% izmaiņām USD vai 

EUR uz LVL maiņas kursos, ņemot vērā, ka pārējie mainīgie saglabājas nemainīgi, ir šāds: 

 2009 2008 

 

Peļņa vai 

zaudējumi 

Kopējie 

visaptverošie 

ienākumi 

Peļņa vai 

zaudējumi 

Kopējie 

visaptverošie 

ienākumi  

5% EUR vērtības pieaugums pret LVL  (592 876) (592 876) 546 732 546 732 

5% EUR vērtības samazinājums pret LVL  (590 605) (590 605) (546 732) (546 732) 
5% USD vērtības pieaugums pret LVL (1 199) (1 199) 945 945 

5% USD vērtības samazinājums pret LVL (3 552) (3 552) (945) (945) 

 

LVL ir piesaistīts EUR kopš 2004. gada.  Izmaiņas piesaistes kursā var rasties mainoties stratēģijai. 

 
Turpmākajās tabulās ir parādīta Sabiedrības aktīvu, saistību un pašu kapitāla analīze pēc valūtas struktūras, kas izteikta 

LVL: 

 

2009. gada 31. decembrī: LVL EUR USD LTL Citas valūtas Kopā 
 LVL LVL LVL LVL LVL LVL 

Aktīvi       

Ieguldījumi radniecīgajās sabiedrībās - - - 71 042 - 71 042 

Patiesajā vērtībā novērtēti finanšu aktīvi ar 

atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu 

aprēķinā - 12 157 741 - - - 12 157 741 
Uzņēmumu ienākuma nodokļa pārmaksa 220 859 - - - - 220 859 

Pārējie debitoru parādi 1 239 989 373 658 54 448 - 1 153 1 669 248 

Nauda un tās ekvivalenti 61 956 535 237 6 301 - 896 604 390 

Citi aktīvi 1 729 189 148 112 807 - - 1 878 108 

Kopā aktīvi 3 251 993 13 214 748 61 556 71 042 2 049 16 601 388 

 

Pašu kapitāls un saistības      
 

 

Pašu kapitāls 6 696 146 - - - - 6 696 146 

Nenopelnīto prēmiju un neparedzēto risku 

tehniskās rezerves, bruto 3 191 333 955 060 9 160 - - 4 155 553 

Atlīdzību prasību tehniskās rezerves, bruto 4 269 335 356 954 2 156 - - 4 628 445 

Kreditoru parādi 737 660 90 631 74 212 - 3 703 906 206 

Atliktā nodokļa saistības 22 781 - - - - 22 781 

Pārējās saistības 192 257 - - - - 192 257 

Kopā pašu kapitāls un saistības 15 109 512 1 402 645 85 528 - 3 703 16 601 388 

Valūtas starpība starp aktīviem un 

saistībām (11 857 519) 11 812 103 (23 972) 71 042 (1 654) - 
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2008. gada 31. decembrī: LVL EUR USD LTL Citas valūtas Kopā 
 LVL LVL LVL LVL LVL LVL 

Aktīvi       

Ieguldījumi radniecīgajās sabiedrībās - - - 71 042 - 71 042 

Patiesajā vērtībā novērtēti finanšu aktīvi ar 

atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu 

aprēķinā - 11 437 844 - - - 11 437 844 

Uzņēmumu ienākuma nodokļa pārmaksa 59 737 - - - - 59 737 

Pārējie debitori 2 894 031 561 869 58 182 - 1 072 3 515 154 

Nauda un tās ekvivalenti 484 486 416 250 110 274 - 1 044 1 012 054 

Citi aktīvi 1 724 136  199 966  4 177  - - 1 928 279 

Kopā aktīvi 5 162 390  12 615 929  172 633  71 042  2 116  18 024 110  
 

Pašu kapitāls un saistības      
 

 

Pašu kapitāls 5 451 245 - - - - 5 451 245 

Nenopelnīto prēmiju un neparedzēto risku 

tehniskās rezerves, bruto 5 545 665 1 299 632 33 836 - - 6 879 133 

Atlīdzību prasību tehniskās rezerves, bruto 4 127 959 352 088 39 903 - - 4 519 950 
Kreditoru parādi 790 394  29 559  79 993  - 3 444 903 390  

Atliktā nodokļa saistības 4 404 - - - - 4 404 

Pārējās saistības 265 988  -  -  - - 265 988 

Kopā pašu kapitāls un saistības 16 185 655  1 681 279  153 732  -  3 444  18 024 110  
Valūtas starpība starp aktīviem un 

saistībām (11 023 265) 10 934 650  18 901  71 042  (1 328)  -  

 

(iii) Cenas risks 

Cenas risks ir risks, ka tirgus cenu izmaiņu rezultātā finanšu instrumenta vērtība var mainīties. Šādas izmaiņas var radīt 

gan tādi faktori, kas attiecas vienīgi uz attiecīgo instrumentu, gan faktori, kuri ietekmē visus tirgū apgrozītos finanšu 

instrumentus. Cenas risks rodas, kad Sabiedrība pieņem finanšu instrumentu garo vai īso pozīciju.  

Sabiedrības pārskata gada neto ienākumu un pašu kapitāla jūtība pret izmaiņām vērtspapīru cenās, pamatojoties uz 

2009. un 2008. gada 31. decembrī esošajām pozīcijām, un vienkāršots scenārijs 5% izmaiņām vērtspapīru cenās, ņemot 

vērā, ka pārējie mainīgie saglabājas nemainīgi, ir šāds: 

 2009 2008 

 

Peļņa vai 

zaudējumi 

Kopējie 

visaptverošie 

ienākumi 

Peļņa vai 

zaudējumi 

Kopējie 

visaptverošie 

ienākumi  

5% pieaugums vērtspapīru cenās   596 109 596 109 559 943 559 943 

5% samazinājums vērtspapīru cenās (596 109) (596 109) (559 943) (559 943) 

b) Kredītrisks 

Kredītrisks ir risks, ka Sabiedrībai radīsies finanšu zaudējumi, ja apdrošinātais, pārapdrošinātājs vai finanšu instrumenta 

darījuma puse nespēs pildīt savas līgumā noteiktās saistības un kredītrisks ir saistīts galvenokārt ar ieguldījumiem, 

noguldījumiem, kā arī apdrošināto, starpnieku un pārapdrošināšanas debitoru parādiem. 

Turpmākajā tabulā atspoguļots maksimālais kredītrisks tādiem pārskata par finanšu stāvokli posteņiem, kuriem tiek 

piemērots kredītrisks. Riska pamatā ir finanšu stāvokļa pārskatā uzrādītās neto uzskaites vērtības. 

