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VADĪBA UN REVIDENTI

Padome

Juka Peltola Padomes priekšsēdētājs
Toomas Abner Padomes loceklis
Ilkka Lohi Padomes loceklis

Valde

Inga  Lagzdiņa Valdes priekšsēdētājs
Jana Krūmiņa Valdes loceklis
Kaspars Zvirgzdiņš Valdes loceklis

2000. gada sākumā no Valdes izstājās  Gunārs Grizāns un viņa vietā  tika ievēlēts Kaspars
Zvirgzdiņš.

Revidenti

PricewaterhouseCoopers SIA
Kr. Valdemāra 19
Rīga, LV-1010
Latvija
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PADOMES UN VALDES ZIŅOJUMS

Sabiedrības vadība ir sagatavojusi gada pārskatu, saskaņā ar Latvijas likumdošanas prasībām, un
tas patiesi atspoguļo Sabiedrības finansiālo stāvokli pārskata gada beigās, kā arī pārskata perioda
rezultātus.

Sabiedrības vadība ir atbildīga par Latvijas likumdošanas prasībām atbilstošas grāmatvedības
uzskaites kārtošanu, par Sabiedrības līdzekļu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citas negodīgas
darbības novēršanu.

Gada pārskats sagatavots, pamatojoties uz atbilstošām grāmatvedības uzskaites metodēm, kuru
izmantošana ir bijusi konsekventa un vadības lēmumi un pieņēmumi par gada pārskata
sagatavošanu ir bijuši piesardzīgi un saprātīgi. Gada pārskats sagatavots, pamatojoties uz darbības
turpināšanas koncepciju un sākotnējo grāmatvedības uzskaiti.

Seesam Life Latvia dibināta 1999.gada novembrī un aizvadītais pārskata gads tika pagarināts līdz
14 mēnešiem. Licenci apdrošināšanas operāciju veikšanai sabiedrība saņēma 2000.gada aprīlī
dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai. Seesam Life Latvia ir sabiedrība ar 100% ārvalstu
apdrošinātāju kapitālu, apdrošināšanas operācijas tiek balstītas uz reāliem, komerciāliem un
starptautiski pieņemtiem apdrošināšanas principiem.

Pēc licences saņemšanas, aizvadītā gada 9 mēnešos Seesam Life Latvia ir parakstījusi bruto
prēmijas 12,3 tūkstoši latu apmērā. Sabiedrības pārskata gadā nav bijušas apdrošināšanas atlīdzību
izmaksas. Pārskata periods bija sagatavošanās posms augošu tirgus pozīciju ieņemšana. Galvenā
uzmanība pārskata gadā tika veltīta kompānijas organizatoriskajiem jautājumiem, kā iemesla dēļ arī
kopējais parakstīto prēmiju apjoms bija salīdzinoši neliels.

Pārskata gadā izstrādāta sabiedrības mārketinga stratēģija, pārdošanas sistēma un produkti, veikti
tirgus pētījumi un apmācīti darbinieki, kā arī izveidota kompānijas tehnoloģiju sistēma. Noslēgti
līgumi ar lielākajām apdrošināšanas brokeru kompānijām un bankām par sadarbību, organizēti
semināri.

Vairāk kā 90% no visām pārskata periodā parakstītajām prēmijām ir dzīvības apdrošināšanā un tas
arī būs galvenais darbības virziens, uz ko orientēties Seesam Life Latvia nākamajā gadā.

Seesam Life Latvia mērķis ir ieņemt un nostiprināt vietu Latvijas vadošo dzīvības apdrošināšanas
kompāniju vidū. Nākamajā gadā Seesam Life Latvia plāno paplašināt savu apdrošināšanas
konsultantu tīklu, paralēli strādājot ar vadošajām brokeru kompānijām un bankām. Liela vērtība tiks
veltīta jaunu produktu ieviešanai tirgū un esošo produktu pilnveidošanai.

