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GADA PĀRSKATS 
 
1. Sabiedrības finansiālā stāvokļa, rezultātu un attīstības pārskats 
 
Svarīgākie notikumi 2017. gadā 
Sabiedrības pamatkapitāls 2017. gada 31. decembrī un 2016. gada 31. decembrī sastāvēja no 6 402 217 
parastajām vārda akcijām ar katras akcijas nominālvērtību EUR 7,37.  
 
99,97% no Sabiedrības pamatkapitāla pieder akcionāram Gjensidige Forsikring ASA, identifikācijas numurs 
(kods) 995568217, juridiskā adrese Schweigaards gate 21, 0191 Oslo, 0301 Oslo, Norvēģija (turpmāk tekstā 
— „Gjensidige Forsikring ASA” vai „Akcionārs”), un 0,03% no pamatkapitāla — mazākuma akcionāram, kas 
ir privātpersona. 
  
Akcionārs   Akciju skaits, gb. 
Gjensidige Forsikring ASA 6 400 091 
Privātpersona 2 126 
Kopā� 6 402 217 
 
Nedzīvības apdrošināšanas tirgus Baltijā pieauga par 17,5% (novērtēts pēc 2017. gada 4 ceturkšņiem 
salīdzinājumā ar to pašu period 2016. gadā). Sabiedrības tirgus daļa Baltijas valstīs sastāda 9,4%. 
 
Galvenie sasniegumi 2017. gadā: 

 Sākot ar 3. ceturksni darbība notiek ar peļņu un ir sasniegts peļņas slieksnis. Tas apliecina, ka mūsu 
veiktās darbības rentabilitātes uzlabošanai sāk dot rezultātus; 

 Uzlabots izdevumu koeficients, pateicoties Baltijas mēroga IT sistēmu un struktūrvienību 
optimizācijai, štatu samazināšanai un komisijas maksu pārskatīšanai; 

 Uzlabots regulāro zaudējumu koeficients, pateicoties cenu palielinājumam; 
 Iniciatīva uzticēt lielāku atbildību klientu apkalpošanas speciālistiem ir uzlabojusi reakcijas laiku;  
 Uzlaboti analītiskie rīki; 
 Uzlabota kompetence un efektivitāte salīdzinājumā 2016. gadu; 
 Ieguldījumi darbinieku iesaistīšanā, apmācībā un attīstībā; 
 Uzlabota orientācija uz klientu, pateicoties Gjensidige pieredzes radīšanas programmai. 
 

2017. gada 31. decembrī Sabiedrība nodarbināja 922 darbiniekus (250 no tiem ārvalstu filiālēs), savukārt 
2016. gada 31. decembrī — 1 032 darbiniekus (266 ārvalstu filiālēs). 
 
Galvenie risku veidi 
 
Galvenie risku veidi saistībā ar Sabiedrības darbību 2017. gadā bija šādi: 

 Apdrošināšanas risks (zaudējumu koeficients, tehnisko rezervju nepietiekamība); 

 Ieguldījumu risks (ieguldījumu vērtības samazināšanās risks, cenu risks, procentu likmju risks); 

 Kredītrisks (finanšu instrumentu emitentu saistību neizpilde, pārapdrošinātāju saistību neizpilde, citu 
sadarbības partneru saistību neizpilde, kavēti maksājumi); 

 Tirgus risks (cenu svārstīgums, portfeļa diversifikācija, valūtas konvertācijas risks); 

 Likviditātes risks (steidzama vajadzība pēc skaidras naudas); 

 Darbības risks (neatbilstošas procedūras, prakse vai nespēja izpildīt noteikumus, cilvēciskās kļūdas 
faktors, vadības risks, tarifu nepietiekamība, nevērība). 
 

Sabiedrības valde: 
 
Kaare Steinar Østgaard Valdes priekšēdētājs 
Monica Cecilie Torp Valdes locekle 
Sigurd Austin Valdes loceklis 
Hans Georg Wettre Hanevold Valdes loceklis 
Aysegul Cin Valdes loceklis 
Mats Christian Gottschalk Valdes loceklis 
Marius Kongsgården Valdes loceklis 
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2. Finanšu un nefinanšu darbības analīze, ar vides aizsardzības un personāla jautājumiem saistītā 
informācija 

Pārdošana 
Sabiedrības bruto parakstītās prēmijas apdrošināšanas darbībām 2017. gadā sasniedza EUR 115 104 tūkst. 
Salīdzinot ar 2016. gada rezultātu, bruto parakstīto prēmiju apjoms palielinājās par 52,19% (salīdzinot 
juridiskās personas). 
2017. gadā Sabiedrība noslēdza 1 663 tūkst. apdrošināšanas līgumu (1 238 tūkst. līgumu 2016. gadā). 
2017. gadā līgumu skaits pieauga par 34,33%. Spēkā esošo līgumu skaits 2017 gada beigās samazinājās 
par 4,3% līdz 910 tūkst. salīdzinājumā ar 2016. gadu. 

 
Bruto parakstīto prēmiju rezultāts pa apdrošināšanas veidiem bija šāds (EUR tūkst.): 

Apdrošināšanas veids 
2017 ADB 
„Gjensidig
e” Lietuva 

2017 ADB 
„Gjensidige
” filiāles 

2016 ADB 
„Gjensidig
e” Lietuva 

2016 ADB 
„Gjensidig
e” filiāles* 

Izmaiņas 

Sauszemes transportlīdzekļu 
īpašnieku civiltiesiskās atbildības 
obligātā apdrošināšana 27 691  16 681   24 211   2 251  67,68% 

Īpašuma apdrošināšana 12 485  7 492   14 722   1 272  24,90% 
Sauszemes transporta (izņemot 
dzelzceļa transporta) 
apdrošināšana 10 937  10 645   12 777   1 718  48,89% 
Nelaimes gadījumu un medicīnisko 
izdevumu apdrošināšana 11 870  7 855   9 213    305  69,74% 

Civiltiesiskā apdrošināšana 3 804  1 096   3 096    212  48,13% 

Galvojumu apdrošināšana 911   763   1 156    91  34,24% 

Palīdzība 972   100   3 108    92  -2,37% 
Finansiālo zaudējumu 
apdrošināšana 657   309    659    51  36,25% 

Tranzītpreču apdrošināšana 477   144    504    19  18,74% 

Citi apdrošināšanas veidi 157   58    134    44  21,47% 

Kopā� 69 961  45 143   69 580   6 055  52,19% 
Latvijas un Igaunijas filiāles tika pievienotas ADB „Gjensidige”, sākot ar 2016. gada 31. oktobri. Šī iemesla 
dēļ ADB „Gjensidige” filiāļu rezultāti atspoguļo tikai 2 mēnešu bruto parakstītās prēmijas. 

 
Pārapdrošināšana 
Pārapdrošināšanas daļa parakstītajās prēmijās ir 3,26%. 

 
Atlīdzību regulēšanas izdevumi 
Atlīdzību regulēšanas izdevumi 2017. gadā sasniedza EUR 79 702 tūkst., proti, palielinājās par 58,69% 
salīdzinājumā ar atlīdzību regulēšanas izdevumiem 2016. gadā (EUR 50 225 tūkst.). 
2017. gadā kopējais pieteikto atlīdzību skaits palielinājās no 185 180 līdz 596 085. Apdrošināšanas atlīdzību 
skaits 2017. gadā palielinājās no 246 233 līdz 601 293. 

 
Darbības izdevumi 
2017. gadā Sabiedrības darbības izdevumu koeficients samazinājās par 9,0 procentu punktiem līdz 34,42% 
salīdzinājumā ar 2016. gadu (2016. gadā — 43,42%). Neto darbības izdevumu, ieskaitot pārapdrošināšanas 
komisijas naudu, kopējā summa 2017. gadā bija EUR 39 612 tūkst. Darbības izdevumi bez 
pārapdrošināšanas komisijas naudas 2017. gadā bija EUR 40 039 tūkst., jeb par 37,52% vairāk nekā 
2016. gadā. 
 
Ieguldījumu darbības 
Neto peļņa no finanšu ieguldījumiem 2017. gadā sasniedza EUR 2 101 tūkst. 

 
Finanšu rezultāts 
Sabiedrības darbības finanšu rezultāts 2017. gadā bija negatīvs — tā noslēdza gadu ar zaudējumiem EUR 
786 tūkst. apmērā. 
 
Zaudējumu koeficienti 
2017. gadā Sabiedrības apdrošināšanas darbības neto zaudējumu koeficients bija vienāds ar 69,26%, proti, 
tas samazinājās par 8,85 procentu punktiem salīdzinājumā ar 2016. gadu. 
Sabiedrības faktiskais kombinētais koeficients 2017. gada beigās bija 103,7%.  
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Ar vides aizsardzības un personāla jautājumiem saistītā informācija 
 
3. Atsauces un papildu paskaidrojumi par gada finanšu pārskatos sniegtajiem datiem 
Šajā pārskatā nav sniegti papildu paskaidrojumi. Visa papildu informācija saistībā ar gada finanšu pārskatu 
apkopošanu ir sniegta finanšu pārskatu paskaidrojošās piezīmēs. 
 
4. Informācija par meitassabiedrībām un saistītajiem uzņēmumiem 
2017. gadā Sabiedrības kontrolē nebija meitassabiedrību un saistīto uzņēmumu. 
 
5. Informācija par iegādātajām vai nodotajām pašu akcijām 
2017. gadā Sabiedrība neiegādājās un nenodeva nevienu no savām akcijām. 
 
6. Informācija par iegādātajām vai nodotajām citu uzņēmumu akcijām 
2017. gadā Sabiedrība neiegādājās un nenodeva citu uzņēmumu akciju portfeli, kas pārsniegtu 10% no 
pamatkapitāla. 
 
7. Informācija par Sabiedrības filiālēm 
2017. gada 31. decembrī Sabiedrībai bija 2 ārvalstu filiāles — Latvijā (11 pārstāvniecības) un Igaunijā, kā arī 
2 reģionālās pārstāvniecības un 17 pārdošanas struktūrvienības Lietuvā (2016. gada 31. decembrī — 2 
ārvalstu filiāles, 3 reģionālās pārstāvniecības un 20 pārdošanas struktūrvienības). Sabiedrības administrācija 
atrodas Žalgirio g. 90, Viļņā.  
 
8. Sabiedrības svarīgākie notikumi pēc 2017. finanšu gada beigām 
Laika posmā no 2017. gada 31. decembra līdz finanšu pārskatu sagatavošanas datumam Sabiedrībā nav 
bijuši nekādi notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt finanšu pārskatus. 
 
9. Sabiedrības galvenie mērķi 2018. gadam 
Rentabla attīstība un nepārtraukta klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošana. 
 
Sabiedrība galveno uzmanību velta darbinieku apmācībai un kompetenču pilnveidošanai. Cieši 
sadarbojoties ar mātessabiedrības Gjensidige Forsikring ASA speciālistiem, kā arī ar citām Lietuvas un 
ārvalstu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas kompānijām, Sabiedrība spēj nodrošināt augstas kvalitātes 
apdrošināšanas produktus un pakalpojumus. 
 
 
Vārds, uzvārds Amats Paraksts Datums 
 
 
Marius Jundulas Ģenerāldirektors  23.03.2018. 
 
  



 

10 

 

 
VISAPTVEROŠO IENĀKUMU PĀRSKATS 
 
Par gadu, kas noslēdzās 31. decembrī: 

EUR‘000 
Piezī
me 

2017 2016 

   
(koriģēts, 

21. piezīme) 

Nopelnītās prēmijas 13 115 082 64 301 
Bruto parakstītās prēmijas  115 104 75 634 
Pārapdrošinātāja daļa parakstītajās prēmijās  (3 758) (2 694) 
Izmaiņas bruto nenopelnīto prēmiju tehniskajās 
rezervēs  3 887 (8 024) 
Izmaiņas nenopelnīto prēmiju tehniskajās 
rezervēs, pārapdrošinātāja daļa  (151) (615) 
    

Piekritušās atlīdzību prasības, neto 13 (79 702) (50 225) 
Izmaksātās atlīdzības  (78 382) (46 366) 
Atlīdzību regulēšanas izdevumi 14 (9 967) (5 855) 
Atgūto zaudējumu summas  5 512 3 040 
Pārapdrošinātāja daļa atlīdzībās  1 077 2 184 
Izmaiņas atlīdzību tehniskajās rezervēs  (132) 987 
Izmaiņas atlīdzību tehniskajās rezervēs, 
pārapdrošinātāja daļa 

 2 190 (4 215) 

    

Izmaiņas neparedzētā riska tehniskajās 
rezervēs  1 308 (1 258) 
    

Neto darbības izdevumi  (39 612) (27 921) 
Klientu piesaistīšanas izdevumi 16 (26 364) (22 719) 
Izmaiņas atliktajos klientu piesaistīšanas 
izdevumos 16 (1 969) 1 774 
Administrācijas izdevumi 17 (11 706) (7 142) 
Pārapdrošināšanas komisijas nauda un 
līdzdalība peļņā 

13 
427 166 

    
Ieguldījumu pārvaldīšanas izdevumi   (154) (120) 
Neto procentu ienākumi  1 529 1 208 
Neto peļņa/zaudējumi no finanšu aktīviem un 
finanšu saistībām patiesajā vērtībā ar 
atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā  

574 (476) 

Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums 
(samazinājums)  

(147) (527) 

Ienākumi no īpašuma pārdošanas  299 72 
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezultāts  (20) (65) 
Pārējie ienākumi 18 1 078 425 
Citi izdevumi 18 (107) (150) 
Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa 
aprēķināšanas  128 (14 736) 
Ienākuma nodoklis 19 (914) (224) 
Pārskata gada peļņa / (zaudējumi)  (786) (14 960) 
Pārējie visaptverošie ienākumi pārskata 
gadā    
Visaptverošie ienākumi pārskata gadā kopā  (786) (14 960) 

 
 
 

Marius Jundulas  Jolanta Motukaitė   Jurgis Navikas 
Ģenerāldirektors  Galvenā grāmatvede  Galvenais aktuārs 

2018. gada 23. martā 
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PĀRSKATS PAR FINANŠU STĀVOKLI 
 
uz 31. decembri: 
 
AKTĪVI EUR’000 Piezī

me 2017 2016 
  

 
(koriģēts, 

21. piezīme) 

    
Pamatlīdzekļi   1 780 2 457 
Nemateriālie ieguldījumi  4 139 4 397 

Nefinanšu aktīvi kopā 1 5 919 6 854 
    
Patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi ar 
atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā 

2 69 969 58 568 

Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi 3 39 973 40 607 

Finanšu ieguldījumi kopā  109 942 99 175 
    
Termiņnoguldījumi kredītiestādēs 4 59 15 185 
Debitori no tiešās apdrošināšanas operācijām – 
apdrošinājuma ņēmēji un starpnieki 

5 15 039 17 615 

Debitori no pārapdrošināšanas operācijām 5 256 163 
Pārējie debitori 5 1 836 1 633 

Kredīti un debitoru parādi kopā  17 190 34 596 
    
Atliktie klientu piesaistīšanas izdevumi  6 650 8 619 
Pārējās nākamo periodu izmaksas un uzkrātie 
ieņēmumi  3 637 3 286 

Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi 
kopā 7 10 287 11 905 
    
Atliktā nodokļa aktīvs 19 400 1 314 
Uzņēmumu ienākuma nodokļa aktīvs  485 584 
Avansa maksājumi  129 219 
    
Pārapdrošinātāja daļa nenopelnīto prēmiju 
tehniskajās rezervēs 

9 361 511 

Pārapdrošinātāja daļa atlikto apdrošināšanas 
atlīdzību prasību tehniskajās rezervēs 

9 12 500 10 309 

Pārapdrošināšanas aktīvi kopā  12 861 10 820 
    

Nauda un tās ekvivalenti 6 11 958 11 392 

KOPĀ AKTĪVI  169 171 176 859 
 
 
 
 
 
 
 

Marius Jundulas  Jolanta Motukaitė   Jurgis Navikas 
Ģenerāldirektors  Galvenā grāmatvede  Galvenais aktuārs 
 
piektdiena, 2018. gada 23. martā 
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PĀRSKATS PAR FINANŠU STĀVOKLI 
 
uz 31. decembri: 
 
SAISTĪBAS UN KAPITĀLS EUR’000 Piezī

me 2017 2016 
 

  
(koriģēts, 

21. piezīme) 

    
Pašu kapitāls    
Pamatkapitāls 8 47 184 47 184 
Akciju emisijas uzcenojums 8 12 454 12 454 
Pārvērtēšanas rezerves 8 63 69 
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai zaudējumi  (16 942) (1 988) 
Pārskata gada peļņa / (zaudējumi)  (786) (14 960) 

Pašu kapitāls kopā  41 973 42 759 
    
    
Saistības    
Apdrošināšanas saistības 

   
Nenopelnīto prēmiju tehniskās rezerves  48 616 52 503 
Atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību 
tehniskās rezerves  57 658 57 525 
Neparedzētā riska tehniskās rezerves  4 039 5 347 

Apdrošināšanas saistības kopā 9 110 313 115 375 
    
Kreditori    
Kreditori no tiešās apdrošināšanas 
operācijām    
Apdrošinājuma ņēmēji  1 553 1 935 
Starpnieki  147 512 
Pārējās saistības 10 8 645 5 274 
Kreditori no pārapdrošināšanas operācijām  206 499 
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas 10 590 641 
Pārējie kreditori 10 602 1 141 

Kreditori kopā  11 743 10 002 
    
Uzkrājumi 11 491 1 643 
Uzkrātie izdevumi un nākamo periodu 
ienākumi 12 4 651 7 080 

    

Saistības kopā  127 198 134 100 

SAISTĪBAS UN KAPITĀLS KOPĀ  169 171 176 859 

 
 
 
 
 
 
 
 

Marius Jundulas  Jolanta Motukaitė   Jurgis Navikas 
Ģenerāldirektors  Galvenā grāmatvede  Galvenais aktuārs 
2018. gada 23. martā 
  



 
 

13 
 

 
PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS  
 
Par gadu, kas noslēdzās 31. decembrī: 
 
 
 
 
EUR’000 Pamatkapi

tāls 
Akciju 

emisijas 
uzcenoju

ms 

Pārvērtēš
anas 

rezerves 

Nesadalīta 
peļņa 

Kopā� 

Atlikums 2015. gada 31. decembrī 13 001 12 454 75 (5 124) 20 406 

Uzņēmējdarbības apvienošana 
(25. piezīme) 

- - - 3 130 3 130 

Visaptverošie ienākumi pārskata gadā 
(koriģēts, 21. piezīme) 

- - - (14 960)  (14 960)  

Pārvērtēto aktīvu amortizācija - - (6)  6 - 
Pamatkapitāla palielināšana (8. piezīme) 34 183    34 183 
Atlikums 2016. gada 31. decembrī 
(koriģēts, 21. piezīme) 

47 184 12 454 69 (16 948) 42 759 

Visaptverošie ienākumi pārskata gadā - - - (786) (786) 
Pārvērtēto aktīvu amortizācija - - (6)   6 - 
Atlikums 2017. gada 31. decembrī 47 184 12 454 63 (17 728)  41 973 

 
 
 
 
 

Marius Jundulas  Jolanta Motukaitė   Jurgis Navikas 
Ģenerāldirektors 
 

 Galvenā grāmatvede  Galvenais aktuārs 

2018. gada 23. martā 
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NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS 
 
Par gadu, kas noslēdzās 31. decembrī: 
 
EUR’000 2017 2016 
 

 
(koriģēts, 

21. piezīme) 

   
Naudas plūsma no pamatdarbības   

Tiešajā apdrošināšanā saņemtās prēmijas 120 600 70 144 
Tiešajā apdrošināšanā izmaksātās apdrošināšanas 
atlīdzības (75 036) (42 391) 
Saņemtā nauda par nodoto pārapdrošināšanu 403 - 
Samaksātā nauda par nodoto pārapdrošināšanu (3 322) (2 587) 
Maksājumi darbiniekiem (11 793) (6 643) 
Maksājumi starpniekiem (10 176) (9 647) 
Samaksātais ienākuma nodoklis (9 378) (6 659) 
Pārējā samaksātā nauda (21 928) (11 485) 
Pārējā saņemtā nauda 5 891 5 079 

Neto naudas plūsma no pamatdarbības (4 739) (4 189) 
   
Naudas plūsma no ieguldīšanas darbības   

Ieguldījumu iegāde:   
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu 
ienākumu (37 767) (53 377) 
Termiņnoguldījumi kredītiestādēs - (300) 

Ieguldījumu iegāde kopā: (37 767)  (53 677) 
   
Ieguldījumu pārdošana:   

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu 
ienākumu - - 
Termiņnoguldījumi kredītiestādēs 32 26 

Ieguldījumu pārdošana kopā: 32 26 
   
Materiālo aktīvu iegāde  (826) - 
   
Ienākumi no ieguldījumiem:   

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu 
ienākumu 28 964 39 042 
Termiņnoguldījumi kredītiestādēs 15 100 11 540 

Ienākumi no ieguldījumiem kopā: 44 064 50 582 
   
 Uzņēmējdarbības apvienošana (25. piezīme) - 5 527 
Ieguldījumu pārvaldīšanas izdevumi un komisijas naudas 
maksājumi 

(154) (120) 

Neto naudas plūsmas no ieguldīšanas darbības 5 349 2 338 
   
Finansēšanas darbības   

Samaksātie nodokļi no finansēšanas darbības ienākuma (44) - 
Saņemtās naudas summas no finansēšanas darbības 
(8. piezīme) - 9 950 

Neto finansēšanas darbības naudas plūsma (44) 9 950 
   
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums/ 
(samazinājums)  566 8 099 
   
Valūtas kursu izmaiņu ietekme uz naudu un tās ekvivalentiem 
(+/–)  - 4 
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Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā 11 392 3 289 
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās 11 958 11 392 

 
 

Marius Jundulas  Jolanta Motukaitė   Jurgis Navikas 
Ģenerāldirektors  Galvenā grāmatvede  Galvenais aktuārs 

2018. gada 23. martā 
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PASKAIDROJOŠĀS PIEZĪMES 

I. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 
 
Vispārīga informācija 
ADB „Gjensidige” (turpmāk tekstā — „Sabiedrība”) tika reģistrēta Lietuvas Republikas Uzņēmumu reģistrā 
2004. gada 2. novembrī. Sabiedrības reģistrācijas apliecības numurs ir 019084. 
 
2016. gada 1. martā nosaukums UAB „DK PZU Lietuva” tika nomainīts uz ADB „Gjensidige”.  
 
Sabiedrība sniedz nedzīvības apdrošināšanas pakalpojumus. Apdrošināšanas darbības licences 
Nr. 000021. 
 
Sabiedrības parakstītais pamatkapitāls 2017. gada 31. decembrī sastāvēja no 6 402 217 parastajām vārda 
akcijām ar katras akcijas nominālvērtību EUR 7,37, kā arī 2016. gada 31. decembrī Sabiedrības 
pamatkapitālu veidoja 6 402 217 parastās vārda akcijas ar katras akcijas nominālvērtību EUR 7,37. 
 
99,97% no Sabiedrības pamatkapitāla pieder akcionāram Gjensidige Forsikring ASA, identifikācijas numurs 
(kods) 995568217, juridiskā adrese Schweigaards gate 21, 0191 Oslo, 0301 Oslo, Norvēģija (turpmāk tekstā 
— „Gjensidige Forsikring ASA” vai „Akcionārs”), un 0,03% no pamatkapitāla — mazākuma akcionāram, kas 
ir privātpersona. 
  

Akcionārs 
Akciju skaits, 
gb. 

Gjensidige Forsikring ASA 6 400 091 
Privātpersona 2 126 
Kopā� 6 402 217 
 
2017. gada 31. decembrī Gjensidige Forsikring ASA grupai Baltijas valstīs piederēja šādas sabiedrības: 

- ADB „Gjensidige” ar filiālēm Latvijā un Igaunijā. 
 
2016. gada 27. jūnijā tika pieņemts lēmums par AAS „Gjensidige Baltic” reorganizāciju un tika sagatavoti 
ADB „Gjensidige” un AAS „Gjensidige Baltic” reorganizācijas noteikumi. 
 
2016. gada 31. oktobrī tika pabeigta ADB „Gjensidige” un AAS „Gjensidige Baltic” juridiskā apvienošana.  
 
ADB „Gjensidige” un AAS „Gjensidige Baltic” tika reorganizētas apvienošanās ceļā. AAS „Gjensidige Baltic” 
tika pievienota ADB „Gjensidige” un pēc reorganizācijas pārtrauca savu darbību. 
 
ADB „Gjensidige” administrācija atrodas Lietuvā. 
 
Visi AAS „Gjensidige Baltic” aktīvi, tiesības un saistības tika nodoti ADB „Gjensidige”.  
 
Sabiedrības darbinieki 
2017. gada 31. decembrī Sabiedrība nodarbināja 922 darbiniekus (2016. gada 31. decembrī – 1 032 
darbiniekus). 
 
Valsts        31.12.2017.        31.12.2016. 
Lietuva� 672 766 
Latvija 209 219 
Igaunija 41 47 
Kopā� 922 1 032 
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Sabiedrības darbības 
Sabiedrībai ir izsniegta licence veikt šādas apdrošināšanas darbības vai atsevišķu risku brīvprātīgo 
apdrošināšanu: 

• sauszemes transporta (izņemot dzelzceļa transporta) apdrošināšana; 

• sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana; 

• gaisa kuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana; 

• Kuģu (jūras un iekšējo ūdeņu) īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana; 

• Nelaimes gadījumu apdrošināšana; 

• Gaisa kuģu apdrošināšana; 

• Kravu apdrošināšana; 

• Īpašuma apdrošināšana pret citiem riskiem; 

• Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana; 

• Kritisko slimību apdrošināšana; 

• Kuģu (jūras un iekšējo ūdeņu) apdrošināšana; 

• Īpašuma apdrošināšana pret ugunsgrēka un dabas stihiju postījumiem; 

• Galvojumu apdrošināšana; 

• Finansiālo zaudējumu apdrošināšana; 

• Palīdzības apdrošināšana; 

• Dzelzceļa transporta apdrošināšana. 
Sabiedrības licence apdrošināšanas darbības veikšanai ļauj nodrošināt šādus obligātās apdrošināšanas 
veidus: 

• sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana; 

• būvprojektētāju civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana; 

• būvuzņēmēju civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana; 

• biomedicīnas pētījumu galveno pētnieku un darbuzņēmēju civiltiesiskās atbildības obligātā 
apdrošināšana; 

• dzelzceļa uzņēmumu (pārvadātāju) un uzņēmumu, kas izmanto publiskās lietošanas dzelzceļa 
infrastruktūru, civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana; 

• veselības aprūpes iestāžu civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana pret iespējamo 
kaitējumu, kas var tikt nodarīts pacienta veselībai; 

• maksātnespējas administratoru profesionālās atbildības apdrošināšana, veicot uzņēmumu 
maksātnespējas procedūras; 

• ceļojumu pakalpojumu sniedzēju saistību izpildes garantiju apdrošināšana. 
 

