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PADOMES UN VALDES ZIŅOJUMS 
2010. gadā AAS Gjensidige Baltic, turpmāk tekstā – “Sabiedrība”, turpināja nostiprināt savas pozīcijas Baltijas 
apdrošināšanas tirgū, apliecinot sevi kā nopietnu un stabilu Baltijas nedzīvības apdrošināšanas tirgus dalībnieku. 
Sabiedrība piedāvā nedzīvības apdrošināšanas pakalpojumus gan fiziskām, gan juridiskām personām. Privātajā sektorā 
produkti tiek orientēti uz iedzīvotājiem ar vidējiem un augstiem ienākumiem, bet Sabiedrības klienti - juridiskas personas 
ir vidējie un mazie uzņēmumi. Sabiedrības definētās vērtības ir klients un klienta vērtību nodrošinājums pret dažāda 
veida riskiem, un tas pārskata gada rezultātos ir devis pārliecību par noteiktās stratēģijas atbilstību pastāvošajai tirgus 
situācijai. 

Pēdējos 2 gados līdzās kopējām pasaules un reģiona ekonomikas sašaurināšanas tendencēm Baltijas nedzīvības 
apdrošināšanas tirgus piedzīvoja strauju kritumu. Salīdzinājumā ar 2009.gadu, 2010.gadā apdrošināšanas tirgus 
samazinājums sastādīja 12%. Lielākais parakstīto bruto prēmiju samazinājums visā Baltijas nedzīvības apdrošināšanas 
tirgū bija Latvijā ar 25%, tam sekoja 9% kritums bruto prēmijās Igaunijas tirgū un 2 % Lietuvā, salīdzinājumā ar 
iepriekšējo gadu.  

Sabiedrības parakstīto prēmiju apjoms Baltijā 2010. gadā sasniedza 35,2 miljonus LVL. Sasniegtajā rezultātā savu 
ieguldījumu devuši Sabiedrības pārdošanas kanāli: tiešā pārdošana, aģentu tīkls un brokeri. Kā veicinošie pasākumi, kas 
sekmējuši pārskata gadā sasniegto, jāmin nepārtraukta galveno pamata produktu līniju attīstība, informatīvo sistēmu 
programmatūras pilnveidošana un attīstība, pārapdrošināšanas programmas izmaiņas, lielo komercobjektu 
apdrošināšanas risku izvērtēšanas pilnveidošana. No kopējā Sabiedrības pārskata gadā parakstīto prēmiju apjoma 48% 
bija parakstīti Latvijā, 38% - Lietuvā un 14% - Igaunijā. 

AAS Gjensidige Baltic ir sasniegusi 2010. gada mērķi – pārskata gada beigās ieņemot stabilu 2. vietu nedzīvības 
apdrošināšanas nozarē Latvijā. Pateicoties mērķtiecīgi plānotām Sabiedrības darbībām, aktivitātēm un efektīvai iekšējās 
kontroles sistēmai kombinētais rādītājs pārskata gadā nav pārsniedzis  96%. 

Kā apstiprinājums Sabiedrības mērķiem Baltijas tirgū ir darbības izvēršana, veicot Zviedrijā  reģistrētās apdrošināšanas 
kompānijas Länsförsäkringar International, kuras filiāles darbojās Latvijā un Lietuvā zem Nordicia Apdrošināšana vārda, 
100% akciju iegādi. Nordicia Apdrošināšana (no 2009. gada 15. decembra GF Forsakringsaktiebolag) biznesa portfeļa 
iegāde ļauj nostiprināt Sabiedrības pozīcijas apdrošināšanas tirgū.  

Sabiedrības stabilitātes pozīciju noturēšanu nedzīvības apdrošināšanas tirgū būtiski ietekmēja pareizas stratēģijas izvēle 
un veiksmīgi organizētas reklāmas akcijas. 2010. gadu Sabiedrība noslēdza ar peļņu pēc nodokļiem 4.2 miljonu LVL 
apmērā, kas ir viens no labākajiem rādītājiem apdrošināšanas nozarē Latvijā. Sabiedrības portfeļa lielāko daļu 2010.gadā 
veido obligātā civiltiesiskā transporta līdzekļu apdrošināšana ar 42%, kam seko brīvprātīgā sauszemes transporta līdzekļu 
apdrošināšana ar 21.5% lielu portfeļa daļu. Īpašuma apdrošināšana Sabiedrības portfelī veido trešo lielāko daļu un 
sastāda 16.3 % no visiem apdrošināšanas veidiem. Pārskata gadā Sabiedrība ir izmaksājusi saviem klientiem 
apdrošināšanas atlīdzības 26 milj. Ls apmērā – par 15% mazāk, nekā iepriekšējā gadā.  Sabiedrības daļa izmaksātajās 
apdrošināšanas atlīdzībās (neto apdrošināšanas atlīdzības) sastādīja 25.9 miljonus LVL. 

Ar nolūku samazināt apdrošināšanas atbildības daļu un pastiprināt apdrošinātāju interešu aizsardzību, kā arī, vadoties no 
likumu prasībām, Sabiedrība ir pievērsusi lielu uzmanību pārapdrošināšanai un līdzapdrošināšanai. 2010. gadā 
Sabiedrība turpināja savas pārapdrošināšanas programmas attīstīšanu. Pamatojoties uz noslēgtajiem līgumiem, Sabiedrība 
pārapdrošināšanas un līdzapdrošināšanas jomā sadarbojas ar vadošajām kompānijām. Pārapdrošināšanas programma ar 
mātes sabiedrību Gjensidige Forsikring palielina Sabiedrības risku parakstīšanas kapacitāti, līdz ar to palielinot 
konkurētspēju. 

2010. gadā Sabiedrība turpināja pamatkapitāla un speciālo (tehnisko) rezervju fonda līdzekļu veiksmīgu investīciju 
darbību. Sabiedrībai ir izveidots investīciju portfelis, kurā ietilpst banku depozīti, dažādu valstu un korporāciju fiksētā 
ienākuma vērtspapīri un investīciju fondu ieguldījumu apliecības. Sabiedrības neto ienākumi no investīcijām pārskata 
gadā sastādīja 2.6 miljonus LVL. 

Pārskata gadā Sabiedrības speciālisti turpināja apdrošināšanas produktu mārketingu savos dalības tirgos, izvietojot 
reklāmu masu informācijas līdzekļos un katalogos, kā arī aktīvi piedaloties citās sabiedriskajās aktivitātēs. Sabiedrības 
speciālisti ir veikuši Baltijas apdrošināšanas tirgus regulāru analītisko izpēti, kas ļauj veikt tekošo un perspektīvo 
plānošanu un formulēt Sabiedrības attīstības stratēģiju un taktiku. 

Sadarbības partneri 

2010. gada laikā Sabiedrības veikto aktivitāšu rezultātā ir veikti pasākumi sadarbības uzlabošanai ar apdrošināšanas 
brokeriem un komercbankām, kas ir devuši savu ieguldījumu Sabiedrības sasniegtajos rezultātos. Sabiedrība sadarbojās 
ar visām lielākajām brokeru sabiedrībām, kas darbojās Baltijas tirgū. No kopējo parakstīto prēmiju apjoma katrā Baltijas 
valstī, 43 % veido brokeru darījumi Latvijā, 38.1% Lietuvā un  95% Igaunijā.  

Kā otra lielākā Sabiedrības sadarbības partneru grupa jāmin autoservisu un auto dīleru tīkls, ar kuriem ir izveidota 
sadarbība klientu apkalpošanā transporta līdzekļu apdrošināšanas gadījumos, pieņemot atlīdzību pieteikumus servisā. 

Nozīmīgi Sabiedrības sadarbības partneri Latvijā ir degvielas uzpildes staciju tīkli Viada un Nivals. 
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Stratēģija 

2009. gadā Sabiedrība iegādājās Zviedrijā reģistrētās apdrošināšanas kompānijas Lansforsakringar International 
Forsakringsaktiebolag (no 2009. gada 15. decembra GF Forsakringsaktiebolag) 100% akciju daļas. 2010.gadā tika 
pieņemts lēmums kompāniju pārrobežu apvienošanai, kā arī veikti visi nepieciešamie pasākumi šī lēmuma realizēšanai – 
informēti klienti, iesniegti dokumenti visām uzraugošajām institūcijām Latvijā, Lietuvā un Zviedrijā. 2011.gadā plānots 
pabeigt meitas sabiedrības apvienošanu ar Sabiedrību.  

Vienotas filiāļu vadības un darbības nodrošināšanai un uzraudzībai tiek turpināts darbs pie kopēju informācijas sistēmu 
risinājumiem, kas nodrošinās operatīvu informācijas apmaiņu. Tāpat nākamajā periodā tiks attīstīts produktu portfelis 
atbilstoši kompānijas noteiktajām prioritātēm, uzlabojot pārdošanas kanālu efektivitāti un ieviešot jaunas klientu 
apkalpošanas programmas. 

Tiek prognozēts, ka 2011. gadā Baltijas apdrošināšanas tirgus sāks normalizēties un nākamajos gados lēnām atgūties no 
globālās krīzes ietekmes. Salīdzinot ar 2010.gadu, 2011. gadā pārdošanas apjoma rezultātu paredzamais pieaugums 
Baltijā plānots 15.2% apmērā. Šī mērķa izpildes nodrošinājumam jāveido lojālas attiecības starp Sabiedrības 
darbiniekiem, klientiem, sadarbības partneriem un sabiedrību. Tajā pašā laikā kā galvenā prioritāte tiek saglabāts 
uzdevums noturēt kombinēto rādītāju 96% līmenī. 

Budžeta mērķu sasniegšanai 2011. gadā galvenā uzmanība tiks koncentrēta uz pamata produktu līnijām, pārdošanas 
kanālu efektivitāti un klientu lojalitātes programmu izstrādi. Tālākie uzlabojumi plānoti atlīdzību regulēšanas procesā, 
padarot šo procesu klientiem pieejamu un caurskatāmu, palielinot atlīdzību pieteikšanas iespējas un atlīdzību 
administrēšanas efektivitāti. 

Riska vadība 

Atbilstoši Sabiedrības mātes vadlīnijām un  Risku vadības politikai, iesaistot  Lietuvas, Latvijas un Igaunijas struktūras, 
pārskata gada laikā tika veikta periodiska visaptveroša risku identificēšanas un novērtēšanas procedūra, kas deva 
informāciju Sabiedrības tālāko rīcību un uzlabojumu plānošanā un noteikšanā. Sabiedrības risku vadības politika nosaka, 
ka risku izvērtēšanas procesa rezultātā ir jānosaka risku iedalījums atbilstoši kompānijas mērķiem, risku iestāšanās 
varbūtība un ietekme uz Sabiedrības darbības rādītājiem, veicamās darbības risku samazināšanai, atbildība par atsevišķu 
risku vadību. 

Sabiedrības izvirzītā un īpašnieku apstiprinātā stratēģija Sabiedrības vadības darbības laikā un pārskata gada laikā ir 
sekmīgi noteikusi Sabiedrības attīstību, kas panākts, izvērtējot apdrošināšanas tirgus, likumdošanas un konkurences 
iespējas, īpatnības un ierobežojumus un ar tiem saistītos riskus un Sabiedrības vadība uzskata, ka tās kapitāla 
pietiekamība, maksātspēja un likviditāte ir pietiekamas. 

Personāls 

Pieaugot apdrošināšanas tirgus apjomiem Sabiedrība ir novērtējusi tieši personāla svarīgo nozīmi Sabiedrības mērķu 
sasniegšanā. Tāpēc tiek veidota Sabiedrības darbinieku motivācijas politika, mērķtiecīgi attīstīti talanti un veicinātas 
karjeras iespējas spējīgākajiem darbiniekiem. Lai īstenotu mērķi, ka Sabiedrībā strādā motivēti, kompetenti, lojāli un 
pozitīvi noskaņoti darbinieki, būtiskāka loma tiek pievērsta personāla atlases procesam.  

Kā vēl viena Sabiedrības prioritāte personāla vadības jomā ir personāla kompetences paaugstināšana. Pārskata gada laikā 
Sabiedrība ir nodrošinājusi personālam nepieciešamās apmācības, tādā veidā sekmējot sasniegt gada pārskatā 
atspoguļotos darbības rezultātus. Būtisku nozīmi pieredzes apmaiņā un darbinieku kompetences paaugstināšanā ir devusi 
Sabiedrības darbība visās 3 Baltijas valstīs. Personāla skaita informācija pieejama pārskata pielikumā Nr. 46.    

Valde un Padome piedāvā akcionāriem izmaksāt 50% no 2010.gada  tīrās peļņas akcionāriem dividendēs. 

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

AAS Gjensidige Baltic vadības vārdā sakām paldies mūsu klientiem, akcionāriem, partneriem un darbiniekiem par 
pārskata gada laikā doto ieguldījumu kopējo rezultātu sasniegšanā. Arī turpmāk visu ieinteresēto pušu interešu 
nodrošināšanai Sabiedrība izvirzīs reālus un izaicinošus mērķus.   

 
Dace Brumziede   Kim Rud Petersen 
Valdes priekšsēdētāja  Padomes priekšsēdētājs 

Rīgā, 2011. gada 31. martā 
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PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU 
 
Apdrošināšanas akciju sabiedrību Gjensidige Baltic AAS un tās meitas sabiedrību (turpmāk tekstā „Grupa”) 2010. gadā 
vadīja Valde 3 valdes locekļu sastāvā. Par Sabiedrībā un tās meitas sabiedrībā  notiekošajiem procesiem Valde regulāri 
informēja Padomi un sniedza visus paskaidrojumus. 

Sabiedrības un tās meitas sabiedrības vadība uzņemas atbildību par darījumu iegrāmatošanu, ievērojot Latvijas 
likumdošanas un noteikumu prasības un saskaņā ar spēkā esošiem un atbilstošiem grāmatvedības uzskaites principiem. 
Grupas vadība ir atbildīga par Grupas līdzekļu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citas negodīgas darbības novēršanu. 

Grupas vadība uzņemas atbildību par Sabiedrības un tās meitas sabiedrības 2010. gada pārskata, kas sagatavots saskaņā 
ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem un kas atspoguļo Gjensidige Baltic 
AAS darbību laika posmā no 2010. gada 1. janvāra līdz 2010. gada 31. decembrim, sagatavošanu. 

Grupas vadība apstiprina, ka Grupas finanšu pārskati un konsolidētie finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar spēkā 
esošo likumdošanas normu un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas un SFPS prasībām, un tie patiesi atspoguļo Grupas 
finansiālo stāvokli pārskata gada beigās, kā arī sniedz patiesu priekšstatu par pārskata gada darbības rezultātiem un 
naudas plūsmu saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem SFPS.  

Grupas finanšu pārskati un konsolidētie finanšu pārskati par 2010. gadu ir sagatavoti, balstoties uz vadības piesardzīgiem 
lēmumiem un pieņēmumiem. 

Vadība apstiprina, ka ir ievērotas Latvijas Republikas likumdošanas prasības, un ka finanšu pārskati un konsolidētie 
finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar darbības turpināšanas principu. 
 