Maksimālais kredītrisks ir uzrādīts bruto apjomā, t.i., neņemot vērā kredītu nodrošinājumus, un neto apjomā, t.i., ņemot 

vērā kredītu nodrošinājumus. Aktīviem ķīlas nav sniegtas. Detalizēta informācija par veidu ir uzrādīta attiecīgajās 

piezīmēs. 
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 Bruto 

maksimālais 

kredītrisks 

Neto maksimālais 

kredītrisks 

2009. gada 31. decembris LVL  LVL  
Līdzdalība meitas sabiedrību kapitālā 71 042 71 042 

Patiesajā vērtībā novērtēti finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņas vai 

zaudējumu aprēķinā  12 157 741 12 157 741 

Debitoru parādi 1 661 271 1 661 271 

Pārapdrošināšanas līgumi 891 820 891 820 

Finanšu stāvokļa pārskata posteņi KOPĀ 14 781 874 14 781 874 

 
 Bruto 

maksimālais 

kredītrisks 

Neto maksimālais 

kredītrisks 

2008. gada 31. decembris LVL  LVL  
Līdzdalība meitas sabiedrību kapitālā 71 042 71 042 

Patiesajā vērtībā novērtēti finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņas vai 

zaudējumu aprēķinā  11 437 844 11 437 844 

Debitoru parādi 3 500 022 3 500 022 

Pārapdrošināšanas līgumi 593 794 593 794 

Finanšu stāvokļa pārskata posteņi KOPĀ 15 602 702 15 602 702 

Finanšu ieguldījumu, kredītu un debitoru parādu un pārapdrošināšanas aktīvu kvalitāte ir aprakstīta atsevišķās piezīmēs, 

kas attiecas uz šiem bilances posteņiem. 

c) Likviditātes risks 

Sabiedrības mērķis ir uzturēt spēju jebkurā laikā pildīt savas līgumos noteiktās saistības. Maksājumu saistību izpildei ir 

nepieciešamas precīzas zināšanas par Sabiedrības saistībām un piemērota ieguldījumu portfeļa vadība. Iepriekš minēto 

Sabiedrība nodrošina, īstenojot ciešu sadarbību ar aktuāriem un ieguldījumu menedžeri, kā arī regulāri organizējot 

aktīvu un saistību pārvaldes darbinieku tikšanās. 

Pieaugot vērtspapīru portfeļa apjomam, tiek ņemts vērā vidējais saistību ilgums, un Sabiedrība cenšas nodrošināt, ka 

maksimālais efektīvais aktīvu un saistību dzēšanas termiņš ir vienāds. Turklāt liela daļa Sabiedrības finanšu aktīvu tiek 

ieguldīti termiņnoguldījumos un citos augstas likviditātes finanšu aktīvos, kas palielina finanšu resursu pieejamību.  

Turpmāk sniegtā tabula uzrāda Sabiedrības aktīvu un saistību sadalījumu pēc to termiņstruktūras, balstoties uz termiņu, 

kas atlicis kopš finanšu stāvokļa pārskata datuma līdz līgumā noteiktajam dzēšanas termiņam. 

2009. gada 31. decembrī: 
Līdz 6 

mēnešiem 6-12 mēneši 1-2 gadi 2-5 gadi 

Ilgāk kā 5 

gadi 

Bez līgumā 

noteikta 

dzēšanas 

termiņa Kopā 

 LVL LVL LVL LVL LVL LVL LVL 

Aktīvi        

Ieguldījumi radniecīgajās sabiedrībās - - - - - 71 042 71 042 

Patiesajā vērtībā novērtēti finanšu 

aktīvi ar atspoguļojumu peļņas vai 

zaudējumu aprēķinā 2 292 318 72 546 1 170 283 4 927 811 309 142 3 385 641 12 157 741 

Uzņēmumu ienākuma nodokļa 

pārmaksa - - - - - 220 859 220 859 

Debitoru parādi 1 539 817 129 431 - - - - 1 669 248  

Nauda un tās ekvivalenti 594 642 - - - - 9 748 604 390  

Citi aktīvi 393 702 503 242 151 653 253 572 32 663 543 276 1 878 108 

Kopā aktīvi 3 280 662 575 788 1 321 936 5 181 383 341 805 5 899 814 16 601 388 
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Pašu kapitāls un saistības        

Pašu kapitāls - - - - - 6 696 146 6 696 146 

Nenopelnīto prēmiju un neparedzēto 

risku tehniskās rezerves, bruto 1 378 141 2 732 261 16 047 29 104 - - 4 155 553 

Atlīdzību prasību tehniskās rezerves, 

bruto 2 699 147  758 402 463 846 444 813 262 237 - 4 628 445 

Kreditoru parādi 906 206 - - - - - 906 206 

Atliktā nodokļa saistības - - - - - 22 781 22 781 

Pārējās saistības 192 257 - - - - - 192 257 

Kopā pasīvi 5 175 751 3 490 663 479 893 473 917 262 237 6 718 927 16 601 388 

Dzēšanas termiņu starpība starp 

aktīviem un saistībām (1 895 089) (2 914 875) 842 043 4 707 466 79 568 (819 113) - 

 

2008. gada 31. decembrī: Līdz 6 

mēnešiem 6-12 mēneši 1-2 gadi 2-5 gadi 
Ilgāk kā 5 

gadi 

Bez līgumā 

noteikta 

dzēšanas 

termiņa Kopā 
 LVL LVL LVL LVL LVL LVL LVL 

Aktīvi        

Ieguldījumi radniecīgajās sabiedrībās - - - - - 71 042 71 042 

Patiesajā vērtībā novērtēti finanšu aktīvi 

ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu 

aprēķinā 2 826 694 1 767 781 1 878 477 2 565 274 487 955 1 911 663 11 437 844 
Uzņēmumu ienākuma nodokļa 

pārmaksa 59 737 - - - - - 59 737 

Debitoru parādi 3 081 007 434 147 - - - - 3 515 154 
Nauda un tās ekvivalenti 1 012 054 - - - - - 1 012 054 

Citi aktīvi 418 194 732 316 250 877 131 098 - 395 794 1 928 279 

Kopā aktīvi 7 397 686 2 934 244 2 129 354 2 696 372 487 955 2 378 499 18 024 110 
 

Pašu kapitāls un saistības        

Pašu kapitāls - - - - - 5 451 245 5 451 245 

Nenopelnīto prēmiju un neparedzēto 

risku tehniskās rezerves, bruto 1 503 666 5 349 469 25 346 652 - - 6 879 133 
Atlīdzību prasību tehniskās rezerves, 

bruto 2 756 161  735 492 736 298 291 999   4 519 950 
Kreditoru parādi 858 333 45 057 - - - - 903 390 

Atliktā nodokļa saistības - - - - - 4 404 4 404 

Pārējās saistības 265 988 - - - - - 265 988 

Kopā pasīvi 5 384 148 6 130 018 761 644 292 651 - 5 455 649 18 024 110 
Dzēšanas termiņu starpība starp 

aktīviem un saistībām 2 013 538 (3 195 774)  1 367 710  2 403 721  487 955  (3 077 150)  -  

 

Darbības risks 

Apdrošinātāja uzņēmējdarbība ietver operacionālos riskus, kas var tieši vai netieši ietekmēt Sabiedrības peļņas rādītājus. 

Operacionālie riski parasti izpaužas iekšējo procesu neefektivitātē, nespējā adekvāti reaģēt uz neparedzētiem ārējiem 

faktoriem vai spiedienu mainīties. 