Informācija par Sabiedrības filiālēm un pārstāvniecībām  
2017. gada 31. decembrī Sabiedrībai bija 2 ārvalstu filiāles — Latvijā (11 pārstāvniecības) un Igaunijā, kā arī 
2 reģionālās pārstāvniecības un 17 pārdošanas struktūrvienības Lietuvā (2016. gada 31. decembrī — 2 
ārvalstu filiāles, 3 reģionālās pārstāvniecības un 20 pārdošanas struktūrvienības). Sabiedrības administrācija 
atrodas Žalgirio g. 90, Viļņā. 
 
Informācija par Sabiedrības meitassabiedrībām un saistītajiem uzņēmumiem 
2017. gada 31. decembrī un 2016. gadā 31. decembrī Sabiedrībai nebija meitassabiedrību un saistīto 
uzņēmumu. 
 
Finanšu gads 
Sabiedrības finanšu gads sākas 1. janvārī un beidzas 31. decembrī. 
 

II. SVARĪGĀKĀS GRĀMATVEDĪBAS POLITIKAS 
 
Finanšu pārskatu sagatavošanas pamats  
 
Atbilstības paziņojums 
Sabiedrības finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem 
finanšu pārskatu standartiem (SFPS). Finanšu pārskati ir sagatavoti pēc aktīvu un pasīvu sākotnējo izmaksu 
principa, izņemot turpmāk sniegtos posteņus, kuri ir uzrādīti patiesajā vērtībā: patiesajā vērtībā novērtētie 
finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā un ēkas, kas ir uzrādītas pārvērtētajā vērtībā, 
kuru veido to patiesā vērtība vērtēšanas datumā, atskaitot uzkrāto nolietojumu. 
Iepriekšējā gada finanšu pārskatu korekcijas saskaņā ar 8. SGS ir veiktas retrospektīvi (21. piezīme). 
Finanšu pārskati ir sagatavoti, pieņemot, ka Sabiedrība turpinās savu darbību arī paredzamā nākotnē.  
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Funkcionālā un finanšu pārskatu valūta 
Sabiedrības finanšu pārskatos iekļautās summas ir uzrādītas tūkstošos eiro (EUR), kas ir Sabiedrības 
funkcionālā valūta.  
  
Jauni standarti un interpretācijas, atlikuma summu pārklasifikācija finanšu pārskatos 
 
Esošo standartu jaunu grozījumu sākotnējā piemērošana pašreizējam pārskata periodam 
 
Pašreizējam pārskata periodam ir piemērojami šādi Starptautiskās grāmatvedības standartu padomes 
(IASB) izdotie un Eiropas Savienības (ES) pieņemtie grozījumi esošajos standartos un jauna interpretācija: 
 

 Grozījumi 7. SGS „Naudas plūsmas pārskati” — Informācijas atklāšanas iniciatīva — ES 
pieņēma 2017. gada 6. novembrī (piemērojami gada pārskata periodiem, kas sākas 2017. gada 
1. janvārī vai vēlāk); 
 
Grozījumi 12. SGS „Ienākuma nodokļi” — Atliktā nodokļa aktīvu atzīšana par nerealizētiem 
zaudējumiem — ES pieņēma 2017. gada 6. novembrī (piemērojami gada pārskata periodiem, kas 
sākas 2017. gada 1. janvārī vai vēlāk); 
 

 Grozījumi 12. SFPS sakarā ar „SFPS uzlabojumiem 2014.–2016. gada ciklam”, kas ieviesti 
SFPS ikgadējo uzlabojumu projekta rezultātā (1. SFPS, 12. SFPS un 28. SGS) galvenokārt ar mērķi 
samazināt neatbilstības un precizēt formulējumu — ES pieņēma 2018. gada 7. februārī (12. SFPS 
grozījumi ir piemērojami gada pārskata periodiem, kas sākas 2017. gada 1. janvārī vai vēlāk). 

 
Šo grozījumu pieņemšana esošajos standartos nav radījusi būtiskas izmaiņas ADB „Gjensidige” finanšu 
pārskatos.  
 
Starptautiskās grāmatvedības standartu padomes (IASB) izdotie un Eiropas Savienības (ES) 
pieņemtie standarti un grozījumi esošajos standartos, kas vēl nav spēkā 

Uz šo finanšu pārskatu apstiprināšanas brīdi IASB ir izdevusi un ES ir pieņēmusi šādus jaunus standartus, 
kas vēl nav spēkā: 
 

 9. SFPS „Finanšu instrumenti” — ES pieņēma 2016. gada 22. novembrī (piemērojams gada pārskata 
periodiem, kas sākas 2018. gada 1. janvārī vai vēlāk); 
 

 15. SFPS „Ieņēmumi no līgumiem ar klientiem” un grozījumi 15. SFPS „15. SFPS spēkā stāšanās 
datums” — ES pieņēma 2016. gada 22. septembrī (piemērojams gada pārskata periodiem, kas sākas 
2018. gada 1. janvārī vai vēlāk); 

 

 16. SFPS „Noma” — ES pieņēma 2017. gada 31. oktobrī (piemērojams gada pārskata periodiem, kas 
sākas 2019. gada 1. janvārī vai vēlāk); 

 

 Grozījumi 4. SFPS „Apdrošināšanas līgumi” — 9. SFPS „Finanšu instrumenti” piemērošana kopā ar 
4. SFPS „Apdrošināšanas līgumi” — ES pieņēma 2017. gada 3. novembrī (piemērojami gada pārskata 
periodiem, kas sākas 2018. gada 1. janvārī vai vēlāk, vai arī brīdī, kad pirmo reizi tiek piemērots 9. SFPS 
„Finanšu instrumenti”); 

 

 Grozījumi 15. SFPS „Ieņēmumi no līgumiem ar klientiem” — Precizējumi 15. SFPS „Ieņēmumi no 
līgumiem ar klientiem” — ES pieņēma 2017. gada 31. oktobrī (piemērojami gada pārskata periodiem, 
kas sākas 2018. gada 1. janvārī vai vēlāk); 
 

 Grozījumi 1. SFPS un 28. SGS sakarā ar „SFPS uzlabojumiem 2014.–2016. gada ciklam”, kas 
ieviesti SFPS ikgadējo uzlabojumu projekta rezultātā (1. SFPS, 12. SFPS un 28. SGS) galvenokārt ar 
mērķi samazināt neatbilstības un precizēt formulējumu — ES pieņēma 2018. gada 7. februārī (1. SFPS 
un 28. SGS grozījumi ir piemērojami gada pārskata periodiem, kas sākas 2018. gada 1. janvārī vai 
vēlāk). 
 

Sabiedrība ir izvēlējusies nepieņemt šos jaunos standartus un grozījumus esošajos standartos pirms to 
spēkā stāšanās datumiem. Sabiedrība neparedz, ka sākotnējās piemērošanas periodā šo standartu un 
esošo standartu grozījumu pieņemšana būtiski ietekmēs Sabiedrības finanšu pārskatus.  



 
 

19 
 

 
Starptautiskās grāmatvedības standartu padomes (IASB) izdotie standarti un grozījumi esošajos 
standartos, kas vēl nav pieņemti Eiropas Savienībā (ES) 

Šobrīd ES pieņemtie SFPS būtiski neatšķiras no Starptautiskās grāmatvedības standartu padomes (IASB) 
pieņemtajiem noteikumiem, izņemot šādus jaunus standartus, grozījumus esošajos standartos un jaunu 
interpretāciju, kas nebija apstiprināti izmantošanai ES uz šo finanšu pārskatu apstiprināšanas brīdi (tālāk 
norādītie spēkā stāšanās datumi attiecas uz SFPS pilnajām versijām):  

 

 14. SFPS „Regulatora noteiktie atliktie posteņi” (piemērojams gada pārskata periodiem, kas sākas 
2016. gada 1. janvārī vai vēlāk) — Eiropas Komisija ir nolēmusi neuzsākt šī starpposma standarta 
apstiprināšanas procesu un pagaidīt, kamēr tiek izdota standarta gala versija; 
 

 17. SFPS „Apdrošināšanas līgumi” (piemērojams gada pārskata periodiem, kas sākas 2021. gada 
1. janvārī vai vēlāk); 
 

 Grozījumi 2. SFPS „Akciju maksājumi” — Uz akcijām balstītu maksājumu darījumu klasifikācija un 
novērtēšana (piemērojami gada pārskata periodiem, kas sākas 2018. gada 1. janvārī vai vēlāk); 
 

 Grozījumi 9. SFPS „Finanšu instrumenti” — Priekšapmaksas instrumenti ar negatīvo kompensāciju 
(piemērojami gada pārskata periodiem, kas sākas 2019. gada 1. janvārī vai vēlāk); 
 

 Grozījumi 10. SFPS „Konsolidētie finanšu pārskati” un 28. SGS „Asociētajos uzņēmumos un 
kopuzņēmumos veikto ieguldījumu uzskaite” — Aktīvu pārdošana vai ieguldīšana darījumos starp 
investoru un tā asociētu uzņēmumu vai kopuzņēmumu, un citi turpmākie grozījumi (spēkā stāšanās 
datums ir atlikts uz nenoteiktu laiku, līdz tiks pabeigts pašu kapitāla metodes izpētes projekts); 
 

 Grozījumi 19. SGS „Darbinieku pabalsti” — Plāna grozījumi, samazināšanas vai norēķini 
(piemērojami gada pārskata periodiem, kas sākas 2019. gada 1. janvārī vai vēlāk); 
 

 Grozījumi 28. SGS „Asociētajos uzņēmumos un kopuzņēmumos veikto ieguldījumu uzskaite” — 
Ilgtermiņa līdzdalība asociētajos uzņēmumos un kopuzņēmumos (piemērojami gada pārskata periodiem, 
kas sākas 2019. gada 1. janvārī vai vēlāk); 
 

 Grozījumi 40. SGS „Ieguldījuma īpašums” — Ieguldījuma īpašuma nodošana (piemērojami gada 
pārskata periodiem, kas sākas 2018. gada 1. janvārī vai vēlāk); 
 

 Grozījumi dažādos standartos sakarā ar „SFPS uzlabojumiem 2015.-2017. gada ciklam”, kas 
ieviesti SFPS ikgadējo uzlabojumu projekta rezultātā (3. SFPS, 11. SFPS, 12. SGS un 23. SGS) 
galvenokārt ar mērķi samazināt neatbilstības un precizēt formulējumu (piemērojami gada pārskata 
periodiem, kas sākas 2019. gada 1. janvārī vai vēlāk); 
 

 22. SFPIK interpretācija „Darījumi ārvalstu valūtās un atlīdzības avansa maksājumi” (piemērojama 
gada pārskata periodiem, kas sākas 2018. gada 1. janvārī vai vēlāk); 
 

 23. SFPIK interpretācija  „Nenoteiktība ienākuma nodokļa uzskaitē” (piemērojama gada pārskata 
periodiem, kas sākas 2019. gada 1. janvārī vai vēlāk); 

Sabiedrība neparedz, ka sākotnējās piemērošanas periodā šo jauno standartu, esošo standartu grozījumu 
un jauno interpretāciju pieņemšana būtiski ietekmēs Sabiedrības finanšu pārskatus.  

Sīkāks paskaidrojums par atsevišķiem standartiem, grozījumiem esošajos standartos un 
interpretācijām, ko var izmantot pēc vajadzības:  

 9. SFPS „Finanšu instrumenti”, ko IASB izdeva 2014. gada 24. jūlijā, aizstāj 39. SGS „Finanšu 
instrumenti: Atzīšana un novērtēšana”. 9. SFPS ietver prasības finanšu instrumentu atzīšanai un 
novērtēšanai, vērtības samazināšanās uzskaitei, atzīšanas pārtraukšanai un vispārējai riska 
ierobežošanas darījumu uzskaitei. 
 



 

20 

 

 Klasifikācija un novērtēšana — 9. SFPS ievieš jaunu pieeju finanšu aktīvu klasifikācijai, kas ir 
balstīta uz naudas plūsmas pazīmēm, kā arī to biznesa modeli, kādam finanšu aktīvs tiek turēts. Šī 
vienotā, uz principiem balstītā pieeja aizstāj esošās, uz noteikumiem balstītās prasības, kas ietvertas 
39. SGS. Šī jaunā pieeja arī definē vienotu vērtības samazināšanās novērtēšanas modeli visiem 
finanšu instrumentiem. 
 

 Vērtības samazināšanās — 9. SFPS ievieš jaunu gaidāmo zaudējumu vērtības samazināšanās 
novērtēšanas modeli, kas pieprasīs laicīgāku gaidāmo kredītzaudējumu atzīšanu. Jo īpaši jaunais 
standarts pieprasa uzņēmumiem atzīt gaidāmos kredītzaudējumus no brīža, kad finanšu instrumenti 
tiek atzīti pirmo reizi, kā arī pieprasa pilna dzīves cikla gaidāmos zaudējumus atzīt daudz 
savlaicīgāk. 
 

 Riska ierobežošanas uzskaite — 9. SFPS ievieš no pašiem pamatiem pārveidotu riska 
ierobežošanas uzskaites modeli ar uzlabotām informācijas atklāšanas prasībām attiecībā uz risku 
vadīšanas aktivitātēm. Jaunais modelis ienes apjomīgas izmaiņas riska ierobežošanas uzskaitē, kas 
tagad pieprasa to salāgot ar risku vadīšanas aktivitātēm. 
 

 Pašu saistības — 9. SFPS atceļ svārstības peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kuras bija radušās no 
izmaiņām kredītriska aplēsēs tām saistībām, kuras tika izvēlētas novērtēšanai pēc patiesās vērtības 
modeļa. Šī uzskaites izmaiņa nozīmē to, ka ieņēmumi no paša uzņēmuma kredītriska novērtējuma 
samazināšanās attiecībā uz šīm saistībām vairs netiek atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā. 
 

 15. SFPS „Ieņēmumi no līgumiem ar klientiem”, ko IASB izdeva 2014. gada 28. maijā 
(2015. gada 11. septembrī IASB atlika 15. SFPS spēkā stāšanās datumu uz 2018. gada 1. janvāri, 
savukārt 2016. gada 12. aprīlī IASB sniedza skaidrojumus šim standartam). 15. SFPS precizē, kā un 
kad SFPS sastādītājs veiks ieņēmumu atzīšanu, kā arī nosaka, ka šādiem uzņēmumiem būs 
jāsniedz plašāka un atbilstošāka informācija finanšu pārskatu lietotājiem. Šis standarts aizstāj 
18. SGS „Ieņēmumi”, 11. SGS „Būvlīgumi” un vairākas interpretācijas attiecībā uz ieņēmumiem. 
Standarta piemērošana ir obligāta visiem, kas sagatavo finanšu pārskatus atbilstoši SFPS, un tas 
attiecas gandrīz uz visiem līgumiem ar klientiem, izņemot nomas līgumus, finanšu instrumentus un 
apdrošināšanas līgumus. Standarta pamatprincips ir uzņēmumu ieņēmumu atzīšana atbilstoši 
klientiem nodoto preču un pakalpojumu vērtībai, kas atbilst saņemamajai atlīdzībai (tas ir, 
maksājumam), ko uzņēmums sagaida apmaiņā pret šīm precēm vai pakalpojumiem.  Jaunais 
standarts nodrošinās uzlabotu ieņēmumu informācijas atklāšanu pārskatos, piedāvās vadlīnijas tiem 
darījumiem, kas iepriekš netika vispusīgi aprakstīti (piemēram, ieņēmumi no pakalpojumiem un 
līgumu grozījumi), kā arī uzlabos vadlīnijas attiecībā uz tām vienošanām, kas ietver vairākas līguma 
izpildes sastāvdaļas. 
 

 16. SFPS „Noma”, ko IASB izdeva 2016. gada 13. janvārī. Saskaņā ar 16. SFPS nomnieks atzīst 
lietošanas tiesību aktīvu un nomas saistības. Lietošanas tiesību aktīvs tiek uzrādīts līdzīgi kā pārējie 
nefinanšu aktīvi un attiecīgi tiek uzskaitīts tā nolietojums. Nomas saistības sākotnēji novērtē kā 
nomas termiņa laikā veicamo nomas maksājumu pašreizējo vērtību, kas diskontēta ar nomā ietverto 
procentu likmi, ja to ir iespējams viegli noteikt. Ja šo likmi nav iespējams viegli noteikt, nomnieks 
izmanto nomnieka salīdzināmo aizņēmuma procentu likmi. Līdzīgi kā to iepriekš paredzēja 17. SGS, 
arī 16. SFPS nosaka, ka iznomātāji pēc būtības klasificē nomu operatīvajā nomā vai finanšu nomā. 
Nomu klasificē kā finanšu nomu, ja ar to nodod būtībā visus riskus un atlīdzības, kas raksturīgas 
pamatā esoša aktīva īpašuma tiesībām. Pretējā gadījumā to klasificē kā operatīvo nomu. Finanšu 
nomas gadījumā iznomātājs atzīst finanšu ienākumus nomas termiņā, pamatojoties uz modeli, kas 
atspoguļo pastāvīgu, periodisku atdeves rādītāju attiecībā uz iznomātāja neto ieguldījumu nomā. 
Iznomātājs nomas maksājumus par operatīvo nomu atzīst kā ienākumus pēc lineārās metodes vai 
citas sistemātiskas metodes, ja attiecīgā metode labāk atspoguļo no pamatā esošā aktīva 
izmantošanas gūtā saimnieciskā labuma samazināšanās modeli. 
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Svarīgākās grāmatvedības politikas 
 
Aplēses 
Lai sagatavotu finanšu pārskatus saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu 
standartiem, vadībai ir nepieciešams izdarīt noteiktas aplēses un pieņēmumus, kuri ietekmē uzrādītās aktīvu 
un saistību summas, ieņēmumus un izdevumus, kā arī jāizskaidro citas neskaidrības.  
 
Aplēses un galvenie pieņēmumi tiek regulāri pārskatīti un pārskatīšanas rezultāts tiek atzīts tajā periodā, 
kurā attiecīgās aplēses tiek pārskatītas, ja izmaiņas ietekmē tikai attiecīgo periodu, vai arī nākotnes 
periodos, ja izmaiņas ietekmē gan pašreizējo, gan nākotnes periodus.  
 
Aplēses, galvenokārt, attiecas uz pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu lietderīgās izmantošanas laiku, 
apdrošinājuma ņēmēju šaubīgo parādu un ieguldījumu vērtības samazināšanos, tehniskajām rezervēm, 
regresa kārtībā atgūstamajām summām un atliktā ienākuma nodokļa aktīvu atzīšanu. 
  
Minēto aplēšu izmaiņu rezultāts tiks uzrādīts finanšu pārskatos tajā brīdī, kad tiek noteiktas šādas izmaiņas.  
 
Ārvalstu valūta 
Darījumi ārzemju valūtās tiek konvertēti attiecīgās valsts funkcionālajā valūtā pēc Eiropas Centrālās bankas 
noteiktā valūtas kursa darījuma dienā. Monetārie aktīvi un saistības ārvalstu valūtās tiek pārvērtētas 
funkcionālajā valūtā saskaņā ar Eiropas Centrālās Bankas noteikto valūtas kursu pārskata perioda beigās. 
Ārvalstu valūtās nominētie nemonetārie aktīvi un saistības, kas novērtētas patiesajā vērtībā, tiek 
konvertētas, izmantojot tās dienas valūtas kursu, kurā tika noteikta to patiesā vērtība. Nemonetārie posteņi, 
kas tiek novērtēti, ņemot vērā vēsturiskās izmaksas vai pārvērtēto vērtību ārvalstu valūtā, tiek konvertēti, 
izmantojot darījuma dienas vai pārvērtēšanas dienas ārvalstu valūtas kursu. 
 
Ar ārvalstu valūtās nominēto aktīvu un saistību valūtas kursu izmaiņām saistītie ienākumi vai zaudējumi tiek 
iekļauti tā pārskata perioda visaptverošo ienākumu pārskatā, kurā ir radušās izmaiņas. Pielietotie ārvalstu 
valūtu kursi nozīmīgākajām valūtām pārskata perioda beigās bija šādi: 
 

          31.12.2017.          31.12.2016. 
PLN 4,1770 4,4141 
USD 1,1993 1,0453 

 
Nemateriālie ieguldījumi 
Nemateriālie aktīvi ietver programmatūru, nemateriālo vērtību un citus nemateriālos aktīvus, kas iegūti 
uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā: Nemateriālie aktīvi tiek uzrādīti iegādes vērtībā, atskaitot uzkrāto 
nolietojumu un zaudējumus no vērtības samazināšanās. Nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes 
attiecīgo aktīvu lietderīgās izmantošanas perioda garumā.  
 
Nemateriālo ieguldījumu nolietojuma likmes ir šādas: 
 

Nemateriālo ieguldījumu 
grupa 

Lietderīgās 
izmantošanas 
periods (gados) 

Programmatūra 4 – 7 
Citi nemateriālie ieguldījumi 5 

 
Uzņēmējdarbības apvienošana 
Ar uzņēmējdarbības apvienošanu saistītās izmaksas uzskaita, piemērojot pirkšanas metodi. Par 
uzņēmējdarbības apvienošanu samaksāto summu novērtē patiesajā vērtībā. 
 
Kopīgi kontrolētu uzņēmumu uzņēmējdarbības apvienošana 

Kopīgi kontrolētu uzņēmumu uzņēmējdarbības apvienošana ir uzņēmējdarbības apvienošana, kurā visi 
apvienotie uzņēmumi vai uzņēmējdarbības galu galā kontrolē viena un tā pati puse vai puses gan pirms, gan 
pēc uzņēmējdarbības apvienošanas, un šī kontrole nav pārejoša.  Iegādātā uzņēmuma aktīvi un saistības 
tiek atzītas to iepriekšējā uzskaites vērtībā. Uzņēmējdarbības apvienošanas dienā netiek veiktas nekādas 
korekcijas, lai atspoguļotu patieso vērtību, kā arī netiek atzīti jauni iegādātā uzņēmuma aktīvi un saistības. 
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Jaunu nemateriālo vērtību neatzīst, un starpību starp iegūto aktīvu neto vērtību un atlīdzību tiešā veidā atzīst 
pamatkapitālā. 
 
Pamatlīdzekļi 

a) Nekustamais īpašums 
 
Nekustamais īpašums tiek uzrādīts to pārvērtētajā vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu un uzkrātos 
zaudējumus no vērtības samazināšanās.  
 
Ja atsevišķu nekustamā īpašuma būtisku sastāvdaļu (komponentu) lietderīgās izmantošanas laiki atšķiras, 
tie tiek uzskaitīti kā atsevišķi pamatlīdzekļi. 
 
Ja pārvērtētā pamatlīdzekļa vērtība ir palielinājusies, šādu palielinājumu uzskaita kā pamatlīdzekļa vērtības 
palielinājumu un iekļauj pārvērtēšanas rezervē. Ja pārvērtēšanas rezultātā pamatlīdzekļa vērtība samazinās, 
šādu samazinājumu uzrāda kā zaudējumus no vērtības samazināšanās un atzīst kā pārskata perioda 
zaudējumus sakarā ar pamatlīdzekļa vērtības samazināšanos, ja vien pamatlīdzeklis nav ticis iepriekš 
pārvērtēts, kā rezultātā tā vērtība ir palielinājusies. Ja pārvērtētā pamatlīdzekļa vērtība ir palielinājusies un 
pārskata periodā ir uzskaitīti zaudējumi no pamatlīdzekļa vērtības samazināšanās, vispirms tiek norakstīts 
neamortizētās pārvērtēšanas rezerves atlikums, taču, ja tas ir nepietiekams, tiek uzrādītas izmaksas, kas 
saistītas ar zaudējumiem no pamatlīdzekļa vērtības samazināšanās. Ja ir palielinājusies iepriekš pārvērtētā 
pamatlīdzekļa vērtība, iepriekšējie zaudējumi no vērtības samazināšanās tiek apvērsti un atlikusī daļa tiek 
iekļauta pārvērtēšanas rezervē. Pārskata perioda beigās tiek aprēķināts ēkas pārvērtētās daļas nolietojums 
un attiecīgi veiktas korekcijas pārvērtēšanas rezervē. Pārdodot vai norakstot pārvērtēto pamatlīdzekli, tiek 
apvērsts attiecīgais pārvērtēšanas rezerves neamortizētais atlikums. 
 
Nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes ēku lietderīgās izmantošanas perioda garumā. Paredzamais ēku 
lietderīgās izmantošanas periods ir 15 – 40 gadi. 
 
Tekošie remonti, kas neuzlabo remontēto pamatlīdzekļu īpašības vai nepagarina to lietderīgās izmantošanas 
laiku, tiek atzīti izmaksās to rašanās brīdī. Kapitālie uzlabojumi un rekonstrukcija, kas pagarina 
pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas laiku vai uzlabo to īpašības, tiek pievienoti pamatlīdzekļu vērtībai un 
norakstīti attiecīgajam pamatlīdzeklim noteiktajā lietderīgās izmantošanas periodā.  
 
Peļņa vai zaudējumi no nekustamā īpašuma pārdošanas tiek noteikta kā starpība starp saņemtajiem 
ienākumiem un pārdotā nekustamā īpašuma uzskaites vērtību, kā arī visām ar pārdošanu saistītajām 
izmaksām. Pārdodot nekustamo īpašumu, darījuma rezultāts tiek atspoguļots peļņas vai zaudējumu 
aprēķinā.  
Katra gada beigās Sabiedrība pārskata sava nekustamā īpašuma aplēsto lietderīgās izmantošanas laiku, 
uzskaites vērtību un nolietojuma metodi, un izmaiņas grāmatvedības aplēsēs, ja tādas ir nepieciešamas, tiek 
atzītas perspektīvi. 
 

b) Iekārtas un aprīkojums (turpmāk tekstā — „ilgtermiņa materiālie aktīvi”) 
 
Ilgtermiņa materiālie aktīvi tiek uzrādīti to iegādes vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu un uzkrātos 
zaudējumus no vērtības samazināšanās. Nolietojumu sāk rēķināt ar nākamo mēnesi pēc aktīva nodošanas 
ekspluatācijā, izmantojot lineāro metodi visā aplēstajā ilgtermiņa materiālā aktīva lietderīgās izmantošanas 
periodā. Galveno materiālo aktīvu grupu aplēstais lietderīgās izmantošanas periods ir: 
 

Ilgtermiņa materiālo aktīvu grupas   
Lietderīgās 
izmantošanas 
periods (gados) 

Pārējie pamatlīdzekļi  4– 0 
 
Ja atsevišķu ilgtermiņa materiālo aktīvu būtisku sastāvdaļu (komponentu) lietderīgās izmantošanas laiki 
atšķiras, tie tiek uzskaitīti kā atsevišķi ilgtermiņa materiālie aktīvi. 
 
