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VADĪBA UN REVIDENTI 
 
 
Padome 
  
Jukka Peltola Padomes priekšsēdētājs 
Toomas Abner Padomes loceklis 
Ilkka Lohi Padomes loceklis 
 
 
Valde 
 
Viktors Gustsons Valdes priekšsēdētājs 
Jana Krūmiņa Valdes loceklis 
Kaspars Zvirgzdiņš Valdes loceklis 
 
 
2002. gada laikā kompānijas padomē un valdē izmaiņas nav notikušas.  
 
Revidenti 
 
 
PricewaterhouseCoopers SIA 
Komercsabiedrības licence Nr. 5 
Kr. Valdemāra iela 19 
Rīga LV 1010 
Latvija 
 
Atbildīgais zvērināts revidents: 
Juris Lapše     
Zvērināts revidents 
Sertifikāts Nr. 116 
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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, licenci apdrošināšanas operāciju veikšanai sabiedrība 
saņēma 2000.gada aprīlī dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai. 2001. gada    novembrī sabiedrība 
saņēma licenci veselības apdrošināšanai. Seesam Life Latvia ir sabiedrība ar 100% ārvalstu apdrošinātāju 
kapitālu, apdrošināšanas operācijas tiek balstītas uz reāliem, komerciāliem un starptautiski pieņemtiem 
apdrošināšanas principiem. 
 
Saskaņā ar Sabiedrības ilgtermiņa attīstības stratēģiju zaudējumi tiks segti no paredzamās nākamo gadu 
peļņas. 
  
Seesam Life Latvia mērķis ir ieņemt vietu starp Latvijas vadošām dzīvības apdrošināšanas sabiedrībām. 
Nākamajā gadā Seesam Life Latvia plāno paplašināt savu iekšējo apdrošināšanas produktu pārdošanas tīklu, 
veicinot sadarbību ar brokeru sabiedrībām un bankām. Tāpat tiks izstrādāti un ieviesti tirgū jauni produkti un 
tiks pilnveidoti esošie produkti. 
 
 
AAS Seeasam Life Latvia vārdā, 
  
 
 
 
 
___________________                                                                                     _____________________ 
Valdes priekšsēdētājs Padomes priekšsēdētājs 
/Viktors Gustsons/ /Jukka Peltola/ 
 
 
 
2003. gada 28. februārī. 
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TEHNISKAIS REZULTĀTS DZĪVĪBAS APDROŠINĀŠANĀ 
 

 Pielikumi 2002  2001  
  Ls Ls 

Nopelnītās prēmijas    
Parakstītās prēmijas:    
Bruto parakstītās prēmijas   286,744 104,894 
Pārapdrošinātāju daļa  (24,716) (6,636) 
Neto nopelnītās prēmijas  262,028 98,258 

    
Ieguldījumu darbības ienākumi    
Ienākumi no citiem ieguldījumiem 3   

79,791 
 

95,485 
Neto ieguldījumu darbības ienākumi  79,791 95,485 

    
Piekritušās atlīdzību prasības    
Izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības:    
Bruto summa  (4,201) (884) 
Pārapdrošinātāju daļa  - - 
  (4,201) (884) 
    
Izmaiņas citās tehniskajās rezervēs, kas neatspoguļojas citos 
posteņos, neto 

   

Dzīvības apdrošināšanas tehniskajās rezervēs, neto:    
Bruto summa         (192,092)        (79,277) 
Pārapdrošinātāju daļa  3,902 3,136 
Neto izmaiņas citās tehniskajās rezervēs  (188,190) (76,141) 

    
Neto darbības izdevumi    
Klientu piesaistīšanas izdevumi 2 (80,223) (35,300) 
Administrācijas izdevumi 2 (191,839) (190,439) 
Pārapdrošināšanas komisijas naudas un līdzdalība peļņā  2 8,709 1,660 
Neto darbības izdevumi 2 (263,353) (224,079) 

    
Pārnestā ieguldījumu ienākuma daļa uz netehnisko rezultātu  (65,022) (90,291) 
    
Tehniskais rezultāts dzīvības apdrošināšanā  (178,947) (197,652) 
 
Pielikumi no 12. līdz 17. lapai ir šo finansu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________                     ____________________                   ___________________   
Valdes priekšsēdētājs     Galvenā grāmatvede Padomes priekšsēdētājs 
/Viktors Gustsons/    /Ilva Šadinova/ /Jukka Peltola/ 
 
 
2003. gada 28.februārī 
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TEHNISKĀ REZULTĀTA DZĪVĪBAS APDROŠINĀŠANĀ SADALĪJUMS STARP VEIDIEM 
 