Sabiedrības uzņēmējdarbība ir lielā mērā ir atkarīga no informācijas tehnoloģijām un sistēmām. Sistēmu uzturēšanā tiek 

izmantoti ārpakalpojumi. Sabiedrība īpašu uzmanību pievērš datu bāzu drošības jautājumiem un cenšas nodrošināties 

pret risku sastapties ar problēmām, ko var izraisīt datoru vīrusi vai informācijas sistēmu darbības traucējumi, kā arī 

maksimāli aizsargā datu tīklu. Visas Sabiedrības darbības notiek saskaņā ar attiecīgajiem likumiem un citiem spēkā 

esošiem normatīvajiem aktiem. 

Operacionālo risku vadība ir attiecīgo struktūrvienību vadītāju atbildībā. Riski, kas var ietekmēt visu Sabiedrību, tiek 

novērtēti regulāri.  
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(4) Parakstītās prēmijas 

 2009 LVL 2008 LVL 

 

Bruto 

parakstītās 

prēmijas 

Pārapdro-

šinātāja daļa 

prēmijās 

Neto 

parakstītās 

prēmijas 

Bruto 

parakstītās 

prēmijas 

Pārapdro-

šinātāja daļa 

prēmijās 

Neto 

parakstītās 

prēmijas 

Veselības apdrošināšana 2 080 925 (3 346) 2 077 579 1 368 413 (3 109) 1 365 304 

Īpašuma apdrošināšana 

(pret ugunsgrēku un dabas 

katastrofām) 2 029 859 (314 128) 1 715 731 2 404 616 (296 743) 2 107 873 

KASKO 1 910 733 (33 612) 1 877 121 5 243 930 (26 565) 5 217 365 

OCTA 1 136 922 (42 426) 1 094 496 2 093 960 (35 552) 2 058 408 

Ceļojumu (palīdzības) 

apdrošināšana 755 125 (18 309) 736 816 1 213 878 (18 339) 1 195 539 

Īpašuma apdrošināšana 

pret citiem zaudējumiem 447 830 (234 827) 213 003 849 129 (258 648) 590 481 

Nelaimes gadījumu 

apdrošināšana 393 877 (7 043) 386 834 475 039 (4 961) 470 078 

Vispārējās civiltiesiskās 

atbildības apdrošināšana 300 734 (69 460) 231 274 564 837 (96 851) 467 986 

Finanšu riski 111 890 (64 337) 47 553 147 261 (35 888) 111 373 

Kravas apdrošināšana 35 734 (10 291) 25 443 67 241 (1 647) 65 594 

Garantijas - - - 7 750 - 7 750 

 9 203 629 (797 779) 8 405 850 14 436 054 (778 303) 13 657 751 

Vairums prēmiju ir parakstītas Latvijā. 

Sabiedrība veic obligātos atskaitījumus, atbilstoši likumam “Par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās 

atbildības obligāto apdrošināšanu” un ar to saistītajiem Ministru kabineta noteikumiem. Bruto parakstītās prēmijas 

sauszemes transporta līdzekļu apdrošināšanā un bruto parakstītajās prēmijās tiek samazinātas par obligātiem 

atskaitījumiem LVL 64 316 apmērā (2008.g.: LVL 94 548). Sabiedrība veikusi arī obligātos maksājumus FKTK 

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijai), kas 2009. gadā veidoja LVL 47 728 (2008.g.: LVL 28 735), un apdrošināto 

interešu aizsardzības fondam 2009. gadā LVL 46 972 apmērā (2008.g.: LVL 49 146), kas uzrādīti kā Citi tehniskie 

izdevumi. 

(5) Nenopelnīto prēmiju un neparedzēto risku tehniskās rezerves 

 
 

Bruto 

LVL 

Pārapdrošināšana 

LVL 

Neto 

LVL 
Atlikums 2007. gada 31. decembrī 5 502 397 (121 398) 5 380 999 

Parakstītās prēmijas 14 436 054 (778 303) 13 657 751 
Nopelnītās prēmijas (13 059 318) 890 762 (12 168 556) 

Izmaiņas gada laikā 1 376 736 112 459 1 489 195 
Atlikums 2008. gada 31. decembrī 6 879 133 (8 939) 6 870 194 

Parakstītās prēmijas 9 203 629 (797 779) 8 405 850 
Nopelnītās prēmijas (11 927 209) 792 204 (11 135 005) 

Izmaiņas gada laikā (2 723 580) (5 575) (2 729 155) 
Atlikums 2009. gada 31. decembrī 4 155 553 (14 514) 4 141 039 

 
 2009 2008 

 Bruto Neto Bruto Neto 

Nenopelnīto prēmiju tehniskā rezerve 3 904 900 3 890 386 6 715 073 6 706 134 

Neparedzēto risku tehniskā rezerve 250 653 250 653 164 060 164 060 

Kopā 4 155 553 4 141 039 6 879 133 6 870 194 
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(6) Neto nopelnītās prēmijas 

  2009 LVL   2008 LVL  

 Bruto 

nopelnītās 

prēmijas 

Pārapdro-

šinātāju daļa 
Neto 

nopelnītās 

prēmijas 

Bruto 

nopelnītās 

prēmijas 

Pārapdro-

šinātāju daļa 
Neto 

nopelnītās 

prēmijas 
       

KASKO 3 543 028 (33 612) 3 509 416 4 535 335 (26 565) 4 508 770 

Īpašuma apdrošināšana (pret 

ugunsgrēku un dabas katastrofām) 2 246 096 (314 128) 1 931 968 2 659 409 (296 744) 2 362 665 

Veselības apdrošināšana 2 072 444 (3 316) 2 069 128 792 574 (3 182) 789 392 

OCTA 1 586 141 (42 426) 1 543 715 1 628 864 (35 552) 1 593 312 

Ceļojumu (palīdzības) apdrošināšana 875 463 (18 309) 857 154 1 271 697 (18 339) 1 253 358 

Īpašuma apdrošināšana pret citiem 

zaudējumiem 610 401 (228 784) 381 617 950 450 (325 834) 624 616 

Nelaimes gadījumu apdrošināšana 415 503 (7 043) 408 460 447 250 (4 961) 442 289 

Vispārējās civiltiesiskās atbildības 

apdrošināšana 406 140 (72 474) 333 666 591 247 (141 022) 450 225 

Finanšu riski 120 331 (61 808) 58 523 120 019 (35 527) 84 492 

Kravas apdrošināšana 47 061 (10 291) 36 770 46 819 (1 647) 45 172 

Garantijas 4 601 (13) 4 588 15 654 (1 389) 14 265 

 11 927 209 (792 204) 11 135 005 13 059 318 (890 762) 12 168 556 

(7) Citi tehniskie ienākumi 

  2009 LVL 2008 LVL 
Ienākumi no citu sabiedrību polišu izplatīšanas Latvijā  1 672 2 290 

Neto atlīdzību noregulēšanas ienākumi Latvijā attiecībā uz citu sabiedrību polisēm 37 177   - 

Citi tehniskie ienākumi 29 701   21 901   

 68 550 24 191 

(8) Bruto un neto izmaksātās atlīdzības 

 2009 LVL 2008 LVL 

 