 
 
 
 
Dace Brumziede   Kim Rud Petersen 
Valdes priekšsēdētāja  Padomes priekšsēdētājs 

 
 
 
Rīgā, 2011. gada 31. martā 
  



AAS GJENSIDIGE BALTIC 
ATSEVIŠĶIE FINANŠU PĀRSKATI UN KONSOLIDĒTIE FINANŠU PĀRSKATI PAR GADU, KAS NOSLĒDZĀS  
2010. GADA 31. DECEMBRĪ 

6 

 
INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU 
 
Sabiedrības nosaukums Gjensidige Baltic AAS  

 
Sabiedrības juridiskais statuss Akciju sabiedrība 

 
Reģistrācijas numurs un datums 5000 321 0451, 1994. gada 15. augusts, pārreģistrācija Komercreģistrā 

2004. gada 29. decembrī, pārreģistrācija 2007. gada 28.decembrī 
 

Adrese un kontaktinformācija Brīvības iela 39, Rīga, LV-1010 
 Tālrunis  371 6711 2222,  
 Fakss  371 6710 6444 
 E-pasts: info@gjensidige.lv 
 www.gjensidige.lv 
 

Sabiedrības Valdes locekļi un to ieņemamais 
amats 

Dace Brumziede, Valdes priekšsēdētaja  
Aleksandrs Rjabovs, Juridiskās un izmaksu daļas vadītājs  
Ināra Meija, Pārdošanas daļas vadītāja 
 

Sabiedrības Padomes locekļi un to 
ieņemamais amats 

Kim Rud Petersen, Padomes priekšsēdētājs  
Ieva Trizna, Padomes locekle  
Katrīne Judovica, Padomes locekle 

 
Pārskata gads 

 
01.01.2010. -31.12.2010. 
 

Ziņas par akcionāriem Gjensidige Forsikring (100%) 
Reģ. Nr. 938741700 
Adrese: Drammensveien 288, 
1326 Lysaker, Norvēģija 
 

Ziņas par meitas sabiedrību un filiālēm GF Försäkringsaktiebolag (nosaukums līdz 2009. gada 15. decembrim 
Länsförsäkringar International Försäkringsaktiebolag) (100%) 
Reģ. Nr. 516406-0609 
Adrese: Box 3031, 10361 Stokholma, 
Zviedrija 
 

 Gjensidige Baltic filiāle Lietuvā  
Adrese: T. Ševčenkos g. 21/ Vytenio g. 12 
LT-03111 Viļņa 
 
Gjensidige Baltic filiāle Igaunijā 
Adrese: Sõpruse  pst 145,  
13417 Tallina  
 

Revidenti KPMG Baltics SIA 
Vesetas iela 7 
Rīga, LV -1013 
Licence Nr. 55 

 

 
 
 
  

mailto:info@gjensidige.lv
http://www.gjensidige.lv/
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VISAPTVEROŠO IENĀKUMU PĀRSKATS 
 
Par gadu, kas noslēdzās 2010. gada 
31. decembrī  

Mātes sabiedrības finanšu 
pārskati 

Konsolidētie finanšu 
pārskati 

 Piezīme 2010 2009 2010 2009 
  LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 
      
Nopelnītās prēmijas 6 38,982 49,405 40,495 53,242 
Bruto parakstītās prēmijas 5 35,222  45,361 34,911 47,650 
Pārapdrošinātāja daļa parakstītajās 
prēmijās 5 (1,066) (1,418) (1,066) (1,553) 
Izmaiņas bruto nenopelnīto prēmiju un 
neparedzēto risku tehniskajās rezervēs  7 

                            
5,127  

                            
5,508  6,951 7,295 

Izmaiņas nenopelnīto prēmiju tehnisko 
rezervju pārapdrošinātāja daļā  7 (301) (46) (301) (150) 
      
Citi tehniskie ienākumi, neto 8 223 150 382 160 
      
Piekritušās atlīdzību prasības, neto 11 (25,375) (30,213) (26,635) (32,872) 
Izmaksātās atlīdzības, neto   (25,850) (30,259) (27,906) (32,083) 
Bruto atlīdzību summa 9  (25,970)  (30,458) (28,026) (32,378) 
   Izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības  (25,959) (30,513) (27,719) (32,360) 
   Atlīdzību noregulēšanas izdevumi  (1,566) (1,619) (1,862) (1,739) 
   Atgūto zaudējumu summas              1,555            1,674  1,555 1,721 
Pārapdrošinātāja daļa atlīdzībās 9 120  199  120 295 
Izmaiņas atlikto apdrošināšanas atlīdzību 
prasību tehniskajās rezervēs 10  621   596  1,417 (153) 
Izmaiņas atlikto apdrošināšanas atlīdzību 
prasību tehnisko rezervju pārapdrošinātāja 
daļā 10 (146) (550) (146) (636) 
      
Gratifikācijas  12 (252) (194) (252) (194) 
      
Neto darbības izdevumi  (10,965) (13,851) (11,545) (15,211) 
Klientu piesaistīšanas izdevumi 13  (7,198)  (8,207) (7,188) (8,857) 
Izmaiņas atliktajos klientu piesaistīšanas 
izdevumos  14 (459) (885) (679) (1,198) 
Administratīvie izdevumi 15 (3,321) (4,917) (3,691) (5,332) 
Pārapdrošināšanas komisijas nauda un 
līdzdalība peļņā  13 158 13 176 
      
Citi tehniskie izdevumi, neto  16 (382) (1,689) (382) (1,720) 
Ieguldījumu pārvaldīšanas izdevumi un 
komisijas naudas maksājumi 17 (50) (38) (50) (41) 
Neto procentu ienākumi 18 2,601 3,372 2,770 3,568 
Neto peļņa/zaudējumi no finanšu aktīviem 
un finanšu saistībām ar atspoguļojumu 
peļņas vai zaudējumu aprēķinā 19 452 89 452 (183) 
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezultāts   261  (74) (641) (140) 
Nolietojums  (340) (342) (345) (393) 
Zaudējumi no vērtības samazināšanās 
nemateriālajiem aktīviem 25 (183) - (183) - 
Pārējie ienākumi 20 58 9 58 1,561 
Citi izdevumi 21 (290) (2,075) (292) (2,167) 
Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma 
nodokļa aprēķināšanas  4,740 4,549 3,832 5,610 
Uzņēmumu ienākuma nodoklis 22 (566) (843) (566) (862) 
Pārskata gada nesadalītā peļņa  4,174 3,706 3,266 4,748 
 

(turpinājums nākamajā lapā) 
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VISAPTVEROŠO IENĀKUMU PĀRSKATS (turpinājums) 
 

Par gadu, kas noslēdzās 2010. gada 
31. decembrī Piezīme 

Mātes sabiedrības finanšu 
pārskati 

Konsolidētie finanšu 
pārskati 

  2010 2009 2010 2009 
  LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 
      
Pārskata gada peļņa  4,174 3,706 3,266 4,748 
      
Pārējie visaptverošie ienākumi      
Reorganizācijas ietekme (45.piezīme)  - 162 - - 
Ārvalstu valūtu konvertēšanas rezultāts   - - 424 3 
Pārējie visaptverošie ienākumi pārskata 
gadā  - 162 424 3 
      
Visaptverošie ienākumi pārskata gadā 
kopā   4,174 3,868 3,690 4,751 

 
 
Pielikums no 14. līdz 75. lapai ir šo atsevišķo finanšu pārskatu un konsolidēto finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 
Sabiedrības Padome un Valde pilnvaroja apstiprināt finanšu pārskatu iesniegšanai akcionāriem 2011. gada 31. martā un 
to ir parakstījuši Sabiedrības Padomes un Valdes vārdā: 
 
 
Kim Rud Peteresen  Dace Brumziede  Agita Nitiša 
Padomes priekšsēdētājs 
 

 Valdes priekšsēdētāja  Galvenā grāmatvede 

Rīgā, 2011. gada 31. martā 
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PĀRSKATS PAR FINANŠU STĀVOKLI  
 
AKTĪVI 

  
Mātes sabiedrības finanšu 

pārskati 
Konsolidētie finanšu 

pārskati 
 Piezī

me 
2010 2009 2010 2009 

 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 
      

Pamatlīdzekļi  23 256 419 267 435 
Ēkas 24 236  294 236 294 
Nemateriālie aktīvi 25 6,283 6,570 6,283 6,570 
      
Līdzdalība meitas sabiedrības kapitālā 26 1,941 1,372 - - 
Patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi ar 
atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā  

    

Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības 27 34 187 34 187 
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar 
fiksētu ienākumu 28 567 1,553 567 1,553 

Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi      
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar 
fiksētu ienākumu 29 27,187 25,951  28,550 27,329 

Termiņnoguldījumi kredītiestādēs 30  17,991  19,707 19,748 22,980 
Ieguldījumi kopā  47,720  48,770  48,899 52,049 

      
Kredīti 31 37 59 37 59 
Debitori no tiešās apdrošināšanas operācijām      

Apdrošinājuma ņēmēji 32 4,230 5,112 4,230 5,924 
Starpnieki  306 683 312 683 

Debitori no pārapdrošināšanas operācijām  33 108 145 108 145 
Pārējie debitori 34 427 42 106 79 

Aizdevumi un debitoru parādi kopā  5,108  6,041  4,793 6,890 
      
Atliktie klientu piesaistīšanas izdevumi 14 1,853 2,328 1,853 2,548 
Uzņēmuma ienākuma nodokļa pārmaksa  348 - 348 - 
Pārējās nākamo periodu izmaksas un uzkrātie 
ieņēmumi 35 53 28 53 35 

Kopā uzkrātie ienākumi un nākamo periodu 
izdevumi   2,254 2,356 2,254 2,583 

      
Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa aktīvs 38 361 295 361 295 
      
Pārapdrošinātāja daļa nenopelnīto prēmiju un 
neparedzēto risku tehniskajās rezervēs 7 182 483 182 483 
Pārapdrošinātāja daļa atlikto apdrošināšanas 
atlīdzību prasību tehniskās rezerves 10  1,249   1,400  1,249 1,400 

Kopā pārapdrošināšanas aktīvi   1,431 1,883 1,431 1,883 
      

Nauda un tās ekvivalenti 36 2,435 3,767 2,965 3,982 
KOPĀ AKTĪVI   66,084 70,395 67,489 74,981 
 
Pielikums no 14. līdz 75. lapai ir šo atsevišķo finanšu pārskatu un konsolidēto finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 
Sabiedrības Padome un Valde pilnvaroja apstiprināt finanšu pārskatu iesniegšanai akcionāriem 2011. gada 31. martā un 
to ir parakstījuši Sabiedrības Padomes un Valdes vārdā: 
 
 
 
Kim Rud Petersen  Dace Brumziede  Agita Nitiša 
Padomes priekšsēdētājs  Valdes priekšsēdētāja  Galvenā grāmatvede 
 
Rīgā, 2011. gada 31. martā 
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PĀRSKATS PAR FINANŠU STĀVOKLI 
 
SAISTĪBAS 

  
Mātes sabiedrības finanšu 

pārskati 
Konsolidētie finanšu 

pārskati 
 

Piezīme 
2010 2009 2010 2009 

 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 
Pašu kapitāls       
Pamatkapitāls  22,500 22,500 22,500 22,500 
Pārvērtēšanas rezerve  43 43 43 43 
Rezerves kapitāls un pārējās rezerves  591 591 591 591 
Ārvalstu valūtas konvertācijas rezerve  - - 427 3 
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai 
zaudējumi   2,374 520 3,534 638 
Pārskata gada nesadalītā peļņa   4,174  3,706  3,266 4,748 

Kapitāls kopā 37 29,682 27,360 30,361 28,523 
      
Saistības      
Apdrošināšanas saistības       
Nenopelnīto prēmiju un neparedzēto risku 
tehniskās rezerves  7 14,644 19,801 14,645 21,778 
Atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību 
tehniskās rezerves  10 16,700 17,368 17,107 18,538 

Apdrošināšanas saistības kopā  31,344 37,169 31,752 40,316 
      
Kreditori      
Kreditori no tiešās apdrošināšanas operācijām      

Apdrošinājuma ņēmēji   2,198 1,821 2,204 1,821 
Starpnieki   164  208 171 324 

Kreditori no pārapdrošināšanas operācijām 40 375 514  375 514 
Nodokļi un sociālās apdrošināšanas 
maksājumi 41 238 452 239 452 
Pārējie kreditori 42 626  1,262  693 1,360 

Kreditori kopā  3,601 4,257 3,682 4,471 
      
Uzkrājumi 39 397 542 397 542 
      
Uzkrātie izdevumi un nākamo periodu 
ienākumi  43 1,060 1,067 1,297 1,129 

      
Saistības kopā  36,402 43,035 37,128 46,458 

      
KOPĀ PASĪVI   66,084 70,395 67,489 74,981 
 
 
Pielikums no 14. līdz 75. lapai ir šo atsevišķo finanšu pārskatu un konsolidēto finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 
Sabiedrības Padome un Valde pilnvaroja apstiprināt finanšu pārskatu iesniegšanai akcionāriem 2011. gada 31. martā un 
to ir parakstījuši Sabiedrības Padomes un Valdes vārdā: 
 
 
 
 
Kim Rud Petersen  Dace Brumziede  Agita Nitiša 
Padomes priekšsēdētājs  Valdes priekšsēdētāja  Galvenā grāmatvede 
 
 
Rīgā, 2011. gada 31. martā 
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KAPITĀLA UN REZERVJU IZMAIŅU PĀRSKATS 
Mātes sabiedrības finanšu pārskati 
 

Piezīme 
Pamat-

kapitāls 

Ēku 
pārvērtēšanas 

rezerve  

Rezerves 
kapitāls un 

pārējās rezerves  
Nesadalītā 

peļņa 
Pārskata 

gada peļņa Kopā 
  LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 
Atlikums 2008. gada 
31. decembrī 

 
17,500 43 591 2,806 2,552 23,492 

Visaptverošie ienākumi        
Pārskata gada peļņa  - - - - 3,706 3,706 
Pārējie visaptverošie ienākumi  - - - 162 - 162 
Darījumi ar akcionāriem, kas 
uzrādīti tieši pašu kapitālā 

 
      

Pamatkapitāla palielināšana 37 5,000  - -  -  -  5,000 
Dividendes kapitāla turētājam 37 -   - -  (5,000) -  (5,000) 
2008. gada peļņas pārnesums uz 
nesadalīto peļņu 

 
-   - -  2,552 (2,552) - 

Atlikums 2009. gada 
31. decembrī 

 
22,500 43 591 520 3,706 27,360 

Visaptverošie ienākumi        
Pārskata gada peļņa  -  -  -  -  4,174 4,174 
Darījumi ar akcionāriem, kas 
uzrādīti tieši pašu kapitālā 

 
      

Dividendes kapitāla turētājam  -   - -  (1,852) -  (1,852) 
2009. gada peļņas pārnesums uz 
nesadalīto peļņu 

 
-   - -  3,706 (3,706) - 

Atlikums 2010. gada 
31. decembrī 

 
22,500 43 591 2,374 4,174 29,682 

 
Konsolidētie finanšu pārskati 

 
 
 

 Piezīme 
Pamat-

kapitāls 

Ēku 
pārvērtēšanas 

rezerve  

Rezerves 
kapitāls un 

pārējās 
rezerves  

Ārvalstu 
valūtas 

konvertācijas 
rezerve 

Nesadalītā 
peļņa 

Pārskata 
gada 

peļņa Kopā 
  LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 
Atlikums 2008. gada 
31. decembrī 