 Individuālie 
līgumi ar 

uzkrājumu 
veidošanu 

Individuālie 
līgumi bez 
uzkrājumu 
veidošanas 

Grupas 
līgumi ar 

uzkrājumu 
veidošanu 

Grupas 
līgumi bez 
uzkrājumu 
veidošanas 

Kopā 

 Ls Ls Ls Ls Ls 
Nopelnītās prēmijas     
Parakstītās prēmijas:     
Bruto parakstītās prēmijas  230,266  11,170  14,904  30,404 286,744 
Pārapdrošinātāju daļa (1,560) (5,992) (425) (16,739) (24,716) 
Neto nopelnītās prēmijas 228,706  5,178  14,479  13,665 262,028 

      
Ieguldījumu darbības ienākumi     
Ienākumi no citiem ieguldījumiem 64,075 3,108 4,148 8,460 79,791 
Neto ieguldījumu darbības ienākumi 64,075 3,108 4,148 8,460 79,791 

      
Piekritušās atlīdzību prasības      
Izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības:      
Brutto summa (2,711) - (1,490) - (4,201) 
Pārapdrošinātāju daļa - - - - - 
 (2,711) - (1,490) - (4,201) 

      
Izmaiņas citās tehniskajās rezervēs, kas 
neatspoguļojas citos posteņos neto 

    

Dzīvības apdrošināšanas tehniskajās 
rezervēs, neto: 

    

Bruto summa (175,326) (4,735) (8,016) (4,015) (192,092) 
Pārapdrošinātāju daļa 739 999 (7) 2,171 3,902 
Neto izmaiņas citās tehniskajās rezervēs (174,587) (3,736) (8,023) (1,844) (188,190) 

      
Neto darbības izdevumi     
Klientu piesaistīšanas izdevumi (73,603) (2,037) (908) (3,675) (80,223) 
Administrācijas izdevumi (154,054) (7,473) (9,972) (20,340) (191,839) 
Pārapdrošināšanas komisijas naudas 
un līdzdalība peļņā  550  2,111 150 5,898 8,709 
Neto darbības izdevumi (227,107) (7,399) (10,730) (18,117) (263,353) 

      
Pārnestā ieguldījumu ienākuma daļa 
uz netehnisko rezultātu 

 
(51,579) 

 
(2,812) 

 
(2,632) 

 
(7,999) 

 
(65,022) 

      
Tehniskais rezultāts dzīvības 
apdrošināšanā (163,203) (5,661) (4,248) 

 
(5,835) (178,947) 

 
 
Pielikumi no 12. līdz 17. lapai ir šo finansu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________                    ____________________                    __________________    
Valdes priekšsēdētājs     Galvenā grāmatvede Padomes priekšsēdētājs 
/Viktors Gustsons/    /Ilva Šadinova/ /Jukka Peltola/ 
 
 
2003. gada 28. februārī 
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TEHNISKAIS REZULTĀTS NEDZĪVĪBAS APDROŠINĀŠANĀ 
 

 Pielikumi 2002 2001 
  Ls Ls 

Nopelnītās prēmijas    
Parakstītās prēmijas:    
Bruto parakstītās prēmijas   182,778 32,564 
Pārapdrošinātāju daļa  (8,340) (15,322) 
Izmaiņas nenopelnīto prēmiju un neparedzēto risku 
tehniskajās rezervēs: 

   

Bruto summa  (59,647) (21,840) 
Pārapdrošinātāju daļa  (6,747) 7,415 
Neto nopelnītās prēmijas  108,044 2,817 

    
Pārnestā ieguldījumu ienākuma daļa no netehniskā rezultāta   4,325 1,318 

    
Piekritušās atlīdzību prasības, neto    
Izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības:    
Bruto summa  (91,184) (1,540) 
Pārapdrošinātāju daļa  64 - 
  (91,120) (1,540) 
    
Izmaiņas atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskajās 
rezervēs: 

   

Bruto summa   (17,137) (5,583) 
Pārapdrošinātāju daļa  (4,853) 4,736 

  (21,990) (847) 
    

Neto darbības izdevumi    
Klientu piesaistīšanas izdevumi 2 (20,000) (2,374) 
Administrācijas izdevumi 2 (122,284) (59,123) 
Pārapdrošināšanas komisijas nauda un līdzdalība peļņā 2 2,938 2,128 
Neto izdevumi no pamatdarbības  2 (139,346) (59,369) 

    
Tehniskais rezultāts nedzīvības apdrošināšanā  (140,087) (57,621) 
 