AAS Seeasam Life Latvia vārdā,

Valdes priekšsēdētāja Padomes priekšsēdētājs
Inga Lagzdiņa Juka Peltola

2000. gada 13. martā
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TEHNISKAIS REZULTĀTS DZĪVĪBAS APDROŠINĀŠANĀ

Pielikumi 2000
LVL

Nopelnītās prēmijas
Parakstītās prēmijas:
Bruto parakstītās prēmijas 11,686
Pārapdrošinātāju daļa (164)
Neto nopelnītās prēmijas 11,522

Investīciju ienākumi
Ienākumi no citām investīcijām:
Ienākumi no citām investīcijām 3 110,119
Neto investīciju ienākumi 110,119

Starprezultāts A 121,641

Izmaiņas citās tehniskajās rezervēs
Dzīvības apdrošināšanas rezervēs:
Bruto summa (9,373)
Neto izmaiņas citās tehniskajās rezervēs, neto (9,373)

Neto darbības izdevumi
Klientu piesaistīšanas izdevumi 2 (6,251)
Administrācijas izdevumi 2 (196,177)
Pārapdrošināšanas komisijas naudas un līdzdalība peļņā 2 33
Neto darbības izdevumi 2 (202,395)

Starprezultāts C (211,768)

Investīciju izdevumi
Investīciju pārvaldīšanas izdevumi 2 (6,067)
Investīciju pārvērtēšana 4 (7,230)
Neto investīciju izdevumi (13,297)

Pārnestais investīciju ienākums uz netehnisko rezultātu (96,259)

Starprezultāts D (109,556)

Tehniskais rezultāts dzīvības apdrošināšanā (199,683)

Pielikumi no 12. līdz 16. lapai ir šī gada pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Valdes priekšsēdētāja     Galvenā grāmatvede Padomes priekšsēdētājs
Inga Lagzdiņa   Ilva Šadinova Juka Peltola

2000. gada 13. martā
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TEHNISKĀ REZULTĀTA DZĪVĪBAS APDROŠINĀŠANĀ SADALĪJUMS STARP VEIDIEM

Individuālie
līgumi ar

uzkrājumu
veidošanu

Individuālie
līgumi bez
uzkrājumu
veidošanu

Grupas
līgumi ar

uzkrājumu
veidošanu

Kopā

LVL LVL LVL LVL
Nopelnītās prēmijas
Parakstītās prēmijas
Bruto parakstītās prēmijas 10,951 185 550 11,686
Pārapdrošinātāju daļa (164) - - (164)
Neto nopelnītās prēmijas 10,787 185 550 11,522

Investīciju ienākumi
Ienākumi no citām investīcijām:
Ienākumi no citām investīcijām 103,170 1,729 5,220 110,119
Neto investīciju ienākumi 103,170 1,729 5,220 110,119

Starprezultāts A 113,957 1,914 5,770 121,641

Izmaiņas citās tehniskajās rezervēs, neto
Dzīvības apdrošināšanas rezervēs
Bruto summa (8,916) (128) (329) (9,373)
Neto izmaiņas citās tehniskajās
rezervēs (8,916) (128) (329) (9,373)

Neto darbības izdevumi
Klientu piesaistīšanas izdevumi (6,232) (19) (6,251)
Administrācijas izdevumi (183,797) (3,081) (9,299) (196,177)
Pārapdrošināšanas komisijas
naudas un līdzdalība peļņā 33 33
Neto darbības izdevumi (189,996) (3,100) (9,299) (202,395)

Starprezultāts C (198,912) (3,228) (9,628) (211,768)

Investīciju izdevumi
Investīciju pārvaldīšanas izdevumi (5,684) (95) (288) (6,067)
Investīciju pārvērtēšana (6,773) (114) (343) (7,230)
Neto investīciju izdevumi (12,457) (209) (631) (13,297)

Pārnestais investīciju ienākums uz
netehnisko rezultātu (90,184) (1,512) (4,563) (96,259)

Starprezultāts D (102,641) (1,721) (5,194) (109,556)

Tehniskais rezultāts dzīvības
apdrošināšanā (187,596) (3,035) (9,052) (199,683)