 
17,500 43 591 - 2,806 2,832 23,772 

Visaptverošie ienākumi         
Pārskata gada peļņa  - - - - - 4,748 4,748 
Pārējie visaptverošie ienākumi 
pārskata gadā 

 
- - - - 3 - 3 

Darījumi ar akcionāriem, kas 
uzrādīti tieši pašu kapitālā 

 
       

Pamatkapitāla palielināšana 37 5,000 - - - - - 5,000 
Dividendes kapitāla turētājam 37 - - - - (5,000) -  (5,000) 
2008. gada peļņas pārnesums uz 
nesadalīto peļņu 

 
- - - - 2,832 (2,832) - 

Atlikums 2009. gada 
31. decembrī 

 
22,500 43 591 3 638 4,748 28,523 

Visaptverošie ienākumi         
Pārskata gada peļņa  - - - - - 3,266 3,266 
Pārējie visaptverošie ienākumi 
pārskata gadā 

 
-  - 424 - - 424 

Darījumi ar akcionāriem, kas 
uzrādīti tieši pašu kapitālā 

 
       

Dividendes kapitāla turētājam  - - - - (1,852) - (1,852) 
2009. gada peļņas pārnesums uz 
nesadalīto peļņu 

 
- - - - 4,748 (4,748) - 

Atlikums 2010. gada 
31. decembrī 

 
22,500 43 591 427 3,534 3,266 30,361 

 
Pielikums no 14. līdz 75. lapai ir šo atsevišķo finanšu pārskatu un konsolidēto finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 
Sabiedrības Padome un Valde pilnvaroja apstiprināt finanšu pārskatu iesniegšanai akcionāriem 2011. gada 31. martā un 
to ir parakstījuši Sabiedrības Padomes un Valdes vārdā: 
 
Kim Rud Petersen  Dace Brumziede  Agita Nitiša 
Padomes priekšsēdētājs  Valdes priekšsēdētāja  Galvenā grāmatvede 
Rīgā, 2011. gada 31. martā 
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Naudas plūsmas pārskats    
  Mātes sabiedrības finanšu 

pārskati 
Konsolidētie finanšu 

pārskati 
 Piezīme 2010 2009 2010 2009 
  LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 
Naudas plūsma no apdrošināšanas 
darbības  

    

Tiešajā apdrošināšanā saņemtās prēmijas  36,642 49,251 37,597 49,327 
Tiešajā apdrošināšanā izmaksātās 
apdrošināšanas atlīdzības  (25,133) (30,876) (27,188) (31,214) 
Saņemtā nauda par nodoto 
pārapdrošināšanu  - 7 - 7 
Samaksātā nauda par nodoto 
pārapdrošināšanu  (1,248) (1,007) (1,248) (1,007) 
Samaksātais ienākuma nodoklis 41 (1,226) (669) (1,226) (669) 
Obligātie maksājumi  (759) (696) (799) (696) 
Maksājumi darbiniekiem  (2,350) (2,971) (2,392) (3,126) 
Maksājumi starpniekiem  (4,246) (5,079) (4,356) (5,128) 
Pārējā samaksātā nauda  (2,592) (4,047) (2,818) (4,074) 
Pārējā saņemtā nauda  380 375 763 395 

Neto naudas plūsma no apdrošināšanas 
darbības  (532) 4,288 (1,667) 3,815 
      
Naudas plūsma no ieguldījumu darbības      

Ieguldījumu iegāde:      
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri 
ar fiksētu ienākumu  (7,213) (32,318) (7,213) (33,696) 
Termiņnoguldījumi kredītiestādēs  (21,691) (99,505) (27,102) (102,778) 
Ieguldījums meitas sabiedrības 
kapitālā, neto samaksa 26 (362) (1,369) (362) (1,369) 

Ieguldījumu iegāde kopā:  (29,266) (133,192) (34,677) (137,843) 
      
Ieguldījumu pārdošana:      

Akcijas un citi vērtspapīri ar 
nefiksētu ienākumu  - 961 - 961 
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri 
ar fiksētu ienākumu  5,789 17,476 5,789 17,476 
Termiņnoguldījumi kredītiestādēs  22,143 109,261 28,847 109,261 

Ieguldījumu pārdošana kopā:  27,932 127,698 34,636 127,698 
      
Ienākumi no ieguldījumiem:      

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri 
ar fiksētu ienākumu  1,327 947 1,404 947 
Termiņnoguldījumi kredītiestādēs  1,264 1,422 1,344 1,422 

Ienākumi no ieguldījumiem kopā:  2,591 2,369 2,748 2,369 
      
Pārējā samaksātā nauda  (40) (33) (40) (33) 
      

Neto naudas plūsma no investīciju 
darbības  1,217 (3,158) 2,667 (7,809) 

 
(turpinājums nākamajā lapā) 

 
 
 
  



AAS GJENSIDIGE BALTIC 
ATSEVIŠĶIE FINANŠU PĀRSKATI UN KONSOLIDĒTIE FINANŠU PĀRSKATI PAR GADU, KAS NOSLĒDZĀS 
2010. GADA 31. DECEMBRĪ 

13 

 
(turpinājums) 

 

 
 Mātes sabiedrības finanšu 

pārskati 
Konsolidētie finanšu 

pārskati 
 Piezīme 2010 2009 2010 2009 
  LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 
Naudas plūsma no finansēšanas darbības       

Dividendes  (1,852) - (1,852) - 
Neto naudas plūsma no finansēšanas 
darbības  

(1,852) - (1,852) - 

      
Naudas un tās ekvivalentu neto 
pieaugums/ (samazinājums)  

(1,485) 1,130 (852) (3,994) 

      
Valūtas kursu izmaiņu ietekme uz naudu un 
tās ekvivalentiem  (165) (85) (165) (85) 
Reorganizācijas rezultātā iegūtā nauda  - 289 - 5,341 
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada 
sākuma  3,767 2,433 3,982 2,720 
Nauda un tās ekvivalenti pārskata 
perioda beigās 36 2,435 3,767 2,965 3,982 

 
 
Pielikums no 14. līdz 75. lapai ir šo atsevišķo finanšu pārskatu un konsolidēto finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 
Sabiedrības Padome un Valde pilnvaroja apstiprināt finanšu pārskatu iesniegšanai akcionāriem 2011. gada 31. martā un 
to ir parakstījuši Sabiedrības Padomes un Valdes vārdā: 
 
 
Kim Rud Petersen  Dace Brumziede  Agita Nitiša 
Padomes priekšsēdētājs  Valdes priekšsēdētāja  Galvenā grāmatvede 
 
Rīgā, 2011. gada 31. martā 
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(1) VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA 
 
AAS Gjensidige Baltic (turpmāk „Sabiedrība”) reģistrēta 1994. gadā Rīgā, Latvijas Republikā, kā slēgta akciju 
sabiedrība. Pārreģistrācija Komercreģistrā tika veikta 2004. gada 29. decembrī un pārreģistrācija tika veikta 2007. gada 
28.decembrī. 

Sabiedrība piedāvā plašu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas pakalpojumu klāstu gan juridiskajām, gan fiziskajām 
personām. Sabiedrības centrālais birojs atrodas Rīgā, Brīvības ielā 39, bet apdrošināšanas pakalpojumi tiek piedāvāti 
filiālēs un pārdošanas vietās Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.  

Informācija par akcionāriem Nosaukums: Gjensidige Forsikring 
Adrese: Drammensveien 288, 1326 Lysaker, Oslo, Norvēģija 
Ieguldījums: 100 % 

Informācija par filiālēm Nosaukums: Gjensidige Baltic Igaunijas filiāle 
Adrese: Sõpruse pst 145, 13417 Tallina, Igaunija 

Nosaukums: Gjensidige Baltic Lietuvas filiāle 
Adrese: T. Ševčenkos g.21/Vytenio g.12, LT-03111 Viļņa 

 

Sabiedrības konsolidētais gada pārskats par periodu, kas noslēdzās 2010. gada 31. decembrī, ietver Sabiedrības un tās 
meitas sabiedrības (kopā saukti par „Koncerns”) finanšu pārskatus. 

Informācija par meitas sabiedrību Nosaukums: GF Försäkringsaktiebolag (nosaukums līdz 2009. gada 15. 
decembrim Länsförsäkringar International Försäkringsaktiebolag)  
Reģ. Nr. 516406-0609.  
Adrese: Box 3031, 10361 Stokholma, Zviedrija 
Iegādes datums: 2009. gada 17. novembris 
Ieguldījums: 100 % 

 
Meitas sabiedrība sniedz pakalpojumus pārdošanas punktos Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. 
 
Valde apstiprināja šos atsevišķos finanšu pārskatus un konsolidētos finanšu pārskatus izsniegšanai 2011. gada 31. martā. 
Atsevišķos finanšu pārskatus un konsolidētos finanšu pārskatus izskatīs ikgadējā akcionāru pilnsapulce, kurai ir tiesības 
veikt labojumus finanšu pārskatos. 
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(2) FINANŠU PĀRSKATU SAGATAVOŠANAS PAMATS 

Atbilstības paziņojums 

Šie atsevišķie finanšu pārskati un konsolidētie finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā pieņemtajiem 
Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS), kā to nosaka Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotie 
„Apdrošināšanas sabiedrību, nedalībvalstu apdrošinātāju filiāļu, pārapdrošināšanas sabiedrību un nedalībvalstu 
pārapdrošinātāju filiāļu gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi”. FKTK 
„Noteikumos par apdrošinātāju un privāto pensiju fondu tehnisko rezervju izveidošanu un aprēķināšanas metodēm” ir 
noteikts aizliegums atzīt pārapdrošinātāju daļu notikušo, bet vēl nepieteikto atlīdzību prasību (IBNR) rezervēs, bet to 
drīkst atzīt finanšu pārskatos, kas sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu 
pārskatu standartiem. Ietekme uz šiem finanšu pārskatiem nav būtiska.  

Funkcionālā un finanšu pārskatu valūta 

Atsevišķie finanšu pārskati un konsolidētie finanšu pārskati uzrādīti tūkstošos latu (LVL’000), ja vien nav noteikts citādi. 
Lati ir Sabiedrības funkcionālā valūta. 

Izmaiņas grāmatvedības uzskaites politikās 

Jauni standarti un standartu papildinājumi, kas ir obligāti piemērojami pirmo reizi finanšu gadā, kas sākās 2010. gada 
1. janvārī, bet kuri neattiecās uz Sabiedrības darījumiem pārskata periodā: 

• 3. SFPS (pārstrādāts) „Uzņēmējdarbības apvienošana”. 
• SFPIK Interpretācija Nr. 17 „Nemonetāro aktīvu nodošana īpašniekiem”.  
• SFPIK Interpretācija Nr. 18 „Aktīvu pārņemšana no klientiem” 
• SFPIK Interpretācija Nr. 9 „Ietverto atvasināto finanšu instrumentu pārvērtēšana” un 39. SGS „Finanšu instrumenti: 

atzīšana un novērtēšana”.  
• SFPIK Interpretācija Nr. 16 „Ārvalstu meitas sabiedrībās veikto neto ieguldījumu riska apdrošināšana”;  
• 1. SGS (papildināts) „Finanšu pārskatu sniegšana”.  
• 36. SGS (papildināts) „Aktīvu vērtības samazināšanās”, spēkā no 2010. gada 1. janvāra.  
• 2. SFPS (papildināts) „Grupas maksājumi ar akcijām, kuros norēķini tiek veikti naudā”.  
• 5. SFPS (papildināts), „Pārdošanai turēti ilgtermiņa aktīvi un pārtrauktas darbības”.  
• SFPIK Interpretācija Nr. 12 „Koncesijas līgumi”.  
• SFPIK Interpretācija Nr. 15 „Nekustamā īpašuma celtniecības līgumi” 
 
Sekojošie jaunie standarti un interpretācijas vēl nav spēkā gadam, kas beidzās 2010. gada 31. decembrī, un tie nav 
piemēroti, sagatavojot šos finanšu pārskatus: 

• Pārstrādātais 24. SGS „Informācijas atklāšana par saistītajām pusēm” (spēkā pārskata periodiem no 2011. gada 1. 
janvāra vai pēc šī datuma). Pārstrādātajā standartā valsts uzņēmumiem ir paredzēts atbrīvojums no prasības uzrādīt 
informāciju par darījumiem un atlikumiem ar saistītajām pusēm, ieskaitot saistības, pret (a) valdību, kurai ir kontrole, 
kopēja kontrole vai būtiska ietekme pār uzņēmumu; un (b) citu uzņēmumu, kurš ir saistītā puse tāpēc, ka tai pašai 
valdībai ir kontrole, kopēja kontrole vai būtiska ietekme pār uzņēmumu, kurš sagatavo pārskatu, un šo uzņēmumu. 
Pārstrādātajā standartā tiek pieprasīts uzrādīt specifisku informāciju gadījumā, ja uzņēmums izvēlas izmantot šo 
iespēju. Pārstrādātajā standartā ir ieviestas izmaiņas saistītās puses definīcijā, papildinot to ar jauna veida attiecībām, 
piemēram, kontrolējošā akcionāra asociētā sabiedrība un sabiedrības, kuras kontrolē vai kopīgi kontrolē augstākās 
vadības pārstāvji. Nav paredzams, ka pārstrādātā 24. SGS rezultātā būs nepieciešams Sabiedrības un Koncerna 
finanšu pārskatos uzrādīt jaunas attiecības. 

• Pārstrādātā SFPIK Interpretācija Nr. 14 „19. SGS – Ierobežojumi attiecībā uz noteikto pabalstu aktīviem, minimālās 
finansējuma prasības un to attiecība” (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2011. gada 1. janvārī). Pārstrādātajā 
SFPIK Interpretācijā Nr. 14 ir apskatīta grāmatvedības uzskaite attiecībā uz avansa maksājumiem apstākļos, kad 
pastāv minimālā finansējuma prasības. Saskaņā ar pārstrādāto interpretāciju atsevišķus avansa maksājumus 
uzņēmumam ir nepieciešams atzīt kā aktīvu gadījumā, ja nākotnē no šī avansa maksājuma uzņēmums saņems 
ekonomisku labumu, jo tiks samazināts turpmākajos gados nepieciešamais maksājumu apjoms apstākļos, kad citādi 
būtu nepieciešams veikt maksājumus saskaņā ar minimālā finansējuma prasībām. Papildinātais 14. SFPS neattiecas 
uz Sabiedrības un Koncerna finanšu pārskatiem, jo Sabiedrībai un Koncernam nav kompensācijas plānu, uz kuriem 
attiecas minimālā finansējuma prasības. 