 
Pielikumi no 12. līdz 17. lapai ir šo finansu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________                     ____________________                  ___________________    
Valdes priekšsēdētājs     Galvenā grāmatvede Padomes priekšsēdētājs 
/Viktors Gustsons/    /Ilva Šadinova/ /Jukka Peltola/ 
 
 
2003. gada 28. februārī 
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NETEHNISKAIS REZULTĀTS 
 

 Pielikumi 2002 2001 
  Ls Ls 
    

Nedzīvības apdrošināšanas tehniskais rezultāts  (140,087) (57,621) 
Dzīvības apdrošināšanas tehniskais rezultāts  (178,947) (197,652) 

    
Pārnestā ieguldījumu ienākuma daļa no tehniskā rezultāta 
dzīvības apdrošināšanā 

 
 

 
65,022 

 
90,291 

    
Ieguldījumu darbības izdevumi nedzīvības apdrošināšanā    
Ieguldījumu pārvaldīšanas izdevumi, ietverot samaksātos 
procentus 

 
2 

 
(9,715) 

 
(13,135) 

Ieguldījumu pārvērtēšana 4 (22,223) (14,691) 
Kopā ieguldījumu darbības izdevumi   (31,938) (27,826) 
    
Pārnestā ieguldījumu ienākuma daļa uz tehnisko rezultātu 
nedzīvības apdrošināšanā 

 
 

 
(4,325) 

 
(1,318) 

    
Citi ieņēmumi 5 3,098 52,085 
Citi izdevumi 6 (26,612) - 

  (23,514) 52,085 
    

Pārskata gada zaudējumi pirms nodokļu samaksas   (313,789) (142,041) 
    
Uzņēmuma ienākuma nodoklis 10(a) - - 

    
Pārskata gada zaudējumi  (313,789) (142,041) 
 
 
Pielikumi no 12. līdz 17. lapai ir šo finansu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 
 
 
 
 
 
____________________                     ____________________                  ___________________    
Valdes priekšsēdētājs     Galvenā grāmatvede Padomes priekšsēdētājs 
/Viktors Gustsons/    /Ilva Šadinova/ /Jukka Peltola/ 
 
 
2003. gada 28. februārī 
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BILANCE 2002. GADA 31. DECEMBRĪ 

 Pieliku
mi 

31.12.2002. 31.12.2001. 

  Ls Ls 
AKTĪVI    
Nemateriālie ieguldījumi    

Nemateriālie ieguldījumi 7 119,604 77,416 
Kopā nemateriālie ieguldījumi   119,604 77,416 
Ieguldījumi    

Citi finansu ieguldījumi    
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu  26,773 42,312 
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu  745,838 357,946 
Termiņnoguldījumi kredītiestādēs  826,804 1,015,810 

Kopā ieguldījumi  1,599,415 1,416,068 
Debitori    

Polišu īpašnieki  44,487 18,187 
Citi debitori  15,073 - 

Kopā debitori  59,560 18,187 
Citi aktīvi    

Materiālie aktīvi 7 32,788 35,132 
Nauda kasē un prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 8 92,401 43,336 

Kopā citi aktīvi  125,189 78,468 
Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi    

Uzkrātie procenti un īre  36,751 47,145 
Atliktie klientu piesaistīšanas izdevumi  950 690 
Citas priekšapmaksas un uzkrātie ienākumi  265 5,736 

Kopā uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi  37,966 53,571 
KOPĀ AKTĪVI  1,941,734 1,643,710 

    
PASĪVI    
Kapitāls un rezerves    

Parakstītais pamatkapitāls 9  1,850,000 1,600,000 
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa/zaudējumi  (156,417) (14,377) 
Pārskata gada nesadalītā peļņa/zaudējumi  (313,789) (142,041) 

Kopā kapitāls un rezerves  1,379,794 1,443,582 
Tehniskās rezerves    

Nenopelnīto prēmiju un neparedzēto risku tehniskās rezerves    
Bruto summa  82,118 22,471 
Pārapdrošinātāju daļa  (1,298) (8,046) 

Dzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves    
Bruto summa  280,742 88,650 

  Pārapdrošinātāju daļa  (7,038) (3,136) 
Atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskās rezerves    
Bruto summa  22,837 5,700 
Pārapdrošinātāju daļa  - (4,853) 