Pielikumi no 12. līdz 16. lapai ir šī gada pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Valdes priekšsēdētāja     Galvenā grāmatvede Padomes priekšsēdētājs
Inga Lagzdiņa    Ilva Šadinova Juka Peltola

2000. gada 13. martā
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TEHNISKAIS REZULTĀTS NEDZĪVĪBAS APDROŠINĀŠANĀ

Pielikumi 2000
LVL

Nopelnītās prēmijas
Parakstītās prēmijas:
Bruto parakstītās prēmijas 942
Pārapdrošinātāju daļa (930)
Izmaiņas nenopelnīto prēmiju rezervēs:
Bruto rezerves 631
Pārapdrošinātāju daļa (631)
Neto nopelnītās prēmijas 12

Starprezultāts A 12

Piekritušās atlīdzību prasības
Izmaiņas atlikto atlīdzību rezervēs:
Bruto summa (117)
Pārapdrošinātāju daļa 117

Starprezultāts B -

Neto darbības izdevumi
Klientu piesaistīšanas izdevumi 2 (98)
Administrācijas izdevumi 2 (15,781)
Pārapdrošināšanas komisijas nauda un līdzdalība peļņā 2 105
Neto izdevumi no pamatdarbības 2 (15,774)

Starprezultāts C (15,774)

Tehniskais rezultāts nedzīvības apdrošināšanā (15,762)

Pielikumi no 12. līdz 16. lapai ir šī gada pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Valdes priekšsēdētāja     Galvenā grāmatvede Padomes priekšsēdētājs
Inga Lagzdiņa    Ilva Šadinova Juka Peltola

2000. gada 13. martā
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NETEHNISKAIS REZULTĀTS

Pielikumi 2000

Tehniskais rezultāts nedzīvības apdrošināšanā (15,762)
Tehniskais rezultāts dzīvības apdrošināšanā (199,683)

Investīciju ienākumi
Ienākumi no citām investīcijām 3 8,858
Kopā investīciju ienākumi 8,858

Pārnestais investīciju ienākums no dzīvības
apdrošināšanas tehniskā rezultāta 96,259

Starprezultāts A 110,328

Investīciju izdevumi
Investīciju pārvaldes izmaksas 2 (488)
Investīciju pārvērtēšana 4 (582)
Kopā investīciju izdevumi (1,070)

Citi ieņēmumi 5 97,021

Starprezultāts B 95,951

Peļņa vai zaudējumi no apdrošināšanas (14,377)

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem (14,377)

Ienākuma nodoklis -

Pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi (14,377)

Pielikumi no 12. līdz 16. lapai ir šī gada pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Valdes priekšsēdētāja     Galvenā grāmatvede Padomes priekšsēdētājs
Inga Lagzdiņa    Ilva Šadinova Juka Peltola

2000. gada 13. martā
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BILANCE 2000. GADA 31. DECEMBRĪ
Pielikumi 31.12.2000

LVL
AKTĪVI
Nemateriālie ieguldījumi

Nemateriālie ieguldījumi 6 13,246
Kopā nemateriālie ieguldījumi 13,246
Investīcijas

Citas investīcijas
Akcijas un citi mainīgā procenta vērtspapīri 56,443
Depozīti kredītiestādēs 1,411,739
Citas investīcijas

Kopā investīcijas 1,468,182
Debitori

Polišu īpašnieki 231
Kopā debitori 231
Citi aktīvi

Materiālie aktīvi 6 31,730
Naudas līdzekļi bankā un kasē 7 71,861
Citi aktīvi

Kopā citi aktīvi 103,591
Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi

Uzkrātie procenti un īre 39,762
Atliktie klientu piesaistīšanas izdevumi 62
Citas priekšapmaksas un atliktie ienākumi 5,528

Kopā uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi 45,352
KOPĀ AKTĪVI 1,630,602

PASĪVI
Kapitāls un rezerves

Parakstītais pamatkapitāls 8 1,600,000
Pārskata gada nesadalītā peļņa (14,377)