• SFPIK Interpretācija Nr. 19 „Finanšu saistību dzēšana, izmantojot kapitāla vērtspapīrus” (spēkā pārskata periodiem, 
sākot ar 2010. gada 1. jūliju). Interpretācijā tiek skaidrots, ka kreditoram izsniegtie kapitāla vērtspapīri, lai dzēstu 
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visas vai daļu finanšu saistību, veicot apmaiņu „parādsaistības pret kapitālu”, tiek uzskatīti par izmaksātu atlīdzību 
saskaņā ar 39.41 SGS. Kapitāla vērtspapīri, kas izsniegti finanšu saistību dzēšanai, sākotnēji tiek novērtēti patiesajā 
vērtībā, izņemot, ja patieso vērtību nav iespējams ticami noteikt. Šādā gadījumā kapitāla vērstpapīra vērtējumam būtu 
jāatspoguļo dzēsto finanšu saistību patiesā vērtība. Starpību starp dzēsto finanšu saistību (vai to daļas) uzskaites 
vērtību un izsniegto kapitāla vērtspapīru sākotnējo novērtējumu ir jāatzīst peļņā vai zaudējumos. Pārskata perioda 
Sabiedrība un Koncerns nav izsniegušas kapitāla vērtspapīrus, lai dzēstu finanšu saistības. Tāpēc šai interpretācijai 
nebūs ietekmes uz Sabiedrības un Koncerna finanšu pārskatos par gadu, kas noslēdzās 2010. gada 31. decembrī, 
uzrādītajām salīdzināmām summām.  Turklāt, tā kā šī interpretācija attieksies tikai uz nākotnē veiktajiem darījumiem, 
nav iespējams iepriekš noteikt tās ietekmi. 

• Pārstrādāts 32. SGS „Finanšu instrumenti: Informācijas atklāšana – Pirmpirkuma tiesību emisiju klasificēšana” 
(spēkā pārskata periodiem no 2010. gada 1. februāra vai pēc šī datuma) Pārstrādātajā standartā ir noteikts, ka tiesības, 
opciju līgumi vai garantijas līgumi, kuru mērķis ir iegādāties noteiktu skaitu uzņēmuma pašu kapitāla instrumentu par 
noteiktu summu jebkurā valūtā, ir pašu kapitāla instrumenti, ja uzņēmums piedāvā šās tiesības, opciju līgumus vai 
garantijas līgumus proporcionāli visiem esošajiem īpašniekiem, kuriem pieder vienas klases neatvasināti pašu 
kapitāla instrumenti. Pārstrādātais 32. SGS neattiecas uz Sabiedrības un Koncerna finanšu pārskatiem, jo Sabiedrība 
un Koncerns nav emitējušas šādus finanšu instrumentus. 

Novērtēšanas pamats 

Sabiedrības un konsolidētie finanšu pārskati ir sagatavoti, pamatojoties uz vēsturisko vērtību, izņemot sekojošus 
posteņus, kas ir uzrādīti patiesajā vērtībā: patiesajā vērtībā novērtēti finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņas vai 
zaudējumu aprēķinā, ēkas pārvērtētajā vērtībā, kuru veido to patiesā vērtība pārvērtēšanas datumā, atskaitot uzkrāto 
amortizāciju.  

Aplēses un spriedumi 

Lai sagatavotu atsevišķos finanšu pārskatus un konsolidētos finanšu pārskatus saskaņā ar Eiropas Savienībā pieņemtajiem 
SFPS, vadībai ir nepieciešams izdarīt spriedumus, aplēses un pieņēmumus, kuri ietekmē politikas piemērošanu un 
uzrādītās aktīvu un saistību summas, ieņēmumus un izdevumus. Aplēšu un ar tām saistīto pieņēmumu pamatā ir 
vēsturiskā pieredze un dažādi citi faktori, kuri tiek uzskatīti par saprātīgiem attiecīgajos apstākļos un kuru rezultāts veido 
pamatu lēmumu pieņemšanai par aktīvu un saistību uzskaites vērtību, kuru nav iespējams noteikt, izmantojot citus avotus. 
Faktiskie rezultāti var atšķirties no šīm aplēsēm. Aplēses un ar tām saistītie pieņēmumi tiek regulāri pārbaudīti. Izmaiņas 
vadības sagatavotajās aplēsēs tiek uzrādītas peļņas vai zaudējumu aprēķinā pārskata periodā.  

Informācija par svarīgāko aplēšu iespējamo neprecizitāti un svarīgākajiem vadības veiktajiem novērtējumiem 
grāmatvedības politiku piemērošanā ir ietverta šādās piezīmēs: 

• Apdrošināšanas saistības, 4. piezīme, apdrošināšanas riska vadība, (iv) rindkopa,  
• Finanšu instrumentu vērtības samazināšanās – 19. piezīme,  
• Nemateriālās vērtības samazināšanās – 25. piezīme, 
• Ēku pārvērtēšanas aplēses – 24. piezīme. 

Pārskata periods 

Pārskata periods ir 12 mēneši no 2010. gada 1. janvāra līdz 2010. gada 31. decembrim.  
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(3) SVARĪGĀKĀS PIELIETOTĀS GRĀMATVEDĪBAS POLITIKAS 
 
Atsevišķo finanšu pārskatu un konsolidēto finanšu pārskatu sagatavošanā tika pielietotas turpmāk aprakstītās 
grāmatvedības politikas. Vienādi grāmatvedības uzskaites principi ir piemēroti visiem finanšu gadiem, kuri ir uzrādīti šajā 
finanšu pārskatā, izņemot tos, kas minēti pielikumā 2. 

Konsolidācijas pamats 

(i) Meitas sabiedrības 

Meitas sabiedrība ir Koncerna kontrolē esoša sabiedrība. Kontrole pastāv, ja Koncernam ir tieša vai netieša ietekme pār 
sabiedrības finanšu un darbības politiku, kuras mērķis ir gūt labumu no šīs sabiedrības darbības. Meitas sabiedrības 
finanšu pārskati tiek ietverti konsolidētajos finanšu pārskatos no brīža, kad kontrole ir sākusies, līdz brīdim, kad kontrole 
beidzas.  

(ii) Konsolidācijā savstarpēji izslēgtie darījumi 

Sagatavojot šos konsolidētos finanšu pārskatus, Koncerna sabiedrību savstarpējie atlikumi, darījumi un nerealizētā peļņa 
no darījumiem Koncerna sabiedrību starpā tiek izslēgti. Ja nepieciešams konsolidācijas nolūkam, meitas sabiedrības 
grāmatvedības uzskaites principi tiek piemēroti Koncerna uzskaites principiem. 

(iii) Nemateriālā vērtība 

Nemateriālā vērtība atspoguļo Sabiedrības iegādāto daļu iegādes izmaksu pārsniegumu pār meitas sabiedrības 
identificējamo neto aktīvu patieso vērtību iegādes dienā. Meitas sabiedrības iegādes nemateriālā vērtība ir iekļauta 
nemateriālajos aktīvos. 

Nemateriālo vērtību attiecina uz naudu ienesošajām vienībām un to uzrāda iegādes izmaksās, atņemot zaudējumus no 
vērtības samazināšanās.  

Pārbaudes, vai nemateriālās vērtības vērtība nav samazinājusies, tiek veiktas katru gadu vai biežāk, ja notikumi vai 
izmaiņas apstākļos norāda, ka vērtība var būt samazinājusies. Peļņa vai zaudējumi no sabiedrības pārdošanas ietver 
nemateriālās vērtības uzskaites summu, kas attiecas uz pārdoto sabiedrību.  

Negatīvu nemateriālo vērtību, kas rodas iegādes rezultātā, atzīst visaptverošo ienākumu pārskatā tās rašanās brīdī. 

Ārvalstu valūta 

(i) Darījumi ārvalstu valūtā 

Darījumi ārvalstu valūtā, ieskaitot Lietuvā un Igaunijā veiktos darījumus, grāmatvedībā tiek atspoguļoti, pārvērtējot tos 
latos (LVL), pamatojoties uz Latvijas Bankas valūtas kursu, kas ir noteikts attiecīgā darījuma veikšanas dienā. Lietuvas 
un Igaunijas valūtas ir piesaistītas eiro valūtai, un tām ir fiksēts kurss pret LVL. Visi ārvalstu valūtās nominētie monetārie 
aktīvi un pasīvi tiek pārvērtētas latos pēc Latvijas Bankas noteiktā ārvalstu valūtu kursa pārskata perioda beigās. Ārvalstu 
valūtās nominētie nemonetārie aktīvi un saistības, kas novērtētas patiesajā vērtībā vai pašizmaksā, tiek konvertētas, 
izmantojot tās dienas valūtas kursu, kurā tika noteikta to patiesā vērtība vai pašizmaksa. 
 
Ar ārvalstu valūtu kursu izmaiņām saistītie ienākumi vai zaudējumi tiek iekļauti pārskata perioda visaptverošo ienākumu 
pārskatā. Pielietotie ārvalstu valūtu kursi nozīmīgākajām valūtām pārskata perioda beigās bija šādi (LVL pret 1 ārvalstu 
valūtas vienību): 
 
 31.12.2010 31.12.2009  
EUR 0.702804 0.702804  
EEK 0.044900 0.044900  
LTL 0.203000 0.204000  
USD 0.535000 0.489000  
SEK 0.078200 0.067800  
 
Sākot ar 2011. gada 1. janvāri, Igaunijas oficiālā valūta ir EUR. 
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(ii) Ārvalstu meitas sabiedrības 

Ārvalstu meitas sabiedrību aktīvi un saistības, ieskaitot nemateriālo vērtību un patiesās vērtības korekcijas, kas veidojas 
iegādes rezultātā, ir pārrēķinātas latos pēc pārskata gada beigu kursa. Ārvalstu meitas sabiedrību ieņēmumi un izdevumi ir 
pārrēķināti eiro pēc darījumu dienas valūtas kursa. 

Ārvalstu valūtu kursu starpības tiek atzītas pārējos visaptverošajos ienākumos un uzrādīti ārvalstu valūtu pārvērtēšanas 
rezervē pašu kapitālā. Atsavinot ārvalstu meitas sabiedrību vai zaudējot kontroli, būtisko ietekmi vai kopīgo kontroli pār 
to, kopējā pārvērtēšanas rezerves summa, kas attiecināma uz minēto ārvalstu meitas sabiedrību, tiek pārnesta uz peļņas 
vai zaudējumu aprēķinu kā peļņa vai zaudējumi no meitas sabiedrības pārdošanas. Ja Koncerns pārdod tikai daļu no tā 
līdzdalības ārvalstu meitas sabiedrībā, saglabājot kontroli tajā, attiecīgo daļu no kopējās summas atkārtoti attiecina uz 
nekontrolējošo līdzdalību. 

Apdrošināšanas līgumu klasifikācija 

(i) Apdrošināšanas līgumu atzīšana un novērtēšana 

Apdrošinātāja noslēgts līgums tiek klasificēts kā apdrošināšanas līgums tikai tad, ja tas no apdrošinājuma ņēmēja pārnes 
būtisku apdrošināšanas risku uz apdrošinātāju. Visi Sabiedrības un Koncerna noslēgtie apdrošināšanas līgumi ir klasificēti 
kā apdrošināšanas līgumi. 

Klasificējot apdrošināšanas līgumus uzskaites vajadzībām, par pamatu tiek ņemta apdrošināšanas riska pārneses būtība. 
Piemēram: 

- personu apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem  
- palīdzības apdrošināšana 
- apdrošināšana pret īpašuma bojājumiem vai zādzībām 
- sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana 
- vispārēja civiltiesiskā apdrošināšana 

Saimnieciskās darbības ietvaros Sabiedrība noslēdz pārapdrošināšanas līgumus, lai ierobežotu potenciālos neto 
zaudējumus, diversificējot riskus. Pārapdrošināšanas līgums neatbrīvo Sabiedrību no tā tiešajām saistībām pret 
apdrošinātajiem. 
Pārapdrošināšanas līgums ir apdrošināšanas līguma veids, ar kuru iespējamais finansiālais zaudējuma risks tiek nodots 
pārapdrošinātājam. Apdrošināšanas darbības ietvaros Sabiedrība noslēdz pārapdrošināšanas līgumus, ar kuriem gan 
nodod risku pārapdrošinātājiem, gan pieņem riskus pārapdrošināšanā no citiem apdrošinātājiem.  
Pārapdrošināšanas līgumi tiek noslēgti uz vienu gadu. Dominējošā pārapdrošināšanas līguma forma ir obligātais 
neproporcionālais līgums. Riski, kuri pārsniedz obligāto pārapdrošināšanas līgumu limitus vai neatbilst šo līgumu 
nosacījumiem savas būtības dēļ, tiek pārapdrošināti fakultatīvi. 

(ii) Apdrošināšanas prēmijas un prēmiju ienākumi  

Parakstītās apdrošināšanas prēmijas sastāv no apdrošināšanas prēmijām, kuras Koncernam un Sabiedrībai pienākas 
saskaņā ar apdrošināšanas līgumiem, kuru apdrošināšanas gads sākas pārskata gadā, neatkarīgi no tā, kad iestājas 
maksājuma termiņš. Parakstītās prēmijas tiek samazinātas par pārskata gadā anulētajām prēmijām.  

Ja apdrošināšanas prēmijas paredzēts maksāt vairākas reizes apdrošināšanas gada laikā, parakstītajās prēmijās ietver 
apdrošināšanas prēmijas, kas attiecas uz visu apdrošināšanas gadu. Ja apdrošināšanas līgums ir noslēgts uz vairākiem 
apdrošināšanas gadiem, katra apdrošināšanas gada sākumā atspoguļo attiecīgā apdrošināšanas gada prēmiju. Sabiedrības 
un Koncerna noslēgtie līgumi ir īstermiņa līgumi, izņemot atsevišķus gadījumus. 

Saņemto prēmiju nopelnīto daļu atzīst kā ieņēmumus. Prēmijas tiek nopelnītas visa apdrošināšanas perioda laikā, sākot no 
riska uzņemšanās datuma. Nenopelnītās prēmijas tiek atzītas kā saistības tehnisko rezervju sastāvā.  

Pārapdrošinātāju daļa parakstītajās prēmijās tiek aprēķināta saskaņā ar noslēgtajiem pārapdrošināšanas līgumiem. 
Samaksātās pārapdrošināšanas prēmijas tiek atzītas izdevumos saskaņā ar saņemto pārapdrošināšanas pakalpojumu veidu 
un to pārapdrošināšanas izdevumu daļu, kas attiecas uz nākamajiem periodiem, atzīst nenopelnīto prēmiju rezervju 
pārapdrošināšanas aktīvu daļā. 
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(iii) Apdrošināšanas debitori un kreditori 

Apdrošināto, aģentu un pārapdrošinātāju debitoru un kreditoru parādi ir finanšu instrumenti, kas ietilpst apdrošināšanas 
debitoru un kreditoru sastāvā, nevis apdrošināšanas līgumu rezervju vai pārapdrošināšanas aktīvu sastāvā. 

Ja maksājumi no polišu īpašniekiem netiek savlaicīgi veikti, polises tiek anulētas un attiecīgās summas tiek atskaitītas no 
prēmiju ienākumiem. Apdrošināšanas debitoru parādiem, kuriem kavēts maksājuma termiņš, tiek veidoti uzkrājumi. 
Uzkrājumus veido kavējuma summai atkarībā no kavētā maksājuma termiņa. Debitoru parādi tiek uzrādīti, atskaitot 
uzkrājumus zaudējumiem no vērtības samazināšanās. Uzkrājumu apjoms ir starpība starp debitoru parādu bruto vērtību 
un to atgūstamo vērtību. Uzkrājumi šaubīgiem debitoru parādiem tiek veidoti gadījumos, kad Sabiedrības un Koncerna 
vadība uzskata, ka šo debitoru parādu atgūšana ir apšaubāma. Parādi tiek norakstīti, kad to atgūstamība ir uzskatāma par 
neiespējamu.  