Tekošie remonti, kas pagarina ilgtermiņa materiālā aktīva lietderīgās izmantošanas laiku vai uzlabo tā 
īpašības, tiek pieskaitīti šāda aktīva uzskaites vērtībai. Visas pārējās remonta un uzturēšanas izmaksas tiek 
iekļautas tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā šādas izmaksas ir radušās. 
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Nomāto un/vai saskaņā ar lietošanas tiesību līgumu izmantoto aktīvu remonta izmaksas tiek attiecinātas uz 

ilgtermiņa materiālajiem aktīviem un atzītas kā izmaksas visā nomas periodā, ja šādi remonti pagarina aktīva 

lietderīgās izmantošanas laiku vai uzlabo tā īpašības. 

Peļņa vai zaudējumi no ilgtermiņa materiālo aktīvu pārdošanas tiek noteikta kā starpība starp pārdošanas 
rezultātā gūtajiem ienākumiem un aktīva uzskaites vērtību. Peļņa vai zaudējumi no ilgtermiņa materiālā 
aktīva pārdošanas tiek atzīta peļņas vai zaudējumu aprēķinā to rašanās brīdī. 
 
Katra gada beigās Sabiedrība pārskata materiālo aktīvu aplēsto lietderīgās izmantošanas laiku, uzskaites 
vērtību un nolietojuma metodi, un izmaiņas grāmatvedības aplēsēs, ja tādas ir nepieciešamas, tiek atzītas 
perspektīvi. 
 
Ar zaudējumiem no vērtības samazināšanās, norakstīšanu un nolietojumu saistītās izmaksas tiek ietvertas 
Sabiedrības darbības izdevumos. 
 
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības samazināšanās 
Katrā pārskatu sagatavošanas datumā Sabiedrība pārskata savu pamatlīdzekļu, materiālo un nemateriālo 
ieguldījumu uzskaites vērtības, lai noteiktu, vai ir kādas pazīmes, kas liecina par šo aktīvu vērtības 
samazināšanos. Ja tiek konstatētas šādas pazīmes, tiek aplēsta aktīva atgūstamā summa, lai noteiktu 
zaudējumu apmēru no vērtības samazināšanās (ja tāda ir). Ja nav iespējams aplēst atsevišķa aktīva 
atgūstamo summu, Sabiedrība nosaka naudu ienesošās vienības, kurai pieder šāds aktīvs, atgūstamo 
summu. Ja vien ir iespējams noteikt pamatotu un konsekventu pieeju zaudējumu sadalei, Sabiedrības aktīvi 
arī ir jāsadala pa atsevišķām naudu ienesošām vienībām, vai arī pretējā gadījumā tie tiek sadalīti pa 
mazākajām naudu ienesošajām vienībām, kurām var noteikt pamatotu un konsekventu pieeju šādai sadalei. 
 
Atgūstamā summa ir aktīva patiesā vērtība, no kuras atskaitītas pārdošanas izmaksas, vai tā lietošanas 
vērtība atkarībā no tā, kurš no šiem rādītājiem ir lielāks. Novērtējot lietošanas vērtību, aplēstās nākotnes 
naudas plūsmas tiek diskontētas līdz to pašreizējai vērtībai, izmantojot pirmsnodokļu diskonta likmi, kura 
atspoguļo naudas laika vērtības pašreizējo tirgus novērtējumu un riskus, kas saistīti ar attiecīgo aktīvu. 
 
Ja aktīva (naudu ienesošās vienības) atgūstamā summa ir mazāka par tā uzskaites vērtību, aktīva (naudu 
ienesošās vienības) uzskaites vērtība jāsamazina līdz tā atgūstamajai summai. Zaudējumi no vērtības 
samazināšanās jāatzīst nekavējoties, ja vien aktīvu neuzskaita pārvērtētajā summā, un šādā gadījumā 
zaudējumi no vērtības samazināšanās jāuzskaita kā pārvērtēšanas rezerves samazinājums. 
 
Ja attiecīgi tiek apvērsti zaudējumi no vērtības samazināšanās, aktīva (naudu ienesošās vienības) uzskaites 
vērtība tiek palielināta līdz tā atgūstamās summas pārskatītajai aplēsei, taču tikai tik daudz, lai palielinātā 
uzskaites vērtība nepārsniegtu to uzskaites vērtību, kas būtu noteikta, ja aktīvam (naudu ienesošajai 
vienībai) iepriekšējos gados nebūtu atzīti zaudējumi no vērtības samazināšanās. Apvērstie zaudējumi no 
vērtības samazināšanās tūlīt tiek atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā, ja vien attiecīgo aktīvu neuzskaita 
pārvērtētajā summā, un šādā gadījumā apvērstie zaudējumi no vērtības samazināšanās tiek uzskaitīti kā 
pārvērtēšanas rezerves palielinājums. 
 
Finanšu instrumenti 
Finanšu instrumenti tiek klasificēti vienā no šādām kategorijām: 

 patiesajā vērtībā novērtētie finanšu instrumenti ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā; 
 pārdošanai pieejamie finanšu instrumenti; 
  līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi; 
 atvasinātie finanšu instrumenti; 
 amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības. 

 
Atzīšana un atzīšanas pārtraukšana 

Finanšu aktīvus un saistības Gjensidige atzīst tikai un vienīgi brīdī, kad tā kļūst kā līgumslēdzēja puse 

saskaņā ar finanšu instrumentu līgumu. Finanšu instrumentus sākotnēji atzīst patiesajā vērtībā. Finanšu 

instrumentiem, kas nav atvasinātie instrumenti vai netiek novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas 

vai zaudējumu aprēķinā, pieskaita klāt darījumu izmaksas, kuras ir tiešā veidā attiecināmas uz šā finanšu 

aktīvu vai finanšu saistību posteņa iegādi vai atbrīvošanu. Parasti sākotnējās atzīšanas brīdī tā vērtība ir 
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vienāda ar darījuma cenu. Pēc sākotnējās atzīšanas finanšu instrumentus novērtē atbilstoši tālāk dotajam 

aprakstam. 

 
Sabiedrība pārtrauc atzīt finanšu aktīvus brīdī, kad izbeidzas līgumā paredzētās tiesības saņemt naudas 
maksājumus no finanšu aktīviem, vai arī brīdī, kad tā nodod finanšu aktīvus tāda darījuma ietvaros, kas 
nodod visus vai būtībā visus ar aktīvu īpašumtiesībām saistītos labumus un riskus.  
 
Patiesajā vērtībā novērtētie finanšu instrumenti ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā 
Finanšu aktīvus un saistības klasificē kā patiesajā vērtībā novērtētus finanšu instrumentus ar atspoguļojumu 
peļņas vai zaudējumu aprēķinā, ja tie tiek turēti pārdošanai vai sākotnējās atzīšanas brīdī tiek klasificēti par 
tādiem. Visus finanšu aktīvus un saistības var uzskatīt par patiesajā vērtībā novērtētiem finanšu 
instrumentiem ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, ja: 

 šādas klasifikācijas rezultātā samazinās novērtējuma vai atzīšanas neatbilstības, kas varētu rasties 
sakarā ar dažādu vērtēšanas nosacījumu piemērošanu aktīviem un saistībām; 

 finanšu aktīvi ir iekļauti finanšu instrumentu portfelī, kuru regulāri aprēķina un novērtē patiesajā 
vērtībā. 

Gjensidige ir ieguldījumu portfelis, kurš sākotnējās atzīšanas brīdī ir novērtēts patiesajā vērtībā un kuru 
pārvalda un regulāri novērtē patiesajā vērtībā. Tas tiek veikts saskaņā ar valdes apstiprināto risku 
pārvaldības un ieguldījumu stratēģiju, un grupas vadībai un valdei regulāri tiek sniegta informācija par 
novērtējumiem pēc patiesās vērtības. 
 
Darījumu izmaksas tiek atzītas peļņas vai zaudējumu aprēķinā šādu izmaksu rašanās brīdī. Patiesajā vērtībā 
novērtētus finanšu aktīvus ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā novērtē pēc to patiesās vērtības 
minēto finanšu pārskatu sagatavošanas datumā. Patiesās vērtības izmaiņas tiek atzītas peļņas vai 
zaudējumu aprēķinā. 
Patiesajā vērtībā novērtēto posteņu ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā kategorijā ietilpst 
akcijas un tamlīdzīgas tiesības, kā arī obligācijas un citi fiksētā ienākuma finanšu aktīvi. 
 
Pārdošanai pieejamie finanšu instrumenti 
Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi ir tādi neatvasināti finanšu aktīvi, kas tiek attiecināti šajā kategorijā to 
sākotnējās atzīšanas brīdī, vai arī finanšu aktīvi, kas sākotnējās atzīšanas brīdī nav klasificēti nevienā citā 
kategorijā. Pēc sākotnējās atzīšanas šo finanšu aktīvu kategoriju novērtē patiesajā vērtībā, un to peļņa vai 
zaudējumi tiek atzīti pārējo visaptverošo ienākumu postenī, izņemot zaudējumus no vērtības 
samazināšanās, kas tiek atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā. 
 
Sabiedrībai nav šīs kategorijas finanšu aktīvu. 
 
Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi 
Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi ir neatvasināti finanšu aktīvi ar fiksētu vai nosakāmu maksājumu 
grafiku un noteiktu  termiņu, attiecībā uz kuriem Sabiedrībai ir pozitīva apņemšanās un iespējas tos uzglabāt 
līdz termiņa beigām, un kuri nav: 

 ieguldījumi, kurus uzņēmums sākotnēji atzīst peļņā vai zaudējumos pēc to patiesās vērtības; 
 ieguldījumi, kuri pēc definīcijas ir aizdevumi un debitoru parādi. 

 
Līdz termiņa beigām turētos ieguldījumus novērtē pēc to amortizētās vērtības, piemērojot faktiskās procentu 
likmes metodi, atskaitot zaudējumus no vērtības samazināšanās. Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi 
ietver līdz termiņa beigām turētas obligācijas. 
 
Aizdevumi un debitoru parādi 
Aizdevumi un debitoru parādi ir finanšu aktīvi ar fiksētu vai nosakāmu maksājumu grafiku. Debitoru parādus 
novērtē pēc to amortizētās vērtības, piemērojot faktiskās procentu likmes metodi, atskaitot zaudējumus no 
vērtības samazināšanās. 
 
Bezprocentu aizdevumus izsniedz ugunsdzēsības signalizācijas sistēmu finansēšanai lauksaimniecības 
nozarē ar mērķi novērst iespējamos zaudējumus. Šie aizdevumi tiek atmaksāti, piemērojot atlaidi galvenajai 
polisei tajā brīdī, kad ir uzstādīta signalizācijas sistēma. 
 
Debitoru parādu kategorijā ietilpst debitoru parādi, kas saistīti ar tiešo uzņēmējdarbību un pārapdrošināšanu, 
citi debitoru parādi, priekšapmaksas, uzkrātie ieņēmumi, nauda un tās ekvivalenti, kā arī saistības, kas 
klasificētas debitoru parādu grupā. 
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Nauda un tās ekvivalenti  
Par naudu un tās ekvivalentiem uzskata naudu kasē un bankas kontos. Naudas ekvivalenti ir īstermiņa 
ieguldījumi (ar termiņu līdz trīs mēnešiem pēc to iegādes) ar augstu likviditāti, kuri ir viegli pārvēršami 
noteiktās naudas summās un kuru vērtības izmaiņu risks ir neliels. 
 
Ieguldījumi pašu kapitāla instrumentos nav attiecināmi uz naudas ekvivalentiem. 
 
Noguldījumi kredītiestādēs  
Visi termiņnoguldījumi neatkarīgi no to termiņa tiek klasificēti kā termiņnoguldījumi kredītiestādēs (izņemot 
vienas dienas noguldījumus, kas klasificējami kā nauda bankā un kasē). Noguldījumus kredītiestādēs 
novērtē to amortizētajā vērtībā, atskaitot zaudējumus no vērtības samazināšanās. Zaudējumus no vērtības 
samazināšanās aprēķina, tiklīdz kļūst zināms, ka noguldījuma atmaksa ir apšaubāma. Procentu ieņēmumi 
tiek uzkrāti, piemērojot faktisko procentu likmi visa noguldījuma perioda laikā. Noguldījumos uzkrātie procenti 
tiek uzrādīti kopā ar šādu noguldījumu uzskaites vērtību. 
 
Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības 
Finanšu saistības novērtē pēc to amortizētās iegādes vērtības, piemērojot faktiskās procentu likmes metodi. 
Ja līdz finanšu saistību dzēšanas dienai ir atlicis maz laika, amortizētās iegādes vērtības novērtēšanai var 
piemērot nominālo procentu likmi. 
 
Amortizētajā iegādes vērtībā vērtēto finanšu saistību kategorijā ietilpst subordinētie aizdevumi, klientu 
noguldījumi un saistības pret klientiem, procentus pelnošas saistības, citas saistības, ar tiešo 
apdrošināšanas darbību saistītās saistības un uzkrātie izdevumi, kā arī nākamo periodu ienākumi. Procentu 
pelnošās saistības ietver, galvenokārt, emitētos sertifikātus un obligācijas un šādu obligāciju izpirkšanu. 
 
Patiesās vērtības noteikšana 
Finanšu aktīvus un saistības, ko novērtē pēc to patiesās vērtības, uzskaita tādā vērtībā, kādu novērtēšanas 
datumā var uzskaitīt katram aktīvam/saistībām, kas iegūtas parastā darījumā starp tirgus dalībniekiem. 
 
Patiesās vērtības noteikšanai izmanto dažādas vērtēšanas metodes un paņēmienus atkarībā no finanšu 
instrumenta veida un tā, vai tie tiek tirgoti aktīvajos tirgos. Finanšu instrumentus piesaista vienam no trīs 
patiesās vērtības hierarhijas līmeņiem, ņemot vērā mainīgā lieluma zemāko līmeni, pēc kura var noteikt 
patieso vērtību. 
 
Aktīvā tirgū kotētās cenas tiek uzskatītas par labāko aktīva/saistību patiesās vērtības aplēsi. Ja kotētās 
cenas nav pieejamas aktīvajos tirgos, aktīvu/saistību patieso vērtību nosaka ar tādiem vērtēšanas 
paņēmieniem, kas pamatojas uz novērojamiem tirgus datiem. Ja nav pieejamas nedz aktīvajā tirgū kotētās 
cenas, nedz arī tirgū novērojami dati, finanšu aktīvu/saistību patieso vērtību nosaka, izmantojot vērtēšanas 
paņēmienus, kas pamatojas uz nenovērotiem tirgus datiem. 
 
Amortizētās iegādes vērtības noteikšana 
Pēc sākotnējās atzīšanas līdz termiņa beigām turētajiem ieguldījumiem, aizdevumiem un debitoru parādiem 
un finanšu saistībām, kurām nav noteikta patiesā vērtība, tiek noteikta amortizētā iegādes vērtība, 
piemērojot faktiskās procentu likmes metodi. Aprēķinot faktisko procentu likmi, tiek aplēstas nākotnes 
naudas plūsmas un ņemti vērā visi finanšu instrumenta līguma nosacījumi. Maksājumi, ko līgumslēdzējas 
puses ir samaksājušas vai saņēmušas saskaņā ar līgumu, kā arī uz darījumu tieši attiecināmās izmaksas ir 
iekļautas faktiskās procentu likmes aprēķinā kā būtiskas sastāvdaļas. 
 
Finanšu aktīvu vērtības samazināšanās 
 
Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi, aizdevumi un debitoru parādi 
Finanšu aktīviem, kas nav novērtēti to patiesajā vērtībā, katrā finanšu pārskata sagatavošanas datumā tiek 
veikts novērtējums attiecībā uz to, vai pastāv objektīvi pierādījumi par finanšu aktīva vai aktīvu grupas 
vērtības samazināšanos. Objektīvie pierādījumi var ietvert informāciju par kredītvēstures brīdinājumiem, 
saistību neizpildi, aizdevumu izsniedzēja vai aizņēmēja finansiālajām grūtībām, bankrotu vai arī pārbaudāmu 
informāciju, kas liecina par to, ka ir prognozējams finanšu aktīvu grupas nākotnes naudas plūsmu 
samazinājums, lai gan šis samazinājums vēl nav nosakāms attiecībā uz konkrētu aktīvu. 
 
Vispirms tiek veikts novērtējums, vai pastāv objektīvi vērtības samazināšanās pierādījumi attiecībā uz katru 
atsevišķi nozīmīgu finanšu aktīva posteni. Finanšu aktīvu posteņi, kuri nav nozīmīgi katrs atsevišķi vai kuri 
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tiek atsevišķi novērtēti, taču kuru vērtība nav samazinājusies, tiek iekļauti kolektīvajā novērtēšanā ar nolūku 
veikt vērtības samazināšanu. Aktīvi ar līdzīgām kredītriska īpašībām tiek ietverti vienā un tajā pašā grupā. 
 
Ja pastāv objektīvi pierādījumi, ka aktīva vērtība ir samazinājusies, zaudējumi no vērtības samazināšanās 
tiek aprēķināti kā starpība starp aktīva uzskaites vērtību un prognozēto nākotnes naudas plūsmu tagadnes 
vērtību, kas tiek diskontēta, piemērojot sākotnējo faktisko procentu likmi. 
 
Zaudējumus no vērtības samazināšanās reversē, ja to var objektīvi attiecināt uz gadījumu, kurš notiek pēc 
tam, kad vērtības samazināšanās ir tikusi atzīta. 
 
Pārdošanai pieejamie finanšu instrumenti 

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi tiek novērtēti katru ceturksni, lai noteikto to vērtības samazinājumu. 
 
Ja pārdošanai pieejamā finanšu aktīva patiesā vērtība salīdzinājumā ar izmaksām ir būtiski samazinājusies 
vai nepārtraukti turpina kristies vairāk nekā deviņus mēnešus pēc kārtas, uzkrāto zaudējumu vērtība, kas tiek 
aprēķināta kā starpība starp iegādes vērtību un faktisko patieso vērtību, no kuras atskaitīti zaudējumi no 
vērtības samazināšanās, kas iepriekš ir atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā, ir jāizslēdz no pašu kapitāla un 
jāatzīst peļņā vai zaudējumos, pat ja attiecīgā finanšu aktīva posteņa atzīšana nav tikusi pārtraukta. 
 
Tāda veida peļņā vai zaudējumos atzītie zaudējumi no vērtības samazināšanās netiek reversēti caur peļņu 
vai zaudējumiem, bet gan kā citi visaptverošie ienākumi. 
 
Pamatkapitāls un rezerves 
Pamatkapitālu un rezerves uzskaita to nominālvērtībā. 
 
Likumā noteiktā rezerve 
Likumā noteikto rezervi saskaņā ar Lietuvas Republikas Uzņēmumu likumu veido no sadalāmās peļņas. 
Sabiedrībai ir jāiekļauj 5% no savas neto peļņas obligātajā rezervē līdz brīdim, kamēr šīs rezerves kopējā 
summa sasniedz 10% no Sabiedrības pamatkapitāla. Likumā noteikto rezervi drīkst izmantot tikai 
Sabiedrības zaudējumu segšanai. Pārējo likumā noteiktās rezerves daļu, kas pārsniedz 10% no 
pamatkapitāla, drīkst sadalīt pēc vajadzības brīdī, kad notiek finanšu gada peļņas sadale. Šāda rezerve nav 
izveidota. 
 
Pārvērtēšanas rezerve 
Pārvērtēšanas rezerve atspoguļo Sabiedrības ilgtermiņa materiālo aktīvu (nekustamā īpašuma) vērtības 
palielinājumu, kas rodas šo aktīvu pārvērtēšanas rezultātā. Pārvērtēšanas rezervi samazina atbilstoši aktīvu, 
kas iepriekš ir bijuši pārvērtēti augstākā vērtībā, vērtības norakstīšanai tajā brīdī, kad pārvērtētie aktīvi tiek 
norakstīti, amortizēti vai nodotas to īpašumtiesības citām personām. Pārvērtēšanas rezervi attiecībā uz 
materiālo aktīvu pārvērtēšanu drīkst izmantot pamatkapitāla palielināšanai. Pārvērtēšanas rezervi nedrīkst 
izmantot zaudējumu segšanai. 
 
Tehniskās rezerves 
Tehniskās rezerves aprēķina saskaņā ar ES pieņemtajiem SFPS, ņemot vērā uzņemto apdrošināšanas risku 
īpašības un pieejamos datus. Pēc noteikta laika perioda kopš rezervju izveidošanas tiek izvērtēti izmantotie 
pieņēmumi, un rezerves var tikt koriģētas, ja šie pieņēmumi nav apstiprinājušies. 
 
a) Nenopelnīto prēmiju tehnisko rezervi (turpmāk tekstā — UPTR) veido, lai segtu apdrošināšanas darbības 
izdevumus saskaņā ar visiem spēkā esošajos apdrošināšanas līgumos paredzētajiem riskiem. Šo tehnisko 
rezervi aprēķina kā parakstīto apdrošināšanas prēmiju daļu, kura ir attiecināma uz Sabiedrības ienākumiem 
turpmākajos pārskata periodos. Nenopelnīto prēmiju tehniskā rezervi aprēķina atsevišķi katrai 
apdrošināšanas polisei, proporcionāli sadalot parakstīto apdrošināšanas prēmiju visā risku spēkā esamības 
periodā. Nenopelnīto prēmiju tehniskās rezerves aprēķinam izmanto dienu metodi, kur apdrošināšanas riska 
spēkā esamības periods un apdrošināšanas riska spēkā esamības periods līdz polises derīguma termiņa 
beigām tiek izteikts dienās.  
 
b) Neparedzētā riska tehnisko rezervi (turpmāk tekstā — URTR) izveido gadījumos, kad ir sagaidāms, ka 
izveidotā tehniskā rezerve būs nepietiekama, lai segtu visas atlīdzības un izdevumus saskaņā ar spēkā 
esošajos apdrošināšanas līgumos paredzētajiem riskiem. Šo tehnisko rezervi aprēķina atsevišķi katrai 
apdrošināšanas līgumu grupai, atņemot no nenopelnīto prēmiju tehniskās rezerves paredzamo atlīdzību 
summu saskaņā ar spēkā esošajiem apdrošināšanas līgumiem, paredzamos atlīdzību regulēšanas 
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izdevumus, kas saistīti ar šīm atlīdzību prasībām, atliktos klientu piesaistīšanas izdevumus un 
administratīvos izdevumus un pieskaitot paredzamās atgūstamās regresu summas. 
 
Paredzamo atlīdzību summu aprēķina kā atlikušās parakstītā gada riska summas, riska iestāšanās biežuma 
gadā un vidējās atlīdzību summas reizinājumu. Paredzamos atlīdzību regulēšanas izdevumus, kas saistīti ar 
šīm atlīdzību prasībām, aprēķina, reizinot paredzamo atlīdzību summu ar atlīdzību regulēšanas koeficientu. 
Paredzamās regresa summas aprēķina, reizinot paredzamo atlīdzību summu ar atgūstamo regresu 
koeficientu. Vidējo atlīdzību biežumu un vidējo atlīdzību summu aprēķina atsevišķi katrai apdrošināšanas 
līgumu apakšgrupai saskaņā ar Sabiedrības statistikas datiem. 
 

c) Atlikto apdrošināšanas atlīdzību tehniskā rezerve (turpmāk tekstā — OCTP) ir paredzēta, lai segtu visas 

atliktās apdrošināšanas atlīdzības, ieskaitot atlīdzību regulēšanas summas par visām piekritušajām 

apdrošināšanas atlīdzībām, tostarp par tām, kuras vēl nav pieteiktas, taču neskaitot summas, kas nākotnē 

varētu tikt atgūtas regresa kārtībā vai realizējot derīgās atliekas. Atlikto apdrošināšanas atlīdzību tehniskās 

rezerves aprēķina pamatā (izņemot piekritušo, bet nepieteikto apdrošināšanas atlīdzību summām) ir katras 

pieteiktās apdrošināšanas atlīdzības individuāls novērtējums, vadoties no informācijas, kas pieejama uz 

šādas tehniskās rezerves aprēķināšanas brīdi.  

 
Piekritušo, bet nepieteikto atlīdzību summu aplēses visām apdrošināšanas līgumu grupām, kurām nav 
pietiekamu statistisko datu, aprēķina, izmantojot zaudējumu attiecības (Loss Ratio) metodi, savukārt 
apdrošināšanas līgumu grupām, par kurām ir pieejami pietiekami statistikas dati, to aprēķina, izmantojot 
Bornhetera-Fergusona (Bornhuetter-Fergusson) vai trīsstūra metodi (Chain-Ladder). 
 
Uzņēmumu ienākuma nodoklis 
Ienākuma nodokļa izdevumu postenis ietver par pārskata gadu aprēķināto un atlikto ienākuma nodokli. 
 
Aprēķinātais nodoklis 
Aprēķinātā nodokļa izdevumi ietver nodokļa maksājumus par pārskata gada peļņu. Ar nodokli apliekamā 
peļņa atšķiras no neto peļņas vai zaudējumiem, jo tajā nav ietverti ieņēmumu vai izdevumu posteņi, kas 
apliekami ar nodokli vai iekļauti nākamo periodu uzskaitē, kā arī neietver posteņus, kas nekad netiks aplikti 
ar nodokli vai kreditēti. Ienākuma nodokli aprēķina, piemērojot nodokļa likmes, kas ir spēkā vai būs spēkā 
līdz pārskata perioda beigām. 2017. gadā tāpat kā 2016. gadā Sabiedrībai piemērojamā ienākuma nodokļa 
likme ir 15%. 
 
Latvijā piemērojamā ienākuma nodokļa likme 15% tiek aprēķināta saskaņā ar Latvijā spēkā esošo 
likumdošanu. Latvijā uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek aprēķināts no pārskata gadā, kas noslēdzās 
2017. gada 31. decembrī, gūtās peļņas, kas apliekama ar nodokli. Sākot ar 2018. gada 1. janvāri ir veiktas 
izmaiņas uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā un turpmāk uzņēmumu ienākumu nodoklis tiks maksāts arī 
par dividendēm. 
Igaunijā piemērojamais uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek aprēķināts saskaņā ar Igaunijā spēkā esošo 
likumdošanu. Uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek maksāts par dividendēm. 
 
Atliktais ienākuma nodoklis 
Atlikto ienākuma nodokli atzīst pagaidu starpībām, kas radušās no atšķirībām starp aktīvu un saistību vērtību 
finanšu uzskaitē un to attiecīgajām nodokļu bāzēm, ko izmanto ar nodokli apliekamās pelņas aprēķināšanā. 
Atliktā nodokļa saistības parasti atzīst visām ar nodokli apliekamām pagaidu starpībām un atliktā nodokļa 
aktīvus atzīst tikai tad, ja ir ticams, ka radīsies ar nodokli apliekama peļņa, pret kuru varēs izmantot 
atskaitāmās pagaidu starpības. Šādus aktīvus un saistības neatzīst, ja pagaidu starpību rada nemateriālās 
vērtības uzskaite vai darījuma (kas nav uzņēmējdarbības apvienošana) laikā tie sākotnēji tiek atzīti kā aktīvi 
vai saistības, kas neietekmē ne ar nodokli apliekamo peļņu, ne arī grāmatvedības peļņu. 
 