Kopā kapitāls un rezerves 1,585,623
Tehniskās rezerves

Nenopelnītās prēmijas un neparedzētie riski
Bruto summa 631
Pārapdrošinātāju daļa (631)

Dzīvības apdrošināšana
Bruto summa 9,373

Atliktās apdrošināšanas atlīdzību prasības
Bruto summa (117)
Pārapdrošinātāju daļa 117

Citas tehniskās rezerves
Bruto summa 183

Kopā tehniskās rezerves 9,556
Kreditori

Kreditori no tiešās apdrošināšanas operācijām 1,209
Kreditori norēķinu operācijās ar pārapdrošinātājiem 418
Citi kreditori 8,521
Citi kreditori- saistītie uzņēmumi 10 25,275

Kopā kreditori 35,423
KOPĀ PASĪVI 1,630,602

Pielikumi no 12. līdz 16. lapai ir šī gada pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Valdes priekšsēdētāja     Galvenā grāmatvede Padomes priekšsēdētājs
Inga Lagzdiņa    Ilva Šadinova Juka Peltola

2000. gada 13. martā
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PĀRSKATS PAR IZMAIŅĀM PAŠU KAPITĀLĀ

Akciju
kapitāls

Nesadalītā
peļņa

Kopā pašu
kapitāls

1999. gada 1. Novembrī 1,600,000 - 1,600,000

Pārskata gada zaudējumi - (14,377) (14,377)

2000. gada 31. Decembrī 1,600,000 (14,377) 1,585,623

Pielikumi no 12. līdz 16. lapai ir šī gada pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Valdes priekšsēdētāja     Galvenā grāmatvede Padomes priekšsēdētājs
Inga Lagzdiņa    Ilva Šadinova Juka Peltola

2000. gada 13. martā
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NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

Pielikumi 2000
LVL

Naudas plūsma no apdrošināšanas
Saņemtie regulārie maksājumi 13,605
Nauda samaksāta pārapdrošinātājiem (675)
Nauda saņemta no pārapdrošinātāja 258
Starpnieku komisijas nauda (5,572)
Nauda, kas saņemta no investīcijām:

Depozīti kredītiestādēs 78,440
Citas investīcijas 776

Administratīvie izdevumi (166,904)
Samaksātie nodokļi (10,899)
Kopā naudas plūsma no apdrošināšanas (90,971)

Nauda, kas iegūta no investīciju realizācijas
Pamatlīdzekļi 263

Nauda, kas izlietota investīciju pārvaldē
Mainīgā procenta vērtspapīri (64,254)
Depozīti kredītiestādēs (1,411,739)
Pamatlīdzekļi (58,459)

Kopā naudas plūsma no investīciju darbības (1,534,189)

Nauda, kas iegūta emitējot akcijas 1,600,000
Kopā naudas plūsma no finansu darbības 1,600,000

Ārvalstu valūtas kursa svārstību pieaugums/samazinājums 5 97,021
Naudas un naudas ekvivalentu tīrais pieaugums 97,021

Nauda un naudas ekvivalenti pārskata gada sākumā -

Nauda un naudas ekvivalenti pārskata gada beigās 7 71,861

Pielikumi no 12. līdz 16. lapai ir šī gada pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Valdes priekšsēdētāja     Galvenā grāmatvede Padomes priekšsēdētājs
Inga Lagzdiņa    Ilva Šadinova Juka Peltola

2000. gada 13. martā
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VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

AAS Seesam Life Latvia ir reģistrēta Rīgā 1999. gada 1. novembrī kā slēgta akcija sabiedrība.
Sabiedrība piedāvā dzīvības apdrošināšanas pakalpojumus fiziskajām un juridiskajām personām
Latvijā.