Kopā tehniskās rezerves  377,361 100,786 
Kreditori    

Kreditori no tiešās apdrošināšanas operācijām  8,209 - 
Kreditori norēķinu operācijās ar pārapdrošinātājiem  778 3,524 
Citi kreditori 11 27,353 20,334 
Citi kreditori – saistītie uzņēmumi  144,655 72,297 
Atliktie klientu piesaistīšanas izdevumi  3,584 3,187 

Kopā kreditori  184,579 99,342 
KOPĀ PASĪVI  1,941,734 1,643,710 
 
Pielikumi no 12. līdz 17. lapai ir šo finansu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 
 
____________________                  ____________________                    __________________    
Valdes priekšsēdētājs     Galvenā grāmatvede Padomes priekšsēdētājs 
/Viktors Gustsons/    /Ilva Šadinova/ /Jukka Peltola/ 
 
2003. gada 28. februārī 
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KAPITĀLA UN REZERVJU IZMAIŅU PĀRSKATS 
 
 

 Akciju  
kapitāls 

Nesadalītā peļņa Kopā pašu 
kapitāls 

 Ls Ls Ls 
 
2000. gada 31. decembrī 

 
1,600,000 

 
(14,376) 

 
1,585,624 

    
 
Pārskata gada zaudējumi 

 
- 

 
(142,041) 

 
(142,041) 

    
2001. gada 31. decembrī 1,600,000 (156,417) 1,443,583 

    
Pamatkapitāla palielinājums 250,000 - 250,000 
    
Pārskata gada zaudējumi - (313,789) (313,789) 
    
2002. gada 31. decembrī 1,850,000 (470,206) 1,379,794 
 
 
Pielikumi no 12. līdz 17. lapai ir šo finansu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 
 
 
 
 
 
____________________                     ____________________                    __________________    
Valdes priekšsēdētājs     Galvenā grāmatvede Padomes priekšsēdētājs 
/Viktors Gustsons/    /Ilva Šadinova/ /Jukka Peltola/ 
 
 
2003. gada 28. februārī 
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NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS 

 
 Pielikumi 2002 2001 
  Ls Ls 

Naudas plūsma no apdrošināšanas    
Saņemtās prēmijas   451,431 110,765 
Izmaksātās atlīdzības   (95,321) (2,424) 
Saņemtās līdzapdrošināšanas prēmijas  - 7,528 
Nauda samaksāta pārapdrošinātājam  (35,767) (19,324) 
Nauda saņemta no pārapdrošinātāja  12,110 8,277 
Starpnieku komisijas nauda  (83,686) (29,170) 
Nauda, kas saņemta no ieguldījumiem:    

Fiksētā procenta vērtspapīri  40,918 14,219 
Termiņnoguldījumi kredītiestādēs  59,997 86,077 
Citi ieguldījumi  779 2,122 

Administratīvie izdevumi  (228,781) (214,323) 
Samaksātie nodokļi  (79,770) (55,427) 
Citur izdotā nauda  893 1,095 
Kopā naudas plūsma no apdrošināšanas  42,803 (90,585) 

    
Nauda, kas iegūta no ieguldījumu realizācijas    

Termiņnoguldījumi kredītiestādēs  171,880 395,929 
Pamatlīdzekļi  - 151 

Nauda, kas izlietota ieguldījumu iegādei    
Fiksētā procenta vērtspapīri  (399,845) (368,742) 
Pamatlīdzekļi  (9,836) (15,723) 

Kopā naudas plūsma no investīciju darbības  (237,801) 11,615 
    

Nauda, kas iegūta emitējot akcijas  250,000 - 
Kopā naudas plūsma no finansu darbības  250,000 - 

    
Ārvalstu valūtas kursa (samazinājums)/pieaugums  (5,937) 50,445 
Naudas un naudas ekvivalentu tīrais 
pieaugums/(samazinājums) 

  
49,065 

 
(28,525) 

    
Nauda un naudas ekvivalenti pārskata gada sākumā  43,336 71,861 
    
Nauda un naudas ekvivalenti pārskata gada beigās 8 92,401 43,336 

 
 
Pielikumi no 12. līdz 17. lapai ir šo finansu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 
 
 
 
 
 
____________________                   ____________________                  ___________________  
Valdes priekšsēdētājs     Galvenā grāmatvede Padomes priekšsēdētājs 
/Viktors Gustsons/    /Ilva Šadinova/ /Jukka Peltola/ 
 
 
2003. gada 28. februārī 
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VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA 
 
AAS Seesam Life Latvia ir reģistrēta Rīgā 1999. gada 1. novembrī kā slēgta akciju sabiedrība. Sabiedrība 
piedāvā dzīvības, nelaimes un veselības apdrošināšanas pakalpojumus fiziskajām un juridiskajām personām 
Latvijā. 
 