Atliktā ienākuma nodokļa aktīvu uzskaites vērtību pārskata katrā pārskatu sagatavošanas datumā. 
 
Atliktā nodokļa aktīvus un saistības novērtē pēc nodokļu likmēm, kuru piemērošana gaidāma tajā pārskata 
periodā, kad realizēs aktīvu vai izpildīs saistības, pamatojoties uz nodokļa likmēm (un nodokļa tiesību 
aktiem), kas ir spēkā vai būs spēkā līdz pārskata perioda beigu datumam. Atliktā nodokļa aktīvu un saistību 
novērtēšana atspoguļo tādu ietekmi uz nodokli, kura izrietētu no tā, kādā veidā pārskata perioda beigu 
datumā Sabiedrība paredz atgūt vai samaksāt aktīvu un saistību uzskaites vērtību.  
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Atliktā nodokļa aktīvu un saistību ieskaits tiek veikts tikai tad, ja Sabiedrība ir juridiski tiesīga veikt pārskata 
gada nodokļu aktīvu ieskaitu pret pārskata gada nodokļu saistībām un ja tie attiecas uz ienākuma nodokļiem, 
kurus noteikusi viena nodokļu administrācija, un Sabiedrība paredz norēķināties par pārskata gada nodokļa 
aktīviem un saistībām pēc neto principa. 
 
Pārskata perioda aprēķinātais un atliktais nodoklis 
Pārskata perioda aprēķināto nodokli un atlikto nodokli atzīst kā izdevumus peļņas un zaudējumu aprēķinā, ja 
vien tie nav saistīti ar posteņiem, ko tieši attiecina uz pārējiem visaptverošiem ienākumiem, un šādā 
gadījumā arī nodokļi tiek tieši attiecināti uz pārējiem visaptverošiem ienākumiem, vai arī ja tie ir radušies 
uzņēmējdarbības apvienošanas sākotnējā atzīšanas brīdī. 
 
 
Citi uzkrājumi  
Citi uzkrājumi tiek atzīti, kad Sabiedrībai ir juridisks pienākums, ko izraisījis kāds pagātnes notikums, un 
pastāv varbūtība, ka šo saistību izpildei būs nepieciešama ekonomiskos labumus ietverošu resursu 
aizplūšana no Sabiedrības, un saistību apjomu iespējams pietiekami ticami novērtēt. 
 
Darbinieku pabalsti 
Darbinieku īstermiņa pabalsti, tostarp algas un sociālās apdrošināšanas iemaksas, prēmijas un apmaksāts 
ikgadējais atvaļinājums visā darba attiecību laikā tiek iekļauti darbības izmaksās pēc uzkrāšanas principa. 
Sabiedrība veic iemaksas Valsts sociālās apdrošināšanas fondā par katru darbinieku visa nodarbinātības 
perioda laikā saskaņā ar vietējās valsts likumdošanas prasībām un Sabiedrībai nav saistību attiecībā uz 
turpmāku pensiju iemaksu veikšanu par darbinieku nostrādātajiem gadiem Sabiedrībā. 
 
Apdrošināšanas līgumu klasifikācija 
(i) Apdrošināšanas līgumu atzīšana un novērtēšana 
Apdrošinātāja noslēgts līgums tiek atzīts 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, un nevienā no šiem līgumiem nav ietvertas ar ieguldījumu 
sertifikātiem vai citiem ieguldījumiem saistīti elementi. 
 
Klasificējot apdrošināšanas līgumus, par pamatu tiek ņemta apdrošināšanas riska pārneses būtība, 
piemēram: 

 privātpersonu apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem; 
 ceļojumu apdrošināšana; 
 īpašuma apdrošināšana pret bojājumiem vai zādzībām; 
 transportlīdzekļu apdrošināšana; 
 civiltiesiskās atbildības apdrošināšana. 

 
(ii) Parakstītās apdrošināšanas prēmijas un samaksātās pārapdrošināšanas prēmijas 
Parakstītās apdrošināšanas prēmijas ietver prēmijas, kuras paredzēts saņemt saskaņā ar līgumiem, kas 
noslēgti pārskata periodā un kuru darbības termiņš ir līdz vienam gadam; prēmijas, kuras paredzēts saņemt 
saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti pārskata periodā un kuru darbības termiņš ir ilgāk par vienu gadu, taču 
tiek attiecināts uz viena gada apdrošināšanu, kā arī prēmijas, kuras paredzēts saņemt saskaņā ar līgumiem, 
kas noslēgti iepriekšējā finanšu gada laikā un kuru darbības termiņš ir ilgāks par vienu gadu, taču tiek 
attiecināts uz tekošo pārskata gadu, atņemot visas prēmijas, kas bija paredzētas anulētajās vai pārtrauktajās 
apdrošināšanas polisēs un ņemot vērā izmaiņas šaubīgajās parakstītajās prēmijās. Nopelnītās prēmijas 
ietver prēmijas, kuras var attiecināt uz pārskata periodu — gada laikā parakstītās prēmijas, kas tiek koriģētas 
atbilstoši izmaiņām nenopelnīto prēmiju rezervē attiecīgajā periodā. 
 
Samaksātās pārapdrošināšanas prēmijas atspoguļo parakstīto prēmiju daļu pārskata periodā, kura tika 
nodota pārapdrošināšanā un koriģēta atbilstoši izmaiņām nenopelnīto prēmiju tehniskajā rezervē. 
 
Apdrošināšanas atlīdzības 
Piekritušās apdrošināšanas atlīdzību prasības ietver atlīdzību prasības, kas attiecināmas uz pārskata 
periodu, t.i. pārskata periodā samaksātās atlīdzību prasības, atlīdzību regulēšanas izdevumus, atņemot 
regresa kārtībā saņemtās summas un izmaiņas atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskajā rezervē. 
 
Saņemtie regresi ietver pārskata periodā no trešām pusēm faktiski saņemtās summas skaidrā naudā vai 
pārdodot nodoto īpašumu, kā arī summas, kas tiks saņemtas pēc pārskata perioda beigām, bet kuras ir 
saistītas ar zaudējumiem, kas atlīdzināti pirms pārskata perioda beigām, ņemot vērā šādu summu iespējamo 
samaksas periodu un šādu summu saņemšanas iespējamību. 
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Summas, kas tiek atskaitītas no parakstītajām sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības 
obligātās apdrošināšanas prēmijām un samaksātas Lietuvas Republikas Transportlīdzekļu apdrošinātāju 
birojam, tiek atzītas kā tā perioda izdevumi, kurā attiecīgās prēmijas ir nopelnītas. 
 
Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja komisijas maksa Lietuvā, Latvijā un Igaunijā tiek uzskaitīta kā atlīdzību 
regulēšanas izdevumi. 
Atlīdzību regulēšanas izdevumi ietver Atlīdzību regulēšanas nodaļas izdevumus un Sabiedrības 
administrācijas un filiāļu izdevumu noteiktu daļu, kas attiecināma saskaņā ar Sabiedrības apstiprināto 
metodiku.   
 
Saskaņā ar Sabiedrības apstiprināto metodiku daļa administratīvo izmaksu tiek attiecinātas kā atlīdzību 
regulēšanas izmaksas. 
 
Pārapdrošinātāju daļa piekritušajās apdrošināšanas atlīdzībās ietver summas, ko pārapdrošinātāji 

samaksājuši saskaņā ar pārapdrošināšanas līgumiem, vai arī summas, kas tiek saņemtas no 

pārapdrošinātājiem par Sabiedrības izmaksātajām apdrošināšanas atlīdzībām pārskata perioda laikā, kas 

tiek koriģēts atbilstoši izmaiņām pārapdrošinātāju daļā atlikto apdrošināšanas atlīdzību tehniskajās rezervēs 

pārskata periodā, un retrospektīvi atzīstamos ārējos atlīdzību regulēšanas izdevumus, kas tiek attiecināti uz 

pārapdrošinātājiem. 

Ienākumi un izdevumi no ieguldījumu darbības 
Visi ar apdrošināšanas darbību un ieguldījumiem pašu kapitālā saistītie ienākumi un izdevumi tiek attiecināti 
uz ieguldījumu ienākumiem un izdevumiem. 
Procentu ienākumi tiek iekļauti visaptverošo ienākumu pārskatā par visiem finanšu instrumentiem, kuri rada 
procentu ienākumus, piemērojot faktiskās procentu likmes metodi. Procentu ienākumi ietver kuponu 
maksājumus, kas nopelnīti no fiksētā ienākuma vērtspapīriem, procentus, kas nopelnīti no ieguldījumiem 
banku depozītos un aizdevumos, no norēķinu kontu atlikumiem, kā arī no diskontu un prēmiju amortizācijas 
vai citām starpībām starp procentu pelnoša finanšu instrumenta uzskaites vērtību un tā vērtību dzēšanas 
dienā, ko aprēķina pēc faktiskās procentu likmes metodes. 
 
Klientu piesaistīšanas izdevumi 
Klientu piesaistīšanas izdevumi ietver izmaksas, kas rodas, slēdzot apdrošināšanas līgumus. Klientu 
piesaistīšanas izdevumi ietver starpniekiem un brokeriem izmaksātās komisijas par apdrošināšanas polišu 
izplatīšanu, reklāmas un pārdošanas veicināšanas izmaksas, pārdošanas struktūrvienību darbības izmaksas 
un šo struktūrvienību darbinieku algas un sociālās apdrošināšanas maksājumus. 
 
Komisijas maksas, kuras ir attiecināmas uz nākamajiem periodiem, tiek atzītas finansiālā stāvokļa pārskatā 
kā atliktie klientu piesaistīšanas izdevumi. Atliktos klientu piesaistīšanas izdevumus aprēķina atsevišķi katrai 
apdrošināšanas polisei pēc proporcionalitātes metodes. Izdevumu daļa par komisijas maksām, kas 
piekritušas pārskata perioda beigās par nepieteiktajām prēmijām, tiek atzīta finansiālā stāvokļa pārskatā kā 
uzkrātās komisijas maksas. Uzkrāto komisijas maksu izdevumus aprēķina atsevišķi katrai apdrošināšanas 
polisei pēc proporcionalitātes metodes.  
 
Komisijas maksas tiek attiecinātas tieši uz katru apdrošināšanas polisi un attiecīgo apdrošināšanas veidu, 
savukārt citi klientu piesaistīšanas izdevumi tiek attiecināti uz atbilstošajiem apdrošināšanas produktiem, 
pamatojoties uz noslēgto līgumu skaitu. 
 
Administratīvie izdevumi 
Administratīvie izdevumi ietver izdevumus, kas nav tieši saistīti ar apdrošināšana līgumu slēgšanu, atlīdzību 
regulēšanu un ieguldījumu darbību. Šie izdevumi tiek attiecināti uz apdrošināšanas kategorijām saskaņā ar 
Sabiedrības apstiprināto metodiku.  
Saskaņā ar Sabiedrības apstiprināto metodiku daļa administratīvo izdevumu tiek attiecināti kā atlīdzību 
regulēšanas izdevumi. Administratīvie izdevumi tiek uzskaitīti pēc uzkrājumu principa. 
 
Citi ienākumi un izdevumi 
Citi ienākumi un attiecīgi arī izdevumi, kas radušies saistībā ar citu kompāniju apdrošināšanas produktu 
izplatīšanu, tiek atzīti ienākumos un izdevumos uzreiz pēc citas apdrošināšanas sabiedrības apdrošināšanas 
polises pārdošanas. 
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Citi ienākumi ietver ienākumus, kas gūti no citu pakalpojumu sniegšanas, kas nav apdrošināšana: ar 
ieguldījumiem nesaistīti nopelnītie procenti, piemēram, procenti par bankā turētiem naudas līdzekļiem; 
ienākumi, kas gūti no valūtas konvertācijas un valūtas kursu svārstībām, bet nav saistīti ar ieguldījumiem; 
peļņa no finansiālā stāvokļa pārskata posteņu, kas nav saistīti ar ieguldījumiem, vērtības pārrēķināšanas, un 
citus tamlīdzīgus ienākumus, kas nav atzīti citos posteņos. 
 
Citi izdevumi ietver dažādus izdevumus, piemēram, nesamaksāto atlikumu valūtas kursu svārstības, 
zaudējumus no finansiālā stāvokļa pārskata posteņu, kas nav saistīti ar ieguldījumiem, vērtības 
pārrēķināšanas, maksājamās soda naudas un kavējuma procentus, kā arī citus izdevumus, kas nav atzīti 
citos posteņos. 
Visi pārējie ienākumi un izdevumi tiek atzīti pēc uzkrājumu principa. 
 
Naudas plūsmas pārskats 
Naudas plūsmas pārskatu sagatavo pēc tiešās metodes. Par naudu un tās ekvivalentiem uzskata naudu 
kasē un bankas kontos. Naudas plūsmas pārskatā saņemtās dividendes tiek attiecinātas uz ieguldījumu 
darbību, savukārt izmaksātās dividendes — uz finanšu darbībām. Saņemtie procenti tiek atspoguļoti 
ieguldījumu darbībās. 
 
Ieskaits 
Sagatavojot finanšu pārskatus, netiek veikts aktīvu un pasīvu, kā arī ienākumu un izdevumu savstarpējais 
ieskaits, izņemot gadījumus, kad to nosaka konkrēts Starptautiskais finanšu pārskatu standarts. 
Saistītās puses  

Puses ir uzskatāmas par saistītām pusēm, ja viena puse var kontrolēt otru pusi, vai vienai pusei ir būtiska 
ietekme pār otru pusi, pieņemot ar finansēm vai darbību saistītus lēmumus. Par saistītajām pusēm tiek 
uzskatīti akcionāri, padomes un valdes locekļi, šo personu tuvi ģimenes locekļi un sabiedrības, kas tieši vai 
netieši ar vienas vai vairāku personu starpniecību kontrolē Sabiedrību, vai Sabiedrība kontrolē šādas 
sabiedrības, vai kuras tiek kontrolētas kopīgi ar Sabiedrību. 
 
Likumīgās prasības  
Sabiedrībai ir pienākums ievērot Lietuvas bankas noteiktās prasības attiecībā uz minimālo pamatkapitālu, 
minimālo maksātspēju, ieguldījumu ierobežojumiem un grāmatvedības uzskaites un rezervju noteikšanas 
metodēm. 
 
Iespējamās saistības  
Iespējamās saistības netiek atzītas finanšu pārskatos, izņemot iespējamās saistības uzņēmējdarbības 
apvienošanas gadījumos. Informāciju par iespējamām saistībām atklāj, ja vien saimnieciskos labumus 
ietverošo resursu aizplūdes iespēja nav neliela. 
 
Iespējamās saistības neatzīst finanšu pārskatos, bet informāciju par tām atklāj tajos gadījumos, kad ir ticama 
ekonomisko labumu ieplūde. 
 
Notikumi pēc pārskata perioda beigām 
Finanšu pārskatos tiek atspoguļoti notikumi pēc pārskata perioda beigām, kas sniedz papildu informāciju par 
Sabiedrības finansiālo stāvokli pārskatu sagatavošanas datumā (koriģējošie notikumi). Informācija par 
notikumiem pēc pārskata perioda beigām, kas nav koriģējošie notikumi, tiek atklāta piezīmēs tikai tādā 
gadījumā, ja tie ir būtiski. 
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III. RISKI UN RISKU VADĪBA  
 
Sabiedrības risku vadība notiek centralizēti visos Sabiedrības organizācijas līmeņos, un tā ietver ar 
Sabiedrības mērķu sasniegšanu saistīto risku vadības aktivitāšu plānošanu, īstenošanu un kontroli. Atkarībā 
no kompetenču un atbildības līmeņiem, Sabiedrības valde deleģē risku vadības funkcijas darbiniekiem, 
nosakot tās Sabiedrības apstiprinātajos valdes un administrācijas darbības noteikumos, kā arī darbinieku 
darba aprakstos. 
 
Sabiedrības risku vadības stratēģija tiek izstrādāta pēc kapitāla pietiekamības novērtēšanas principiem, 
iekļaujot novērtējumā visus iespējamos riskus un nosakot maksātspējas normu šādu risku segšanai, 
ievērojot piesardzības un konservatīvas pieejas principus. 
 
Kapitāla pārvaldības stratēģijas galvenie mērķi ir nodrošināt nepārtrauktu kapitāla pārvaldību un kapitāla 
pietiekamību, savlaicīgu reaģēšanu uz kapitāla izmaiņām un svarīgu lēmumu ietekmes uz kapitālu 
novērtēšanu. Sabiedrība novērtē atbilstību „Maksātspēja II” direktīvā noteiktajām maksātspējas kapitāla 
prasībām, aprēķinot to pēc standarta formulas. 
 
Sabiedrība, ievērojot „Maksātspēja II” direktīvas prasības un Gjensidige grupas vispārējās risku vadības 
stratēģiju, nodrošina savu risku vadības sistēmas darbību, īstenojot trīs līmeņu aizsardzības principus. 
 
Riskus ierobežo apdrošināšanas sabiedrību darbību reglamentējošie normatīvie akti, iekšējie noteikumi, kā 
arī „Maksātspēja II” direktīva un tās īstenošanas dokumenti. Sabiedrības risku apetīti un risku ierobežojumus 
apstiprina Sabiedrības valde, lai noteiktu maksimālo pieļaujamā riska līmeni. Šī līmeņa pārsniegšanas 
gadījumā Sabiedrība veic nepieciešamos pasākumus, lai novērstu risku turpmāko palielināšanos.  
 
Sabiedrība piemēro risku vadības pasākumus pēc tam, kad tā ir izvērtējusi noteikto risku būtiskumu 
Sabiedrības mērķu sasniegšanā, ņemot vērā risku samazināšanas pasākumu izmaksas un efektivitāti: 

1. izvairīšanās no riska — pamatots lēmums neveikt nekādas riskantas darbības; 
2. riska samazināšana — process, ar kura palīdzību Sabiedrība piemēro iekšējās kontroles 

pasākumus, lai samazinātu risku iestāšanās iespējamību Sabiedrības procesos un darbībās un/vai 
to iespējamo ietekmi uz pieļaujamo risku līmeni; 

3. riska nodošana — riska daļēja vai pilnīga nodošana trešai pusei; 
4. riska uzņemšanās — iespējamās peļņas vai zaudējumu uzņemšanās saistībā ar noteiktiem riskiem. 

 
Sīkāki konkrētu risku veidu vadības noteikumi (risku noteikšana, novērtēšana, svarīgākie rādītāji, 
uzraudzība, kontrole, ziņošana un pārvaldības pasākumi) ir izklāstīti iekšējos dokumentos, kas sniedz 
detalizētu informāciju par konkrēta riska veida vadību. 
 
Sabiedrība par svarīgiem uzskata apdrošināšanas riskus, tirgus (ieguldījumu) riskus, kredītriskus, 
koncentrācijas riskus un darbības riskus, un attiecīgi novērtē sava kapitāla pietiekamību. Sabiedrība 
uzņemas dažāda līmeņa riskus katrā riska grupā un izstrādā risku novērtēšanas metodiku atsevišķi katrai 
riska grupai.  
 
Kapitāla riska vadība 
Apdrošināšanas būtiskākā funkcija ir risku nodošana, un Sabiedrība ir pakļauta riskam gan tās 
apdrošināšanas, gan ieguldījumu darbībā. Riska identificēšana, izvērtēšana un pārvaldība ir būtiska 
darbības daļa. Risks un kapitāls ir un tiem jābūt savstarpēji saistītiem. Jebkurai apdrošināšanas sabiedrībai 
jāpielāgo tās riski kapitāla bāzei. Taču maksātnespējas normai vai pašu kapitālam ir izmaksas. Būtiskākais 
kapitāla pārvaldības mērķis ir līdzsvarot šos divus aspektus. Sabiedrības vispārējiem kapitāla pārvaldības 
mērķiem, pirmkārt, jānodrošina, ka Sabiedrības kapitalizācija spēj izturēt negatīvus rezultātus, neradot 
finansiāli nestabilu situāciju, un, otrkārt, Sabiedrības kapitāls tiek izmantots visefektīvākajā veidā. 
 

Sabiedrība definē kapitālu kā pašu kapitālu, kas uzrādīts finansiālā stāvokļa pārskatā. 

Saskaņā ar Apdrošināšanas likumu akciju sabiedrības parakstītais pamatkapitāls nedrīkst būt mazāks par 

EUR 1 000 000 un saskaņā ar Lietuvas Uzņēmumu likumu akcionāru pašu kapitāls nedrīkst būt mazāks par 

50% no uzņēmuma reģistrētā pamatkapitāla. 2017. gada 31. decembrī 2016. gada 31. decembrī Sabiedrība 

atbilda šīm prasībām.  
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Apdrošināšanas riski 
Risks, kas attiecas uz jebkuru apdrošināšanas līgumu, ir iespējamība, ka apdrošinātais notikums notiks, un 
nenoteiktība par prasības apmēru. Apdrošināšanas līgumos šis risks ir nejaušs un tas jāprognozē.  
 
Sabiedrības darbības tirgus ir Latvija, Lietuva un Igaunija. Sabiedrības saimnieciskās darbības pamatā ir 
apdrošināšanas risku uzņemšanās un to vadīšana. Apdrošināšanas līgumu portfeļa, uz kuru attiecas 
varbūtības teorija, nosakot cenas un izveidojot rezerves, galvenais risks, ar kuru Sabiedrība saskaras 
saistībā ar apdrošināšanas līgumiem, ir, ka faktiskās atlīdzības un pabalsti pārsniedz apdrošināšanas 
saistību uzskaites vērtību. Šāda situācija var rasties, jo atlīdzību un pabalstu biežums un/vai smagums 
pārsniedz to aplēses. Apdrošināšanas gadījumi ir nejauši, un faktiskais atlīdzību un pabalstu apjoms katru 
gadu atšķirsies no tā apjoma, kas aprēķināts, izmantojot statistiskās metodes.  
 
Apdrošināšanas produktu tarifu un cenu aprēķinā ir atspoguļoti pašreizējie tirgus apstākļi un ietverti 
iespējamie pieņēmumi, kas nepieciešami nākotnes rezultātu koriģēšanai ar mērķi būtiski ierobežot finanšu 
risku. 
 
Pieredze rāda, ka, jo lielāks ir līdzīgu apdrošināšanas līgumu portfelis, jo mazāks būs paredzamā iznākuma 
relatīvais mainīgums. Turklāt pastāv mazāka iespēja, ka diversificētu portfeli varētu ietekmēt jebkādas 
izmaiņas portfeļa apakškopās.  
 
Sabiedrība ir pieņēmusi vispārēju parakstīšanas politiku, ko apstiprinājusi valde un kura paredz detalizētas 
parakstīšanas pamatnostādnes attiecībā uz katru produktu segmentu, ko paredz noteiktās autorizācijas 
prasības. Faktori, kas paaugstina apdrošināšanas risku, ietver nepietiekamu risku diversifikāciju attiecībā uz 
riska veidiem un apjomu, ģeogrāfisko izvietojumu un nozari.  
 
Vispārējā apdrošināšana  
Atlīdzības prasību biežums un smagums  
Atlīdzības prasību biežumu un smagumu ietekmē vairāki faktori. Daži faktori ir atkarīgi no produktiem vai 
attiecīgajiem apdrošināšanas veidiem.  
 
Atlīdzības prasību biežumu pieaugumu var ietekmēt sezona, kā arī ilgstošāki efekti. Sniega un aukstuma dēļ 
ziemas periodā var palielināties ar transportlīdzekļu apdrošināšanu saistīto prasību skaits. Attiecībā uz 
īpašumu apdrošināšanu auksta ziema radīs prasību biežuma pieaugumu saistībā ar aizsalušiem 
ūdensvadiem un pastiprinātu elektroenerģijas un citu apkures veidu izmantošanu mājokļu apsildīšanai. 
Ilgstošākas izmaiņas prasību biežumā var rasties, piemēram, klientu uzvedības izmaiņu un jaunu prasību 
veidu dēļ. Ilgstošas izmaiņas prasību biežumā var būtiski ietekmēt ienesīgumu.  
 
Atlīdzības prasību smagumu ietekmē vairāki faktori. Attiecībā uz dažiem apdrošināšanas veidiem ar samērā 
nelielu atlīdzības prasību daudzumu to smagumu var ietekmēt lielas atlīdzību prasības. Piekritušo lielo 
atlīdzību prasību skaits katru gadu būtiski atšķiras. Tas ir raksturīgi komerciālajam tirgum. Vairumā gadījumu 
atlīdzību prasību smagumu ietekmē inflācija.  
 
Atlīdzību prasību smaguma pieaugumu var veicināt patēriņa preču indeksa attīstības tendences, algu 
palielinājums, sociālā inflācija un to materiālu un pakalpojumu cenas, kas iegādāti līdz ar atlīdzības prasību 
noregulēšanu. Attiecībā uz īpašumu apdrošināšanu inflāciju rada patēriņa preču indekss un ēku izmaksu 
pieaugums. Nelaimes gadījumu un veselības apdrošināšanas gadījumā apdrošināšanas polises iedala divās 
galvenajās grupās — viena grupa ir ar fiksētu apdrošināšanas summu, bet otrā grupā kompensāciju 
veselības aprūpes nozarē koriģē patēriņa preču indekss.  
 
Sabiedrība galvenokārt pārvalda šos riskus, cieši uzraugot katra apdrošināšanas veida parakstīšanas 
pamatnostādņu attīstību un aktīvo atlīdzības prasību noregulēšanu. Ikmēneša katra apdrošināšanas veida 
rezultātu uzraudzība ietver gan prēmiju, gan zaudējumu attīstības pārskatu. Negatīva ienesīguma attīstības 
tendenču gadījumā tiks veikti pietiekami pasākumi. Nepieciešamības gadījumā tas ietver prēmiju 
palielināšanu, lai nodrošinātu to, ka ienesīgums ir pieņemamā līmenī. Ienesīguma analīzi var veikt arī 
attiecībā uz dažādām klientu grupām un portfeļiem. Parakstīšanas pamatnostādņu nolūks ir nodrošināt to, ka 
ar parakstīšanu saistītie riski ir labi diversificēti attiecībā uz risku veidiem, apjomu, nozari un izvietojumu. 
Riska parakstīšanas tiesības paredz atbilstošu riska izvēles kritēriju sniegšanu un uzņemto risku atbilstības 
nodrošināšanu pārapdrošināšanas līgumiem. 
 
Prēmijas, atskaitījumi un elementi noteikumos var tikt mainīti, veicot ikgadējo polišu atjaunošanu. 
Apdrošināšanas sabiedrības ir tiesīgas noraidīt maksājumu par krāpniecisku atlīdzības prasību. Sabiedrībai 
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ir tiesības neatjaunot atsevišķas polises krāpšanas apdrošināšanas gadījumos, un atsevišķos gadījumos 
likumdošana vai polises noteikumi paredz Sabiedrībai tiesības anulēt vai neatjaunot atsevišķās polises, ja 
īpaši iemesli norāda uz to, ka šāda rīcība ir pamatota. Gadījumos, kad atlīdzība ir izmaksāta, Sabiedrība ir 
tiesīga iesniegt prasību par atsevišķu jeb visu izmaksu segšanu pret jebkuru trešo personu, kas ir atbildīga 
par zaudējumu radīšanu (regresa prasība).  
 