Pārapdrošināšanas aktīvi ietver summas, kas saņemamas no pārapdrošināšanas sabiedrībām attiecībā uz izmaksātajām 
atlīdzību prasībām. Tās ir klasificētas kā kredīti un debitoru parādi un uzrādītas pārskatā par finanšu stāvokli kā 
apdrošināšanas un pārējie debitoru parādi. 

Pārapdrošināšanas līgumu ietvaros atgūstamās atlīdzību summas tiek novērtētas katrā pārskata perioda beigu datumā, lai 
noteiktu, vai nepastāv vērtības samazināšanās. Šādu aktīvu vērtība tiek uzskatīta par samazinājušos, ja pēc sākotnējās 
atzīšanas notikuša notikuma rezultātā pastāv objektīvi pierādījumi tam, ka Sabiedrība un Koncerns varētu neatgūt visas 
atgūstamās summas, un ka šis notikums ietekmē no pārapdrošinātājiem atgūstamās summas, un šo ietekmi ir iespējams 
ticami novērtēt. 

Pārapdrošināšanas aktīvi ietver pārapdrošināšanas sabiedrību debitoru parādus par cedēto apdrošināšanu. Prēmijas par 
pieņemto pārapdrošināšanu tiek atzītas kā ieņēmumi un tiek uzskaitītas tā, it kā pārapdrošināšana būtu pamatdarbības 
veids, ņemot vērā pārapdrošināto apdrošināšanas veidu produktu klasifikāciju. No pārapdrošinātājiem atgūstamās 
summas tiek aplēstas līdzīgi kā atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskā rezerve vai noregulētās atlīdzību 
prasības, kas saistītas ar pārapdrošināto polisi. Pārapdrošināšanas aktīvi ietver faktiskās vai aplēstās summas, kuras 
saskaņā ar pārapdrošināšanas līgumiem ir atgūstamas no pārapdrošinātājiem attiecībā uz tehniskajām rezervēm.  
Pārapdrošināšanas aktīvi, kas attiecas uz tehniskajām rezervēm, tiek noteikti, balstoties uz pārapdrošināšanas līgumu 
termiņiem un tiek novērtēti tādā pašā veidā, kā ar tiem saistītās pārapdrošināšanas saistības. Sabiedrība izveido 
uzkrājumus aplēstiem neatsaucamiem pārapdrošināšanas aktīviem, ja tādi pastāv. 

Gratifikācijas 

Gratifikācijas atspoguļo pārskata gadā apdrošinājuma ņēmējiem atmaksātās prēmijas daļas, kuras saskaņā ar 
apdrošināšanas noteikumiem apdrošinātājs bija apņēmies izmaksāt gadījumā, ja apdrošināšanas līguma ietvaros netiek 
pieteiktas atlīdzību prasības. 

Piekritušās atlīdzību prasības 

Piekritušās atlīdzību prasības apdrošināšanā ir atlīdzību prasības, kas attiecas uz pārskata periodu un ietver finanšu gadā 
samaksātās atlīdzību prasības, attiecīgos atlīdzību noregulēšanas izdevumus (zaudējumu noregulēšanas izdevumi) un 
izmaiņas atlikto atlīdzību prasību rezervēs. Atlīdzību izmaksas tiek samazinātas par saņemto cesijas, regresa prasību vai 
derīgo atlieku realizācijas summām.  
Pārapdrošināšanas līgumu ietvaros atgūstamās atlīdzību summas tiek novērtētas katrā pārskata perioda beigu datumā. Šo 
aktīvu vērtība samazinās, ja pēc sākotnējās atzīšanas pastāv objektīvi pierādījumu tam, ka Sabiedrība un Koncerns varētu 
neatgūt visas summas, un ka šādam notikumam ir ticami novērtējama ietekme uz summām, kuras Sabiedrībai pienākas no 
pārapdrošinātāja. 

Tehniskās rezerves 

Sabiedrība izveido tehniskās rezerves, lai atspoguļotu saistības, kas izriet no apdrošināšanas līgumiem: nenopelnīto 
prēmiju un neparedzēto risku rezervi, atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību tehnisko rezervi. 

(i) Nenopelnīto prēmiju un neparedzēto risku tehniskās rezerves 

Nenopelnīto prēmiju tehnisko rezervi (UPR) veido parakstītās apdrošināšanas prēmijas, kas attiecas uz laika periodu no 
pārskata gada beigu datuma līdz apdrošināšanas līguma termiņa beigām, lai segtu visas atlīdzības un izdevumus saskaņā 
ar spēkā esošajiem apdrošināšanas līgumiem. Tehniskās rezerves ir aprēķinātas katram apdrošināšanas līgumam, ņemot 
vērā tā darbības laiku. 
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Neparedzēto risku tehniskā rezerve (URR) tiek izveidota riskiem, kas rodas vispārējā apdrošināšanā gadījumos, kad 
paredzamā atlīdzību un izdevumu summa, kas attiecas uz pārskata perioda beigu datumā spēkā esošo polišu periodiem, 
pārsniedz nenopelnīto prēmiju rezerves, kas saistītas ar šīm polisēm, atskaitot atliktās klientu piesaistes izmaksas. 

Neparedzēto risku tehnisko rezervi veido gadījumos, kad ir sagaidāms, ka izveidotā nenopelnīto prēmiju tehniskā rezerve 
nebūs pietiekama, lai segtu visas atlīdzības un izdevumus saskaņā ar spēkā esošajiem apdrošināšanas līgumiem. 

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, samazinot atliktos klientu piesaistīšanas izdevumus un izveidojot papildu neparedzēto risku tehniskās 
rezerves. Saistību atbilstības tests tiek veikts visam apdrošināšanas portfelim un tests tiek piemērots bruto rezervju 
summām, t.i., pārapdrošināšanas ietekme netiek ņemta vērā.  

(ii) Atlikto atlīdzību prasību tehniskās rezerves  

Atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskā rezerve gada beigās atspoguļo novērtēto apjomu atlīdzībām, kas ir 
notikušas un pieteiktas pirms pārskata gada beigām, bet nav izmaksātas (RBNS) un statistiski novērtēto apjomu 
atlīdzībām, kas ir notikušas, bet vēl nav pieteiktas (IBNR). 

RBNS rezerves ir veidotas katram apdrošināšanas līgumam tādā apmērā, lai nosegtu apdrošināšanas atlīdzību prasības par 
apdrošināšanas gadījumiem, kas ir notikuši un Sabiedrībā un Grupā ir pieteikti līdz pārskata datumam.  
IBNR tiek aprēķinātas prasībām, kuras iestājušās pirms pārskata gada beigām, bet vēl nav pieteiktas. IBNR rezerves ir 
aprēķinātas, pielietojot “trīsstūra” metodi.  

Statistikas metodes (Chain-Ladder) tika izmantotas lielākajos apdrošināšanas veidos, piemēram, sauszemes 
transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātajā apdrošināšanā (OCTA), KASKO, īpašuma, veselības, 
nelaimes gadījumu, vispārējās civiltiesiskās atbildības un palīdzības apdrošināšanā. Ņemot vērā nelielo atlīdzību prasību 
skaitu, statistiskās metodes nav iespējams pielietot atsevišķos mazākos apdrošināšanas veidos (kuģu, lidmašīnu, kravu, 
dzelzceļa un citās apdrošināšanās), un to IBNR rezerves tika aprēķinātas, pielietojot 5% no bruto parakstīto prēmiju 
rezervēm pēdējo 12 mēnešu laikā. 

Atlikto apdrošināšanas atlīdzību tehniskā rezerve ietver arī tiešo zaudējumu noregulēšanas izdevumus, kas būs 
nepieciešami, lai noregulētu apdrošināšanas gadījumus, kas ir iestājušies pārskata un iepriekšējos gados. Atlikto 
apdrošināšanas atlīdzību tehniskās rezerves ir samazinātas par novērtētajiem ieņēmumiem no regresa prasībām un derīgo 
atlieku pārdošanas, kas tiks gūti nākošajos pārskata gados par apdrošināšanas gadījumiem, kas ir iestājušies pārskata un 
iepriekšējos gados, un par kuriem atlīdzības nav vēl izmaksātas. 

Pārapdrošinātāja daļa tehniskajās rezervēs uzrādīta pārskata par finanšu stāvokli aktīvā. 

Finanšu instrumenti 

(i) Klasifikācija 

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

Patiesajā vērtībā novērtētie finanšu instrumenti ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā ir tādi finanšu aktīvi, 
kurus Koncerns sākotnēji definē kā aktīvus un saistības, kuru patiesās vērtības izmaiņas atzīst peļņas vai zaudējumu 
aprēķinā un tādi finanšu instrumenti, kas paredzēti tirdzniecībai. Saskaņā ar dokumentētu ieguldījumu stratēģiju finanšu 
aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, tiek pārvaldīti un novērtēti, 
izmantojot to patieso vērtību. Tirdzniecībai paredzētie instrumenti ir tie instrumenti, ko Koncerns tur vienīgi ar nolūku 
gūt peļņu no finanšu instrumentu cenu īstermiņa svārstībām. Atvasinātie finanšu instrumenti tiek klasificēti kā 
tirdzniecības nolūkā turēti, izņemot, ja tie tiek izmantoti riska ierobežošanas uzskaitei. 
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Pārdošanai pieejamie aktīvi ir finanšu aktīvi, kas ir klasificēti šādi sākotnējās atzīšanas brīdī, vai aktīvi, kas nav 
klasificēti kā turēti tirdzniecības nolūkā, līdz termiņa beigām turēti vai kredīti un debitoru parādi. Parasti šajā kategorijā 
Koncerns klasificē finanšu aktīvus, kas tiek turēti nenoteiktu laika periodu un kas var tikt pārdoti saskaņā ar likviditātes 
vajadzībām vai procentu likmju, valūtas kursu vai akciju cenu izmaiņu rezultātā.  

Līdz termiņa beigām turētie aktīvi ir neatvasinātie finanšu aktīvi ar fiksētiem vai nosakāmiem maksājumiem un fiksētu 
termiņu, attiecībā uz kuriem Sabiedrībai un Koncernam ir pozitīva apņemšanās un spēja turēt tos līdz termiņa beigām.  

Kredīti un debitoru parādi ir neatvasinātie finanšu aktīvi ar fiksētu vai nosakāmu maksājumu grafiku, kuri aktīvajā tirgū 
netiek kotēti un kuri netiek turēti tirdzniecībai. Kredīti un debitoru parādi ietver kredītus, termiņnoguldījumus bankās un 
debitoru parādus. Šajā kategorijā tiek klasificēti apdrošināšanas debitoru parādi.  

Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības kategorijā Sabiedrība un Koncerns uzrāda finanšu saistības, kas 
netiek klasificētas kā patiesajā vērtībā novērtēti finanšu instrumenti ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā. 
Šajā kategorijā ietilpst kreditoru parādi.  

(ii) Atzīšana 

Finanšu instrumenti tiek atzīti brīdī, kad attiecīgā instrumenta līguma nosacījumi ir kļuvuši saistoši Sabiedrībai. Visi 
regulārie finanšu aktīvu iegādes un pārdošanas darījumi pārskatā par finanšu stāvokli tiek atzīti norēķinu datumā, kas ir 
datums, kad notiek finanšu aktīva piegāde. Starp darījuma noslēgšanas un norēķinu datumu Sabiedrība un Koncerns 
uzskaita saņemamā vai nododamā aktīva patiesās vērtības izmaiņas pēc tādiem pašiem principiem, pēc kuriem tiek 
uzskaitīts jebkurš attiecīgās kategorijas iegādātais aktīvs. 

Aizdevumi tiek atzīti brīdī, kad nauda tiek izsniegta aizņēmējiem. 

(iii) Novērtēšana 

Finanšu instrumentus sākotnēji novērtē patiesajā vērtība, ieskaitot darījuma izmaksas, izņemot patiesajā vērtībā 
novērtētos finanšu aktīvus ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā.  
Pēc sākotnējās atzīšanas visi pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi un patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi un saistības 
ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā tiek novērtēti to patiesajā vērtībā, izņemot tos instrumentus, kuru patieso 
vērtību nevar pamatoti noteikt. Šajā gadījumā šos instrumentus uzrāda iegādes vērtībā, ieskaitot darījuma izmaksas, 
ņemot vērā vērtības samazināšanās zaudējumus.  

Visi finanšu aktīvi un saistības, kas nav patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi un saistības ar atspoguļojumu peļņas 
vai zaudējumu aprēķinā, kredīti un debitoru parādi un līdz termiņa beigām turētie aktīvi, tiek novērtēti amortizētā 
pašizmaksā, izmantojot efektīvo procentu likmes metodi.  
Peļņa vai zaudējumi, kas rodas no pārdošanai pieejamo finanšu instrumentu patiesās vērtības izmaiņām, tiek uzrādīti 
pārējos visaptverošajos ienākumos līdz finanšu aktīva atzīšanas pārtraukšanai, kad iepriekš uzkrāto peļņu vai zaudējumus 
atzīst peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Procentus, kas aprēķināti, izmantojot efektīvo procentu metodi, atzīst visaptverošo 
ienākumu pārskatā. Zaudējumus no vērtības samazināšanās atzīst visaptverošo ienākumu pārskatā. 

Peļņu vai zaudējumus, kas rodas saistībā ar izmaiņām patiesajā vērtībā novērtēto finanšu instrumentu ar atspoguļojumu 
peļņas vai zaudējumu aprēķinā patiesajā vērtībā, uzrāda visaptverošo ienākumu pārskatā. 

Peļņu vai zaudējumus saistībā ar amortizētajā pašizmaksā uzrādītajiem finanšu aktīviem un saistībām atzīst visaptverošo 
ienākumu pārskatā brīdī, kad finanšu aktīva vai saistību atzīšana tiek pārtraukta. 

Patiesās vērtības noteikšanas principi 

Patiesā vērtība atspoguļo summu, par kādu iespējams apmainīt aktīvu vai izpildīt saistības darījumā starp labi 
informētām, ieinteresētām un finansiāli neatkarīgām personām. 

Aktīvā tirgū kotētajiem finanšu instrumentiem patieso vērtību nosaka pēc pieprasījuma vai piedāvājuma cenām pārskata 
datumā vai attiecīgā tirgus pēdējā darba dienā. Nepastāvot finanšu instrumenta aktīvajam tirgum, tiek izmantoti 
diskontētās naudas plūsmas modeļi, ja šādu modeļu izmantošana ļauj pamatoti novērtēt finanšu instrumenta patieso 
vērtību. 
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Patieso vērtību noteikšana 

Tādu finanšu aktīvu un saistību, kuru tirgus cenas nav pieejamas, patiesās vērtības noteikšanai izmanto iepriekš 
aprakstītos vērtēšanas paņēmienus. Finanšu instrumentiem, kurus reti tirgo un kuru cena nav viegli nosakāma, patiesā 
vērtība ir neobjektīvāka un, lai to noteiktu, jāpieņem dažādi lēmumi, kas atkarīgi no likviditātes, koncentrācijas, tirgus 
faktoru nenoteiktības, cenu pieņēmumiem un citiem riskiem, kas ietekmē konkrēto instrumentu.  
 