Sabiedrības nosaukums:     Apdrošināšanas akciju sabiedrība “Seesam Life Latvia”  
Sabiedrības juridiskā adrese:     Teātra iela 3, Rīga, LV-1050 
Tālrunis, fakss:                         7507505, 7222224   
Nodokļu maksātāja kods:    40003466686 
VID nodaļa:                  Centra rajona  
 
 
ZIŅOJUMS PAR PIELIETOTAJĀM GRĀMATVEDĪBAS METODĒM 
 
(1) Finansu pārskatu sagatavošanas pamatprincipi 
 
Šie finansu pārskati ir sagatavoti atbilstoši Latvijas Republikas likumam “Apdrošināšanas sabiedrību un to 
uzraudzības likums” un  FKTK noteikumiem Nr. 25/7 no 28.12.2001.  “Apdrošināšanas akciju sabiedrību un 
savstarpējo apdrošināšanas kooperatīvo biedrību gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas 
noteikumi “  
Bilance 2002. gada 31. decembrī atspoguļo sabiedrības finansiālo stāvokli šīs dienas beigās. Visi finansu 
pārskatos ietvertie skaitļi ir atspoguļoti latos. 
Naudas plūsmas pārskats sastādīts pēc tiešās metodes. 
Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, Uzņēmuma lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainītas.  
 
(2) Prēmijas  
 
Parakstītās prēmijas dzīvības apdrošināšanā sastāv no gada laikā saņemtajām prēmijām. 
 
Parakstītās prēmijas nedzīvības apdrošināšanā sastāv no gada laikā parakstītajām prēmijām, neatkarīgi vai ir 
iestājies maksājuma termiņš. 
 
(3) Piekritušās atlīdzību prasības 
 
Piekritušās atlīdzību prasības ietver atlīdzības, kas ir attiecināmas uz pārskata periodu. 
  
 
(4) Ieguldījumu ienākumi un izdevumi 
 
Ieguldījumu ienākumi atspoguļo ienākumus, kuri iegūti no sabiedrībai pārskata perioda laikā piederošā 
ieguldījumu portfeļa. Visi ieguldījumu ienākumi un izdevumi tiek atspoguļoti, izmantojot uzkrājumu metodi. 
 
(5) Ieguldījumu rezultātu pārnešana no tehniskā rezultāta uz netehnisko  
 
Ieguldījumu ieņēmumu daļa, kas ietverta dzīvības apdrošināšanas tehniskajā rezultātā ir kopējā ieguldījumu 
ieņēmumu daļa, kas gūta no dzīvības apdrošināšanas operācijām. Tā tiek aprēķināta, reizinot kopējos 
ieguldījumu ieņēmumus ar proporciju, kas noteikta, attiecinot dzīvības apdrošināšanas tehnisko rezervju 
summu pret pašu kapitāla un visu tehnisko rezervju kopsummu perioda beigās. 
 
Uz nedzīvības apdrošināšanas tehnisko rezultātu pārnestā ieguldījumu ieņēmumu daļa tiek aprēķināta, reizinot 
kopējos ieguldījumu ieņēmumus ar proporciju, kas noteikta, attiecinot nedzīvības apdrošināšanas tehnisko 
rezervju summu pret pašu kapitāla un visu tehnisko rezervju kopsummu perioda beigās. 
 
(6) Ieguldījumi 
 
Sabiedrības galvenie ieguldījumi ir depozīti bankās, valsts iekšējā aizņēmuma ilgtermiņa obligācijas, bankas 
obligācijas  un akcijas.  
 
Ieguldījumi akcijās tiek atspoguļoti zemākajā no to iegādes un tirgus vērtības 2002. gada 31. decembrī. 
 
Valsts iekšējā aizņēmuma ilgtermiņa obligācijas un bankas obligācijas ar fiksētu ienākumu tiek uzskaitītas to 
iegādes vērtībā un amortizēto diskontu kopsummā.   
 



 
 

 

 
AAS SEESAM LIFE LATVIA 
2002. GADA PĀRSKATS 
 

  13  

 
ZIŅOJUMS PAR PIELIETOTAJĀM GRĀMATVEDĪBAS METODĒM (turpinājums) 
 
 
(7) Debitori 
 
Debitoros no apdrošināšanas operācijām tiek iekļauti polišu īpašnieku  parādi. Debitoru parādi bilancē tiek 
uzrādīti neto vērtībā, no sākotnējās vērtības atskaitot speciālos uzkrājumus šaubīgiem un bezcerīgiem debitoru 
parādiem. Speciālie uzkrājumi šaubīgiem un bezcerīgiem debitoru parādiem tiek veidoti gadījumos, kad 
sabiedrības vadība uzskata, ka šo speciāli nodalīto debitoru parādu atgūšana ir apšaubāma. 
 