Bruto 

izmaksātās 

atlīdzību 

prasības 

Pārapdro-

šinātāja daļa 

atlīdzībās 

Neto 

izmaksātās 

apdrošinā-

šanas 

atlīdzības 

Bruto 

izmaksātās 

atlīdzību 

prasības 

Pārapdro-

šinātāja daļa 

atlīdzībās 

Neto 

izmaksātās 

apdrošinā-

šanas 

atlīdzības 

KASKO (2 507 538) - (2 507 538) (2 879 282) - (2 879 282) 

Veselības apdrošināšana (2 189 822) - (2 189 822) (435 984) - (435 984) 

OCTA (784 612) - (784 612) (1 302 095) - (1 302 095) 

Īpašuma apdrošināšana 

pret citiem zaudējumiem (548 913) 244 743 (304 170) (419 843) 156 781 (263 062) 

Īpašuma apdrošināšana 

(pret ugunsgrēku un dabas 

katastrofām) (456 673) - (456 673) (935 985) 9 397 (926 588) 

Finanšu riski (437 277) 196 162 (241 115) (69 055) 67 301 (1 753) 

Ceļojumu (palīdzības) 

apdrošināšana (269 270) - (269 270) (341 930) - (341 930) 

Nelaimes gadījumu 

apdrošināšana (126 896) - (126 896) (83 537) - (83 537) 

Vispārējās civiltiesiskās 

atbildības apdrošināšana (102 447) 4 151 (98 296) (159 627) 61 355 (98 273) 

Kravas apdrošināšana (932) - (932) - - - 

 (7 424 380) 445 056 (6 979 324) (6 627 338) 294 834 (6 332 504) 

 

Apdrošināšanas atlīdzības ir izmaksātas pārsvarā Latvijas rezidentiem. 



SEESAM LATVIA AAS  

Gada pārskats par 2009. gadu 

 

Finanšu pārskatu pielikums 
 

38 

(9) Atlīdzību tehniskās rezerves 

 Bruto 

Pārapdrošinātāja 

daļa Neto 

 LVL LVL LVL 

Atlikums 2007. gada 31. decembrī 3 932 548 (450 190) 3 482 358 

Pārskata periodā pieteiktās notikušās atlīdzības 7 214 740 (438 438) 6 776 302 

Izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības  (6 627 338) 294 834 (6 332 504) 

Izmaiņas gada laikā 587 402 (143 604) 443 798 

Atlikums 2008. gada 31. decembrī 4 519 950 (593 794) 3 926 156 

Pārskata periodā pieteiktās notikušās atlīdzības 7 532 875 (743 082) 6 789 793 

Izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības  (7 424 380) 445 056 (6 979 324) 

Izmaiņas gada laikā 108 495 (298 026) (189 531) 

Atlikums 2009. gada 31. decembrī 4 628 445 (891 820) 3 736 625 

    

No kuriem ir saistīti ar pieņemto apdrošināšanu - - - 

 
 2009  2008 

 Bruto Neto Bruto Neto 

RBNS 2 789 214 1 897 394 2 754 969 2 161 175 

IBNR 1 839 231 1 839 231 1 764 981 1 764 981 

Kopā 4 628 445 3 736 625 4 519 950 3 926 156 

 

(10) Piekritušās atlīdzību prasības 

  2009 LVL   2008 LVL  

 Bruto 

piekritušās 

atlīdzību 

prasības 

Pārapdro-

šinātāja daļa 

piekritušajās 

atlīdzību 

prasībās  

Neto 

piekritušās 

atlīdzību 

prasības 

Bruto 

piekritušās 

atlīdzību 

prasības 

Pārapdro-

šinātāja daļa 

piekritušajās 

atlīdzību 

prasībās  

Neto 

piekritušās 

atlīdzību 

prasības 

       

Veselības apdrošināšana (2 738 128) - (2 738 128) (632 474) - (632 474) 

KASKO (2 144 068) - (2 144 068) (2 847 060) - (2 847 060) 

OCTA (664 433) - (664 433) (1 692 649) - (1 692 649) 

Vispārējās civiltiesiskās 

atbildības apdrošināšana (480 456) 359 491 (120 965) (539 697) 464 390 (75 307) 

Īpašuma apdrošināšana (pret 

ugunsgrēku un dabas 

katastrofām) (451 466) - (451 466) (650 684) 9 396 (641 288) 

Finanšu riski (433 101) 184 021 (249 080) 116 469 (150 557) (34 088) 

Īpašuma apdrošināšana pret 

citiem zaudējumiem (288 874) 199 570 (89 304) (483 558) 124 209 (359 349) 

Ceļojumu (palīdzības) 

apdrošināšana (220 547) - (220 547) (373 630) - (373 630) 

Nelaimes gadījumu 

apdrošināšana (118 249) - (118 249) (109 899) - (109 899) 

Garantijas 1 177 - 1 177 11 302 (9 000) 2 302 

Kravas apdrošināšana 5 270 - 5 270 (12 860) - (12 860) 
 (7 532 875) 743 082 (6 789 793) (7 214 740) 438 438 (6 776 302) 
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(11) Klientu piesaistīšanas izdevumi 

  2009  

LVL 
2008  

LVL 
Komisijas naudas ceļojumu aģentūrām 90 192 146 503 

Brokeru komisijas 1 192 600 1 902 784 
Administratīvie izdevumi attiecināti uz klientu piesaistīšanas izdevumiem  860 808 899 084 

 2 143 600 2 948 371 

(12) Atliktie klientu piesaistīšanas izdevumi 

 LVL 
Atlikums 2007. gada 31. decembrī 715 230 

Klientu piesaistīšanas izdevumi gada laikā  2 049 287 
Atlikto klientu piesaistīšanas izdevumu, kas attiecināti uz peļņas un zaudējumu aprēķinu, 
nolietojums (1 852 932) 
Atlikums 2008. gada 31. decembrī 911 585 
Klientu piesaistīšanas izdevumi gada laikā 1 282 792 
Atlikto klientu piesaistīšanas izdevumu, kas attiecināti uz peļņas un zaudējumu aprēķinu, 
nolietojums (1 765 879) 
Atlikums 2009. gada 31. decembrī 428 498 

 

(13) Administratīvie izdevumi 

  2009 

LVL 
2008 

LVL 
Algas 943 978 952 207 

Sociālās apdrošināšanas iemaksas 226 477 223 778 

Telpu īre 168 814 145 548 

Biroja izdevumi 93 709 105 761 

Norēķini ar FKTK 51 018 25 184 

Maksājumi apdrošināto interešu aizsardzības fondā 46 972 49 146 

Komandējumu izmaksas 9 528 21 242 

Reprezentācijas izdevumi 28 156 115 441 

Komunikāciju izmaksas 59 081 66 135 

Reklāmas izdevumi 139 853 110 090 

Revīzijas pakalpojumu cena 16 312 19 029 

Apmācības izdevumi 25 211 34 863 

Juridisko pakalpojumu izmaksas 15 178 24 591 

Transporta izdevumi 17 898 15 043 

Bankas komisijas 14 961 12 648 

Apdrošināšanas maksājumi 38 903 39 331 

Maksājumi starptautiskajam palīdzības dienestam SOS 6 969 6 969 

Citi izdevumi 122 385 122 984 

 2 025 403 2 089 990 

Pārnests uz atlīdzību noregulēšanas izdevumiem (191 576) (171 070) 