Tabulā apkopota informācija par finanšu instrumentiem, kas uzrādīti patiesajā vērtībā atbilstoši novērtēšanas metodēm: 
Mātes sabiedrība 

2010 

Publicētas 
kotētās cenas 

(1) Kopā 
Finanšu aktīvi   
Patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu 
aprēķinā   

Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības 34 34 
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu 567  
 601 601 

2009   
Finanšu aktīvi   
Patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu 
aprēķinā   

Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības 187 187 
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu 1,553 1,553 
 1,740 1,740 

 
Koncerns 

2010 

Publicētas 
kotētās cenas 

(1) Kopā 
Finanšu aktīvi   
Patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu 
aprēķinā   

Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības 34 34 
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu 567 567 
 601 601 

2009   
Finanšu aktīvi   
Patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu 
aprēķinā   

Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības 187 187 
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu 1,553 1,553 
 1,740 1,740 

(1) Šajā kategorijā iekļauti finanšu aktīvi un saistības, kas novērtētas, atsaucoties uz publicētajām kotētajām cenām aktīvā 
tirgū. Finanšu instrumentu uzskata par kotētu aktīvā tirgū, ja kotētās cenas ir viegli un regulāri pieejamas no biržas, 
dīlera, brokera, nozares grupas, cenas noteikšanas pakalpojumu vai regulējošām aģentūrām un cenas atspoguļo 
faktiskos un regulāros darījumus tirgū saskaņā ar tirgus principiem. Galvenās aktīvu klases šajā kategorijā ir finanšu 
aktīvi, kuru patiesā vērtība tiek iegūta, ņemot vērā piegādātāju vai brokeru noteiktās cenas, un aktīvi, kuriem patiesā 
vērtība tiek noteikta, atsaucoties uz cenu indeksiem. 

(iv) Atzīšanas pārtraukšana 

Finanšu aktīvu atzīšana tiek pārtraukta, kad tiesības saņemt naudas plūsmu no attiecīgā finanšu aktīva ir beigušās vai ja 
Sabiedrība un Koncerns ir nodevušas būtībā visus ar piederību saistīto risku un atlīdzību. Finanšu saistību atzīšana tiek 
pārtraukta tad, kad tās tiek dzēstas, t.i., kad saistības ir atmaksātas, atceltas vai to termiņš beidzies. 
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(v)  Atvasinātie finanšu instrumenti 

Atvasinātie finanšu instrumenti tiek turēti riska vadības nolūkos un tie ietver visus atvasinātos aktīvus un saistības, kas 
nav klasificēti kā tirdzniecības nolūkā turēti aktīvi vai saistības. Riska vadības nolūkos turētie atvasinātie finanšu 
instrumenti pārskatā par finanšu stāvokli tiek uzrādīti patiesajā vērtībā. Šī pārskata datumā Sabiedrība neizmanto 
atvasinātos finanšu instrumentus. 
Atvasinātie finanšu instrumenti var tikt iegulti citos līgumos („apkalpošanas līgums”). Sabiedrība uzskaita iegultos 
atvasinātos finanšu instrumentus atsevišķi no apkalpošanas līguma, kad apkalpošanas līgums netiek uzrādīts patiesajā 
vērtībā ar atspoguļojumu peļņas un zaudējumu aprēķinā, iegultā atvasinātā finanšu instrumenta nosacījumi atbilstu 
atvasināto finanšu instrumentu definīcijai, ja tie būtu iekļauti atsevišķā līgumā, un iegultā atvasinātā finanšu instrumenta 
ekonomiskā būtība un riski nav tieši saistīti ar apkalpošanas līguma ekonomisko būtību un riskiem. 
2010. gadā Sabiedrība un Koncerns nepiemēroja risku ierobežošanas uzskaiti. 

(vi) Ieskaits 

Finanšu aktīvus un saistības savstarpēji ieskaita un neto summu uzrāda pārskatā par finanšu stāvokli, ja pastāv juridiskas 
tiesības to darīt, un pastāv nolūks veikt neto norēķinus vai pārdot aktīvu un nokārtot saistības vienlaicīgi. 

Ieguldījumi meitas uzņēmumā  

Ieguldījumi meitas sabiedrības pamatkapitālā sākotnēji tiek atspoguļoti iegādes vērtībā, atskaitot zaudējumus no vērtības 
samazināšanās, ja tādi pastāv. 

Pamatlīdzekļi  

(i) Pašu darbības nodrošināšanai izmantotie pamatlīdzekļi 

Pamatlīdzekļi ietver ēkas, biroja iekārtas un transporta līdzekļus. Pamatlīdzekļu posteņi uzrādīti pašizmaksā, atskaitot 
uzkrāto nolietojumu un zaudējumus no vērtības samazināšanās, izņemot ēkas, kas uzrādītas pārvērtētajā vērtībā, kā 
aprakstīts zemāk. Izmaksas ietver izdevumus, kas ir tieši saistīti ar aktīva iegādi.  
Ja atsevišķu pamatlīdzekļu būtisku sastāvdaļu (komponentu) lietderīgās izmantošanas laiki atšķiras, tie tiek uzskaitīti kā 
atsevišķi pamatlīdzekļi.  
Kapitālie uzlabojumi un pamatlīdzekļu rekonstrukcija, kas pagarina izmantošanas laiku, tiek pievienoti pamatlīdzekļu 
vērtībai un norakstīti minētā pamatlīdzekļu atlikušajā lietderīgās izmantošanas periodā. Kapitalizējot uzstādītās rezerves 
daļas izmaksas, nomainītās daļas atlikusī vērtība tiek norakstīta peļņas vai zaudējumu aprēķinā. 
Pamatlīdzekļu remonta izmaksas tiek iekļautas tā perioda visaptverošo ienākumu pārskatā, kurā tās ir radušās.  

Ēkas klasificē vai nu kā ieguldījumu īpašumu, vai kā ēkas, kuras Sabiedrība izmanto pamatdarbībā (pašu lietošanā). 
Pamatlīdzekļu pārdošanas gadījumā peļņa tiek ieskaitīta nesadalītajā peļņā. Ja minētajā veidā ir radušies jebkādi 
zaudējumi, tos atzīst visaptverošo ienākumu pārskatā to rašanās brīdī.  

Visas Sabiedrības un Koncerna ēkas ir klasificētas kā izmantojamas pamatdarbībā (pašu lietošanā). 

Peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas tiek aprēķināti kā starpība starp aktīva uzskaites vērtību un pārdošanas 
rezultātā gūtajiem ieņēmumiem un tiek iekļauti visaptverošo ienākumu pārskatā. 

(ii) Pārvērtēšana 

Sabiedrības un Koncerna ēkas tiek regulāri pārvērtētas. Lai precīzi atspoguļotu ieguldījumu īpašuma vērtību pārskata 
perioda beigu datumā, īpašuma novērtēšanu veic ārējs neatkarīgs vērtētājs, kuram ir pienācīgi atzīta profesionālā 
kvalifikācija un pieredze attiecīgajā reģionā.  

Patiesās vērtības pamatā ir tirgus vērtība, kuru veido aplēstā summa, par kuru šo īpašumu novērtējuma datumā varētu 
apmainīt pret naudu tirgus nosacījumiem atbilstošā darījumā starp pircēju un pārdevēju ar brīvu gribu pēc pienācīgi 
veiktas reklamēšanas. 

Ja darbības nodrošināšanai izmantoto ēku patiesā vērtība pārskata perioda beigu datumā ir būtiski augstāka par to 
uzskaites vērtību, tos pārvērtē atbilstoši augstākai vērtībai. Pārvērtēšanas rezultātā radies vērtības pieaugums tiek 
atspoguļots postenī “Ēku pārvērtēšanas rezerves” pārējo visaptverošo ienākumu sastāvā kā pašu kapitāla sastāvdaļu. 
Brīdī, kad aktīva atzīšana tiek pārtraukta, ēku pārvērtēšanas rezervi nepārnes uz nesadalīto peļņu. 
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 (iii) Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu nolietojums 

Nolietojuma aprēķina metodes, lietderīgās izmantošanas laiki un atlikušās vērtības tiek izvērtētas katru gadu. Nolietojumu 
aprēķina pēc lineārās metodes attiecīgo aktīvu lietderīgās izmantošanas perioda garumā, izmantojot šādas gada 
nolietojuma likmes:  
 
Ēkas pašu lietošanai 2% 
Datori un iekārtas 33%  
Pārējās biroja iekārtas 7 – 50%  
Transporta līdzekļi 33% 

Nemateriālie aktīvi 

Nemateriālie aktīvi ietver programmatūru, nemateriālo vērtību un nemateriālos aktīvus, kas iegūti uzņēmējdarbības 
apvienošanas rezultātā.  

Sabiedrības un Koncerna iegādātie nemateriālie aktīvi ir uzrādīti pašizmaksā, atskaitot uzkrāto nolietojumu un 
zaudējumus no vērtības samazināšanās.  

Uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā gūtos nemateriālos aktīvus uzrāda patiesajā vērtībā. Uzņēmējdarbības 
apvienošanas rezultātā pārņemtās programmatūras patieso vērtību nosaka, pielietojot aizvietošanas vērtības metodi. 
Uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā pārņemto klientu attiecību patieso vērtību nosaka, izmantojot vairāku periodu 
peļņas pārsnieguma metodi. 

Nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes attiecīgo aktīvu lietderīgās izmantošanas perioda garumā, izmantojot šādas 
gada nolietojuma likmes: 

 
Datorprogrammas 20% 
Uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā pārņemtie nemateriālie aktīvi (klientu attiecības) 10% 
Uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā pārņemtie nemateriālie aktīvi (programmatūra) 33% 
 

Zaudējumi no vērtības samazināšanās 

(i) Finanšu aktīvi 

Katrā pārskata perioda beigu datumā Sabiedrība un Koncerns novērtē, vai pastāv objektīvi pierādījumi tam, ka patiesajā 
vērtībā nenovērtētajiem finanšu aktīviem ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā nav samazinājusies vērtība. 
Finanšu aktīvu vērtība ir samazinājusies, ja pastāv objektīvi pierādījumi tam, ka pēc sākotnējās aktīva uzrādīšanas ir 
iestājies zaudējumus nesošs gadījums un ka zaudējumus nesošs gadījums atstāj iespaidu uz aktīva naudas plūsmu 
nākotnē, ko var ticami aplēst. 
Sabiedrība un Koncerns novērtē pierādījumus par kredītu un debitoru parādu un līdz termiņa beigām turēto vērtspapīru 
vērtības samazināšanos noteiktiem aktīviem. Visiem individuāli nozīmīgajiem kredītiem un debitoru parādiem un līdz 
termiņa beigām turētajiem vērtspapīriem tiek specifiski novērtēta vērtības samazināšanās. 
Zaudējumus no vērtības samazināšanās aktīviem, kas uzrādīti amortizētajā pašizmaksā, novērtē kā starpību starp finanšu 
aktīva uzskaites vērtību un aplēsto nākotnes naudas plūsmu pašreizējo vērtību, kas diskontēta ar aktīva sākotnējo efektīvo 
procentu likmi. Zaudējumus atzīst visaptverošo ienākumu pārskatā un uzrāda kā vērtības samazinošus uzkrājumus 
kredītiem un debitoru parādiem. Procentus par aktīvu ar pazeminājušos vērtību turpina atzīt, atceļot diskontu. Ja 
notikuma, kas izcēlies pēc zaudējumu atzīšanas, rezultātā zaudējumi no vērtības samazināšanās samazinās, samazinājumu 
atceļ, izmantojot peļņas vai zaudējumu aprēķinu. 

(ii) Ne-finanšu aktīvi 

Sabiedrība un Koncerns katrā pārskata perioda beigu datumā novērtē, vai nepastāv pazīmes, kuras liecinātu, ka finanšu 
aktīviem, izņemot atliktā nodokļa aktīvu, varētu būt samazinājusies vērtība. Ja tiek konstatēts, ka šādas pazīmes pastāv, 
tiek aplēsta aktīva atgūstamā summa. Ja tiek konstatēts, ka šādas pazīmes pastāv, tiek aplēsta aktīva atgūstamā summa. 
Nemateriālās vērtības atgūstamā summa tiek izvērtēta katrā finanšu pārskatu datumā. 
Zaudējumus no vērtības samazināšanās atzīst brīdī, kad aktīva vai tā naudu pelnošās vienības uzskaites summa pārsniedz 
tās atgūstamo summu. Naudu pelnošā vienība ir mazākā nosakāmā aktīvu grupa, kas rada naudas plūsmu, kuras ir 
neatkarīgas no citiem aktīviem un grupām. Zaudējumus no vērtības samazināšanās atzīst visaptverošo ienākumu pārskatā. 
Zaudējumus no vērtības samazināšanās, kas atzīti attiecībā uz naudu pelnošām vienībām, sākotnēji attiecina, lai 
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samazinātu tām piešķirtās nemateriālās vērtības uzskaites vērtību, un pēc tam, lai proporcionāli samazinātu pārējo šajā 
vienībā (vienību kopumā) ietilpstošo aktīvu uzskaites vērtību. 
Aktīva vai naudu ienesošās vienības atgūstamā summa ir lielākā no tās lietošanas vērtības vai patiesās vērtības, atskaitot 
pārdošanas izmaksas. Novērtējot lietošanas vērtību, aplēstās nākotnes naudas plūsmas tiek diskontētas līdz tās pašreizējai 
vērtībai, izmantojot pirmsnodokļu diskonta likmi, kura atspoguļo naudas laika vērtības pašreizējo tirgus novērtējumu un 
riskus, kas saistīti ar attiecīgo aktīvu. 
Zaudējumi no nemateriālās vērtības samazināšanās nav atceļami. Zaudējumi no citu aktīvu vērtības samazināšanās, kas 
atzīti iepriekšējos periodos, tiek pārskatīti katrā pārskata perioda beigu datumā, lai noteiktu, vai nepastāv pierādījumi tam, 
ka zaudējumi ir samazinājušie vai vairs nepastāv pavisam. Zaudējumus no vērtības samazināšanās atceļ, ja ir veiktas 
izmaiņas aplēsēs, kas izmantotas atgūstamās summas noteikšanai. Zaudējumus no vērtības samazināšanās atceļ vienīgi 
tādā apmērā, lai attiecīgā aktīva uzskaites vērtība nepārsniegtu to uzskaites vērtību, atskaitot nolietojumu, kura tiktu 
noteikta, ja zaudējumi no vērtības samazināšanās nebūtu bijuši sākotnēji atzīti. 

Nauda kasē un prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 

Nauda un naudas ekvivalenti naudas plūsmas pārskatā ietvert naudu kasē, noguldījumus uz pieprasījuma, vienas dienas 
(overnight) noguldījumus un termiņnoguldījumus bankās, kuru dzēšanas termiņš ir īsāks par trīs mēnešiem. Naudas 
plūsmas pārskats ir sagatavots saskaņā ar tiešo metodi.  

Procentu ienākumi  

Procentu ienākumi tiek iekļauti visaptverošo ienākumu pārskatā par visiem finanšu instrumentiem, kuri nes procentu 
ienākumus, saskaņā ar uzkrājumu principu, izmantojot faktiskā ienesīguma metodi. Procentu ienākumi ietver kuponu 
maksājumus, kas nopelnīti par fiksēta ienākuma vērtspapīriem, procentus par noguldījumiem bankās un kredītiem, 
norēķinu kontu atlikumiem un diskonta vai prēmijas amortizāciju vai citas atšķirības starp sākotnējo procentus nesošā 
instrumenta uzskaites vērtību un tā vērtību dzēšanas brīdī, kas aprēķināta pēc efektīvās procentu likmes metodes. 