 
(8) Netiešo ienākumu un izdevumu sadalījums starp apdrošināšanas veidiem un funkcijām 
 
Netiešo ienākumu un izdevumu funkcionālais sadalījums un sadalījums pa apdrošināšanas veidiem tiek 
rēķināts, reizinot kopējo izdevumu summu ar koeficientu, ko iegūst, novērtējot katra Sabiedrības darbinieka 
ieguldījumu dažādos apdrošināšanas veidos un funkcijās. 
 
 
(9) 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 
Datorprogrammas:    25% gadā 
 
Peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu pārdošanas tiek atspoguļoti attiecīgā perioda peļņas un zaudējumu 
aprēķinā.  
 
 
(10) Tehniskās rezerves 
 
Dzīvības apdrošināšanas rezerves ir aprēķinātas, izmantojot Sabiedrības vadības apstiprinātas 
aktuārmatemātiskās metodes. Dzīvības apdrošināšanas rezerves sastāda iemaksātās uzkrājumu prēmiju 
summas, no kurām atņem Sabiedrības izdevumus, riska koeficienta ietekmi un pievieno uzkrātos garantētos 
procentus. 
 
Nenopelnīto prēmiju rezerves atspoguļo parakstīto prēmiju daļu nedzīvības apdrošināšanā, kuru riska periods 
attiecas uz turpmākajiem pārskata periodiem.  
 
Atlīdzību rezerve perioda beigās atspoguļo novērtēto apjomu atlīdzībām, kas ir notikušas pirms pārskata 
perioda beigām, bet nav izmaksātas. Atlīdzību rezerve tiek veidota arī par tiešajiem zaudējumu noregulēšanas 
izdevumiem, kas būs nepieciešami, lai noregulētu apdrošināšanas gadījumus, kas ir iestājušies pārskata un 
iepriekšējos periodos.  
 
 
(11) Ārvalstu valūtu pārvērtēšana 
 
Visi monetārie aktīvi un saistības 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. 2002. gada 31. decembrī noteikti sekojoši valūtu kursi: 
 
 31.12.2002 31.12.2001 
 Ls Ls 
   
1 USD 0.594 0.638 
1 EUR 0.610 0.561 
 
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. 
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ZIŅOJUMS PAR PIELIETOTAJĀM GRĀMATVEDĪBAS METODĒM (turpinājums) 
 
 
(12) Naudas plūsmas pārskats 
 
Naudas plūsmas pārskats tiek sagatavots, izmantojot tiešo metodi. Šī pārskata ietvaros, nauda un naudas 
ekvivalenti sastāv no skaidrās naudas un brīvi pieejamiem naudas līdzekļiem bankā. 
 
 
(13) Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem 
 
Uzkrājumu summa tiek noteikta reizinot katra darbinieka pēdējo sešu mēnešu vidējo atalgojumu pārskata 
gadā ar katra darbinieka pārskata gada beigās uzkrāto neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu.  
 
 
(14) Nodokļi 
 
Pārskata gada nodokļu izmaksas ir iekļautas finansu pārskatos pamatojoties uz vadības aprēķiniem saskaņā ar 
Latvijas Republikas nodokļu likumdošanu. 
 
Atliktais nodoklis tiek aprēķināts saskaņā ar saistību metodi attiecībā uz visām pagaidu atšķirībām starp aktīvu 
un saistību vērtībām bilancē un to vērtībām nodokļu aprēķinu mērķiem. Atliktā nodokļa aprēķinos tiek 
izmantotas nodokļu likmes, kuras sagaidāmas periodos, kad attiecīgais aktīvs tiks izmantots vai saistība 
nokārtota, pamatojoties uz bilances datumā noteiktajām nodokļu likmēm. Atliktā nodokļa aprēķina rezultātā 
iegūtā summa, kas būtu jāatspoguļo bilances pasīvā, ir samazināta par iegūto summu, kas būtu 
atspoguļojama bilances aktīvā. Atliktais nodokļa aprēķina neto rezultāts, kas būtu atspoguļojams bilances 
aktīvā, ir iekļauts finansu pārskatos tikai gadījumā, ja tā atgūšana ir droši sagaidāma. 
 
Galvenās pagaidu atšķirības rodas no pamatlīdzekļu nolietojuma, atsevišķu investīciju pārvērtēšanas un 
nodokļu zaudējumiem, kurus var pārnest uz nākamajiem periodiem. 
 