Pārnests uz klientu piesaistīšanas izdevumiem  (860 808) (899 084) 

 973 019 1 019 836 

 

Netiešos izdevumus Sabiedrība uzskaita, galvenokārt, balstoties uz izmaksu veidu, katram izdevumam piešķirot 

izmaksu centra kodu. Pārskata perioda beigās, balstoties uz piešķirtajiem izmaksu centru kodiem, netiešie izdevumi tiek 

sadalīti starp klientu piesaistes izmaksām, atlīdzību prasību noregulēšanas izdevumiem, ieguldījumu pārvaldes 

izmaksām un administrācijas izdevumiem. 
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(14) Pārapdrošināšanas komisijas nauda un līdzdalība peļņā, neto 

  2009 

LVL 
2008 

LVL 
Pārapdrošināšanas komisijas naudas 16 930 14 308 

 16 930 14 308 

 

(15) Citi tehniskie izdevumi 

 2009 

LVL 
2008 

LVL 
Zaudējumi no apdrošināšanas debitoru parādu vērtības samazināšanās 127 656 291 903 

Zaudējumi no pārapdrošināšanas debitoru parādu vērtības samazināšanās - 34 500 

Neto atlīdzību noregulēšanas izdevumi Latvijā attiecībā uz citu sabiedrību 

polisēm 
 - 49 342 

 127 656 375 745 

 

(16) Procentu un dividenžu ienākumi, neto 

 2009 

LVL 
2008 

LVL 
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem 397 584 329 197 

Dividenžu ienākumi no ieguldījumiem fondos 17 143 9 151 

Procentu ienākumi no noguldījumiem bankās 15 554 91 334 

Citi procentu ienākumi 34 41 

 430 315 429 723 

(17) Peļņa/(zaudējumi) no patiesajā vērtībā novērtētiem finanšu aktīviem un saistībām ar 

atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, neto 

 2009 

LVL 
2008 

LVL 
Realizētā peļņa no ieguldījumu fondu pārdošanas 81 463 (6 839) 

Realizētā peļņa no fiksēta ienākuma parāda vērtspapīru pārdošanas 21 665 (41 962) 

Nerealizētā peļņa/(zaudējumi) no ieguldījumiem fondos 223 787 (329 138) 

Nerealizētā peļņa/(zaudējumi) no fiksēta ienākuma parāda vērtspapīriem 91 582 39 939 

Nerealizētā peļņa/(zaudējumi) no pārējiem ieguldījumiem  499 5 551 

 418 996 (332 449)  

(18) Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu 

Ienākuma nodokļi 2009 

LVL 
2008 

LVL 
Aprēķinātais ienākuma nodoklis (141 718) (304 038) 
Atliktais nodoklis  (18 377) (29 540) 
 (160 095) (333 578) 

 

Efektīvās nodokļa likmes salīdzinājums 2009 

LVL 

2008 

LVL 

Peļņa pirms nodokļu aprēķināšanas 1 404 996 1 226 877 

   

UIN saskaņā ar LR nodokļu likmi (15%) 210 749 184 032 

Neatskaitāmie izdevumi (neapliekamie ienākumi), neto (50 654) 124 410 

Iepriekš neatzītais atliktā nodokļa aktīvs - 25 136 

 160 095 333 578 
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(19) Pārapdrošināšanas cesijas rezultāts 

  2009 

LVL 
2008 

LVL 
Parakstītās pārapdrošināšanas prēmijas (797 779) (778 303) 

Izmaiņas pārapdrošinātāja daļā nenopelnīto prēmiju rezervē 5 575 (112 459) 
Pārapdrošinātāja daļa izmaksātajās atlīdzībās 445 056 294 834 

Izmaiņas pārapdrošinātāja daļā atliktajās apdrošināšanas atlīdzību prasībās 298 026 143 604 

Pārapdrošināšanas komisijas un līdzdalība peļņā 16 930 14 308 

Izmaiņas nenopelnītajā pārapdrošināšanas komisijas naudā 189 13 006 

 (32 003) (425 010) 

 

(20) Pamatlīdzekļi 

 
Mākslas 

darbi Datori 
Automašīn

as 
Pārējās 

iekārtas 

Ieguldījumi 

nomātos 

pamatlīdze-

kļos Kopā 
  LVL LVL LVL LVL LVL LVL 
Iegādes vērtība       

2007. gada 31. decembris 342 110 669 76 301 100 028 36 580 323 920 

Iegādāts  - 19 269 17 780 7 768 666 45 483 

Pārdots - (23 693) - (12 124) - (35 817) 

2008. gada 31. decembris 342 106 245 94 081 95 672 37 246 333 586 

Iegādāts  - 15 565 - 10 025 9 577 35 167 

Pārdots - (7 136) - (5 068) - (12 204) 

2009. gada 31. decembris 342 114 674 94 081 100 629 46 823 356 549 

       

Uzkrātais nolietojums       

2007. gada 31. decembris - 48 319 15 725 47 842 19 225 131 111 

Pārskata gada nolietojums - 18 336 15 376 11 774 8 923 54 409 

Izslēgto pamatlīdzekļu nolietojums - (18 615) - (9 742) - (28 357) 

2008. gada 31. decembris - 48 040 31 101 49 874 28 148 157 163 

Pārskata gada nolietojums - 16 785 12 596 10 947 12 690 53 018 

Izslēgto pamatlīdzekļu nolietojums - (5 636) - (3 784) - (9 420) 

2009. gada 31. decembris - 59 189 43 697 57 037 40 838 200 761 

        

Atlikums 2007. gada 31. decembrī 342 62 350 60 576 52 186 17 355 192 809 

Atlikums 2008. gada 31. decembrī 342 58 205 62 980 45 798 9 098 176 423 

Atlikums 2009. gada 31. decembrī 342 55 485 50 384 43 592 5 985 155 788 
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(21) Nemateriālie aktīvi 

 

Programmatūra un 

licences 
 LVL 
Iegādes vērtība   

2007. gada 31. decembris 331 711 

Iegādāts 72 872 

2008. gada 31. decembris 404 583 

Iegādāts 152 489 

2009. gada 31. decembris 557 072 

  

Uzkrātais nolietojums  

2007. gada 31. decembris 131 027 

Pārskata gada nolietojums 57 827 

2008. gada 31. decembris 188 854 

Pārskata gada nolietojums 76 200 

2009. gada 31. decembris 265 054 

  

Atlikums 2007. gada 31. decembrī 200 684 

Atlikums 2008. gada 31. decembrī 215 729 

Atlikums 2009. gada 31. decembrī 292 018 

(22) Ieguldījumi radniecīgajās sabiedrībās 

2009. gada 31. decembrī Sabiedrībai pieder 2,67% no citas mātes sabiedrības meitas sabiedrības Seesam Lietuva UAB 

pamatkapitāla (2008. g. – 2,67%). Ieguldījums ir atzīts iegādes izmaksās LVL 71 042. Seesam Lietuva UAB finanšu 

rezultāts ir zaudējumi LVL 84 040 apmērā, (2008. gadā: LVL 513 562) un tās pašu kapitāls ir LVL 4 927 171 

(2008. gadā: LVL 3 588 748). 

