
                                AAS “ SEESAM LATVIA”  
                             Saīsinātie finansu pārskati par 2002. gadu 
 
TEHNISKAIS REZULTĀTS NEDZĪVĪBAS APDROŠINĀŠANĀ 2002 

LVL 
  
Neto nopelnītās prēmijas 1,705,255 
Neto piekritušās atlīdzību prasības (689,065) 
Pārnestā ieguldījumu ienākuma daļa no netehniskā rezultāta 50,825 
Neto darbības izdevumi (612,039) 
Citi tehniskie izdevumi, neto (55,178) 
Tehniskais rezultāts 399,798 
 
NETEHNISKAIS REZULTĀTS 2002 

LVL 
  
Tehniskais rezultāts 399,798 
Ieguldījumu darbības ienākumi 129,326 
Ieguldījumu darbības izdevumi (404,207) 
Pārnestā ieguldījumu ienākuma daļa uz tehnisko rezultātu (50,825) 
Citi ieņēmumi 1,991 
Citi izdevumi (109,401) 
Zaudējumi pirms nodokļiem (33,318) 
Uzņēmumu ienākuma nodoklis (77,893) 
Pārskata gada nesadalītie zaudējumi (111,211) 
 
BILANCE 2002. GADA 31. DECEMBRĪ 2002 
 LVL 
AKTĪVI  
Kopā nemateriālie aktīvi  11,283 
Kopā ieguldījumi 3,586,212 
Kopā debitori 624,315 
Materiālie aktīvi 56,267 
Nauda kasē un prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 298,287 
Kopā uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi 107,456 
KOPĀ AKTĪVI 4,683,820 

 
PASĪVI  
Parakstītais pamatkapitāls 1,000,000 
Likumā noteiktās rezerves 187,306 
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa 1,049,936 
Pārskata gada nesadalītā peļņa (111,211) 
Kopā tehniskās rezerves 1,378,985 
Kopā kreditori 1,015,610 
Kopā uzkrātie izdevumi un nākamo periodu ienākumi 163,194 
KOPĀ KAPITĀLS, REZERVES UN SAISTĪBAS 4,683,820 
 
Revidentu ziņojums AAS “SEESAM LATVIA” akcionāriem  
 
Mēs esam veikuši AAS SEESAM LATVIA 2002. gada finansu pārskatu, uz kuriem balstoties tika 
sagatavoti saīsinātie finansu pārskati, revīziju atbilstoši Starptautiskajiem Revīzijas Standartiem. 
Mūsu 2003. gada 8. aprīļa ziņojumā mēs sniedzām atzinumu bez iebildēm par pilna apjoma 2002. 
gada finansu pārskatiem, uz kuriem balstoties tika sagatavoti saīsinātie finansu pārskati. 
 
Mēs uzskatām, ka klāt pievienotie saīsinātie finansu pārskati visos būtiskākajos aspektos ir atbilstoši 
pilna apjoma finansu pārskatiem, uz kuriem balstoties tika sagatavoti saīsinātie finansu pārskati. 
 
Lai gūtu pilnīgāku priekšstatu par Sabiedrības finansiālo stāvokli un tās darbības rezultātiem 
pārskata periodā, kā arī par mūsu veiktās revīzijas saturu, saīsinātie finansu pārskati būtu jālasa 
kontekstā ar pilna apjoma finansu pārskatiem, uz kuriem balstoties tika sagatavoti saīsinātie finansu 
pārskati, kā arī mūsu ziņojumu par pilna apjoma finansu pārskatiem. 
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