 
Pievienotās vērtības nodoklis 
AAS “Seesam Life Latvia” ir apdrošināšanas kompānija, tāpēc nav pievienotās vērtības nodokļa maksātāja.  
 
Īpašuma nodoklis 
Saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem, sabiedrībai nav jāmaksā īpašuma nodoklis, jo sabiedrībai nepieder 
nekustamais īpašums. 
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PIELIKUMS 
 
1. SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IZDEVUMI PĒC IZDEVUMU VEIDIEM 
 
 2002  2001 
 Ls  Ls 
    
Algas personālam 113,078  104,350 
Sociālās apdrošināšanas izdevumi 33,522  24,190 
Citi personāla izdevumi 6,534  5,409 
Biroja telpu īres un uzturēšanas izdevumi 29,321  29,755 
Vadības administrācijas izdevumi 119  3,242 
Mācību izdevumi 9,507  10,944 
Prezentāciju izdevumi 2,966  4,397 
Darījumu braucienu izdevumi 4,194  5,186 
Reklāmas izdevumi 33,412  15,412 
Transporta izdevumi 3,333  3,913 
Pasta un telefona izdevumi 11,245  9,377 
Biroja apgādes izdevumi  14,191  11,202 
Informācijas sistēmas uzturēšana 6,882  6,745 
Apdrošināšanas izdevumi 1,581  1,740 
Juridisko pakalpojumu izdevumi 10,254  5,875 
Laikraksti un grāmatas 337  224 
Bankas izdevumi 1,139  716 
Revīzijas izdevumi 4,065  3,162 
Medicīnas riska novērtēšana 77  251 
Atskaitījumi no apdrošināšanas prēmijām  5,014  1,419 
Pamatlīdzekļu norakstīšana 247  351 
Pamatlīdzekļu nolietojums 32,820  14,837 
    
Kopā izdevumi 323,838  262,697 
    
Komisijas brokeriem 100,223  37,674 
Pārapdrošināšanas komisijas (11,647)  (3,788) 
Kopā darbības izdevumi 412,414  296,583 

 
Pārskata gada beigās sabiedrībai bija 13 darbinieku un 33 aģentu.  
 
2. SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IZDEVUMU FUNKCIONĀLAIS SADALĪJUMS 
 
Klientu piesaistīšanas izdevumi  100,223  37,674 
Administrācijas izdevumi 314,123  249,562 
Investīciju pārvaldīšanas izdevumi 9,715  13,135 
Pārapdrošināšanas komisijas (11,647)  (3,788) 
Kopā izdevumi 412,414  296,583 
 
3. IEGULDĪJUMU IENĀKUMI 
 
Procenti no banku kontiem  779  481 
Procenti no depozītiem 35,223  78,020 
Procenti no valsts iekšējā aizņēmuma obligācijām 43,789  16,984 
 79,791   95,485  
 
4. IEGULDĪJUMU IZDEVUMI 
 
    
Zaudējumi no ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas 22,223  14,691 

 
5. CITI IEŅĒMUMI 
    
Ienākumi no apdrošināšanas starpniecības 3,098  1,640 
Neto ieņēmumi no valūtas kursa svārstībām -  50,445 
 3,098  52,085 
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PIELIKUMS (turpinājums) 
 
6.  CITI IZDEVUMI 
    
Neto zaudējumi no valūtas kursa svārstībām (26,612)  - 
 (26,612)  - 

 
 
7. PAMATLĪDZEKĻI 
 

 Datori un 
iekārtas 

 

Transporta 
līdzekļi 

Biroja 
aprīkojums 

Dator- 
programmas 

Mākslas 
priekšmeti 

Kopā 
 

 Ls Ls Ls Ls Ls Ls 
Sākotnējā vērtība       
2001. gada 31. decembrī 20,948 11,609 21,711 83,313 400   137,981 
Iegādāts 5,415 - 4,416 63,080 - 72,911     
Norakstīts (275) - (203) - - (478) 
2002. gada 31. decembrī 26,088 11,609 25,924 146,393 400   210,414 
       
Uzkrātais nolietojums       
2001. gada 31. decembrī 8,356 5,215 5,965 5,897 - 25,433 
Pārskata gadā aprēķināts 6,006 1,598 4,325 20,892 - 32,821 
Par norakstīto (188) - (44) - - (232) 
2002. gada 31. decembrī 14,174 6,813 10,246 26,789 - 58,022 
       