(23) Patiesajā vērtībā novērtētie ieguldījumi ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā 

Visi fiksēta un nefiksēta ienākuma vērtspapīri ir klasificēti kā patiesajā vērtībā novērtēti ar atspoguļojumu peļņas vai 

zaudējumu aprēķinā. 

 
 31.12.2009 

LVL 
31.12.2008  

LVL 
 Iegādes 

vērtība 
Patiesā 

vērtība 
Iegādes 

vērtība 
Patiesā 

vērtība 

     

Biržās kotēti kapitāla vērtspapīri 3 337 655 3 385 641 2 206 805 1 911 663 

 3 337 655 3 385 641 2 206 805 1 911 663 

Parādzīmes     

     Fiksētā procentu likme     

        Biržā kotēti valsts parāda vērtspapīri 5 175 345 5 259 900 4 445 916 4 570 816 

        Pārējās parādzīmes 2 788 644 2 950 534 7 303 331 4 219 183 

     Mainīgā procentu likme     

        Komerciālie vērtspapīri 561 167 561 666 730 631 736 182 

 8 525 156 8 772 100 12 479 878 9 526 181 

 11 862 811 12 157 741 14 686 683 11 437 844 
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Ieguldījuma emitenta reitings (Standard & Poor’s): 31.12.2009 

LVL 
31.12.2008 

LVL 
AAA 2 862 466 3 886 953 
AA 959 418 778 213 

A 3 768 132 1 202 944 
BBB 620 418 2 921 889 
Nav reitinga 3 947 307 2 647 845 

 12 157 741 11 437 844 

 

 
Ieguldījumu ģeogrāfiskā struktūra: 31.12.2009 

LVL 
31.12.2008 

LVL 
Eiropa  12 009 692 10 868 847 

Amerikas Savienotās Valstis  148 049 290 107 

Āzija  - 278 890 

 12 157 741 11 437 844 

Peļņa no patiesajā vērtībā novērtētiem ieguldījumiem ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā ir uzrādīta 

visaptverošo ienākumu pārskatā un detalizēti atspoguļota finanšu pārskatu 17. pielikumā. 

(24) Debitori no tiešās apdrošināšanas operācijām 

 31.12.2009 31.12.2008 

LVL LVL 

Starpnieki 344 402 458 955 

Starpnieki, bruto 380 519 685 643 

Uzkrājumi šaubīgajiem pircēju un pasūtītāju parādiem (36 117) (226 688) 

   

Apdrošinājuma ņēmēji 1 247 362 2 948 511 

Debitori, kuru parāda nomaksas termiņš ir nokavēts   

Kavējums pārsniedz trīs mēnešus  535 909 313 330 

Kavējums nav ilgāks par trim mēnešiem 336 999 1 458 667 

Debitori, kuru parāda nomaksas termiņš vēl nav iestājies 1 006 011 1 489 844 

Uzkrājumi šaubīgajiem pircēju un pasūtītāju parādiem   

            Parādiem, kas kavēti vairāk kā 3 mēnešus (535 909) (313 330) 

            Parādiem, kas kavēti mazāk kā 3 mēnešus (95 648) - 

Kopā debitori no tiešās apdrošināšanas operācijām: 1 591 764 3 407 466 

   

   

Izmaiņas uzkrājumos zaudējumiem no vērtības 

samazināšanās Starpnieki Apdrošinātie 

 LVL LVL 

Uzkrājumi 2007. gada 31. decembrī (248 115) - 

Zaudējumi no vērtības samazināšanās 21 427 (313 330) 

Uzkrājumi 2008. gada 31. decembrī (226 688) (313 330) 

Zaudējumi no vērtības samazināšanās 190 571 (318 227) 

Uzkrājumi 2009. gada 31. decembrī (36 117) (631 557) 
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(25) Pārapdrošināšanas debitori un kreditori 

 31.12.2009  

LVL 
31.12.2008 

LVL 
 Debitori no 

pārapdrošinā

šanas 

operācijām 

Pārapdrošinā

šanas 

kreditoru 

parādi 

Debitori no 

pārapdrošin

āšanas 

operācijām 

Pārapdrošinā

šanas 

kreditoru 

parādi 
Pohjola Non-Life 4 313 54 490 1 664 20 487 

GenRe 80 788  48 448 81 779 47 182 

CHUBB  351 896 843 2 134 

Munich Re - 4 - 15 

Chartis Insurance 4 253 20 509 6 189 29 599 

If P&C 4 357 22 373 4 410 22 647 

Pārējie pārapdrošinātāji 625 4 370 6 001 4 421 

Uzkrājumi zaudējumiem no vērtības 

samazināšanās, GenRe (34 500) - (34 500) - 

 60 187 151 090 66 386 126 485 

 

Izmaiņas uzkrājumos zaudējumiem no vērtības 

samazināšanās   

 LVL  

Uzkrājumi 2007. gada 31. decembrī -  

Zaudējumi no vērtības samazināšanās (34 500)  

Uzkrājumi 2008. gada 31. decembrī (34 500)  

Zaudējumi no vērtības samazināšanās -  

Uzkrājumi 2009. gada 31. decembrī (34 500)  

 

Kredītreitings 

 Valsts Reitings 

Pohjola Non-Life Somija A+ 

GenRe Vācija AAA 

CHUBB Lielbritānija AA 

Munich Re Vācija AA- 

Chartis Insurance Savienotās valstis A+ 

If P&C Somija A 

 

(26) Nauda kasē un atlikumi banku kontos 

 

31.12.2009 

LVL 
31.12.2008 

LVL 
Naudas atlikums kasē 9 748 11 955 

Norēķinu konti kredītiestādēs 312 609 917 193 

Noguldījumi bankās ar dzēšanas termiņu mazāku par 3 mēnešiem 282 033 82 906 

Nauda un tās ekvivalenti 604 390 1 012 054 

Depozītu izvietošana 

 31.12.2009  

LVL 
31.12.2008  

LVL 
AS Swedbank, Latvija - 82 906 

AS Aizkraukles Banka 282 033 - 

 282 033 82 906 
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Obligātie maksājumi naudas plūsmas pārskatā 

  
31.12.2009 

LVL 
31.12.2008 

LVL 
FKTK (Finanšu un kapitāla tirgus komisija) 47 728 28 735 

Apdrošināto aizsardzības fonds 46 972 49 146 

 94 700 77 881 

(27) Pamatkapitāls un rezerves kapitāls 

Pamatkapitāls 

Sabiedrības reģistrētais pamatkapitāls 2009. gada 31. decembrī bija LVL 1 000 000 un sastāvēja no 200 000 akcijām 

(pilnībā apmaksātām). Vienas akcijas nominālvērtība bija LVL 5.  