Prasību noregulēšanas procedūras ietver arī skaidru stratēģiju un pasākumus attiecībā uz optimālu 
materiālu un pakalpojumu iegādi. Regulārās pārbaudēs izmanto iegādes līgumus, lai nodrošinātu mūsu 
ieguvumu kvalitāti klientiem, kā arī samazinātu inflācijas risku. 
 
(i) Galveno produktu apraksts  
Turpmāk ir aprakstīti to apdrošināšanas līgumu noteikumi, kuriem ir būtiska ietekme uz apdrošināšanas 
līgumu radīto nākotnes naudas plūsmu apjomu, laiku un paredzamību. Turklāt tālāk ir sniegts Sabiedrības 
galveno produktu novērtējums un veids, kā tiek vadīti ar tiem saistītie riski. 
 
Īpašuma apdrošināšana  
Apdrošināšana sedz zaudējumus, kas radušies apdrošināto personu īpašuma bojājuma rezultātā, ja cēlonis 
ir bijis kāds no apdrošinātajiem riskiem:  

 ugunsgrēks;  

 dabas stihijas (vētra, plūdi);  

 trešo personu prettiesiska rīcība.  
 
Izrietošais risks attiecībā uz atlīdzībām īpašuma apdrošināšanā ir būvniecības un atjaunošanas izmaksu 
straujais pieaugums, kā rezultātā apdrošinājuma ņēmējs nevar pilnībā veikt atjaunošanas vai restaurācijas 
darbus par saņemto apdrošināšanas atlīdzību. Tas netieši ietekmē Sabiedrības un apdrošinājuma ņēmēju 
savstarpējās attiecības.  
 
Risku vadība tiek nodrošināta ar precīzi definētu apdrošināto īpašumu atbilstības izvērtējumu, nosakot, kādi 
īpašumi tiek apdrošināti, kuri tiek apdrošināti ar speciāliem saskaņojumiem vai kuri vispār netiek pieņemti 
apdrošināšanā atbilstoši katra apdrošināšanas riska parakstītāja pilnvarām.  
 
No atlīdzību noregulēšanas viedokļa Sabiedrība ir apdraudēta ar apdrošinājuma ņēmēju negodīgu rīcību. Šī 
riska mazināšanai Sabiedrība veic izmaksu administrēšanas limitu noteikšanu atsevišķām struktūrām un 
uzstāda augstas prasības apdrošināšanas gadījumu pamatojošo dokumentu izpētei. 
 
Prasība parasti tiek paziņota nekavējoties un to var nokārtot īstermiņā. Īpašuma apdrošināšanas veids tiek 
klasificēts kā „ātri nokārtojams” (short-tail), nevis „ilgi nokārtojams” (long-tail), kad atlīdzības prasības gala 
izmaksu noteikšanai ir nepieciešams ilgāks laiks.  
 
Būtiskākie riski, kas saistīti ar šo produktu, ir parakstīšanas risks un atlīdzību prasību pieredzes risks.  
 
Parakstīšanas risks ir risks, ka Sabiedrība nav iekasējusi atbilstošas prēmijas par apdrošināšanas līgumiem. 
Cenu noteikšanas procesi attiecībā uz dažādiem apdrošināšanas produktiem ietver paredzamo atlīdzības 
prasību biežuma un smaguma aplēses, kas pamatojas uz iekšējo un ārējo avotu sniegto statistiku. Arī tad, ja 
parakstīšanas kritēriji ir atbilstoši un ja prēmijas aprēķini ir veikti uz labas statistiskās bāzes, atlīdzību 
izmaksas var atšķirties no prognozētā līmeņa lielu atlīdzības prasību, dabas katastrofu u.c. apstākļu dēļ. 
Attiecībā uz īpašuma apdrošināšanu ir paredzams liels skaits īpašumu ar līdzīgu riska profilu. Tomēr 
komerciālā īpašuma apdrošināšanā var būt savādāk. Vairums komerciālā īpašuma apdrošināšanas 
piedāvājumu ietver gan izvietojumu, gan biznesa veidu, gan ieviestos drošības līdzekļus kopumā. Prēmijas 
aprēķināšana atbilstoši šo polišu riskam būs subjektīvs un līdz ar to arī riskants process.  
 
Īpašuma apdrošināšana ir pakļauta riskam, ka apdrošinātais pieteiks viltotas vai spēkā neesošas prasības, 
vai arī uzrādīs lielāku atlīdzības summu. Apdrošināšanas riska vadība tiek īstenota, galvenokārt, izmantojot 
cenu noteikšanas mehānismus, neatkarīgu īpašumu novērtēšanu saskaņā ar starptautiskiem standartiem, 
produktu izstrādi, risku izvēli un pārapdrošināšanu. Sabiedrība uzrauga izmaiņas vispārējā ekonomiskajā un 
komerciālajā vidē, kurā Sabiedrība darbojas, un rīkojas atbilstoši izmaiņām.  
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Sauszemes transporta apdrošināšana (KASKO)  
Apdrošināšana sedz zaudējumus, kas radušies automašīnas bojājuma rezultātā, ja cēlonis ir bijis kāds no 
apdrošinātajiem riskiem:  

 ceļu satiksmes negadījums;  

 dabas stihijas;  

 ugunsgrēks;  

 dažādu priekšmetu uzkrišana;  

 trešo personu prettiesiska rīcība;  

 zādzība un/vai laupīšana; 

 stiklojumu apdrošināšana.  
 

Iespējami dažādi apdrošināšanas seguma paplašinājumi. 

 

Apdrošināšanas prēmijas tiek noteiktas saskaņā ar spēkā esošo apdrošināšanas metodiku.  
 
Lielākie zaudējumi tiek radīti automašīnu pilnīgas bojāejas un zādzības rezultātā, taču šādi gadījumi nav 
bieži.  
 
Negodīgas apdrošinājuma ņēmēju rīcības novēršanai Sabiedrība veic detalizētu apdrošināšanas gadījumu 
pamatojošo dokumentu izpēti, nepieciešamības gadījumos pieprasot kompetentām institūcijām veikt 
papildus izmeklēšanas.  
 
Prasība parasti tiek paziņota nekavējoties un to var nokārtot īstermiņā. KASKO tiek klasificēts kā „ātri 
nokārtojams” (short-tail), nevis „ilgi nokārtojams” (long-tail), kad atlīdzības prasības gala izmaksu noteikšanai 
ir nepieciešams ilgāks laiks. 
  
Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana (OCTA)  
Obligātās apdrošināšanas objekts ir transportlīdzekļa īpašnieka vai tiesīgā lietotāja civiltiesiskā atbildība par 
ceļu satiksmes negadījumā nodarīto zaudējumu trešajai personai. Šī apdrošināšanas veida mērķis ir 
aizsargāt ceļu satiksmes negadījumos cietušo trešo personu intereses, un šo apdrošināšanas veidu regulē 
sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumi, kas 
reglamentē tiesiskās attiecības starp transportlīdzekļu īpašniekiem, tiesīgajiem lietotājiem un 
apdrošinātājiem sakarā ar transportlīdzekļu īpašnieku un tiesīgo lietotāju civiltiesiskās atbildības obligāto 
apdrošināšanu.  
 
Ņemot vērā inflācijas risku, kas ietekmē izmaksāto atlīdzību lielumu, Sabiedrība veic regulāru šī 
apdrošināšanas veida tarifu analīzi un ietekmes izvērtējumu uz finanšu rādītājiem.  
 
Kaut arī iepriekšējā statistika liecina, ka atlīdzības tiek pieteiktas nekavējoties un tās var nokārtot bez 
kavēšanās, OCTA tiek klasificēts kā „ilgi nokārtojams” (long-tail) apdrošināšanas veids, kuram atlīdzības 
prasības gala izmaksu noteikšanai ir nepieciešams ilgāks laiks.  
 
Veselības apdrošināšana  
Veselības apdrošināšana attīstās kā stabils apdrošināšanas veids. Kā risku šajā gadījumā Sabiedrība 
identificē vispārējās veselības aprūpes sistēmas nesakārtotību un neskaidro valstu politiku šīs sistēmas 
sakārtošanā, kā arī izmaiņas ekonomikas vidē.  
 
Sabiedrība uzrauga un ņem vērā izmaiņas medicīnas pakalpojumu cenās, uzrauga atlīdzību prasību apjomu 
katram darba devējam un, pārjaunojot polises, veic atbilstošas korekcijas cenās.  
 
Veselības apdrošināšana ir „ātri nokārtojams” (short-tail) apdrošināšanas veids, kurā regulāri rodas īstermiņa 
kavēšanās atlīdzību prasību pieteikšanā.  
 
(ii) Apdrošināšanas risku koncentrācija  
Apdrošināšanas risku koncentrācijas pakāpe ir viens no galvenajiem apdrošināšanas risku faktoriem, kas var 
negatīvi ietekmēt Sabiedrības saistības sakarā ar apdrošināšanas gadījumu iestāšanos. Apdrošināšanas 
risku koncentrāciju var izraisīt viena apdrošināšanas gadījuma iestāšanās ar liela apjoma izrietošām 
saistībām vai ievērojams skaits atsevišķu apdrošināšanas gadījumu, kas tāpat rada Sabiedrībai būtiskas 
saistības pret apdrošinājuma ņēmējiem.  
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Tā kā praksē apdrošināšanas riski nekad nebūs pilnīgi nesaistīti, tad neatkarīgi no portfeļa lieluma vienmēr 
pastāvēs tā sauktais nediversificējamais risks, kad apdrošinātājs kopumā izmaksā 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 pieaugums 
paaugstinās apdrošināšanas atlīdzību apmērus lielākajā apdrošināšanas portfeļa daļā, bet valsts izdarītie 
grozījumi attiecībā uz kādu no obligātās apdrošināšanas veidiem var pēkšņi paaugstināt apdrošinātāja 
saistības.  
 
Šo risku vadībā Sabiedrība izmanto divas svarīgākās metodes.  
 
Pirmkārt, risks tiek parakstīts, izmantojot atbilstošu parakstīšanas politiku. Riska parakstītājiem ir atļauts 
parakstīt riskus tikai tad, ja paredzamā peļņa ir proporcionāla pieņemtā riska apjomam (skat. 
Apdrošināšanas risku vadība).  
 
Otrkārt, atlikušā riska vadībā tiek izmantota pārapdrošināšana. Sabiedrība iegādājas pārapdrošināšanas 
segumu dažādos saistību un īpašuma apdrošināšanas veidos. Sabiedrības vadība ne retāk kā reizi gadā 
pārskata pārapdrošināšanas programmu, nosakot nepieciešamās izmaiņas. Sabiedrība pastāvīgi novērtē 
izmaksas un ieguvumus, kas saistīti ar pārapdrošināšanas programmu. 
 

 

 
Ģeogrāfiskā un citu veidu koncentrācija  
Sabiedrības apdrošināto risku ģeogrāfiskais segums ir galvenokārt Lietuva, Latvija un Igaunija, izņemot 
ceļojumu apdrošināšanā, kura ir spēkā tikai ārpus apdrošinātās personas rezidences valsts. Taču vairāki 
apdrošināšanas produkti sedz nelaimes gadījumus Baltijas reģionā un ārvalstīs. Attiecībā uz īpašuma un 
transporta apdrošināšanu riski ir koncentrējušies lielākajās Lietuvas, Latvijas un Igaunijas pilsētās. 
Transporta apdrošināšanā risku koncentrācija palielinās sakarā ar pieaugošo transportlīdzekļu skaitu un 
satiksmes intensitāti, tā rezultātā netieši ietekmējot atlīdzību apjomus šajā apdrošināšanas veidā. 
Apdrošināšanas noteikumi un metodika nosaka īpašumam nepieciešamo risku novērtējumu, apdrošināšanas 

Risks saistībā ar dažādiem 
apdrošināšanas veidiem 
2017. gada 31. decembrī 

Kopējā 
apdrošinājuma 
summa 

Pārapdrošinātā 
summa 

Neto risks (pēc 
pārapdrošināšanas) 

EUR’000 EUR’000 EUR’000 

OCTA *) - - - 

Īpašuma apdrošināšana 21,445 (11,343) 10,102 

KASKO 837 - 837 

Veselības apdrošināšana 131 - 131 

Citi apdrošināšanas veidi 6,296 (3,418) 2,878 

Kopā� 28,709 (14,761) 13,948 
*) bruto apdrošināšanas risks ir neierobežots. Zaudējumus EUR 400,000 apmērā sedz 
pārapdrošināšana. 

Risks saistībā ar dažādiem 
apdrošināšanas veidiem 
2016. gada 31. decembrī 

Kopējā 
apdrošinājuma 
summa 

Pārapdrošinātā 
summa 

Neto risks (pēc 
pārapdrošināšanas) 

EUR’000 EUR’000 EUR’000 

OCTA *) - - - 

Īpašuma apdrošināšana 13,919 (4,694) 9,225 

KASKO 538 - 538 

Veselības apdrošināšana 544 (68) 476 

Citi apdrošināšanas veidi 4,601 (2,654) 1,947 

Kopā� 19,602 (7,416) 12,186 
*) bruto apdrošināšanas risks ir neierobežots. Zaudējumus EUR 400,000 apmērā sedz 
pārapdrošināšana. 
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summu limitus un pārapdrošināšanas nosacījumus, kas nodrošina risku vadību konkrētajos apdrošināšanas 
veidos. 
 
(iii) Katastrofu notikumu potenciālā ietekme  
Kā būtisku apdrošināšanas risku, ko Sabiedrība uzskata par nepieciešamu izvērtēt un iekļaut 
apdrošināšanas metodoloģijā, ir dabas vai cilvēka darbības rezultātā notikušas katastrofas, kas rada liela 
apjoma saistību iestāšanās varbūtību. Baltijas tirgus apstākļus raksturo zems dabas katastrofu risks. Kā 
izplatītākās dabas katastrofas var uzskatīt vētras un vētru radītos postījumus, tai skaitā, plūdus un pavasara 
palu laikā izraisītos plūdus. Teritorijas, kas pakļautas vētrām un plūdiem, ietver mežus, krasta līniju un upēm 
pieguļošas teritorijas. 
 
 (iv) Atsevišķu notikumu potenciālā ietekme  
Lielākie iespējamie zaudējumi, kas varētu rasties no viena notikuma, ir saistīti ar obligātās civiltiesiskās 
atbildības apdrošināšanu un īpašuma apdrošināšanu. Lai ierobežotu iespējamos zaudējumus no viena 
atsevišķa notikuma, Sabiedrība ir iegādājusies neproporcionālo riska pārapdrošināšanas segumu. 
 
Apdrošināšana risku vadība 
(i) Risku parakstīšanas politika  
Apdrošināšanas riski tiek vadīti, Sabiedrībai parakstot riskus saskaņā ar risku parakstīšanas politiku. 
Saskaņā ar šo risku parakstīšanas politiku katrā risku apdrošināšanas veidā ir noteikta metodoloģija un 
noteikumi, kas  regulē pielietojamās risku izvērtēšanas metodes, tādā veidā samazinot iespējas uzņemties 
atbildību un saistības attiecībā  pret riskiem, kas ir pretrunā ar Sabiedrības risku apdrošināšanas politiku un 
iekšējiem noteikumiem.  
 
Apdrošināšanas veidu metodoloģijā un noteikumos ir definēti kritēriji un papildus informācija risku 
izvērtēšanai, nodrošinot sistemātisku pieeju risku izvērtēšanai. Tādā veidā tiek iegūta vienota un Sabiedrības 
prasībām atbilstoša informācija regulārai risku parakstīšanai un nepieciešamo izmaiņu veikšanai risku 
parakstīšanu regulējošajos dokumentos.  
 
Izmantojot Sabiedrības darbības gados iegūto pieredzi, tirgus prasības un risku izvērtējumu katrā 
apdrošināšanas veidā, Sabiedrības vadība ir noteikusi apdrošināšanas atbildības limitus.  
 
Apdrošināšanas tarifi tiek regulāri analizēti un pārskatīti, pamatojoties uz apdrošināšanas gadījumiem un 
izmaksātajām atlīdzībām, un izmaiņas tarifos tiek ieviestas, pielietojot aktuārās metodes, tādējādi nodrošinot 
Sabiedrības spēju segt savas saistības. Pārapdrošināšanas noteikumi regulē apdrošināšanas risku 
nodošanu pārapdrošinātājiem. Sabiedrībā izstrādātā apdrošināšanas veidu metodika un noteikumi palīdz 
apdrošināšanas starpniekiem un aģentiem ievērot Sabiedrības apdrošināšanas vadlīnijas visos Sabiedrības 
apdrošināšanas produktos, kas tiek piedāvāti Baltijas tirgū. Sabiedrībā izstrādātā rezervju aprēķināšanas 
metodika nosaka attiecīgi rezervju uzkrāšanu paredzamajām saistībām.  
 
Atsevišķām atlīdzību prasībām un summu atgūšanai ir nepieciešami vairāki gadi. Lai arī finanšu rezultātus ir 
iespējams noteikt ticami, Sabiedrība izveido uzkrājumus neatsaucamām atlīdzību prasībām, balstoties uz 
pašreizējo izpratni par risku un ņemot vērā pieredzi un spriedumus. Uzkrājumu apjoms tiek noteikts, 
balstoties uz pašreiz pieejamo informāciju. 
  
(ii) Atlīdzību prasību attīstība  

Informācija par atlīdzību attīstību ir uzrādīta, lai ilustrētu apdrošināšanas risku, kuram ir pakļauta Sabiedrība. 
Tabulās ir salīdzinātas kumulatīvās atlīdzību izmaksas un šīm atlīdzībām izveidoto tehnisko rezervju attīstība 
pa apdrošināšanas gadījumu iestāšanās gadiem.  
 
Katrā kolonnā uzrādītie pārpalikumi vai iztrūkumi ir jāizvērtē atsevišķi, neņemot vērā citas kolonnas, jo šādas 
iepriekšējos gados veiktas 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.  
 
Lai arī tabulā sniegtā informācija ataino vēsturisko nesamaksāto atlīdzību atbilstības novērtējumu, kas veikts 
iepriekšējos gados, šī finanšu pārskata lietotājiem būtu jāizvairās ekstrapolēt pagātnes pārpalikumus vai 
iztrūkumus attiecībā uz šī perioda neapmaksāto zaudējumu atlikumu. 
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Apdrošināšanas notikuma gads 

  

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 
Kopā� 

Kopējo piekritušo atlīdzību 
aplēses apdrošināšanas 
notikuma gada beigās 

EUR’00
0 

EUR’00
0 

EUR’00
0 

EUR’00
0 

EUR’00
0 

EUR’00
0 

 

EUR’00
0 

- vienu gadu vēlāk 
   

27,819  
   

28,897  
   

34,936  
   

34,635  
   

48,586  
   

85,723  
  

- divus gadus vēlāk 
   

25,787  
   

27,027  
   

37,714  
   

34,803  
   

47,907  
   

- trīs gadus vēlāk 
   

25,054  
   

26,368  
   

36,020  
   

34,081  
    

- četrus gadus vēlāk 
   

24,874  
   

25,977  
   

36,121  
     

- piecus gadus vēlāk 
   

25,266  
   

25,472  
      

- sešus gadus vēlāk 
   

24,549  
       

Kopējie maksājumi  21,681    23,406    32,379    29,366    40,508    64,860    
  

212,200  

Atlikto atlīdzību prasību 
rezerves 

      
2,868  

      
2,066  

      
3,743  

      
4,715  

      
7,399  

   
20,862  

 

      
41,653  

Atlikto atlīdzību prasību 
rezerves gadiem pirms 
2012.gada 

       

      
16,005  

Kopā atlikto atlīdzību 
prasību rezerves 
31.12.2017. 

       

      
57,658  

 
Sakarā ar uzņēmumu likumīgo apvienošanos atlīdzību summas 2016. un 2017. gadā ir palielinājušās. 
 
(iii) Saistību atbilstības tests  
Tehnisko rezervju aplēses apdrošināšanas portfelim atspoguļo nākotnes naudas plūsmu prasību 
maksājumiem aptuveno vērtību un šajos aprēķinos vienmēr saglabāsies zināma nenoteiktība. Rezervju riski 
attiecas uz šāda veida nenoteiktību. Nenoteiktība atkarīga no riska veida. Īstermiņa risks ir mazāk pakļauts 
izmaiņām, kas ietekmēs nākotnes maksājumus. Inflācija ir pamata risks lielākajā daļā apdrošināšanas 
produktu. Ietekme atšķirsies atkarībā no katra produkta pazīmēm un noteikumiem un nosacījumiem, kas 
attiecas uz prasību noregulēšanu.  
 
Sabiedrība katrā gada pārskata datumā sagatavo apdrošināšanas saistību atbilstības testu, novērtējot, vai 
pārskata gadā atzītās apdrošināšanas saistības par spēkā esošajiem apdrošināšanas līgumiem ir 
pietiekamas, salīdzinot izveidotās tehniskās rezerves un pašreiz novērtētās nākotnes naudas plūsmas no 
spēkā esošajām apdrošināšanas polisēm.  
 
Ja saistību atbilstības tests uzrāda, ka saistību uzskaites summa ir nepietiekoša, starpību uzrāda kā finanšu 
gada zaudējumus, izveidojot papildu neparedzēto risku tehniskās rezervi.  
 
Saistību atbilstības tests tiek veikts visam apdrošināšanas portfelim katrā valstī atsevišķi, un tests tiek 
piemērots bruto rezervju summām, t.i., pārapdrošināšanas ietekme netiek ņemta vērā. 
 

(iv) Nenoteiktības iemesli attiecībā uz nākotnes atlīdzības prasībām  

Sabiedrība ir atbildīga par apdrošināšanas gadījumiem, kas iestājušies līguma darbības laikā, pat ja radušies 
zaudējumi tiek atklāti pēc līguma darbības termiņa beigām un atlīdzības tiek izmaksātas saskaņā ar polises 
nosacījumiem, kas ir spēkā notikuma brīdī. Līdz ar to atlīdzības prasības tiek noregulētas ilgā laika posmā, 
un atlīdzību prasībā ir ietverts notikušo vēl nepieteikto atlīdzību rezervju (IBNR) elements.  
 
Ir vairāki mainīgie, kas ietekmē no apdrošināšanas līgumiem izrietošās naudas plūsmas apjomu un laiku. Šie 
mainīgie lielākoties attiecas uz dažāda veida risku raksturojumu un piemērotajām riska vadības procedūrām. 
Izmaksājamā kompensācija ir saskaņā ar apdrošināšanas līguma nosacījumiem. Kompensācija attiecībā uz 
atlīdzības prasībām par personu gūtajām traumām aprēķināta par negūto ienākumu pašreizējo vērtību, 
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rehabilitācijas izdevumiem un citiem izdevumiem, kas radīsies cietušajai pusei nelaimes gadījuma vai 
slimības rezultātā.  
 
Aplēstās atlīdzības prasību izmaksas ietver izdevumus, kas var rasties, nokārtojot prasības, paredzamā 
regresa neto apjomu un citas norakstītās summas. Sabiedrība veic visas nepieciešamās darbības, lai 
nodrošinātu to, ka tai ir pieejama visa atbilstošā informācija par tās prasībām. Taču, ņemot vērā nenoteiktību 
saistībā ar rezervju veidošanu atlīdzības prasībām, iespējams, ka galīgais rezultāts atšķirsies no sākotnēji 
noteiktajām saistībām. Finanšu pārskatos noteiktās saistības attiecībā uz šiem līgumiem veido IBNR 
rezerves, rezerves atlīdzību prasībām, kuras ir pieteiktas, bet nav vēl izmaksātas (RBNS), kā arī rezerves 
attiecībā uz pārskata datumā nenopelnītajām prēmijām un neparedzētiem riskiem.  
 
Uz IBNR parasti attiecas lielāka nenoteiktība nekā uz izmaksu aplēsēm par jau pieteikto atlīdzības prasību 
nokārtošanu (RBNS), kur ir pieejama informācija par prasību. Var būt gadījumi, kad apdrošinājuma ņēmējs 
var nebūt informēts par atsevišķām atlīdzību prasībām vairākus gadus pēc gadījuma iestāšanās.  
 
Novērtējot saistības attiecībā uz pieteikto, bet nav vēl neizmaksāto atlīdzību pieprasījumu izmaksām, 
Sabiedrība ņem vērā pieejamo informāciju no zaudējumu korektoriem, prasību izskatītājiem, kā arī 
informāciju par prasību nokārtošanas izmaksām no iepriekšējiem periodiem. Atlīdzību regulēšanas 
speciālists izvērtē katru atlīdzības prasību atsevišķi. Pieprasījumus ar iespējami nelabvēlīgu ietekmi izskata 
atsevišķi un tiem piemēro atsevišķus noteikumus. Iespēju robežās Sabiedrība pielieto dažādus paņēmienus, 
lai novērtētu nepieciešamo rezervju apjomu. Tādējādi tiek nodrošināta labāka izpratne par prognozētajām 
tendencēm. Dažādu metodoloģiju sniegtās prognozes arī palīdz novērtēt iespējamo iznākumu. 
Vispiemērotākais izvērtēšanas paņēmiens tiek izvēlēts, ņemot vērā apdrošināšanas veida raksturīgas 
īpašības un katra apdrošināšanas notikumu gada attīstības tendences.  
 
Bieži vien apdrošināšanas līgumus klasificē kā „ātri nokārtojamus” (short-tail) vai „ilgi nokārtojamus” (long-
tail) riskus. Ātri nokārtojamus riskus raksturo īss laikposms starp gadījuma iestāšanos, atlīdzības pieteikumu 
pieteikšanu un izmaksu. Ilgi nokārtojamiem riskiem tas notiek pretēji — tos raksturo ilgs laikposms starp 
gadījuma iestāšanos, atlīdzības pieteikumu pieteikšanu un izmaksu. Attiecībā uz īpašuma un 
transportlīdzekļu apdrošināšanu atlīdzības prasības tiek pieteiktas neilgi pēc gadījuma iestāšanās, turpretim 
prasības par personai nodarītām traumām var tikt pieteiktas vairākus gadus pēc gadījuma iestāšanās, un tās 
var tikt izmaksātas vairākus gadus pēc to pieteikšanas. IBNR rezerves ātri nokārtojamiem riskiem ir 
salīdzinoši nelielas, turpretim IBNR rezerves ilgi nokārtojamiem riskiem var veidot būtisku daļu no kopējiem 
zaudējumu uzkrājumiem. 
  