Atlikusī bilances vērtība 
2001. gada 31. decembrī 12,592 6,394 15,746 77,416 

 
400 112,548 

       
Atlikusī bilances vērtība 
2002. gada 31. decembrī 11,914 4,796 15,678 119,604 

 
400 152,392 

 
 
8. NAUDA BANKĀ UN KASĒ 
 
 31.12.2002   31.12.2001  
 Ls  Ls 
    
Nauda kasē  1,415  2,259 
Norēķinu konti bankās 90,986  41,077 
 92,401  43,336 
 
9. PARAKSTĪTAIS UN APMAKSĀTAIS PAMATKAPITĀLS 
 
          2002 
     Skaits  Ls 
        
Parastās akcijas ar nominālvērtību Ls 5     370,000  1,850,000 
 
10. NODOKĻI 
 
 2002  2001 
 Ls  Ls 
Pārskata gadā aprēķinātais un samaksātais  
iedzīvotāju ienākuma nodoklis 30,640 

 
23,817 

Pārskata gadā aprēķinātie un samaksātie 
sociālās apdrošināšanas maksājumi 45,168 

 
31,610 

 75,808  55,427 
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PIELIKUMS (turpinājums) 
 
10. (a) Uzņēmumu ienākuma nodoklis 
 
Uzkrātie zaudējumi uzņēmumu ienākuma nodokļa mērķiem 2002. gada 31. decembrī sastāda Ls 517 358. 
Saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu nodokļu mērķiem aprēķinātie zaudējumi var tikt segti 
hronoloģiskā secībā no nākamo piecu gadu apliekamā ienākuma: 
 
 Zaudējumu 

vērtība 
Beigu  

termiņš 
 Ls  
2001. gada zaudējumi uzņēmumu ienākuma nodokļa mērķiem 184 657 2006 
2002. gada zaudējumi uzņēmumu ienākuma nodokļa mērķiem 332 701 2007 
 517 358  
 
Neatzītais atliktā nodokļa aktīvs 2002. gada 31. decembrī sastādīja Ls  80 938. Tas netika atzīts Uzņēmuma 
bilancē saskaņa ar pielikuma “Ziņojums par pielietotajām grāmatvedības metodēm” “14.” sadaļā aprakstīto 
politiku. 
 
 
11. CITI KREDITORI 
 
 31.12.2002   31.12.2001  
 Ls  Ls 
    
Komisijas brokeriem 4,859  1,515 
Apdrošināšanas nodoklis 1,748  696 
Uzkrātie izdevumi 7,003  13,467 
Citas apdrošināšanas kompānijas 13,743  4,656 
 27,353  20,334 
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REVIDENTU ZIŅOJUMS 
 
“SEESAM LIFE LATVIA” AAS akcionāriem 
 
Mēs esam veikuši “SEESAM LIFE LATVIA” AAS 2002. gada finansu pārskatu, kas atspoguļoti no 5. līdz 
17. lappusei, revīziju. Revidētie finansu pārskati ietver bilanci 2002. gada 31. decembrī, 2002. gada peļņas 
vai zaudējumu aprēķinu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu, naudas plūsmas pārskatu un pielikumu. Par šiem 
finansu pārskatiem ir atbildīga Uzņēmuma vadība. Mēs esam atbildīgi par atzinuma sniegšanu par šiem 
finansu pārskatiem, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju. 
 
Mēs veicām revīziju atbilstoši Starptautiskās Grāmatvežu federācijas izdotajiem 
Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums ir jāplāno un jāveic 
revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību, ka finansu pārskati nesatur būtiskas 
neatbilstības. Revīzija ietver finansu pārskatos norādīto summu un skaidrojumu 
pamatojuma pārbaudi izlases veidā. Revīzija ietver arī pielietoto grāmatvedības principu un 
nozīmīgu Uzņēmuma vadības izdarīto pieņēmumu, kā arī kopējo finansu pārskatu izklāsta 
formas izvērtējumu. Mēs uzskatām, ka mūsu veiktā revīzija dod pietiekamu pamatojumu 
mūsu atzinumam. 
 
Mūsuprāt, “SEESAM LIFE LATVIA” AAS 2002. gada finansu pārskati sniedz patiesu un skaidru priekšstatu 
par Uzņēmuma finansiālo stāvokli 2002. gada 31. decembrī, tā darbības rezultātiem  un naudas plūsmu 
pārskata gadā saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likums” un 
Finansu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem “Apdrošināšanas akciju sabiedrību un savstarpējo 
apdrošināšanas kooperatīvo biedrību gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas noteikumi”. 
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