 31.12.2009 31.12.2008 

 

Akciju skaits LVL 
Akciju 

skaits LVL 
Parastās akcijas ar balsstiesībām 200 000 1 000 000 200 000 1 000 000 

 200 000 1 000 000 200 000 1 000 000 

 

 31.12.2009 31.12.2008 

Sabiedrības akcionāri: 

Akciju skaits Īpatsvars 
Akciju 

skaits Īpatsvars 
Pohjola Bank, plc, Somija 180 000 90% 180 000 90% 

Seesam International, Inc, Igaunija 20 000 10% 20 000 10% 

 200 000 100% 200 000 100% 

Parasto akciju turētāji saņem dividendes, kuras tiek laiku pa laikam deklarētas, un atkarībā no piederošo akciju skaita 

viņiem ir balsstiesības Sabiedrības akcionāru pilnsapulcē, kā arī ir tiesības uz Sabiedrības atlikušajiem aktīviem. 

 

Rezerves kapitāls 

Rezerves kapitāls LVL 311 656 apmērā tika izveidots 2005. gadā saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 

prasībām un atbilstoši akcionāru lēmumam. Rezerves kapitāla izlietošana nav ierobežota. 

(28) Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi 

Nodokļa veids 
Bilances vērtība 

uz 31.12.2008. 
Aprēķināts  

2009. gadā 
Samaksāts 2009. 

gadā 
Bilances vērtība 

uz 31.12.2009. 
 LVL LVL LVL LVL 

Uzņēmumu ienākuma nodoklis (59 737) 141 718 (302 840) (220 859) 

PVN (8 334) 25 674 (20 483) (3 143) 

Sociālās apdrošināšanas 

iemaksas 
(2 667) 331 006 (328 896) (557) 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (4 131) 192 080 (192 217) (4 268) 

 (74 869) 690 478 (844 436) (228 827) 

 
Uzrādītas pārskatā par finanšu stāvokli: 
Uzņēmumu ienākuma nodokļa 

pārmaksa (59 737)    (220 859) 

Pārējie nodokļi un sociālās 

apdrošināšanas maksājumi (15 132)    (7 977) 
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(29) Pārējie kreditori 

 31.12.2009 

LVL 
31.12.2008 

LVL 
Parādi saistītajām sabiedrībām 971 2 332 

Saistības pret Finanšu un kapitāla tirgus komisiju 19 655 19 733 

Transportlīdzekļu apdrošināšanas birojs 10 739 9 983 

Citām sabiedrībām maksājamās prēmijas 3 438 5 577 

Pārējie kreditori 40 984 41 923 

 75 787 79 548 

(30) Atliktais nodoklis 

Atliktā nodokļa izmaiņas ir atspoguļotas šādās izmaiņās: 

 LVL 
Bilances vērtība uz 2007. gada 31. decembri (25 136) 
Pagaidu atšķirības starp pamatlīdzekļu uzskaites vērtību finanšu grāmatvedībā un nodokļu 

vajadzībām 13 227 

Uzkrājumi neizmantotiem atvaļinājumiem un ikgadējām prēmijām 16 313 

Bilances vērtība 2008. gada 31. decembrī 4 404 

Pagaidu atšķirības starp pamatlīdzekļu uzskaites vērtību finanšu grāmatvedībā un nodokļu 

vajadzībām 7 749 
Uzkrājumi neizmantotiem atvaļinājumiem un ikgadējām prēmijām 10 628 

Bilances vērtība 2009. gada 31. decembrī 22 781 

Atliktā nodokļa aktīvi un saistības ir šādi:  

 31.12.2009 31.12.2008 

 LVL LVL 
Pagaidu atšķirības starp pamatlīdzekļu uzskaites vērtību finanšu 

grāmatvedībā un nodokļu vajadzībām 50 929 43 180 

Uzkrājumi neizmantotiem atvaļinājumiem un ikgadējām prēmijām (28 148) (38 776) 
Atliktā nodokļa (aktīvs)/saistības 22 781 4 404 

(31) Uzkrājumi 

 

Uzkrājumi 

neizmantotajiem 

atvaļinājumiem 

LVL 

Uzkrājumi 

gada prēmijām 

LVL 
Kopā 

LVL 

Uzkrājumi 2008. gada 31. decembrī 65 511 192 990 258 501 

Uzkrājumu palielinājums 11 095 (78 541) (67 446) 

Uzkrājumi 2009. gada 31. decembrī 76 606  114 449 191 055 

    

(32) Uzkrātie izdevumi un nākamo periodu ienākumi 

 
31.12.2009 

LVL 
31.12.2008 

LVL 
Nenopelnītie pārapdrošināšanas komisijas ienākumi 1 202 1 391 

Citi uzkrātie izdevumi - 6 096 

 1 202 7 487 
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(33) Saistītās puses 

Saistīto pušu identitāte 

Sabiedrībai ir saistīto pušu attiecības ar tās mātes sabiedrību, citām mātes sabiedrības meitas sabiedrībām un tās 

direktoriem un izpildu vadību. 

Darījumu ar augstākās vadības pārstāvjiem 

Sabiedrības direktoriem un viņu tuvākajiem radiniekiem nepieder Sabiedrības balsstiesīgās akcijas. Aizdevumi 

direktoriem nav izsniegti. Direktoriem nav piešķirti citi labumi, izņemot parasto atalgojumu par darbu. 

Citi darījumi ar saistītajām pusēm 

Pamatdarbības ietvaros Sabiedrība cedē pārapdrošināšanas riskus mātes sabiedrībai (obligātie neproporcionālie un 

fakultatīvie pārapdrošināšanas līgumi). 

 

 

31.12.2009  

LVL 
31.12.2008  

LVL 

Radniecīgām sabiedrībām 

nodotā pārapdrošināšana 
Cedētas 

prēmijas  
Saņemtās 

komisijas  

Izmaksātās 

apdrošinā-

šanas 

atlīdzības 
Cedētas 

prēmijas  
Saņemtās 

komisijas  

Izmaksātās 

apdrošinā-

šanas 

atlīdzības 

Pohjola Non-life 773 807 12 867 445 056 733 958 7 062 86 890 

 773 807 12 867 445 056 733 958 7 062 86 890 

 
 31.12.2009  

LVL 
31.12.2008  

LVL 
 Pārapdro-

šināšanas 

debitori 

Pārapdro-

šināšanas 

kreditoru 

parādi 

Pārapdro-

šināšanas 

debitori 

Pārapdro-

šināšanas 

kreditoru 

parādi 
Pohjola Non-Life 4 313 54 490 1 664 20 487 

 4 313 54 490 1 664 20 487 

 

Sabiedrības aktīvi Pohjola Asset Management pārvaldībā 2009. gada 31. decembrī bija 12 511 tūkstoši LVL 

(2008. gadā: 11 592 tūkstoši LVL). Sabiedrība samaksāja atlīdzību LVL 18 273 (2008: LVL 18 273)  Pohjola Asset 

Management. 

 

Visi darījumi ar saistītām pusēm veikti tirgus vērtībās. 