Finanšu riski un risku vadība 
Finanšu risks ir kopējs termins, kas attiecas uz dažādiem risku veidiem, kas saistīti ar finanšu aktīviem. 
Sabiedrības finanšu aktīvi un saistības, tai skaitā ieguldījumi, apdrošināšanas debitori un pārapdrošināšanas 
aktīvi, var tikt pakļauti šādiem finanšu riskiem:  

 tirgus risks: negatīvi izmainoties tirgus situācijai, var tikt ietekmēti apdrošinātāja aktīvi un/vai saistības, 
investīcijas var zaudēt savu vērtību, aktīvu ienesīgums var samazināties. Tirgus risks iekļauj procentu 
likmju, kapitāla, valūtu, likmju starpības un koncentrācijas risku; 

 darījumu pušu risks (kredītrisks): zaudējumi, kas rodas, emitentam nespējot pildīt savas saistības, vai arī 
riska prēmiju palielināšanās dēļ obligācijām ar kredītrisku, kā arī dēļ tā, ka darījuma puse nespēj pildīt 
līgumā noteiktās saistības; 

 likviditātes risks: noteiktos nelabvēlīgos apstākļos apdrošinātājam, lai spētu nokārtot saistības, var būt 
nepieciešams pārdot aktīvus par zemāku cenu nekā to patiesā vērtība. 
 

Turpmāk ir sniegts finanšu risku apraksts un kopsavilkums par metodēm, kuras Sabiedrības izmanto šo risku 
vadībā. Šie riski rodas ikdienas uzņēmējdarbības rezultātā. 
 

Tirgus risks 

Tirgus risks ir risks, ka izmaiņas tirgus cenās, piemēram, ārvalstu valūtu maiņas kursos, procentu likmēs, 
kredīta izkliedēs un kapitāla vērtspapīru cenās ietekmēs Sabiedrības ienākumus vai tās portfeļu vērtību.  
Tirgus risks ietver: 

 procentu likmes risku; 

 ārvalstu valūtas risku; 

 cenas risku. 
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Tirgus risks rodas no procentu likmju, valūtas un pašu kapitāla finanšu instrumentu atklātās pozīcijas, kas ir 
pakļauta vispārējām un īpašām tirgus izmaiņām un izmaiņām tirgus cenu svārstību līmenī. 
 
i) Procentu likmju risks 
Procentu likmju risks tiek definēts kā vērtības samazinājums, kas rodas no izmaiņām procentu likmēs, un to 
novērtē gan tikai no aktīvu viedokļa, gan saistībā ar saistību procentu likmes jūtīgumu. 
 
Procentu likmju svārstību risku ierobežojošie pasākumi Sabiedrībā tiek īstenoti centralizēti, izvērtējot 
procentu likmju riska ietekmi uz Sabiedrības finanšu rādītājiem.  
 
Sabiedrībai nav būtisku saistību, par kurām jāmaksā procenti, un lielākā daļa no procentu nesošiem aktīviem 
ir ar fiksētu procentu likmi, līdz ar to Sabiedrība nav pakļauta būtiskam procentu likmju svārstību riskam un 
procentu likmju svārstību ietekmei, kas rodas no Sabiedrības procentus nesošo aktīvu un saistību 
atšķirīgiem dzēšanas termiņiem vai procentu termiņstruktūras profila. 
 
Kopējais procentu likmju risks tiek samazināts, saskaņojot fiksēta ienākuma instrumentus ar kopējo ilgumu 
un apdrošināšanas saistību izmaksu modeli. Tā kā apdrošināšanas saistības bilancē netiek diskontētas, no 
uzskaites viedokļa apdrošināšanas saistības būs pakļautas inflācijas izmaiņām (nevis tieši procentu likmēm). 
Taču ekonomiskā perspektīva nosaka procentu likmju riska ierobežošanu, par cik rezervju pašreizējā vērtība 
būs pakļauta faktisko procentu likmju izmaiņām. No uzskaites viedokļa, izvēloties šo ierobežošanas 
stratēģiju, risks tiek samazināts, jo lielākā daļa parādzīmju portfeļa tiek klasificēta kā līdz termiņa beigām 
turēti ieguldījumi (turpmāk tekstā — „amortizētais izmaksu portfelis”). 
 
 ii) Ārvalstu valūtu risks 
Sabiedrībai ir ārvalstu valūtās turēti aktīvi un saistības. Ārvalstu valūtu risks tiek definēts kā finanšu 
zaudējumi, kas rodas no ārvalstu valūtas maiņas likmju svārstībām  
 
Daļa no apdrošināšanas riskiem ir noteikti ārvalstu valūtās. Sabiedrības politika ir ierobežot valūtas kursu 
svārstību risku attiecībā uz zināmajiem un gaidāmajiem darījumiem ārvalstu valūtā. Valūtas risks tiek 
mazināts, veicot ieguldījumus atbilstošās valūtās. Peļņa vai zaudējumi ir jūtīgi tikai pret izmaiņām PLN maiņas 
kursā, bet šī ietekme ir zema. Sabiedrība neveic nekādus spekulatīvos darījumus, kuri varētu palielināt 
ārvalstu valūtas risku. 
 
Turpmākajās tabulās ir parādīta Sabiedrības finanšu aktīvu un finanšu saistību analīze 2017. gada 
31. decembrī un 2016. gada 31. decembrī pēc valūtas struktūras (iekavās norādīta to klasifikācija saskaņā 
ar 39. SGS: FVTPL — patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu 
aprēķinā; HTM — līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi; LnR — aizdevumi un debitoru parādi): 
 
Sabiedrības aktīvu un saistību sadalījums pa valūtām 2017. gada 31. decembrī: 
 

Finanšu aktīvi, EUR’000 EUR PLN Citas Kopā� 
Patiesajā vērtībā novērtētie 
finanšu aktīvi ar atspoguļojumu 
peļņas vai zaudējumu aprēķinā 
(FVTPL) 69,969 - - 69,969 
Līdz termiņa beigām turēti 
ieguldījumi (HTM) 38,959 1,014 - 39,973 
Termiņnoguldījumi 
kredītiestādēs (LnR) 59 - - 59 
Aizdevumi un debitoru parādi 
(LnR) 17,131 - - 17,131 
Nauda un tās ekvivalenti (LnR) 11,928 - 30 11,958 
Kopā� 138,046 1,014 30 139,090 
Finanšu saistības     
Amortizētajā iegādes vērtībā 
vērtētās finanšu saistības 11,153 - - 11,153 
Kopā� 11,153 - - 11,153 
Atvērtā valūtas pozīcija 126,893 1,014 30 127,937 
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Sabiedrības aktīvu un saistību sadalījums pa valūtām 2016. gada 31. decembrī: 
 
Finanšu aktīvi, EUR’000 EUR PLN Citas Kopā� 
Patiesajā vērtībā novērtētie finanšu 
aktīvi ar atspoguļojumu peļņas vai 
zaudējumu aprēķinā (FVTPL) 58,568 - - 58,568 
Līdz termiņa beigām turēti 
ieguldījumi (HTM) 39,130 1,477 - 40,607 
Termiņnoguldījumi kredītiestādēs 
(LnR) 15,185 - - 15,185 
Aizdevumi un debitoru parādi (LnR) 19,411 - - 19,411 
Nauda un tās ekvivalenti (LnR) 11,266 16 110 11,392 
Kopā� 143,560 1,493 110 145,163 
Finanšu saistības     
Amortizētajā iegādes vērtībā 
vērtētās finanšu saistības 9,361 - - 9,361 
Kopā� 9,361 - - 9,361 
Atvērtā valūtas pozīcija 134,199 1,493 110 135,802 
 
iii) Cenas risks  
Cenas risks ir definēts kā 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 2017. gada 31. decembrī un 2016. gada 31. decembrī esošajām pozīcijām, un vienkāršots 
scenārijs 5% izmaiņām vērtspapīru cenās ir šāds: 
 

Pozīcija, EUR’000 
Neto ienākumi, 
2017 

Neto ienākumi, 
2016 

5% pieaugums vērtspapīru cenās 3,498 2,928 
5% samazinājums vērtspapīru cenās (3,498) (2,928) 
 
Kredītrisks 
Kredītrisks ir zaudējumu risks vai finansiālās situācijas nelabvēlīgu izmaiņu rašanās sakarā ar vērtspapīru 
emitentu, darījumu partneru vai debitoru finansiālā stāvokļa izmaiņām, kad otra puse nespēj izpildīt savas 
saistības, vai arī pieaug kredīta izkliede. Kredītrisks tiek pārvaldīts, nosakot kredītu ierobežojumus 
atsevišķam uzņēmumam, uzņēmumu grupai, nozarei vai valstij, diversificējot aktīvus un finanšu instrumentu 
portfeli, pārapdrošinot finanšu instrumentu portfeli un īstenojot citus pasākumus. 
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(i) Finanšu ieguldījumu pārvalde 
Sabiedrība pārvalda kredītrisku, ieguldot pārsvarā augsta reitinga tirgos un ieguldījumos. 
 
Sabiedrības ieguldījumi pēc reitinga 2017. gada 31. decembrī (pēc S&P novērtējuma): 
 
Valsts Reitings Patiesajā vērtībā 

novērtētie 
finanšu 
instrumenti ar 
atspoguļojumu 
peļņas vai 
zaudējumu 
aprēķinā 

Līdz termiņa beigām 
turēti parāda vērtspapīri, 
kurus emitējušas vai 
garantējušas centrālās 
valdības vai pašvaldības 

Termiņnoguldījumi 
kredītiestādēs 

Latvija A- 5,188 13,984 - 
Lietuva� A- 30,651 17,345 - 
Luksemburga A- 22,886 - - 
Zviedrija A+ 215 - - 
Čehija  AA- 6,564 - - 
Latvija AA- - - 59 
Zviedrija AA- 1,535 - - 
Horvātija BB - 1,589 - 
Polija BB - 600 - 
Polija BBB- - 876 - 
Polija BBB+ 2,930 5,579  
Kopā�  69,969 39,973 59 
 
Sabiedrības ieguldījumi pēc reitinga 2016. gada 31. decembrī (pēc S&P novērtējuma): 
 
Valsts, EUR’000 Reitings Patiesajā vērtībā 

novērtētie 
finanšu 
instrumenti ar 
atspoguļojumu 
peļņas vai 
zaudējumu 
aprēķinā 

Līdz termiņa beigām 
turēti parāda 
vērtspapīri, kurus 
emitējušas vai 
garantējušas centrālās 
valdības vai 
pašvaldības 

Termiņnoguldījumi 
kredītiestādēs 

Lietuva� A- 23,205 15,264 914 
Latvija A- 198 12,965 14,271 
Polija BBB+ 5,116 10,738 - 
Horvātija BB - 1,640 - 
Čehija AA- 3,862 - - 
Somija AA+ 1,983 - - 
Luksemburga A- 22,291 - - 
Nīderlande AAA 1,913 - - 
Kopā�  58,568 40,607 15,185 
 
(ii) Apdrošinājuma ņēmēju debitoru parādi no tiešās apdrošināšanas operācijām 
Kredītrisks, kas saistīts ar klientu debitoru parādiem par apdrošināšanas prēmijām, pastāv tikai polisē 
noteiktā perioda ietvaros, kura laikā prēmija tiek samaksāta vai polise tiek anulēta.  
 
Apdrošināšanas seguma noteikumi un nosacījumi ir izklāstīti apdrošināšanas metodoloģijā. 
 
Debitori no tiešās apdrošināšanas operācijām (apdrošinājuma ņēmēji un starpnieki) 2017. gada 
31. decembrī 

EUR’000 
Bruto debitoru 
parādi % Uzkrājumi 

Neto debitoru 
parādi 

Debitori, kuru parāda nomaksas termiņš 
ir nokavēts: 

    

ilgāk par trim mēnešiem 313 2 (313) - 
mazāk par trim mēnešiem 3,077 5 (239) 2,838 
Debitoru parādi, kas vēl nav kavēti 12,201 93 - 12,201 
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Kopā�  15,591 100 (552) 15,039 
Debitori no tiešās apdrošināšanas operācijām (apdrošinājuma ņēmēji un starpnieki) 2016. gada 
31. decembrī 

EUR’000 
Bruto debitoru 
parādi % Uzkrājumi 

Neto debitoru 
parādi 

Debitori, kuru parāda nomaksas termiņš 
ir nokavēts: 

    

ilgāk par trim mēnešiem 1,168 6 (1,103) 65 
mazāk par trim mēnešiem 3,017 16 (162) 2,855 
Debitoru parādi, kas vēl nav kavēti 14,695 78 - 14,695 
Kopā� 18,880 100 (1,265) 17,615 
 
(iii) Pārapdrošināšana 
Sabiedrība iegādājas pārapdrošināšanu, lai aizsargātu Sabiedrības pašu kapitālu, un pārapdrošināšana 
tādējādi ir riska un kapitāla pārvaldības instruments. Tādi paši modeļi un metodoloģija, kas tiek izmantota uz 
iekšējo risku balstīta kapitāla sadalījuma novērtēšanā, tiek izmantota arī, lai analizētu un iegādātos 
pārapdrošināšanu.  
 
Risku vadības nolūkos Sabiedrība ir apstiprinājusi pārapdrošināšanas programmu, kas nosaka 
pārapdrošināšanas principus un kritērijus pārapdrošinātāju izvēlei. Sabiedrības vadība ne retāk kā reizi gadā 
pārskata pārapdrošināšanas programmu, nosakot nepieciešamās izmaiņas. Sabiedrības pārapdrošināšanas 
programma galvenokārt sastāv no neproporcionālas pārapdrošināšanas. Lēmumi attiecībā uz 
pārapdrošināšanas programmu tiek balstīti uz situācijas, prasību vēstures, modeļu simulācijas un 
Sabiedrības kapitalizācijas analīzi. Sabiedrība sadarbojas ar vadošajām pārapdrošināšanas sabiedrībām, kā 
arī ar mātes sabiedrību Gjensidige Forsikring. 
 
Pārapdrošinātāju daļa Sabiedrības parakstītajās prēmijās, tehniskajās rezervēs un debitoru parādos 
pēc reitinga 2017. gada 31. decembrī: 
 
Reitings, 
EUR’000 

Pārapdrošinātāju 
daļa atlīdzībās 

Pārapdrošinātāju 
daļa 
parakstītajās 
prēmijās 

Pārapdrošinātāja 
daļa atlikto 
atlīdzību prasību 
rezervēs 

Pārapdrošinātāja 
daļa nenopelnīto 
prēmiju rezervēs 

Debitoru 
parādi 

AA 170 - 5,762 - 6 
A 856 3,759 5,987 361 177 
BBB - - - - - 
BB 6 - 118 - - 
B - - - - - 
nav reitinga 45 - 633 - 73 
Kopā� 1,077 3,759 12,500 361 256 
 
Pārapdrošinātāju daļa Sabiedrības parakstītajās prēmijās, tehniskajās rezervēs un debitoru parādos 
pēc reitinga 2016. gada 31. decembrī: 
 
Reitings, 
EUR’000 

Pārapdrošinātāju 
daļa atlīdzībās 

Pārapdrošinātāju 
daļa 
parakstītajās 
prēmijās 

Pārapdrošinātāja 
daļa atlikto 
atlīdzību prasību 
rezervēs 

Pārapdrošinātāja 
daļa nenopelnīto 
prēmiju rezervēs 

Debitoru 
parādi 

AA 1,735 4 6,500 2 1 
A 432 2,684 3,481 508 54 
BBB 9 1 106 - - 
BB - - 76 - - 
B - - 33 - - 
nav reitinga 8 5 113 1 108 
Kopā� 2,184 2,694 10,309 511 163 
 
Koncentrācijas risks ir vairāku risku vienlaicīga iestāšanās, kas var radīt zaudējumus, kuri apdraud 
Sabiedrības maksātspēju un finansiālo situāciju, vai kuru dēļ pastāv iespēja ciest lielus zaudējumus sakarā 
ar to, ka uzņemtie riski pārsniedz Sabiedrības noteiktos ierobežojumus. Koncentrācijas risks tiek uzskatīts 
par galveno risku apvienojumu, un tas tiek vadīts kā atsevišķa riska kategorija galveno risku 
(apdrošināšanas risks, tirgus risks un kredītrisks) grupās. 
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Likviditātes risks ir risks, ka Sabiedrība nespēs savlaicīgi izpildīt savas finanšu saistības un/vai var būt 
spiesta realizēt finanšu aktīvus, lai izpildītu savas saistības, kā rezultātā cietīs zaudējumus sakarā ar 
nespēju nodrošināt pietiekamu likviditāti tirgū.  Likviditātes riska vadības procesā Sabiedrība cenšas 
nodrošināt Sabiedrības finanšu saistību savlaicīgu izpildi un likvīdo līdzekļu efektīvu izmantošanu. Tāpat arī 
likviditātes riska vadības nolūkos, Sabiedrība izmanto naudas plūsmas metodi, kas balstīta uz naudas 
plūsmu plānošanu un prognozēšanu.  
 
Sabiedrības finanšu aktīvu un finanšu saistību sadalījums pēc termiņstruktūras 2017. un 2016. gada 
31. decembrī, balstoties uz termiņu, kas atlicis kopš pārskata perioda beigu datuma līdz noteiktajam 
dzēšanas termiņam: 
 
Finanšu instrumentu un nefinanšu posteņu dzēšanas termiņi 2017. gada 31. decembrī: 
 
EUR’000 Līdz 6 

mēnešiem 
6–12 
mēneši 

1–2 gadi 2–5 gadi Beztermiņ
a 

Kopā� 

Finanšu aktīvi       
Patiesajā vērtībā 
novērtētie finanšu 
aktīvi ar 
atspoguļojumu peļņas 
vai zaudējumu 
aprēķinā 4,963 1,730 22,491 17,899 22,886 69,969 
Līdz termiņa beigām 
turēti ieguldījumi 21,539 - 4,277 14,157 - 39,973 
Termiņnoguldījumi 
kredītiestādēs - - - 59 - 59 
Aizdevumi un debitoru 
parādi 17,131 - - - - 17,131 
Nauda un tās 
ekvivalenti 11,958 - - - - 11,958 
Finanšu aktīvi kopā 55,591 1,730 26,768 32,115 22,886 139,090 
Nefinanšu aktīvi 30,080     30,080 
Finanšu saistības 11,153 - - - - 11,153 
Tehniskās rezerves 70,255 22,815 10,213 7,030  110,313 
Nefinanšu saistības 5,731     5,731 
Dzēšanas termiņu  
starpība (1,468) (21,085) 16,555 25,085 22,886 41,973 
 
Sabiedrība spēj pildīt savas finanšu saistības, jo tās finanšu aktīvi tiek turēti līdz dzēšanas termiņa beigām 
vai bez noteikta termiņa.  
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Finanšu instrumentu un nefinanšu posteņu dzēšanas termiņi 2016. gada 31. decembrī: 
 
EUR’000 Līdz 6 

mēnešiem 
6–12 
mēneši 

1–2 gadi 2–5 gadi Beztermiņ
a 

Kopā� 

Finanšu aktīvi       
Patiesajā vērtībā 
novērtētie finanšu 
aktīvi ar 
atspoguļojumu peļņas 
vai zaudējumu 
aprēķinā 10,422 9,329 5,399 11,127 22,291 58,568 
Līdz termiņa beigām 
turēti ieguldījumi 3,110 2,699 21,442 13,356 - 40,607 
Termiņnoguldījumi 
kredītiestādēs 15,126 - - 59 - 15,185 
Aizdevumi un debitoru 
parādi 19,411 - - - - 19,411 
Nauda un tās 
ekvivalenti 11,392 - - - - 11,392 
Finanšu aktīvi kopā 59,461 12,028 26,841 24,542 22,291 145,163 
Nefinanšu aktīvi 31,695     31,695 
Finanšu saistības 9,361 - - - - 9,361 
Tehniskās rezerves 72,880 23,249 10,365 8,881 - 115,375 
Nefinanšu saistības 9,363     9,363 
Dzēšanas termiņu  
starpība (448) (11,221) 16,476 15,661 22,291 42,759 
 
Sabiedrība spēj pildīt savas finanšu saistības, jo tās finanšu aktīvi tiek turēti līdz dzēšanas termiņa beigām 
vai bez noteikta termiņa.  
 
Operacionālais risks ir tiešu vai netiešu zaudējumu risks, kas rodas procesu, sistēmu vai tehnoloģiju 
neatbilstošas darbības vai kļūdu, kā arī darbinieku vai ārēju faktoru rezultātā. Operacionālā riska vadība ir 
nepārtraukts process, ko veic attiecībā uz visiem Sabiedrībai svarīgiem produktiem, darbībām, procesiem un 
sistēmām, tostarp tādās jomās kā būtisku vai svarīgu Sabiedrības funkciju vai darbību nodošana 
ārpakalpojumu sniedzējam uz līguma pamata, jauna produkta vai pakalpojuma ieviešana un Sabiedrības IT 
sistēmu funkcionēšanas nodrošināšana. Pārvaldot operacionālo risku, Sabiedrība ņem vērā gan iekšējos, 
gan ārējos faktorus, kas var radīt operacionālos riskus. Sabiedrības galvenie operacionālo risku vadības 
pasākumi ietver izvairīšanos no riska, risku mazināšanu, risku nodošanu un/vai risku uzņemšanos, ņemot 
vērā to ietekmi uz Sabiedrības mērķu sasniegšanu, uzņēmējdarbības nepārtrauktību un risku 
samazināšanas pasākumu izmaksas un efektivitāti. Operacionālo risku vadības galvenais mērķis ir uzlabot 
Sabiedrības darbības procesus, lai samazinātu operacionālo risku iespējamo ietekmi līdz pieļaujamam 
līmenim. Sabiedrība veic šādus pasākumus, lai samazinātu operacionālo risku: kontroles procedūru 
ieviešana, pilnvaru ierobežošana, „četru acu” uzraudzības princips, funkciju/ pienākumu nodalīšana, 
automatizācija un citi organizatoriskie un tehniskie pasākumi.  
 
Operacionālā riska incidenti tiek reģistrēti IT sistēmā Service Desk, tiklīdz Sabiedrības darbinieks konstatē 
šādu incidentu.  
 
Risku vadības sistēmas efektivitāti regulāri pārbauda neatkarīgs iekšējā audita speciālists, kas veic risku 
vadības sistēmas efektivitātes pārbaudi. 
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IV.  PASKAIDROJOŠĀS PIEZĪMES 
 

1. Pamatlīdzekļi un nemateriālie ieguldījumi 
 
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu kustība par periodu, kas noslēdzās 2017. gada 31. decembrī: 

 

Posteņi, EUR’000 Nemateriāli
e 

ieguldījumi 

Nekustamais 
īpašums 

Pārējie 
pamatlīdzekļ

i 

Kopā� 

Sākotnējā vērtība     
Atlikums 2016. gada 1. janvārī 4,149 1,834 1,129 7,112 
Iegādātie aktīvi 1,990 20 677 2,687 
Uzņēmējdarbības apvienošana (25. piezīme) 2,798 27 2,241 5,066 
Realizētie aktīvi (-) - (121) (278) (399) 
Atlikums 2016. gada 31. decembrī  8,937 1,760 3,769 14,466 
Iegādātie aktīvi 1,265 5 761 2,031 
Realizētie aktīvi (-) (20) (1,190) (921) (2,131) 
Atlikums 2017. gada 31. decembrī 10,182 575 3,609 14,366 
 

Pārvērtēšana     
Atlikums 2016. gada 1. janvārī - (48) - (48) 
Uzņēmējdarbības apvienošana (25. piezīme) - 2 - 2 
Vērtības samazinājums (-) - (3) - (3) 
Realizēto aktīvu pārvērtēšanas rezultāta 
izmaiņas (+/–) - 26 - 26 
Atlikums 2016. gada 31. decembrī - (23) - (23) 
Vērtības samazinājums (-) - (7) - (7) 
Realizēto aktīvu pārvērtēšanas rezultāta 
izmaiņas (+/–) - 133 - 133 
Atlikums 2017. gada 31. decembrī - 103 - 103 
 

Zaudējumi no vērtības samazināšanās     
Atlikums 2016. gada 1. janvārī - - - - 
Atzītie zaudējumi no vērtības samazināšanās - - - - 
Atlikums 2016. gada 31. decembrī - - - - 
Atzītie zaudējumi no vērtības samazināšanās - - - - 
Pārklasifikācija 462 - - 462 
Atlikums 2017. gada 31. decembrī 462 - - 462 
 

Uzkrātais nolietojums     
Atlikums 2016. gada 1. janvārī 3,089 569 695 4,353 
Pārskata gada nolietojums 729 35 299 1,063 
Uzņēmējdarbības apvienošana (25. piezīme) 722 20 1,649 2,391 
Apvērstā nolietojuma summa pēc vērtības 
norakstīšanas (-) - (43) (175) (218) 
Atlikums 2016. gada 31. decembrī 4,540 581 2,468 7,589 
Pārskata gada nolietojums 1,146 16 661 1,823 
Apvērstā nolietojuma summa pēc vērtības 
norakstīšanas (-) (105) (401) (819) (1,324) 
Atlikums 2017. gada 31. decembrī 5,581 197 2,310 8,088 
 

Neto uzskaites vērtība     
Atlikums 2016. gada 31. decembrī 4,397 1,156 1,301 6,854 
Atlikums 2017. gada 31. decembrī 4,139 481 1,299 5,919 

 
Sabiedrības materiālo aktīvu un nemateriālo ieguldījumu amortizācijas/nolietojuma summas par 2017. gadu 
EUR 1,285 tūkst. apmērā tika iekļautas administratīvajos izdevumos, EUR 395 tūkst. apmērā – atlīdzību 
regulēšanas izdevumos, EUR 61 tūkst. – klientu piesaistīšanas izdevumos, savukārt nemateriālo ieguldījumu 
amortizācijas izdevumi EUR 82 tūkst. apmērā tika segti, samazinot rezerves, kas tiek veidotas zaudējumiem 
no nemateriālo ieguldījumu vērtības samazināšanās (2016. gadā – attiecīgi EUR 790 tūkst., EUR 218 tūkst., 
EUR 47 tūkst. un EUR 8 tūkst.). 
Uzkrājumi zaudējumiem no nemateriālo ieguldījumu vērtības samazināšanās tiek veidoti GINS sistēmai.   
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2. Patiesajā vērtībā novērtēti vērtspapīri un citi fiksētā ienākuma vērtspapīri ar atspoguļojumu 

peļņas vai zaudējumu aprēķinā 
 

EUR’000 Patiesā 
vērtība, 

31.12.2017. 

Iegādes 
vērtība, 

31.12.2017. 

Patiesā 
vērtība, 

31.12.2016. 

Iegādes 
vērtība, 

31.12.2016. 
Lietuvas valdības obligācijas 30,652 30,729 23,205 23,339 
Zviedrijas uzņēmumu obligācijas 1,750 1,751 - - 
Latvijas valdības obligācijas 5,188 5,214 198 200 
Polijas valdības obligācijas 2,929 2,998 5,116 5,069 
Čehijas valdības obligācijas 6,564 6,765 3,862 3,878 
Somijas valdības obligācijas - - 1,983 2,015 
Luksemburgas fondi 22,886 22,442 22,291 21,736 
Nīderlandes valdības obligācijas - - 1,913 1,918 
Kopā� 69,969 69,899 58,568 58,155 
 
Visu vērtspapīru patiesās vērtības novērtējums ir kategorizēts kā 1. līmenis patiesās vērtības hierarhijā. 
Maksimālais kredītrisks ir vienāds ar vērtspapīru kopējo summu, izņemot Luksemburgas fondus. 
 