Klientu piesaistīšanas izdevumi  

Klientu piesaistīšanas izdevumi ietver starpnieku komisijas un citus izdevumus, kas ir saistīti ar apdrošināšanas līgumu 
noslēgšanu. Klientu piesaistīšanas izdevumus, kurus nevar attiecināt uz noteiktu apdrošināšanas veidu, sadala 
proporcionāli nopelnītajām prēmijām. Klientu piesaistīšanas izdevumos iekļautās starpnieku komisijas tiek attiecinātas uz 
katru specifisko apdrošināšanas veidu. 

Atliktie klientu piesaistīšanas izdevumi 

Atliktie klientu piesaistīšanas izdevumi atspoguļo daļu no starpniekiem samaksātajām komisijām, kuras ir attiecināmas uz 
nākamajiem pārskata periodiem, ievērojot proporciju, kādu veido nenopelnīto prēmiju tehnisko rezervju attiecība pret 
bruto parakstītajām prēmijām katram apdrošināšanas līgumam.  

Pārapdrošināšanas komisijas naudas  

Pārapdrošināšanas komisijas naudas ietver komisijas naudu, kas saņemta vai saņemama no pārapdrošinātājiem saskaņā ar 
pārapdrošināšanas līgumu noteikumiem. Nedzīvības apdrošināšanas komisijas tiek atliktas līdzīgi kā nedzīvības 
apdrošināšanas klientu piesaistīšanas izmaksas.  

Nenopelnītā pārapdrošināšanas komisijas nauda 

Nenopelnītās pārapdrošināšanas komisijas ietver aprēķinātās komisijas no pārapdrošinātājiem saskaņā ar 
pārapdrošināšanas līgumiem, kuras tiek atliktas un attiecinātas uz ieņēmumiem attiecīgo polišu darbības laikā. 

Netiešo ienākumu un izdevumu sadalījums starp apdrošināšanas veidiem 

10% no Sabiedrības administratīvo izdevumu apjoma ir līdzīgi attiecināti uz apdrošināšanas veidiem, kas iedalīti grupās, 
kas lietotas atskaitēs uzraudzības iestādei. Pārējie administratīvie izdevumi ir iedalīti starp apdrošināšanas veidiem 
proporcionāli nopelnītajām prēmijām.  

Uzņēmumu ienākuma nodoklis 

Uzņēmumu ienākuma nodoklis pārskata gadā ietver par pārskata gadu aprēķināto un atlikto nodokli. Uzņēmumu 
ienākuma nodokli uzrāda visaptverošo ienākumu pārskatā, izņemot, ja tas attiecas uz posteņiem, kurus atzīst pārējos 
visaptverošajos ienākumos vai pašu kapitālā. Tad attiecīgais nodoklis tiek atzīt pārējos visaptverošajos ienākumos vai 
pašu kapitālā. 
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Uzrādītie aprēķinātā nodokļa izdevumi ietver nodokļa maksājumus par pārskata gada peļņu. Saskaņā ar Latvijas 
Republikas nodokļu likumdošanas aktu prasībām 15% uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek aprēķināts no attiecīgajā 
nodokļu periodā iegūtajiem ar nodokli apliekamajiem ienākumiem. Igaunijas filiāles finanšu rezultāts ir ietverts 
uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķinos saskaņā ar Latvijas Republikas nodokļu likumdošanu. Uzņēmumu ienākuma 
nodoklis Lietuvas filiālei ir aprēķināts atsevišķi saskaņā ar Lietuvas nodokļu likumdošanu, piemērojot 15% nodokļa 
likmi.  

Apliekamais ienākums, kas gūts Lietuvas filiālē, tiek aplikts ar nodokli Lietuvā, nevis Latvijā. 

Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis ir aprēķināts laika noviržu izraisītām pagaidu starpībām, kas rodas no atšķirībām 
starp aktīvu un pasīvu vērtību finanšu uzskaitē un to vērtību nodokļu vajadzībām. Atliktais nodoklis tiek aprēķināts, 
izmantojot tās nodokļu likmes, kuras paredzams piemērot pagaidu atšķirībām, kad tās radīsies, balstoties uz likumiem, 
kuri ir spēkā vai paredzami, ka būs spēkā, balstoties uz pieejamo informāciju līdz pārskata datumam. Galvenās pagaidu 
atšķirības rodas no atšķirībām starp pamatlīdzekļu nolietojuma un uzkrājumu metodēm un likmēm, kuras izmantotas 
grāmatvedības uzskaitē un nodokļu vajadzībām.  

Ja kopējais atliktā nodokļa aprēķina rezultāts būtu atspoguļojams bilances aktīvā, to iekļauj finanšu pārskatā tikai 
gadījumos, ja tā atgūšana ir droši sagaidāma. 

Noma 

Sabiedrība un Koncerns rīkojas kā nomnieks telpu nomas gadījumos. Nomas maksājumi un priekšapmaksas maksājumi 
par nomu tiek iekļauti visaptverošo ienākumu pārskatā pēc lineārās metodes nomas perioda laikā.  

Uzkrājumi 

Uzkrājumi tiek atzīti gadījumā, ja Sabiedrībai un Koncernam pastāv juridiskas vai iespējamas saistības, kuru apjomu ir 
iespējams ticami aplēst, un pastāv iespēja, ka šo saistību nokārtošanai būs nepieciešams ekonomisko labumu 
samazinājums.  

Darbinieku labumi 

Īstermiņa darbinieku labumus, tai skaitā algas un sociālās apdrošināšanas maksājumus, prēmijas un atvaļinājuma 
pabalstus, ietver neto pamatdarbības izdevumos saskaņā ar uzkrāšanas principu brīdī, kad pakalpojums tiek sniegts. 
Sabiedrība un Koncerns veic iemaksas valsts sociālās apdrošināšanas fondā par katru darbinieku noteiktā apmērā visa 
nodarbinātības perioda laikā saskaņā ar likumdošanas prasībām un Sabiedrībai un Koncernam nav saistību attiecībā uz 
turpmāku iemaksu veikšanu saistībā ar pensijām. 

Saistītās puses 

Par saistītajām pusēm tiek uzskatīti Sabiedrības akcionāri, Padomes un Valdes locekļi, viņu tuvi ģimenes locekļi un 
uzņēmumi, kuros minētajām personām ir kontrole vai būtiska ietekme. 
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(4) RISKI UN RISKU VADĪBA 

Sabiedrības risku pārvaldības mērķis ir tiešo ieinteresēto pušu, tas ir, apdrošināšanas ņēmēju un apdrošinātāja akcionāru, 
interešu aizsardzība un risku novēršana. Sabiedrības risku pārvaldība ietver pasākumu kopumu, kuru izpildes 
nodrošinājumā ir iesaistīts katrs Sabiedrības darbinieks savas kompetences ietvaros, sākot ar aģentu līdz valdes loceklim.  

Sabiedrības riska vadība ietver: 

• Kapitāla riska vadību; 
• Apdrošināšanas riska identificēšanu un vadību; 
• Finanšu riska identificēšanu un vadību; 
• Darbības riska identificēšanu un vadību. 

Kapitāla riska vadība 

Sabiedrība un tās filiāles veic kapitāla riska vadību saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu. 

Sabiedrības veiktā kapitāla riska vadība 

Saskaņā ar „Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma” prasībām, lai nodrošinātu apdrošinātāja finansiālās 
darbības stabilitāti, apdrošināšanas sabiedrības rīcībā pastāvīgi jābūt pašu līdzekļiem, kas nedrīkst būt mazāki par likumā 
noteikto garantijas fonda minimālo lielumu un maksātspējas normu. Maksātspējas norma tiek aprēķināta kā lielākais no 
summas, kas aprēķināta, balstoties uz parakstītajām prēmijām vai izmaksātajām atlīdzībām, un rezultāts nevar būt mazāks 
par koriģēto iepriekšējā gada maksātspējas normu vai FKTK noteikto minimālo garantijas fonda apjomu. 

 31.12.2010 31.12.2009 
 LVL’000 LVL’000 
Maksātspējas norma, balstoties uz atlīdzībām 7,907 7,330 
Maksātspējas norma, balstoties uz parakstītajām prēmijām 6,701 9,142 
Maksātspējas norma iepriekšējā pārskata gada beigās 9,142 7,797 
Garantijas fonda minimālais lielums (EUR) 3,200 3,200 
Latvijas Bankas noteiktais eiro kurss pārskata perioda pēdējā dienā 0,702804 0,702804 
Garantijas fonda minimālais lielums (LVL) 2,249 2,249 
Maksātspējas norma (lielākā no summām) 7,907 9,142 
 
Pašu līdzekļu aprēķins un maksātspējas prasību izpilde 31.12.2010 31.12.2009 
 LVL’000 LVL’000 
Apdrošinātāja apmaksātais pamatkapitāls 22,500 22,500 
Rezerves kapitāls un pārējās rezerves 591 591 
Iepriekšējo gadu revidētā nesadalītā peļņa/zaudējumi (+/–) 2,374 520 
70% no īpašumu pārvērtēšanas rezerves 30 30 
Nemateriālie aktīvi (6,283) (6,570) 
Ieguldījumi kredītiestāžu, finanšu iestāžu, apdrošināšanas sabiedrību un 
pārapdrošinātāju kapitālā un rezervēs un subordinētajā kapitālā, kuros apdrošinātājam 
tieši vai netieši pieder 20 procenti vai vairāk no pamatkapitāla vai kopējā balsstiesīgo 
akciju, paju vai daļu skaita (1,941) (1,372) 
Pašu līdzekļi kopā 17,271 15,699 
Maksātspējas norma 7,907 9,142 
Kapitāla pietiekamība 9,364 6,557 
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Apdrošinātāja pašu līdzekļi ir arī tieši saistīti ar apdrošinātāja risku uzņemšanas spēju, kuru raksturo pašu līdzekļu 
attiecība pret svarīgākajiem apdrošinātāja bilances un peļņas vai zaudējumu attiecības rādītājiem. Pašu līdzekļu attiecība 
pret parakstītajām apdrošināšanas prēmijām un izmaksātajām apdrošināšanas atlīdzībām raksturo apdrošinātāja spēju 
pārvaldīt dažādus apdrošināšanas riskus, savukārt attiecība pret tehniskajām rezervēm raksturo apdrošinātāja spēju 
pārciest zaudējumus, kas var rasties gadījumā, ja tehnisko rezervju aprēķinā ir pieļauta kļūda.  
 

 2010  2009 
Riska 
uzņemšanas 

 LVL’000  LVL’000 spēja 
Pašu līdzekļi 17,271 % 15,699 % 
Piekritušajām atlīdzību prasībām, neto 25,375 68  30,213 52  
Nopelnītajām prēmijām, neto 38,982 44 49,405 32  
Tehniskajām rezervēm kopā, neto 29,913 58 35,286 44 
Ieguldījumi kopā  47,720 36 48,770 32 

Sabiedrības meitas sabiedrības kapitāla riska vadība 

Saskaņā ar Zviedrijas likumdošanu maksātspējas normu veido apdrošinātāja aktīvu pārsniegums pār tā saistībām. 
Maksātspējas normai ir jābūt vismaz likumā noteiktajā apmērā, un garantijas fonda lielumam ir jāatbilst vismaz minimālā 
garantijas fonda apmēram, kuru noteikusi Zviedrijas apdrošināšanas uzraudzības komisija. 
2010. gada 31. decembrī minimālā garantijas fonda apmērs bija 3,2 miljoni EUR. Tā kā sabiedrība ir veikusi 
uzņēmējdarbību mazāk par 2 gadiem un parakstīto prēmiju apjoms nav būtisks, nepieciešamā maksātspējas norma atbilst 
minimālā garantijas fonda apmēram. 
2010. gada 31. decembrī sabiedrības pašu kapitāls bija 2,850  tūkstoši LVL (36,030 tūkstoši SEK) un minimālā garantijas 
fonda ekvivalents valūtā bija 2,249 tūkstoši LVL (33,129 tūkstoši SEK). Maksātspējas norma bija 1,13. 

Koncerna veiktā kapitāla riska vadība 

Saskaņā ar FKTK 2009. gada 22. maija Noteikumiem Nr. 64 „Normatīvie noteikumi par papildu uzraudzībai pakļautās 
apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu 
aprēķināšanas kārtību un par informācijas sniegšanu par papildu uzraudzībai pakļautās apdrošināšanas sabiedrības vai 
pārapdrošināšanas sabiedrības grupas savstarpējiem darījumiem” Sabiedrība sagatavo koriģētās maksātspējas normas un 
koriģēto pašu līdzekļu pārskatu 2010. gada 31. decembrī. Koriģēto pašu līdzekļu apjoms 2010. gada 31. decembrī ir 
pietiekams, lai segtu koriģēto maksātspējas normu. 

 

Apdrošināšanas riski 

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

Sabiedrības darbības tirgus ir Baltijas valstis – Latvija, Lietuva un Igaunija. Sabiedrības saimnieciskās darbības pamatā ir 
apdrošināšanas risku uzņemšanās un to vadīšana. Apdrošināšanas riski saistās ar atsevišķu gadījumu ar lielu ietekmi vai 
lielu skaitu viena riska veida izraisītu apdrošināšanas gadījumu iestāšanos. Apdrošināšanas darbībā lielākie riski var 
rasties, apdrošinātājam pieņemot apdrošināmo risku, izvēloties pārapdrošināšanas segumu un novērtējot saistību 
atbilstību attiecībā uz noslēgtajiem apdrošināšanas līgumiem. Papildus tam Sabiedrība ir pakļauta katastrofu riskam, kas 
var materializēties dabas katastrofu vai cilvēka izraisītu avāriju rezultātā.  

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.  

Saskaņā ar Sabiedrības noteikto politiku riska parakstītāji un riska komiteja apstiprina politiku katram korporatīvajam 
klientam atkarībā no pieņemtā riska apjoma. 

Sabiedrības vadība pastāvīgi uzrauga riska parakstīšanas pilnvaru ievērošanu. Sabiedrības valde izskata darījumus, kam 
nepieciešams īpašs apstiprinājums. 

(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. Turpmāk ir sniegts Sabiedrības galveno produktu novērtējums un 
veids, kā riski tiek vadīti. 
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Īpašuma apdrošināšana 

Apdrošināšana sedz zaudējumus, kas radušies fizisku un juridisku personu īpašuma bojājuma rezultātā, ja cēlonis ir bijis 
kāds no apdrošinātajiem riskiem: 

• Ugunsgrēks 
• Dabas stihijas (vētra, plūdi); 
• Šķidruma vai tvaika noplūde; 
• Trešo personu prettiesiska rīcība. 

Izrietošais risks attiecībā uz atlīdzībām īpašuma apdrošināšanā ir būvniecības un atjaunošanas izmaksu straujais 
pieaugums, kā rezultātā pret apdrošināšanas summu apdrošināšanas ņēmējs nevar veikt pilnībā atjaunošanas vai 
restaurācijas darbus. Tas netieši ietekmē Sabiedrības un apdrošināšanas 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 puses Sabiedrība ir apdraudēta ar apdrošināšanas ņēmēju negodīgu rīcību. Šī riska 
mazināšanai Sabiedrība veic izmaksu administrēšanas limitu noteikšanu atsevišķām struktūrām un uzstāda augstas 
prasības apdrošināšanas gadījumu pamatojošo dokumentu izpētei. 