Sabiedrības nosaukums:    Apdrošināšanas akciju sabiedrība “Seesam Life Latvia”
Sabiedrības juridiskā adrese:   Torņu iela 4, 1B-303, Rīga, LV-1050
ālrunis, fakss:                       7507505, 7222224
Nodokļu maksātāja kods:   40003466686
VID nodaļa:                 Centra rajona

ZIŅOJUMS PAR PIELIETOTAJĀM GRĀMATVEDĪBAS METODĒM

(1) Gada pārskata sagatavošanas pamatprincipi

Gada pārskats  sagatavots atbilstoši Latvijas Republikas likumiem “Par grāmatvedību”,
“Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likums” un  Ministru kabineta noteikumiem Nr. 421
“Apdrošināšanas sabiedrības Gada pārskata sastādīšanas noteikumi”.
Gada pārskats ietver 14 mēnešu darbības rezultātu. Bilance 2000. gada 31. decembrī atspoguļo
Sabiedrības finansiālo stāvokli šīs dienas beigās. Visi gada pārskatā ietvertie skaitļi ir atspoguļoti
latos.

(2) Prēmijas

Parakstītās prēmijas dzīvības apdrošināšanā sastāv no perioda laikā saņemtajām prēmijām.

Parakstītās prēmijas nedzīvības apdrošināšanā sastāv no perioda laikā parakstītajām prēmijām,
neatkarīgi vai ir iestājies maksājuma termiņš.

(3) Investīciju ienākumi un izdevumi

Investīciju ienākumi atspoguļo ienākumus, kuri iegūti no Sabiedrībai pārskata perioda laikā
piederošā investīciju portfeļa. Visi investīciju ienākumi un izdevumi tiek atspoguļoti, izmantojot
uzkrājumu metodi.

(4) Investīciju rezultātu pārnešana no tehniskā rezultāta uz netehnisko

Kopējā investīciju rezultātu daļa, kura pārnesta uz netehnisko rezultātu, tiek aprēķināta, izmantojot
pašu kapitāla attiecību pret kapitāla, rezervju un tehnisko rezervju kopsummu gada beigās.

(5) Investīcijas

Sabiedrības galvenās investīcijas ir depozīti bankās  un akcijas. Ieguldījumi akcijās tiek atspoguļoti
zemākajā no to iegādes un tirgus vērtības 2000. gada 31. decembrī.

(6) Debitori

Debitoros apdrošināšanas operācijās tiek iekļauti polišu īpašnieku  parādi. Debitori tiek uzrādīti
apjomos, kādus paredzams saņemt.

(7) Pamatlīdzekļi un nolietojums

Pamatlīdzekļi tiek atspoguļoti to sākotnējā iegādes vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu.
Nolietojums tiek aprēķināts pēc atlikumu samazināšanas metodes, pielietojot sekojošas  uzņēmumā
apstiprinātas likmes:

Biroja iekārtas: 30% gadā
Datori un iekārtas: 35% gadā
Transporta līdzekļi: 25% gadā
Biroja inventārs: 20% gadā

Peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu pārdošanas tiek atspoguļoti attiecīgā perioda peļņas un
zaudējumu aprēķinā.
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ZIŅOJUMS PAR PIELIETOTAJĀM GRĀMATVEDĪBAS METODĒM

(8) Tehniskās rezerves

Dzīvības rezerves uz gada beigām atspoguļo Sabiedrības saistības pret tās klientiem noslēgto
dzīvības apdrošināšanas līgumu ietvaros- saņemtās prēmijas, uzkrātie procenti un citi maksājumi,
kurus paredz šie līgumi. Šīs rezerves ir aprēķinātas, izmantojot Sabiedrības vadības apstiprinātas
aktuārmatemātiskās metodes.

Dzīvības apdrošināšanas rezerves sastāda iemaksātās uzkrājumu prēmiju summas, no kurām
atņem kompānijas izdevumus, riska koeficienta ietekmi un pievieno uzkrātos garantētos procentus

Nenopelnīto prēmiju un atlīdzību rezerves atspoguļo parakstīto prēmiju daļu nedzīvības
apdrošināšanā, kuru riska periods attiecas uz turpmākajiem pārskata periodiem.