Aktīvu kustība 2017. un 2016. gadā: 
 
Posteņi Summas, 

EUR’000 
Atlikums 2016. gada 1. janvārī 3,808 
Iegādātie aktīvi 42,476 
Realizētie aktīvi  (3,309) 
Vērtības palielinājums/samazinājums  (476) 
Uzņēmējdarbības apvienošana 
(25. piezīme) 16,069 
Atlikums 2016. gada 31. decembrī 58,568 
Iegādātie aktīvi 32,556 
Realizētie aktīvi  (21,712) 
Vērtības palielinājums/samazinājums  574 
Pārklasifikācija (17) 
Atlikums 2017. gada 31. decembrī 69,969 
 

3. Parāda vērtspapīri un citi fiksētā ienākuma vērtspapīri, kas klasificēti kā līdz termiņa beigām 
turēti ieguldījumi 

 
EUR’000 Amortizētā 

pašizmaksa, 
31.12.2017. 

Patiesā 
vērtība, 

31.12.2017. 

Amortizētā 
pašizmaksa, 
31.12.2016. 

Patiesā 
vērtība, 

31.12.2016. 
Lietuvas valdības obligācijas 17,345 17,382 15,264 14,485 
Latvijas valdības obligācijas 13,984 14,096 12,965 12,234 
Polijas uzņēmumu un valdības 
obligācijas 7,055 7,231 10,738 10,725 
Horvātijas valdības obligācijas 1,589 1,609 1,640 1,648 
Kopā� 39,973 40,318 40,607 39,092 
 
Visu vērtspapīru patiesās vērtības novērtējums ir kategorizēts kā 1. līmenis patiesās vērtības hierarhijā. 
Maksimālais kredītrisks ir vienāds ar vērtspapīru kopējo summu. 
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Aktīvu kustība 2017. un 2016. gadā: 
 
Posteņi Summas, 

EUR’000 
Atlikums 2016. gada 1. janvārī 39,186 
Iegādātie aktīvi 10,957 
Aktīvi, kuriem iestājies dzēšanas termiņš  (35,733) 
Uzkrātie procenti  664 
Uzņēmējdarbības apvienošana 
(25. piezīme) 25,533 
Atlikums 2016. gada 31. decembrī 40,607 
Iegādātie aktīvi 5,211 
Aktīvi, kuriem iestājies dzēšanas termiņš  (7,252) 
Uzkrātie procenti 1,390 
Pārklasifikācija 17 
Atlikums 2017. gada 31. decembrī 39,973 
 

4. Termiņnoguldījumi kredītiestādēs 
 

Valsts, EUR’000 Uzskaites 
vērtība, 

31.12.2017. 

Patiesā 
vērtība, 

31.12.2017. 

Uzskaites 
vērtība, 

31.12.2016. 

Patiesā 
vērtība, 

31.12.2016. 
Lietuva� - - 914 914 
Latvija 59 59 14,271 14,272 
Kopā� 59 59 15,185 15,186 
 
2017. gada 31. decembrī maksimālais bruto kredītrisks bija vienāds ar Sabiedrības maksimālo neto 
kredītrisku, un tas bija EUR 59 tūkst. (2016. gadā –  EUR 15,185 tūkst.) 
 
Tā kā procentu likmes ir zemas un lielākā daļa termiņnoguldījumu kredītiestādēs ir ar termiņu līdz 6 
mēnešiem, jebkuras patiesās vērtības atšķirības no uzskaites vērtības ir uzskatāmas par nebūtiskām.  
 
Aktīvu kustība 2017. un 2016. gadā: 
 
Posteņi Summas, 

EUR’000 
Atlikums 2016. gada 1. janvārī 9,729 
Iegādātie aktīvi 300 
Realizētie aktīvi  (11,571) 
Vērtības palielinājums/samazinājums  17 
Uzņēmējdarbības apvienošana 
(25. piezīme) 16,710 
Atlikums 2016. gada 31. decembrī 15,185 
Iegādātie aktīvi - 
Aktīvi, kuriem iestājies dzēšanas termiņš (15,132) 
Vērtības palielinājums/samazinājums  6 
Atlikums 2017. gada 31. decembrī 59 
 

5. Debitoru parādi 
 
2017. gada 31. decembrī debitoru parādu summas bija šādas: 
 

Debitoru parādi, EUR’000 
Kopējā 
summa 

Šaubīgie 
debitoru 
parādi 

Uzskaites vērtība 

Debitoru parādi no tiešās apdrošināšanas 
operācijām: 15,591 (552) 15,039 
  apdrošinājuma ņēmēji 12,690 (479) 12,211 
  starpnieki 2,901 (73) 2,828 
Debitoru parādi no pārapdrošināšanas 504 (248) 256 
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operācijām 
Citi debitori 275 (62) 213 
Regresa kārtībā atgūstamās summas 1,623 - 1,623 
Kopā� 17,993 (862) 17,131 
 
2017. gada 31. decembrī citu debitoru summa ietvēra debitoru parādus par izmaksātajām atlīdzībām 
EUR 134 tūkst. apmērā citas saņemamās summas EUR 79 tūkst. apmērā. 
Regresa kārtībā atgūstamās summas ir novērtētas pēc vēsturiskajām atgūtajām summām OCTA un KASKO 
apdrošināšanas veidos Lietuvā.  
 
Prognozējamās kumulatīvās atgūstamās summas ir aprēķinātas pēc trīsstūra metodes, vadoties no 
Sabiedrības piecu gadu empīriskajiem datiem.  Ar trīsstūra metodi aprēķinātie atgūstamo summu koeficienti 
tiek izmantoti, lai noteiktu atgūstamās summas. 
 
Pašreizējās vērtības aprēķinā tika piemērota EIOPA bezriska procentu likme 2017. gada 31. decembrī, kā 
arī piesardzības koeficients 75% apmērā (piesardzības princips). 
 
2017. gada 31. decembrī debitoru parādu summas bija šādas: 
 

Debitoru parādi, EUR’000 
Kopējā 
summa 

Šaubīgie 
debitoru parādi 

Uzskaites 
vērtība 

Debitoru parādi no tiešās apdrošināšanas 
operācijām: 18,880 (1,265) 17,615 
  apdrošinājuma ņēmēji 17,155 (834) 16,321 
  starpnieki 1,725 (431) 1,294 
Debitoru parādi no pārapdrošināšanas operācijām 361 (198) 163 
Citi debitori 463 (2) 461 
Regresa kārtībā atgūstamās summas 1,172 - 1,172 
Kopā� 20,876 (1,465) 19,411 
 
2016. gada 31. decembrī citu debitoru summa ietvēra debitoru parādus par izmaksātajām atlīdzībām 
EUR 354 tūkst. apmērā citas saņemamās summas EUR 107 tūkst. apmērā. 
 
Regresa kārtībā atgūstamās summas ir novērtētas pēc vēsturiskajām atgūtajām summām OCTA un KASKO 
apdrošināšanas veidos Lietuvā.  
 
Prognozējamās kumulatīvās atgūstamās summas ir aprēķinātas pēc trīsstūra metodes, vadoties no 
Sabiedrības piecu gadu empīriskajiem datiem. Ar trīsstūra metodi aprēķinātie atgūstamo summu koeficienti 
tiek izmantoti, lai noteiktu atgūstamās summas. 
 
Pašreizējās vērtības aprēķinā tika piemērota EIOPA bezriska procentu likme 2016. gada 31. decembrī, kā 
arī piesardzības koeficients 75% apmērā (piesardzības princips). 
 
Šaubīgie debitoru parādi EUR’000 
Uzkrājumi 2015. gada 31. decembrī (641) 
Uzkrājumu samazinājums 215 
Uzņēmējdarbības apvienošana (25. piezīme) (1,039) 
Uzkrājumi 2016. gada 31. decembrī (1,465) 
Uzkrājumu samazinājums 646 
Uzkrājumi 2017. gada 31. decembrī (819) 
 

6. Nauda kasē un bankas kontos 
 
Posteņi, EUR’000 31.12.2017. 31.12.2016. 

Norēķinu konti bankās 11,528 10,580 

Nauda ceļā 430 812 

Kopā� 11,958 11,392 
 
2017. un 2016. gada 31. decembrī Sabiedrībai nebija termiņnoguldījumu ar dzēšanas termiņu līdz 3 
mēnešiem. 
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2017. gada 31. decembrī SEB bank AB kontos bija noguldīta nauda par izsniegtajām garantijām EUR 30 
tūkst. apmērā (2016. gada 31. decembrī – EUR 61 tūkst. apmērā), taču bankas kontiem nebija uzlikti nekādi 
citi ierobežojumi. 
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7.  Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi 
 
Posteņi, EUR’000 31.12.2017. 31.12.2016. 

 
 (koriģēts, 

21. piezīme) 
   
Atliktie klientu piesaistīšanas izdevumi:   
Komisijas no tiešās apdrošināšanas  6,650 8,619 
Atliktie klientu piesaistīšanas izdevumi kopā 6,650 8,619 
   
Pārējie nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi   
Lietuvas Republikas Transportlīdzekļu apdrošinātāju 
biroja biedru maksas atliktie izdevumi 220 314 
Atliktās komisijas 3,223 2,728 
Pārējie nākamo periodu izdevumi 194 244 
Pārējie nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 
kopā 3,637 3,286 
   
Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi 
kopā 10,287 11,905 
 
Atliktās komisijas ietver avansā izmaksātās komisijas maksas par garantijas laika pagarināšanas 
apdrošināšanas līgumiem, kuri vēl nebija spēkā pārskata perioda beigās, taču par kuriem komisijas tika jau 
izmaksātas.  
 
Atlikto klientu piesaistīšanas izdevumu kustība: 
 
Posteņi EUR’000 
2015. gada 31. decembrī 3,902 
Parakstītās komisijas 14,163 
Atlikto klientu piesaistīšanas izdevumu 
amortizētā vērtība (12,389) 
Uzņēmējdarbības apvienošana (25. piezīme) 2,943 
2016. gada 31. decembrī (koriģēts, 
21. piezīme)     8,619 
Parakstītās komisijas 16,046 
Atlikto klientu piesaistīšanas izdevumu 
amortizētā vērtība (18,015) 
2017. gada 31. decembrī 6,650 
 
Atliktie klientu piesaistīšanas izdevumu sadalījums pa apdrošināšanas veidiem 2017. gada 31. decembrī un 
2016. gada 31. decembrī: 
 
Apdrošināšanas veidi, EUR’000 31.12.2017. 31.12.2016. 

  
(koriģēts, 

21. piezīme) 
1. Medicīnisko izdevumu apdrošināšana 490 620 
2. Ienākumu aizsardzības apdrošināšana 306 412 
3. Apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem darbā - - 
4. Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības 
obligātā apdrošināšana 1,745 1,840 
5. Citi transportlīdzekļu apdrošināšanas veidi 1,541 1,974 
6. Kuģu, gaisa kuģu un sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana 31 36 
7. Īpašuma apdrošināšana pret ugunsgrēku un citiem riskiem 2,050 3,189 
8. Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana 284 297 
9. Kredītu un galvojumu apdrošināšana 98 134 
10. Juridisko izdevumu apdrošināšana - -  
11. Palīdzības apdrošināšana 88 102 
12. Finansiālo zaudējumu apdrošināšana 17 15 
Kopā� 6,650 8,619 
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8.  Pamatkapitāls un rezerves 

 
Pamatkapitāls 
Sabiedrības pamatkapitāls 2017. gada 31. decembrī bija EUR 47,950 tūkst. (2016. gada 31. decembrī — 
EUR 47,184 tūkst.) un tas sastāv no 6,402,217 parastajām vārda akcijām ar katras akcijas nominālvērtību 
7,37 LVL. 2017. gada 31. decembrī un 2016. gada 31. decembrī visas pamatkapitāla daļas bija pilnībā 
apmaksātas. 
 

 31.12.2017. 31.12.2016. 

 Summa EUR’000 Summa EUR’000 
Parastās akcijas ar balsstiesībām  6,402,217 47,184 6.402.217 47,184 
 
Katra akcija tās turētājam sniedz tiesības uz vienu neto balsi akcionāru pilnsapulcē, tiesības saņemt 
dividendes, kad tās tiek deklarētas, un tiesības uz Sabiedrības atlikušajiem aktīviem. 
 

Sabiedrības akcionāri 31.12.2017. 31.12.2016. 

 
Akciju skaits 

% no akciju 
kapitāla Akciju skaits 

% no akciju 
kapitāla 

Gjensidige Forsikring 6,400,091 99,97 6.400.091 99,97 
Privātpersonas 2,126 0,03 2,126 0,03 
Kopā� 6,402,217 100 6,402,217 100 
 
2016. gada martā, pamatojoties uz akcionāru pilnsapulces lēmumu, pamatkapitāls tika palielināts, emitējot 
papildu 1,350,000 parastās vārda akcijas ar katras akcijas nominālvērtību EUR 7,37. Palielinājuma summa 
sastāda EUR 9,950 tūkst. 
 
2016. gada 31. oktobrī parakstītais pamatkapitāls tika palielināts, apmainot AAS „Gjensidige Baltic” 
piederošās 225,000 parastās akcijas pret ADB „Gjensidige” emitētajām 3,288,150 parastajām akcijām ar 
katras akcijas nominālvērtību EUR 7,37. Pamatkapitāls tika palielināts par EUR 24,234 tūkst. 
 
2015. gada 29. oktobrī, pamatojoties uz akcionāru pilnsapulces lēmumu, pamatkapitāls tika samazināts, lai 
samazinātu Sabiedrības bilancē uzrādītos zaudējumus. Akcijas nominālvērtība tika samazināta no EUR 
28,96 uz EUR 7,37. 
 
Saskaņā ar Lietuvas Republikas Apdrošināšanas likumu apdrošināšanas sabiedrības pamatkapitāls nedrīkst 
būt mazāks par vienu miljonu eiro. 2016. gada 31. decembrī un 2015. gada decembrī Sabiedrība bija 
izpildījusi šo prasību. 
 
Akciju emisijas uzcenojums 
2014. gadā pēc Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas par 860,000 akcijām izveidojās akciju emisijas 
uzcenojums, ko veidoja summa, kas radusies no emitēto akciju nominālvērtību starpības. Vienas akcijas 
nominālvērtība bija EUR 28,96, savukārt akcijas emisijas cena — EUR 43,44. 2017. gadā akciju emisijas 
uzcenojuma summa palika nemainīga.  
 
Pārvērtēšanas rezerve 
Pārvērtēšanas rezerve atspoguļo Sabiedrības ilgtermiņa materiālo aktīvu (nekustamā īpašuma) vērtības 
palielinājumu, kas rodas šo aktīvu pārvērtēšanas rezultātā. Pārvērtēšanas rezervi samazina atbilstoši aktīvu, 
kas iepriekš ir bijuši pārvērtēti augstākā vērtībā, vērtības norakstīšanai tajā brīdī, kad pārvērtētie aktīvi tiek 
norakstīti, amortizēti vai nodotas to īpašumtiesības citām personām. Pārvērtēšanas rezervi attiecībā uz 
materiālo aktīvu pārvērtēšanu drīkst izmantot pamatkapitāla palielināšanai. Pārvērtēšanas rezervi nedrīkst 
izmantot zaudējumu segšanai. 
 



 

52 

 

9.  Tehniskās rezerves 
 
9.1. Nenopelnīto prēmiju tehniskā rezerve 
 
Nenopelnīto prēmiju tehniskā rezerve 31. decembrī ir šāda: 
 

Posteņi, EUR’000 

2017 2016 

Bruto 
Pārapdr
ošinātāj
u daļa 

Neto Bruto 
Pārapdr
ošinātāj
u daļa 

Neto 

Atlikums pārskata perioda sākumā  52,503 (511) 51,992 23,153 (515) 22,638 
Izmaiņas nenopelnīto prēmiju 
tehniskajā rezervē (3,887) 150 (3,737) 8,024 615 8,639 
Uzņēmējdarbības apvienošana 
(25. piezīme) -  -  -  21,326 (611) 20,715 
Atlikums pārskata perioda beigās  48,616 (361) 48,255 52,503 (511) 51,992 

 
Nenopelnīto prēmiju tehniskās rezerves sadalījums pa apdrošināšanas veidiem 31. decembrī ir šāds:  
 

Apdrošināšanas veidi, EUR’000 

2017 2016 

Bruto 
Pārapdr
ošinātāj
u daļa 

Neto Bruto 
Pārapdr
ošinātāj
u daļa 

Neto 

1. Medicīnisko izdevumu 
apdrošināšana 5,023 - 5,023 5,849 - 5,849 
2. Ienākumu aizsardzības 
apdrošināšana 1,529 - 1,529 1,742 - 1,742 
3. Darbinieku apdrošināšana pret 
nelaimes gadījumiem darbā -          - -        - - - 
4. Sauszemes transportlīdzekļu 
īpašnieku civiltiesiskās atbildības 
obligātā apdrošināšana 17,682 - 17,682 15,551 - 15,551 
5. Citi transportlīdzekļu 
apdrošināšanas veidi 11,255 - 11,255 12,585 - 12,585 
6. Kuģu, gaisa kuģu un sauszemes 
transportlīdzekļu apdrošināšana 

221 - 221 254 - 254 

7. Īpašuma apdrošināšana pret 
ugunsgrēku un citiem riskiem 9,551 - 9,551 12,800 - 12,800 
8. Vispārējās civiltiesiskās atbildības 
apdrošināšana 1,814 - 1,814 1,793 (1) 1,792 
9. Kredītu un galvojumu 
apdrošināšana 873 (361) 512 1,225 (510) 715 
10. Juridisko izdevumu 
apdrošināšana -               - -    - - - 
11. Palīdzības apdrošināšana 577 - 577 620 - 620 
12. Finansiālo zaudējumu 
apdrošināšana 91 - 91 84 - 84 
Kopā� 48,616 (361) 48,255 52,503 (511) 51,992 
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9.2. Atlikto apdrošināšanas atlīdzību tehniskā rezerve 
 
Atlikto apdrošināšanas atlīdzību tehniskā rezerve 31. decembrī ir šāda: 
 

Posteņi 

2017 2016 

Bruto 
Pārapdr
ošinātāj
u daļa 

Neto Bruto 
Pārapdr
ošinātāj
u daļa 

Neto 

Pārskata perioda sākumā 57,525 (10,309) 47,216 30,742 (11,310) 19,432 
Izmaiņas atlikto apdrošināšanas 
atlīdzību tehniskajā rezervē 133 (2,191) (2,058) (987) 4,215 3,228 
Uzņēmējdarbības apvienošana 
(25. piezīme) - - - 27,770 (3,214) 24,556 
Pārskata perioda beigās 57,658 (12,500) 45,158 57,525 (10,309) 47,216 
 
Atlikto apdrošināšanas atlīdzību tehniskās rezerves sadalījums pa apdrošināšanas veidiem 31. decembrī ir 
šāds:  
 

Apdrošināšanas veidi, 
EUR’000 

2017 2016 

 Bruto 
Pārapdr
ošinātāj
u daļa 

Neto Bruto 
Pārapdr
ošinātāj
u daļa 

Neto 

1. Medicīnisko izdevumu 
apdrošināšana 1,538 - 1,538 1,295 - 1,295 
2. Ienākumu aizsardzības 
apdrošināšana 488 - 488 633 - 633 
3. Darbinieku apdrošināšana pret 
nelaimes gadījumiem darbā - - - - - - 
4. Sauszemes transportlīdzekļu 
īpašnieku civiltiesiskās atbildības 
obligātā apdrošināšana 42,958 (10,931) 32,027 42,095 (9,453) 32,642 
5. Citi transportlīdzekļu 
apdrošināšanas veidi 2,612 - 2,612 3,426 - 3,426 
6. Jūras, gaisa un sauszemes 
transporta apdrošināšana 

270 - 270 485 - 485 

7. Īpašuma apdrošināšana pret 
ugunsgrēku un citiem riskiem 3,384 (321) 3,063 4,302 (65) 4,237 
8. Vispārējās civiltiesiskās atbildības 
apdrošināšana 3,946 (601) 3,345 3,526 (478) 3,048 
9. Kredītu un galvojumu 
apdrošināšana 2,317 (647) 1,670 1,627 (313) 1,314 
11. Palīdzības apdrošināšana 131 - 131 105 - 105 
12. Finansiālo zaudējumu 
apdrošināšana 14 - 14 31 - 32 
Kopā� 57,658 (12,500) 45,158 57,525 (10,309) 47,216 
 
31. decembrī atlikto nedzīvības apdrošināšanas atlīdzību tehniskā rezerve ietvēra: 
 
Atlikto apdrošināšanas atlīdzību tehniskās rezerves 
sastāvdaļas, EUR’000 

2017 2016 

Pieteiktās, bet nenokārtotās atlīdzības 42,282 42,725 
Piekritušās, bet nepieteiktās atlīdzības 13,334 13,620 
Atlīdzību regulēšanas izdevumi 4,585 3,810 
Paredzamās regresa kārtībā atgūstamās summas (2,544) (2,630) 
Pārapdrošinātāju daļa pieteiktajās, bet nenokārtotajās 
atlīdzībās 

(12,141) (10,366) 
Pārapdrošinātāju daļa piekritušajās, bet nepieteiktajās 
atlīdzībās 

(112) (7) 

Pārapdrošinātāju daļa atlīdzību regulēšanas izdevumos (583) (158) 
Pārapdrošinātāju daļa paredzamajās regresa kārtībā 
atgūstamajās summās 

337 222 

Kopā� 45,158 47,216 
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9.3. Neparedzētā riska tehniskā rezerve 
 
Neparedzētā riska tehniskā rezerve 31. decembrī ir šāda: 
 

Posteņi, EUR’000 
 

2017 2016 
Apdrošināšana 4,039 5,347 
Pārapdrošināšana - - 
Kopā� 4,039 5,347 
 
Neparedzētā riska tehniskās rezerves sadalījums pa apdrošināšanas veidiem 31. decembrī ir šāds: 

Apdrošināšanas veidi, EUR’000  2017 2016 
1. Medicīnisko izdevumu apdrošināšana 295 248 
2. Ienākumu aizsardzības apdrošināšana 1 1 
3. Darbinieku apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem 
darbā - -  
4. Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās 
atbildības obligātā apdrošināšana 952 2,431 
5. Citi transportlīdzekļu apdrošināšanas veidi 678 1,328 
6. Jūras, gaisa un sauszemes transporta apdrošināšana 126 5 
7. Īpašuma apdrošināšana pret ugunsgrēku un citiem 
riskiem 1,881 1,326 
8. Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana 9 8 
9. Kredītu un galvojumu apdrošināšana 80 -  
11. Palīdzības apdrošināšana 11 - 
12. Finansiālo zaudējumu apdrošināšana 6 -  
Kopā� 4,039 5,347 

 
9.4. Nedzīvības apdrošināšanas tehnisko rezervju kustība 
 
Nedzīvības apdrošināšanas tehnisko rezervju kustība 2017. gadā un 2016. gadā ir šāda: 
 

Posteņi, EUR’000 

Nenopelnīto 
prēmiju 
tehniskā 
rezerve 

Atlikto 
apdrošināša
nas atlīdzību 

tehniskā 
rezerve 

Neparedzētā 
riska 

tehniskā 
rezerve 

Kopā� 

Bruto summa 
    

2015. gada 31. decembrī 23,153 30,742 4,089 57,984 
Izmaiņas pārskata periodā 8,024 (987) 1,258 8,295 
Uzņēmējdarbības apvienošana 
(25. piezīme) 21,326 27,770 - 49,096 
2016. gada 31. decembrī 52,503 57,525 5,347 115,375 
Izmaiņas pārskata periodā (3,887)  133  (1,308)  (5,062) 
2017. gada 31. decembrī 48,616 57,658 4,039         110,313 

     Pārapdrošinātāju daļa 
    2015. gada 31. decembrī (515) (11,310) - (11,825) 

Izmaiņas pārskata periodā 615 4,215 - 4,830 
Uzņēmējdarbības apvienošana 
(25. piezīme) (611) (3,214) - (3,825) 
2016. gada 31. decembrī (511) (10,309) - (10,820) 
Izmaiņas pārskata periodā 150  (2,191)  - (2,041)  
2017. gada 31. decembrī (361) (12,500) - (12,861)  
 
Neto summa 

    2016. gada 31. decembrī 51,992 47,216 5,347 104,555 
2017. gada 31. decembrī 48,255 45,158 4,039 97,452 
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10. Pārējās saistības 

 
Posteņi, EUR’000 31.12.2017. 31.12.2016. 
Pārējās saistības 8,645 5,274 

Avansa maksājumi par nākotnes polisēm 8,119 5,143 
Pārmaksa 346 131 
Citi maksājumi 180 - 

Nodokļi, sociālās apdrošināšanas maksājumi un citas 
saistības: 1,192 1,782 

Nodokļi 111 168 
Sociālās apdrošināšanas iemaksas 479 473 
Algas 121 201 
Citi 481 940 

Kopā� 9,837 7,056 
 

11.  Uzkrājumi 
 
Posteņi, EUR’000 Pārcelšanās  Reorganizācij

a 
Kopā� 

Pārskata perioda beigās 2015. gada 
31. decembrī 780 - 780 
Uzņēmējdarbības apvienošana 
(25. piezīme)  350 850 1.200 
Jauni uzkrājumi - 438 438 
Pārskata gadā izmantotie uzkrājumi  (428) (347) (775) 
Pārskata perioda beigās 2016. gada 
31. decembrī 702 941 1,643 
Jauni uzkrājumi - 700 700 
Pārskata gadā izmantotie uzkrājumi  (689) (906) (1,595) 
Pārklasifikācija par uzkrājumiem (13) 218 205 
Pārklasifikācija no uzkrājumiem - (462) (462) 
Pārskata perioda beigās 2017. gada 
31. decembrī - 491 491 
 
 
Pārcelšanās rezerve 
2015. gadā Sabiedrība izstrādāja plānu, lai pārceltos uz jaunām telpām sakarā ar uzņēmumu juridisko 
apvienošanos. Pēc šī plāna paziņošanas Sabiedrība atzina uzkrājumos EUR 780 tūkstošus paredzamo 
pārcelšanās izdevumu segšanai, tostarp līgumu izbeigšanas un konsultāciju izmaksas. Paredzamie izdevumi 
tika aprēķināti, vadoties no attiecīgo līgumu noteikumiem. Pārcelšanās tika pabeigta 2016. gadā un šajā 
gadā no uzkrājumiem tika izmantoti EUR 428 tūkst., ko iekļāva administratīvajos izdevumos. 2016. gadā no 
AAS „Gjensidige Baltic” tika pārņemti uzkrājumi pārcelšanās vajadzībām EUR 350 tūkst. apmērā. 
Pārcelšanās pilnībā tika pabeigta 2017. gadā. 
 