(34) Sabiedrībā nodarbināto personu skaits un ziņas par filiālēm 

 2009 2008 

Centrālais birojs 71 71 

Filiāles:   

Vecrīgas filiāle 5 5 

Teikas filiāle - 2 

Liepājas birojs 2 2 

Daugavpils birojs 2 2 

Ventspils birojs 2 2 

Valmiera birojs 2 - 

Pārstāvji 8 3 

 92 87 
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(35) Personāla izmaksas 

 2009 

LVL 
2008 

LVL 
Algas 943 978 952 207 

Sociālās apdrošināšanas iemaksas 226 477 223 778 

 1 170 455 1 175 985 

(36) Valdes, Padomes un augstākās vadības atalgojums 

Valdes un padomes locekļiem netika maksāta atlīdzība par darbu valdē un padomē. Valdes priekšsēdētājs Ivo Kuldmae 

saņēma atalgojumu par darbu Direktoru valdē LVL 1 440 apmērā.  Sabiedrības augstākās vadības atalgojums 2009. 

gadā bija LVL 118 661 (2008. gadā: LVL 134 351). 

Valdes locekļiem nav izsniegti aizdevumi vai garantijas. 

(37) Apdrošināšanas saistību atlikušie termiņi 

 2009 2008 

 

Bruto 

saistības 

LVL 

Pārapdro-

šināšana 

LVL 

Neto 

saistības 

LVL 

Bruto 

saistības 

LVL 

Pārapdro-

šināšana  
LVL 

Neto 

saistības 

LVL 
Nenopelnīto prēmiju un 

neparedzēto risku 

tehniskās rezerves 4 155 553 (14 514) 4 141 039 6 879 133 (8 939) 6 870 194 
Atlīdzību tehniskās 

rezerves 4 628 445 (891 820) 3 736 625 4 519 950 (593 794) 3 926 156 

Kopā 8 783 998 (906 334) 7 877 664 11 399 083 (602 733) 10 796 350 

       

Īstermiņa parādi (līdz)  7 567 951 (468 445) 7 099 505 10 344 787 (220 828) 10 123 959 

Ilgtermiņa parādi 1 216 047 (437 889) 778 159 1 054 296 (381 905) 672 391 

(38) Ārpusbilances posteņi un iespējamās saistības 

Vispārējās prasības 

Parastās uzņēmējdarbības ietvaros Sabiedrība saņem prasības no apdrošinājuma ņēmējiem. Vadība izskata šādas 

prasības un uzskata, ka no šiem gadījumiem neradīsies nekādas būtiskas saistības, kas nav atspoguļotas pārskatā. 

Ārpusbilances un citas saistības 

2009. gada 31. decembrī (un 2008. gada 31. decembrī) Sabiedrībai nebija ārpusbilances saistības, kas saistītas ar 

kredītiem. Sabiedrība nav izsniegusi garantijas un tās aktīvi nav ieķīlāti. 2009. gada 31. decembrī (un 2008. gada 31. 

decembrī) Sabiedrībai nebija kapitāla saistību.  
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(39) Aktīvu un saistību klasifikācija 

Bankas aktīvu, saistību un kapitāla klasifikācija 2009. gada 31. decembrī bija šāda:  

 

Amortizētajā 

iegādes vērtībā 

vērtētās finanšu 

saistības/ aktīvi 

Patiesajā 

vērtībā 

novērtētie 

finanšu aktīvi/ 

saistības ar 

atspoguļojumu 

peļņas vai 

zaudējumu 

aprēķinā 

Nefinanšu 

aktīvi/ saistības 

 

Kopā 

Aktīvi LVL LVL LVL LVL 

     

Patiesajā vērtībā novērtētie ieguldījumi 

ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu 

aprēķinā - 12 157 741 - 12 157 741 

Debitori no tiešās apdrošināšanas 

operācijām 1 591 764 - - 1 591 764 

Debitori no pārapdrošināšanas 

operācijām 60 187 - - 60 187 

Līdzdalība meitas sabiedrību kapitālā - - 71 042 71 042 

Nemateriālie aktīvi - - 292 018 292 018 

Pamatlīdzekļi -  - 155 788 155 788 

Uzņēmumu ienākuma nodokļa 

pārmaksa - - 220 859 220 859 

Pārējie debitori - - 17 297 17 297 

Uzkrātie procenti un atliktie izdevumi 95 470 - 428 498 523 968 

Pārapdrošināšanas līgumi - - 906 334 906 334 

Nauda un tās ekvivalenti 604 390 - - 604 390 

Kopā aktīvi 2 351 811 12 157 741 2 091 836 16 601 388 

 

Saistības     

Bruto apdrošināšanas saistības - - 8 783 998 8 783 998 

Uzkrājumi  - - 191 055 191 055 

Atliktā nodokļa saistības - - 22 781 22 781 

Kreditori 906 206 - - 906 206 

Uzkrātie izdevumi un nākamo periodu 

ienākumi - - 1 202 1 202 

Pašu kapitāls - - 6 696 146 6 696 146 

Kopā pašu kapitāls un saistības 906 206 - 15 695 182 16 601 388 
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Bankas aktīvu, saistību un kapitāla klasifikācija 2008. gada 31. decembrī bija šāda:  

 

Amortizētajā 

iegādes vērtībā 

vērtētās finanšu 

saistības/ aktīvi 

Patiesajā 

vērtībā 

novērtētie 

finanšu aktīvi/ 

saistības ar 

atspoguļojumu 

peļņas vai 

zaudējumu 

aprēķinā 

Nefinanšu 

aktīvi/ saistības 

 

Kopā 

Aktīvi LVL LVL LVL LVL 

     

Patiesajā vērtībā novērtētie ieguldījumi ar 

atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu 

aprēķinā - 11 437 844  - 11 437 844 

Debitori no tiešās apdrošināšanas 

operācijām 3 407 466 - - 3 407 466 

Debitori no pārapdrošināšanas 

operācijām 66 386 - - 66 386 

Līdzdalība meitas sabiedrību kapitālā - - 71 042 71 042 

Nemateriālie aktīvi - - 215 729 215 729 

Pamatlīdzekļi -  - 176 423 176 423 

Uzņēmumu ienākuma nodokļa pārmaksa - - 59 737 59 737 

Pārējie debitori - - 41 302 41 302 

Uzkrātie procenti un atliktie izdevumi  - - 933 394 933 394 

Pārapdrošināšanas līgumi - - 602 733 602 733 

Nauda un tās ekvivalenti 1 012 054 - - 1 012 054 

Kopā aktīvi 4 485 906 11 437 844 2 100 360 18 024 110 

 

 

Saistības     

Bruto apdrošināšanas saistības - - 11 399 083 11 399 083 

Uzkrājumi  - - 258 501 258 501 

Uzņēmumu ienākuma nodokļa kārtējās 

saistības - - 4 404 4 404 

Kreditori 903 390 - - 903 390 

Uzkrātie izdevumi un nākamo periodu 

ienākumi 6 096 - 1 391 7 487 

Pašu kapitāls - - 5 451 245 5 451 245 

Kopā pašu kapitāls un saistības 909 486 - 17 114 624 18 024 110 

 

 

 

 