(9) Ārvalstu valūtu pārvērtēšana

Visi aktīvi un pasīvi ārvalstu valūtās tiek pārvērtēti Latvijas latos, izmantojot Latvijas Bankas
noteikto valūtas kursu perioda beigās. Ienākumi un zaudējumi, kas rodas pārvērtēšanas rezultātā,
tiek iekļauti attiecīgā perioda peļņas un zaudējumu aprēķinā. 2000.gada 31. decembrī noteikti
sekojoši valūtu kursi:

2000

1 USD LVL 0.613
1 EUR LVL 0.570042
1 DEM LVL 0.291458

Darījumi ārvalstu valūtā tiek atspoguļoti, pielietojot darījuma dienas valūtas kursu. Valūtas kursa
starpība, kas rodas norēķinoties par darījumiem ārvalstu valūtā, tiek iekļauta attiecīgā perioda
peļņas un zaudējumu aprēķinā.

(10) Naudas plūsmas pārskats

Naudas plūsmas pārskatā naudas atlikumi atspoguļo naudu kasē un banku tekošajos rēķinos.

(11) Netiešo ienākumu un izdevumu sadalījums starp apdrošināšanas veidiem

Izdevumu funkcionālais sadalījums tiek rēķināts, reizinot kopējo izdevumu summu ar koeficientu,
ko iegūst, novērtējot katra Sabiedrības darbinieka ieguldījumu iepriekšminētajās izdevumu
funkcijās.

(12) Nodokļi

Pārskata gada nodokļu izmaksas ir iekļautas gada pārskatā pamatojoties uz vadības aprēķiniem
saskaņā ar Latvijas Republikas nodokļu likumdošanu.

Pievienotās vērtības nodoklis
AAS Seeasam Life Latvia ir apdrošināšanas kompānija, tāpēc nav Pievienotās vērtības nodokļa
maksātāja.

Īpašuma nodoklis
Saskaņā ar LR likumdošanu, sabiedrībai nav jāmaksā īpašuma nodoklis, jo sabiedrībai nepieder
nekustamais īpašums.
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1. SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IZDEVUMI PĒC IZDEVUMU VEIDIEM

2000
LVL

Algas personālam 48,727
Sociālā nodokļa izdevumi 12,119
Citi personāla izdevumi 10,991
Biroja telpu īres un uzturēšanas izdevumi 17,019
Vadības administrācijas izdevumi 26,301
Mācību izdevumi 15,142
Prezentācijas izdevumi 3,426
Ceļojumu izdevumi 8,124
Reklāmas izdevumi 32,015
Transporta izdevumi 4,333
Pasta un telefona izdevumi 5,346
Biroja apgādes izdevumi 8,076
Informācijas sistēmas uzturēšana 2,403
Apdrošināšanas izdevumi 1,403
Juridisko pakalpojumu izdevumi 8,088
Laikraksti un grāmatas 828
Bankas izdevumi 583
Revīzijas izdevumi 2,242
Apdrošināšanas inspekcijas izdevumi 241
Pamatlīdzekļu nolietojums 11,106
Kopā izdevumi 218,513

Komisijas brokeriem 6349
Pārapdrošināšanas komisijas (138)
Kopā darbības izdevumi 224,724

2. SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IZDEVUMU FUNKCIONĀLAIS SADALĪJUMS

Klientu piesaistīšanas izdevumi 6,349
Administrācijas izdevumi 211,958
Investīciju pārvaldīšanas izdevumi 6,555
Pārapdrošināšanas komisijas  (138)
Kopā izdevumi 224,724

3. INVESTĪCIJU IENĀKUMI

Procenti no banku kontiem 776
Procenti no depozītiem 118,201

118,977

4. INVESTĪCIJU IZDEVUMI
4.1. Investīciju pārvērtēšana

Ilgtermiņa ieguldījumi 7,812

5. CITI IEŅĒMUMI

Neto ieņēmumi no valūtas kursa svārstībām 97,021



AAS SEESAM LIFE LATVIA
2000. GADA PĀRSKATS

15

PIELIKUMS

6. PAMATLĪDZEKĻI

Datori un
iekārtas

Transporta
līdzekļi

Biroja
aprīkojums

Datorpro-
grammas

Kopā

Sākotnējā vērtība
1999. gada 1.novembrī - - - - -
Iegādātie 14,303 11,610 14,676 15,756