Reorganizācijas rezerve 
2017. gadā Sabiedrība izstrādāja plānu, lai reorganizētu Sabiedrības darbību ar mērķi uzlabot darbības 
efektivitāti. Pēc šī plāna paziņošanas Sabiedrība atzina uzkrājumos EUR 700 tūkstošus paredzamo 
reorganizācijas izdevumu segšanai, tostarp līgumu izbeigšanas, konsultāciju, darbinieku atlaišanas pabalstu 
un programmatūras izmaksas. Paredzamie izdevumi tika aprēķināti, vadoties no attiecīgo līgumu 
noteikumiem. Šajā gadā no uzkrājumiem tika izmantoti EUR 906 tūkst. (ieskaitot tālāk norādītos izdevumus). 
Reorganizāciju plānots pabeigt 2018. gada decembrī. 
 
2016. gadā Sabiedrība izstrādāja plānu, lai reorganizētu Sabiedrības darbību pēc uzņēmumu apvienošanās. 
Pēc šī plāna paziņošanas Sabiedrība atzina uzkrājumos EUR 438 tūkstošus paredzamo reorganizācijas 
izdevumu segšanai, tostarp līgumu izbeigšanas, konsultāciju, darbinieku atlaišanas pabalstu un 
programmatūras izmaksas. Paredzamie izdevumi tika aprēķināti, vadoties no attiecīgo līgumu noteikumiem. 
Šajā gadā no uzkrājumiem tika izmantoti EUR 347 tūkst. 2016. gadā no AAS „Gjensidige Baltic” tika 
pārņemti uzkrājumi reorganizācijas vajadzībām EUR 850 tūkst. apmērā.  
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12. Uzkrātie izdevumi un nākamo periodu ienākumi 

 
Posteņi, EUR’000 31.12.2017. 31.12.2016. 
  (koriģēts,  

21. piezīme) 
Uzkrātās starpnieku komisiju naudas 2,138 3,277 
Uzkrātie izdevumi par nesaņemtajiem 
rēķiniem 668 697 
Atvaļinājumu rezerve 885 1,070 
Darbinieku ikgadējās prēmijas 591 585 
Starpnieku ikgadējās prēmijas 250 503 
Uzkrātās pārapdrošinātāju komisijas naudas 119 50 
Nākamo periodu ieņēmumi - 898 
Kopā� 4,651 7,080 
 

13.  Nedzīvības apdrošināšanas tehniskais rezultāts 
 
Apdrošināšanas līguma noslēgšanas 
valsts 

Bruto parakstītās prēmijas  
EUR’000 

 2017 2016 
Lietuvas Republika  69,961 69,580 
Pārējās ES valstis  45,143 6,054 
Kopā�  115,104 75,634 
 
Nedzīvības apdrošināšanas detalizēts tehniskais rezultāts 2017. gadā: 
 
Posteņi, EUR’000 Parakstītās 

prēmijas 
Nopelnītās 
prēmijas 

Atlīdzību 
regulēšanas 
izdevumi 

Darbības 
izdevumi 

Pārapdrošinā
šanas 
tehniskais 
rezultāts 

Tiešās apdrošināšanas 
operācijas 115,104 118,991 (82,970) (40,039) (214) 
Pieņemtā pārapdrošināšana - - - - - 
Kopā� 115,104 118,991 (82,970) (40,039) (214) 
 
Nedzīvības apdrošināšanas tehniskais rezultāts 2017. gadā pa apdrošināšanas veidiem: 
 

Apdrošināšanas veidi, EUR’000  

Parakstītā
s prēmijas 

Nopelnītā
s prēmijas 

Atlīdzību 
regulēšan

as 
izdevumi 

Darbības 
izdevumi 

Pārapdroš
ināšanas 

tehniskais 
rezultāts 

1. Medicīnisko izdevumu 
apdrošināšana 16,175 17,002 

(13,010) 
(4,450) (28) 

2. Ienākumu aizsardzības 
apdrošināšana 3,550 3,762 

(1,457) 
(1,760) (10) 

3. Darbinieku apdrošināšana pret 
nelaimes gadījumiem darbā - - 

- 
- - 

4. Sauszemes transportlīdzekļu 
īpašnieku civiltiesiskās atbildības 
obligātā apdrošināšana 45,381 43,250 

(33,253) 
(12,009) 601 

5. Citi transportlīdzekļu 
apdrošināšanas veidi 21,603 22,933 

(17,709) 
(7,435) (555) 

6. Jūras, gaisa un sauszemes 
transporta apdrošināšana 816 849 

(714) 
(420) 241 

7. Īpašuma apdrošināšana pret 
ugunsgrēku un citiem riskiem 19,977 23,226 

(12,761) 
(10,070) (621) 

8. Vispārējās civiltiesiskās atbildības 
apdrošināšana 3,891 3,871 

(1,571) 
(1,872) 79 

9. Kredītu un galvojumu 
apdrošināšana 1,685 2,037 

(1,581) 
(1,228) 119 

10. Juridisko izdevumu - - - - - 
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apdrošināšana 
11. Palīdzības apdrošināšana 1,773 1,823 (913) (690) (32) 
12. Finansiālo zaudējumu 
apdrošināšana 253 238 

(1) 
(105) (8) 

Kopā� 115,104 118,991 (82,970) (40,039) (214) 
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Nedzīvības apdrošināšanas detalizēts tehniskais rezultāts 2016. gadā: 
 
Posteņi, EUR’000 Parakstītās 

prēmijas 
Nopelnītās 
prēmijas 

Atlīdzību 
regulēšanas 
izdevumi 

Darbības 
izdevumi 

Pārapdrošin
āšanas 
tehniskais 
rezultāts 

Tiešās apdrošināšanas operācijas 75,634 67,609 (48,194) (28,087) (5,174) 

Pieņemtā pārapdrošināšana - 1 - - - 

Kopā� 75,634 67,610 (48,194) (28,087) (5,174) 
 
Nedzīvības apdrošināšanas tehniskais rezultāts 2016. gadā pa apdrošināšanas veidiem: 
 
Apdrošināšanas veidi, EUR’000 Parakstītā

s prēmijas 
Nopelnītā
s prēmijas 

Atlīdzību 
regulēšan
as 
izdevumi* 

Darbības 
izdevumi* 

Pārapdroš
ināšanas 
tehniskais 
rezultāts 

1. Medicīnisko izdevumu 
apdrošināšana 8,263 7,226 (4,351) (3,285) (9) 
2. Ienākumu aizsardzības 
apdrošināšana 3,267 2,896 (956) (1,533) (23) 
3. Apdrošināšana pret nelaimes 
gadījumiem darbā - - - - - 
4. Sauszemes transportlīdzekļu 
īpašnieku civiltiesiskās atbildības 
obligātā apdrošināšana 

27,314 22,989 (20,569) (9,070) (1,204) 

5. Citi transportlīdzekļu 
apdrošināšanas veidi 14,512 13,579 (11,431) (5,727) (431) 
6. Kuģu, gaisa kuģu un sauszemes 
transportlīdzekļu apdrošināšana 679 792 (371) (301) (79) 
7. Īpašuma apdrošināšana pret 
ugunsgrēku un citiem riskiem 16,022 14,320 (7,669) (7,275) (2,648) 
8. Vispārējās civiltiesiskās atbildības 
apdrošināšana 2,458 2,704 (214) (1,037) (255) 
9. Kredītu un galvojumu 
apdrošināšana 1,247 1,373 328 (520) (477) 
10. Juridisko izdevumu 
apdrošināšana - - - - - 
11. Palīdzības apdrošināšana 1,192 985 (585) (424) (38) 
12. Finansiālo zaudējumu 
apdrošināšana 680 746 (236) (330) (10) 
Kopā� 75,634 67,610 (46,054) (29,502) (5,174) 
*Atkarībā no apdrošināšanas veida izdevumi netiek pārrēķināti pēc jaunās atlīdzību regulēšanas izdevumu 
attiecināšanas instrukcijas. 
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14.  Atlīdzību regulēšanas izdevumi 

 

Izdevumu veidi, EUR’000 2017 
2016 

pārklasificēts 

2016 
iepriekšējai
s ziņotais 

Algas un sociālās apdrošināšanas iemaksas 4,428 2,216 1,534 

Ekspertu, juristu un citu speciālistu pakalpojumi 1,991 1,458 1,458 

Telpu remonts un uzturēšana 342 286 155 

Nodokļi 190 127 127 

Informācijas tehnoloģiju izdevumi 420 322 126 

Transportlīdzekļu uzturēšana 100 75 74 

Sakaru izdevumi (pasts, tālruņi, internets) 218 
 

167 51 

Nolietojums un amortizācija 395 218 38 

Uzkrājumi - - 34 

Apmācība un komandējumi  142 46 25 

Profesionālo pakalpojumu izdevumi 73 15 15 

Kancelejas preces un biroja uzturēšana 24 29 6 

Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja maksas 1,366 725 - 

Citi 278 171 72 

Kopā� 9,967 5,855 3,715 
 
2017. gadā Sabiedrība izmainīja kārtību, kādā tiek atspoguļots atlīdzību regulēšanas izdevumu sadalījums, 
lai sniegtu ticamāku informāciju par izdevumu klasifikāciju. Tā rezultātā daļa izdevumi, ko iepriekš iekļāva 
administratīvajos un pārējos izdevumos, tagad tika attiecināti uz atlīdzību regulēšanas izdevumiem.  
 
  

15.  Kompensāciju izdevumi 
Darbinieku un starpnieku kompensāciju izdevumi, tostarp sociālās apdrošināšanas izdevumi 2017. un 
2016. gadā: 
 
Posteņi, EUR’000 2017 2016 

Vadība 1,211 846 

Pārējie darbinieki 17,854 10,021 

Kopā� 19,065 10,867 
 
2017. gada 31. decembrī vadība sastāvēja no ģenerāldirektora un 8 otrā līmeņa vadītājiem (2016. gada 
31. decembrī — ģenerāldirektors un 9 otrā līmeņa vadītāji). 
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16. Klientu piesaistīšanas izdevumi 

 
Izdevumu veidi, EUR’000 2017 2016 

  
(koriģēts, 

21. piezīme) 
Organizācijām maksājamās komisijas 13,472 12,138 
Algas un sociālās apdrošināšanas iemaksas 6,160 4,509 
Darbiniekiem un starpniekiem maksājamās komisijas 2,854 2,412 
Mārketinga un reklāmas izdevumi 1,321 1,422 
Telpu remonts un uzturēšana 1,117 743 
Veidlapu iegāde un citi ar līgumu slēgšanu saistītie izdevumi 239 236 
Transportlīdzekļu uzturēšana 279 232 
Reprezentācijas izdevumi 279 214 
Nodokļi un nodevas, ieskaitot banku komisijas 130 177 
Uzkrājumi 0 160 
Sakaru izmaksas (pasts, tālruņi, internets) 94 84 
Apmācība un komandējumi 113 73 
Ilgtermiņa aktīvu nolietojums un amortizācija 61 47 
Informācijas tehnoloģiju izmaksas 13 33 
Kancelejas preces un biroja uzturēšana 26 30 
Profesionālo pakalpojumu izdevumi 56 14 
Citas 150 195 
Klientu piesaistīšanas izdevumi kopā 26,364 22,719 
Izmaiņas atliktajos klientu piesaistīšanas izdevumos 1,969 (1,774) 
Klientu piesaistīšanas izdevumi, ieskaitot izmaiņas atliktajos 
klientu piesaistīšanas izdevumos 28,333 20,945 
 

17.  Administratīvie izdevumi 
 

Izdevumu veidi, EUR’000 2017 
2016 

pārklasificēts 

2016 
iepriekšējais 

ziņotais 
Algas un sociālās apdrošināšanas iemaksas 5,623 3,271 3,952 
Ilgtermiņa aktīvu nolietojums un amortizācija 1,285 790 970 
Informācijas tehnoloģiju izmaksas 1,239 780 976 
Sakaru izmaksas (pasts, tālruņi, internets) 617 423 539 
Telpu remonts un uzturēšana 981 388 519 
Reprezentācijas izdevumi 187 296 300 
Nodokļi 233 177 177 
Apdrošināšanas uzraudzības iestādes komisijas un biedru 
maksas 231 

162 
166 

Transportlīdzekļu uzturēšana 150 165 165 
Kancelejas preces un biroja uzturēšana 75 125 149 
Apmācība un komandējumi 377 106 128 
Revīzijas izdevumi 34 79 95 
Labdarība un sponsorēšana 63 85 85 
Uzkrājumi - 79 79 
Profesionālo pakalpojumu izdevumi 115 69 69 
Citas 496 147 187 
Kopā� 11,706 7,142 8,556 
 

Pārklasificētie posteņi ir paskaidroti 14. piezīmē.  
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18.  Citi ienākumi un izdevumi 
 

Posteņi, EUR’000 2017 
2016 

pārklasificēts 

2016 
iepriekšējais 

ziņotais 
Citi ienākumi    
Komisijas par starpniecību 174 131 131 
Ienākumi no apdrošināšanas līgumu izbeigšanas 299 184 184 
Citi ienākumi 605 110 110 
Kopā� 1,078 425 425 
    
Citi izdevumi    
Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja maksas - - (725) 
Bankas komisijas (102) (54) (54) 
Citi izdevumi (5) (96) (97) 
Kopā� (107) (150) (876) 
 
 
Pārklasificētie posteņi ir paskaidroti 14. piezīmē. 
 

19. Uzņēmumu ienākuma nodoklis un atliktais ienākuma nodoklis 
 
2017. gadā no Sabiedrības atliktā nodokļa aktīvi, kas tika aprēķināti no apliekamā ienākuma (zaudējumiem), 
sastādīja EUR 400 tūkst.  
 
Posteņi, EUR’000 2017 2016 
Uzņēmuma ienākuma nodoklis pārskata gadā - - 
Atliktā nodokļa izmaiņas (914) (224) 
Kopā� (914) (224) 
 
Atliktā nodokļa aktīvi un saistības ir attiecināmi uz šādiem posteņiem:  
 
Posteņi, EUR’000 31.12.2017. 31.12.2016. 

Dažādu uzkrājumu ietekme  (46) 409 
Iepriekšējo taksācijas periodu zaudējumi 446 905 
Atliktā nodokļa aktīvs, neto 400 1,314 
 
Attiecināms uz, EUR’000: 31.12.2017. 31.12.2016. 
Lietuva� 400 707 
Latvija - 607 
Kopā atliktais nodoklis pārskatā gada beigās 400 1,314 
 
Saskaņā ar vadības apstiprinātajām finanšu prognozēm Sabiedrība plāno gūt ar nodokli apliekamu peļņu 
2018. gadā un arī turpmākajos gados, nepārtraukti palielinot pārdošanas apjomus. Pamatojoties uz šīm 
prognozēm, ir sagaidāms, ka peļņa būs pietiekama, lai nosegtu atzītos atliktā nodokļa aktīvus. Turpmākajos 
3 gados plānotais vidējais BPP pieaugums ir 7%, ZK – 64,8%, KK – 96,2%. 
 
Atliktā nodokļa aktīvs 2017. gada 31. decembrī ir novērtēts pēc plānotajiem 3 gadu pozitīvajiem rezultātiem 
Lietuvā. Atliktā nodokļa aktīvs ir aprēķināts 30% apmērā no plānotās turpmāko 3 gadu peļņas. Vadība 
prognozē, ka atliktā nodokļa aktīvs tiks izmantots nākamo 3 gadu laikā.  
 
2017. gada 31. decembrī Latvijā atliktā nodokļa aktīvs tika norakstīts, savukārt no 2018. gada 1. janvāra būs 
spēkā jauna uzņēmumu ienākuma nodokļa likumdošana, kas nosaka, ka ienākuma nodoklis būs jāmaksā 
tikai no izmaksātajām dividendēm.  
Atliktā nodokļa aktīvu novērtē pēc nodokļu likmēm, kuru piemērošana gaidāma tajā pārskata periodā, kad 
realizēs aktīvu, pamatojoties uz nodokļa likmēm (un nodokļa tiesību aktiem), kas ir spēkā vai būs spēkā līdz 
pārskata perioda beigu datumam. Atliktā nodokļa aktīvu novērtēšana atspoguļo tādu ietekmi uz nodokli, kura 
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izrietētu no tā, kādā veidā pārskata perioda beigu datumā Sabiedrība paredz atgūt vai samaksāt aktīvu 
uzskaites vērtību. 
 

Posteņi, EUR’000 31.12.2017. 31.12.2016. 

Peļņa (zaudējumi) pirms ienākuma nodokļa aprēķināšanas 128 (14,736) 

Neapliekamais ienākums (2,158) 539 

Neatskaitāmie izdevumi 3,612 3,789 

Peļņa no ieguldījumiem 1,022 - 

Apliekamo ienākumu (zaudējumu) izlietojums (2,604) - 

Pārskata gada apliekamā peļņa (zaudējumi) - (10,408) 

Peļņas vai zaudējumu aprēķinā atzītais ienākuma nodoklis par 
pārskata periodu - - 
 

20. Darījumi ar saistītajām pusēm 
 
Par saistītajām pusēm tiek uzskatīti Sabiedrības akcionāri, padomes un valdes locekļi, viņu tuvi radinieki un 
uzņēmumi, kuros viņiem ir būtiska ietekme vai kontrole. 
 
2017. un 2016. gadā Sabiedrībai bija šādi darījumi ar saistītajām pusēm: 
 
Posteņi, EUR’000 31.12.2017. 31.12.2016. 
Gjensidige Forsikring ASA cedētās pārapdrošināšanas prēmijas (3,748) (2,639) 
No Gjensidige Forsikring ASA izmaksātās pārapdrošināšanas prasības 805 3 
Ienākumi no Gjensidige Forsikring ASA komisijām par cedēto 
pārapdrošināšanu 321 144 
Gjensidige grupas uzņēmumiem samaksātās apdrošināšanas atlīdzības (232) (293) 
Gjensidige grupas uzņēmumu atlīdzību regulēšanas izdevumi  (34) (309) 
Gjensidige Forsikring ASA samaksātie ieguldījumu izdevumi (13) (13) 
Gjensidige Forsikring ASA maksājamās summas (pārapdrošināšana) (188) (488) 
No Gjensidige Forsikring ASA saņemamās summas (pārapdrošināšana) - 45 
Citi ieņēmumi — Gjensidige Forsikring ASA 193 - 
Citi izdevumi — Gjensidige Forsikring ASA  (67) (26) 
AAS „Gjensidige Baltic” samaksāto komisiju izdevumi - (1,273) 
Ieņēmumi no īres un pakalpojumu līgumiem, kas noslēgti ar AAS 
„Gjensidige Baltic” - 72 
No Gjensidige Forsikring ASA saņemamās summas 21 2 
 
Saistītās puses: 
Gjensidige Forsikring ASA 
AAS „Gjensidige Baltic” līdz 31.10.2016. 
 

21. Korekcijas un pārklasifikācija  
 
2017. gadā Sabiedrības vadība konstatēja neprecizitātes pārskatā par finanšu stāvokli un visaptverošo 
ienākumu pārskatā par gadu, kas noslēdzās 2016. gada 31. decembrī.  
 
Veicot papildu pārbaudes komisiju aprēķinos, tika noteikts, ka bija neprecīzi aprēķināti klientu piesaistīšanas 
izdevumi (komisijas par parakstītajām apdrošināšanas polisēm) un atliktie klientu piesaistīšanas izdevumi.  
 
Pārskatā par finanšu stāvokli un visaptverošo ienākumu pārskatā par gadu, kas noslēdzās 2016. gada 
31. decembrī, veikto korekciju rezultāts ir šāds:  
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EUR’000   
Iepriekšējais 
ziņotais 

Korekciju 
rezultāts 

Koriģētais 

     
PĀRSKATS PAR FINANŠU STĀVOKLI 
     
Atliktie klientu piesaistīšanas izdevumi  8,387 232 8,619 
Pārskata perioda peļņa (zaudējumi)  (14,573) (387) (14,960) 
Uzkrātie izdevumi un nākamo periodu ienākumi  6,461 619 7,080 
 
VISAPTVEROŠO IENĀKUMU PĀRSKATS 
 
Klientu piesaistīšanas izdevumi  (22,100) (619) (22,719) 
Izmaiņas atliktajos klientu piesaistīšanas 
izdevumos  1,542 232 1,774 
Visaptverošie ienākumi pārskata gadā kopā  (14,573) (387) (14,960) 

 
Korekcijas neietekmēja pārskatu par finanšu stāvokli gada sākumā, kas sākās 2016. gada 1. janvārī, tādēļ 
trešais pārskats par finanšu stāvokli nav sniegts. 
 

22. Atbilstība likumdošanas prasībām 
 
Pārskatu sagatavošanas datumā Sabiedrība atbilda visām Lietuvas Republikas likumdošanas prasībām, kas 
tiek piemērotas apdrošināšanas sabiedrībām attiecībā uz ieguldījumu struktūru. 
 
2017. gada 31. decembrī un 2016. gada 31. decembrī Sabiedrība atbilda apdrošināšanas sabiedrībām 
noteiktajām maksātspējas prasībām.  
 

23. Operatīvā noma 
 
Sabiedrības operatīvās nomas izdevumi 2017. gadā sastādīja EUR 1,757 tūkst. (2016. gadā — EUR 1,311 
tūkst.). 
 
2017. un 2016. gadā operatīvās nomas līgumu ietvaros Sabiedrība izmantoja transportlīdzekļus, ēkas un IT 
iekārtas. Transportlīdzekļu līzinga līgumi ir noslēgti ar UAB „Swedbank lizingas”. IT iekārtu nomas līgumi ir 
noslēgti ar UAB „Baltnetos komunikacijos” par serveru nomu. Sabiedrība nomā telpas apdrošināšanas 
darbības īstenošanai saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti ar juridiskām personām un privātpersonām. 
 
Nākotnes minimālo nomas maksājumu sadalījums pa periodiem līdz nomas līgumos noteiktā termiņa beigām 
ir šāds: 
 
 2017 2016 
Mazāk par vienu gadu 1,634 1,262 
Viens līdz pieci gadi 3,916 4,333 
Ilgāk par pieciem gadiem - 575 
Kopā� 5,550 6,170 
 

24.  Iespējamās saistības  
 
Tiesiskie strīdi — 2017. gada 31. decembrī un 2016. gada 31. decembrī Sabiedrība nebija iesaistīta 
nevienā tiesiskā strīda lietā, kas pēc vadības ieskatiem varētu būtiski ietekmēt finanšu pārskatus. 
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25.  Uzņēmējdarbības apvienošana 

 
AAS „Gjensidige Baltic” un ADB „Gjensidige” juridiskā apvienošana 
 
2016. gada 27. jūnijā tika pieņemts lēmums par AAS „Gjensidige Baltic” reorganizāciju un tika sagatavoti 
ADB „Gjensidige” un AAS „Gjensidige Baltic” reorganizācijas noteikumi. 
 
2016. gada 31. oktobrī tika pabeigta ADB „Gjensidige” un AAS „Gjensidige Baltic” juridiskā apvienošana.  
 
ADB „Gjensidige” un AAS „Gjensidige Baltic” tika reorganizētas apvienošanās ceļā. AAS „Gjensidige Baltic” 
tika pievienota ADB „Gjensidige” un pēc reorganizācijas pārtrauca savu darbību. 
Gjensidige administrācija Baltijas valstīs atrodas Lietuvā. 
Visi AAS „Gjensidige Baltic” aktīvi, tiesības un saistības tika nodoti ADB „Gjensidige”. 
Tālāk ir atspoguļoti no ārvalstu filiālēm nodotie aktīvi un saistības, kā arī saņemtā atlīdzība: 
 
Pārņemtie aktīvi:  EUR’000 
Nemateriālie ieguldījumi 2,075 
Ieguldījumi 58,313 
Debitoru parādi 10,025 
Uzkrājumi šaubīgiem debitoru parādiem (1,039) 
Atliktais ienākuma nodoklis un ienākuma nodokļa avansa maksājumi 1,804 
Naudas līdzekļi bankas kontos 5,527 
Pamatlīdzekļi 600 
Pārējie aktīvi 54 
Atliktie klientu piesaistīšanas izdevumi 2,943 
Atliktās komisijas 2,054 
Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi 286 
Aktīvi kopā: 82,642 
Pārņemtās saistības: 

 Nenopelnīto prēmiju tehniskā rezerve 21,326 
Pārapdrošinātāja daļa nenopelnīto prēmiju tehniskajās rezervēs (611) 
Atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskās rezerves 27,770 
Pārapdrošinātāja daļa atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskajās rezervēs (3,214) 
Citi uzkrājumi 1.200 
Pārējās saistības 6,120 
Uzkrātie izdevumi un nākamo periodu ienākumi 2,687 
Saistības kopā: 55,278 
Neto nodotie aktīvi 27,364 
 
Nodotais kapitāls 31.10.2016. 
AAS „Gjensidige Baltic” pamatkapitāls 31,950 
AAS „Gjensidige Baltic” tehniskās rezerves 841 
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai zaudējumi 618 
Pārskata perioda peļņa (zaudējumi) (6,045) 
Pašu kapitāls kopā  27,364 
ADB „Gjensidige” pamatkapitāla palielinājums  24,234 
Neto aktīvu pārpalikums 3,130 
  
 
Uzņēmumi tika apvienoti, īstenojot kopīgas kontroles pieeju. Šī pieejas pamatā ir princips, ka 
uzņēmējdarbība vienkārši tiek nodota no viena grupas uzņēmuma otram. Iegādātā uzņēmuma aktīvi un 
saistības tika atzīti to iepriekšējā uzskaites vērtībā. Uzņēmējdarbības apvienošanas dienā netika veiktas 
nekādas korekcijas, lai atspoguļotu patieso vērtību, kā arī netika atzīti jauni iegādātā uzņēmuma aktīvi un 
saistības. Jauna nemateriālā vērtība netika atzīta, un starpība starp iegūto aktīvu neto vērtību un atlīdzību 
tika tiešā veidā atzīta pamatkapitālā. 
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Pēdējos divos mēnešos, kas noslēdzās 2016. gada 31. decembrī, AAS „Gjensidige Baltic” ienākumu daļa 
Sabiedrības finanšu rezultātos sastādīja EUR 6,830 tūkst., savukārt zaudējumi — EUR 3,099. Ja uzņēmumu 
juridiskā apvienošanās būtu notikusi 2016. gada 1. janvārī, pēc vadības aplēsēm nopelnītās prēmijas būtu 
EUR 111,546 tūkst., savukārt pārskata gads tiktu noslēgts ar zaudējumiem EUR 12,287 tūkst. apmērā. 
 

26. Notikumi pēc pārskata par finanšu stāvokli sagatavošanas datuma 
 
Laika posmā no 2017. gada 31. decembra līdz finanšu pārskatu sagatavošanas datumam Sabiedrībā nav 
bijuši nekādi notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt finanšu pārskatus. 
 
 
 
Finanšu pārskati ir parakstīti Sabiedrības vārdā 2018. gada 23. martā. 
 
 
 
Ģenerāldirektors   Marius Jundulas 
    
Galvenā grāmatvede   Jolanta Motukaitė 
    
Galvenais aktuārs   Jurgis Navikas 

 