56,345
Norakstītie - - (339) - (339)
2000. gada 31. decembrī

14,303 11,610 14,337 15,756 56,006

Uzkrātais nolietojums
1999. gada 1.novembrī - - - - -
Pārskata gada likme 3,329 3,084 2,183 2,510

11,106
Norakstītie - - (76) - (76)
2000. gada 31. decembrī 3,329 3,084 2,107 2,510 11,030

Neto atlikusī vērtība
1999. gada 1. novembrī - - - - -

Neto atlikusī vērtība
2000.gada 31.decembrī 10,974 8,526 12,230 13,246 44,976

7. NAUDA BANKĀ UN KASĒ

31.12.2000
LVL

Nauda kasē 200
Rēķini bankās 71,661

71,861

8. PARAKSTĪTAIS PAMATKAPITĀLS

       2000
Skaits LVL

Parastās akcijas ar nominālvērtību LVL 5 320,000 1,600,000

9. NODOKĻI

2000
LVL

Pārskata gadā aprēķinātais un samaksātais
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 10,463
Pārskata gadā aprēķinātie un samaksātie
sociālās apdrošināšanas maksājumi 17,269

27,732
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10. CITI KREDITORI

31.12.2000
LVL

Komisijas brokeriem 777
Apdrošināšanas nodoklis 64
Uzkrātie izdevumi 5911
Citas apdrošināšanas kompānijas 1769

8,521
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REVIDENTU ZIŅOJUMS 
 
AAS SEESAM LIFE LATVIA akcionāriem 
Mēs esam veikuši AAS SEESAM LIFE LATVIA 2000. gada pārskata no 3. līdz 16. lappusei revīziju. 
Gada pārskatā ietilpst bilance 2000. gada 31. decembrī, peļņas un zaudējumu aprēķina tehniskais 
un netehniskais rezultāts, naudas plūsmas pārskats un pārskats par izmaiņām pašu kapitālā par 
14 mēnešiem no 1999. gada 1. novembra līdz 2000. gada 31. decembrim. gadu, padomes un 
valdes ziņojums un pielikums. Par šo gada pārskatu ir atbildīga uzņēmuma vadība. Mūsu 
pienākums ir sniegt atzinumu par šo gada pārskatu, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju. 
 
Mēs veicām revīziju atbilstoši Starptautiskajiem Revīzijas Standartiem. Šie standarti nosaka, ka 
mums ir jāizplāno un jāveic revīzija ar mērķi iegūt pietiekamu pārliecību, ka gada pārskats 
nesatur būtiskas kļūdas. Revīzija ietver gada pārskatā norādīto summu un paskaidrojumu 
apliecinošās dokumentācijas pārbaudi uz izlases pamata. Revīzija ietver arī pielietoto 
grāmatvedības principu un nozīmīgu uzņēmuma vadības izdarīto pieņēmumu, kā arī kopējo gada 
pārskata izklāsta formas izvērtējumu. Uzņēmuma pārstāvji ir snieguši mūsu pieprasītās ziņas un 
paskaidrojumus. Mēs uzskatām, ka mūsu veiktā revīzija dod pietiekošu pamatojumu mūsu 
atzinumam. 
 
Mūsuprāt, AAS SEESAM LIFE LATVIA 2000. gada pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu 
par uzņēmuma aktīviem, pasīviem un finansiālo stāvokli pārskata gada beigās, kā arī par peļņu 
un zaudējumiem, un naudas plūsmu pārskata gadā. Gada pārskats ir sagatavots saskaņā ar 
Latvijas Republikas likumu “Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likums” un Ministru 
Kabineta noteikumiem “Apdrošināšanas sabiedrības gada pārskata sastādīšanas noteikumi”. 
 
 
 
PricewaterhouseCoopers SIA 
2000. gada 13. martā 