Atlīdzības prasības tiks paziņotas nekavējoties un tiks nokārtotas bez kavēšanās. 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 apdrošinātajiem īpašumiem. Mājokļu 
apdrošināšanas veidā ir paredzams, ka ir liels īpašumu skaits 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, 
tāpēc 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.  

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. Sauszemes transportlīdzekļi ir 
iedalīti četrās riska grupās, katrai no tām tiek noteikti atsevišķi apdrošināšanas prēmijas tarifi. Transportlīdzekļu 
apdrošināšanā parasti tiek noteikts pašrisks.  

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

Negodīgas apdrošinātāju rīcības novēršanai Sabiedrība veic detalizētu apdrošināšanas gadījumu pamatojošo dokumentu 
izpēti, nepieciešamības gadījumos pieprasot kompetentām institūcijām veikt papildus izmeklēšanas. 

Atlīdzības prasības tiks paziņotas nekavējoties un tiks nokārtotas bez kavēšanās. KASKO tiek klasificēts kā „ātri 
nokārtojams” (short-tail), nevis „ilgi nokārtojams” (long-tail), kad atlīdzības prasības gala izmaksu noteikšanai ir 
nepieciešams ilgāks laiks. 
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Sauszemes transporta līdzekļu 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. 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 kopējiem Sabiedrības rādītājiem.  
Kaut arī iepriekšējā pieredze rāda, ka atlīdzības tiek pieteiktas nekavējoties un tās var nokārtot bez kavēšanās, OCTA tiek 
klasificēts kā „ilgi nokārtojams” (long-tail) apdrošināšanas veids, kad 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 apdrošināšanas ņēmējiem. 

Tā kā praksē apdrošināšanas riski nekad nebūs pilnīgi nesaistīti, tad neatkarīgi no portfeļa lieluma vienmēr pastāvēs t.s. 
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 riska vadība). Otrkārt, riska vadībā tiek izmantota pārapdrošināšana. 
Sabiedrība iegādājas pārapdrošināšanas segumu dažādos saistību un īpašuma apdrošināšanas veidos. Analizējot darbības 
rādītājus, Sabiedrības vadība ne retāk kā reizi gadā pārskata pārapdrošināšanas programmu, nosakot nepieciešamās 
izmaiņas. Sabiedrība pastāvīgi novērtē izmaksas un ieguvumus, kas saistīti ar pārapdrošināšanas programmu. 
 

Mātes sabiedrības risks saistībā ar dažādiem 
apdrošināšanas veidiem 2010. gada 31. decembrī 

Kopējā 
apdrošinājuma 

summa 
Pārapdrošinātā 

summa 
Neto risks  

(pēc pārapdrošināšanas) 
 LVL’000 LVL’000 LVL’000 

OCTA *) - - - 
Īpašuma apdrošināšana 8,885,745 (1,539,372) 7,346,373 
KASKO 314,571 - 314,571 
Veselības apdrošināšana 31,650 - 31,650 
Citi apdrošināšanas veidi 48,536,237 (4,816,437) 43,718,800 
Kopā 57,768,203 (6,355,809) 51,412,394 

*) bruto apdrošināšanas risks nav ierobežots. Zaudējumus, kuri pārsniedz EUR 300 000, sedz pārapdrošināšanas ietvaros. 
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Mātes sabiedrības risks saistībā ar dažādiem 
apdrošināšanas veidiem 2009. gada 31. decembrī 

Kopējā apdrošinājuma 
summa 

Pārapdrošinātā 
summa 

Neto risks  
(pēc pārapdrošināšanas) 

 LVL’000 LVL’000 LVL’000 

OCTA *) - - - 
Īpašuma apdrošināšana 7,479,065 (614,983) 6,864,082 
KASKO 407,721 - 407,721 
Veselības apdrošināšana 40,262 - 40,262 
Citi apdrošināšanas veidi 51,729,126 (889,266) 50,839,860 
Kopā 59,656,174 (1,504,249) 58,151,925 

*) bruto apdrošināšanas risks nav ierobežots. Zaudējumus, kuri pārsniedz EUR 300 000, sedz pārapdrošināšanas ietvaros. 
 

Koncerna risks saistībā ar dažādiem 
apdrošināšanas veidiem 2010. gada 31. decembrī 

Kopējā apdrošinājuma 
summa 

Pārapdrošinātā 
summa 

Neto risks  
(pēc pārapdrošināšanas) 

 LVL’000 LVL’000 LVL’000 

    
OCTA *) - - - 
Īpašuma apdrošināšana 8,885,745 (1,539,372) 7,346,373 
KASKO 314,571 - 314,571 
Veselības apdrošināšana 31,650 - 31,650 
Citi apdrošināšanas veidi 48,536,237 (4,816,437) 43,718,800 
Kopā 57,768,203 (6,355,809) 51,412,394 

*) bruto apdrošināšanas risks nav ierobežots. Zaudējumus, kuri pārsniedz EUR 300 000, sedz pārapdrošināšanas ietvaros. 
 

Koncerna risks saistībā ar dažādiem 
apdrošināšanas veidiem 2009. gada 31. decembrī 

Kopējā apdrošinājuma 
summa 

Pārapdrošinātā 
summa 

Neto risks  
(pēc pārapdrošināšanas) 

 LVL’000 LVL’000 LVL’000 

OCTA *) - - - 
Īpašuma apdrošināšana 7,778,230 (614,983) 7,163,247 
KASKO 456,532 - 456,532 
Veselības apdrošināšana 40,262 - 40,262 
Citi apdrošināšanas veidi 57,688,582 (889,266) 56,799,316 
Kopā 65,963,606 (1,504,249) 64,459,357 

*) bruto apdrošināšanas risks nav ierobežots. Zaudējumus, kuri pārsniedz EUR 300 000, sedz pārapdrošināšanas ietvaros. 

Ģeogrāfiskā un citu veidu koncentrācija 

Sabiedrības un Koncerna apdrošinātie riski atrodas Latvijas, Lietuvas un Igaunijas teritorijās. Attiecībā uz īpašuma un 
transporta apdrošināšanu lielākā risku koncentrācija skar lielākās Latvijas, Lietuvas un Igaunijas pilsētas. Transporta 
apdrošināšanā risku koncentrācija ir novērojama sakarā ar pieaugošo autotransportlīdzekļu skaitu un tā izraisīto transporta 
intensitātes pieaugumu, tā rezultātā netieši ietekmējot atlīdzību apjomus konkrētajā apdrošināšanas veidā. Apdrošināšanas 
noteikumi un metodika nosaka īpašuma nepieciešamo risku novērtējumu, apdrošināšanas summu limitus un 
pārapdrošināšanas nosacījumus, kas nodrošina risku vadību konkrētajos apdrošināšanas veidos. Sabiedrības vadība ir 
pārliecināta, ka Sabiedrība nav pakļauta apdrošināšanas ņēmēju sociālā, profesionālo, vecuma vai līdzīga dalījuma 
riskiem. 

(iii) Katastrofisko notikumu potenciālā ietekme 

Būtisks apdrošināšanas risks, 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 apstākļiem ir salīdzinoši ir zems dabas katastrofu risks. Kā izplatītākās dabas katastrofas var uzskatīt vētras un 
vētru radītos postījumus, t.sk. 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, 



AAS GJENSIDIGE BALTIC 
ATSEVIŠĶIE FINANŠU PĀRSKATI UN KONSOLIDĒTIE FINANŠU PĀRSKATI PAR GADU, KAS NOSLĒDZĀS  
2010. GADA 31. DECEMBRĪ 
 
FINANŠU PĀRSKATU PIELIKUMI 
 

32 

Sabiedrība un Koncerns ir iegādājies neproporcionālo riska pārapdrošināšanas segumu. 

Apdrošināšanas risku vadība 
(i) Risku parakstīšanas politika 

Apdrošināšanas riski tiek vadīti, Sabiedrībai un Koncernam parakstot riskus saskaņā ar noteiktu risku parakstīšanas 
politiku. Saskaņā ar Sabiedrības 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 iekšējām prasībām. 
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 pārskatīšanai 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 ieturēt 
Sabiedrības apdrošināšanas vadlīnijas visos Sabiedrības apdrošināšanas produktos, kas tiek piedāvāti Baltijas tirgū. 
Sabiedrībā izstrādātā tehnisko rezervju izveidošanas metodika nosaka attiecīgi tehnisko rezervju uzkrāšanu paredzamajām 
saistībām. 
Atsevišķām atlīdzību prasībām un summu atgūšanai ir nepieciešami vairāki gadi. Lai arī finanšu rezultātus nav 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 izmaksātās atlīdzības un šīm atlīdzībām izveidotās tehniskās rezerves riska parakstīšanas gadā.  

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 vēsturiskās nesamaksāto atlīdzību atbilstības aplēses, kas veiktas iepriekšējos 
gados, šī finanšu pārskata lietotājiem būtu jāizvairās ekstrapolēt pagātnes pārpalikumus vai iztrūkumus attiecībā uz šī 
perioda neapmaksāto zaudējumu atlikumu.  

Mātes sabiedrība   Apdrošināšanas notikuma gads 
     
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Kopā 
 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 
Kopējo atlīdzību aplēses 
apdrošināšanas notikuma 
gada beigās 

 
3,666 

 
6,133 

 
9,334 

 
18,437*) 

 
26,872 

 
32,500**) 

 
27,487 

 
27,487 

- vienu gadu vēlāk 4,302 6,474 9,805*) 19,506 27,883**) 30,801  30,801 
- divus gadus vēlāk 4,239 6,851*) 10,005 20,807**) 27,945   27,945 
- trīs gadus vēlāk 4,641*) 7,034 10,660**) 20,275    20,275 
- četrus gadus vēlāk 4,853 7,616**) 10,772     10,772 
- piecus gadus vēlāk 5,162**) 7,559      7,559 
- sešus gadus vēlāk 5,109       5,109 
Kopējie maksājumi (4,990) (7,259) (10,470) (18,502) (25,536) (28,047) (18,453) (113,257) 
Atlikto atlīdzību prasību 
rezerves 2004.-2010. 
gadā 119 300 302 1,773 2,409 2,754 9,034 16,691 
Atlikto atlīdzību prasību 
rezerves gadiem pirms 
2004. gada ***)  

 
 

  

 

  9 
Kopā atlikto atlīdzību 
prasību rezerves 
31.12.2010  

 
 

  

 

  16,700 
 
*) Bruto atlīdzību prasībās un rezervēs uz 31.12.2007 ir iekļautas apdrošināšanas saistības, kas pārņemtas no Gjensidige 
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Baltic filiāles Lietuvā (Baltic Polis) reorganizācijas rezultātā. 
Atlīdzību prasību attīstības tabulā ir norādīts, ka 2007. gadā bija izveidojies iztrūkums, jo tika pieteikta OCTA atlīdzību 
prasība LVL 1 374 tūkstošu apmērā. Tas ietekmē pārskata gada rezultātus, jo šī atlīdzību prasība uz 2010. gada 31. 
decembri vēl netika noregulēta. 
**) Bruto atlīdzību prasībās un rezervēs uz 31.12.2009 ir iekļautas apdrošināšanas saistības, kas pārņemtas no meitas 
sabiedrības Reso Europa reorganizācijas rezultātā. 
***) Dati par gadiem pirms 2004. gada nav pieejami formātā, kas atbilstu vēlākiem gadiem un tāpēc nav sniegti. 
 
 

Koncerns  Apdrošināšanas notikuma gads   
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Kopā 
 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 
Kopējo atlīdzību aplēses 
apdrošināšanas notikuma 
gada beigās 3,666 6,133 9,334 18,437*) 33,823**) 34,442***) 

 
 

28,796 28,796 
- vienu gadu vēlāk 4,302 6,474 9,805*) 20,371**) 32,259***) 32,522  32,522 
- divus gadus vēlāk 4,239 6,851*) 10,352**) 20,903***) 32,341   32,341 
- trīs gadus vēlāk 4,641*) 7,499**) 10,670***) 20,372    20,372 
- četrus gadus vēlāk 5,228**) 7,649***) 10,782     10,782 
- piecus gadus vēlāk 5,170***) 7,591      7,591 
- sešus gadus vēlāk 5,116       5,116 

Kopējie maksājumi (4,997) (7,292) (10,480) (18,599) (29,904) (29,597) 
 

(19,553) (120,422) 
Atlikto atlīdzību prasību 
rezerves 2004.-2010. gadā 119 299 302 1,773 2,437 2,925 9,243 17,098 
Atlikto atlīdzību prasību 
rezerves gadiem pirms 
2004. gada ****)  

 
 

  

 

 

 

9 
Kopā atlikto atlīdzību 
prasību rezerves 
31.12.2010  

 
 

  

 

 

 

17,107 
 
*) Bruto atlīdzību prasībās un rezervēs uz 31.12.2007 ir iekļautas apdrošināšanas saistības, kas pārņemtas no Gjensidige 
Baltic filiāles Lietuvā (Baltic Polis) iegādes rezultātā. 
Atlīdzību prasību attīstības tabulā ir norādīts, ka 2007. gadā bija izveidojies iztrūkums, jo tika pieteikta OCTA atlīdzību 
prasība LVL 1 374 tūkstošu apmērā. Tas ietekmē pārskata gada rezultātus, jo šī atlīdzību prasība uz 2010. gada 31. 
decembri vēl netika noregulēta. 
**) Bruto atlīdzību prasībās un rezervēs uz 31.12.2008. ir iekļautas apdrošināšanas saistības, kas pārņemtas no meitas 
sabiedrības RESO Europa iegādes rezultātā.  
***) Bruto atlīdzību prasībās un rezervēs uz 31.12.2009. ir iekļautas apdrošināšanas saistības, kas pārņemtas no meitas 
sabiedrības Nordicia un no Reso Europe iegādes rezultātā. 
****) Dati par gadiem pirms 2004. gada nav pieejami formātā, kas atbilstu vēlākiem gadiem un tāpēc nav sniegti. 
 

(iii) Saistību atbilstības tests 

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, samazinot atliktos klientu piesaistīšanas izdevumus un izveidojot papildu neparedzēto risku tehniskās 
rezerves. 

Saistību atbilstības tests tiek veikts visam apdrošināšanas portfelim un tests tiek piemērots bruto rezervju summām, t.i., 
pārapdrošināšanas ietekme netiek ņemta vērā. 

Vieni no svarīgākajiem pieņēmumiem saistību atbilstības testā ir prognozētā inflācija un diskonta likmes. Sabiedrība un 
Koncerns ir novērtējušas, ka tehnisko rezervju apjoms 2010. gada 31. decembrī ir atbilstošs. Veicot iepriekš minēto 
pieņēmumu jūtīguma analīzi, Sabiedrība un Koncerns novērtēja, ka tehnisko rezervju apjoms ir pietiekošs. 
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(iv) Apdrošināšanas saistību aplēšu nenoteiktība 

Pieņēmumu noteikšanas procesa paredzētais rezultāts ir aplēses attiecībā uz visticamāko vai paredzamo iznākumu. 
Pieņēmumos izmanto Sabiedrības datus, un šie dati tiek iegūti ik gadu veiktās detalizētās izpētes. Pieņēmumi tiek 
pārbaudīti, lai nodrošinātu to atbilstību tirgus cenām vai citai publicētai informācijai.  

Uzņēmējdarbības specifikas dēļ ir sarežģīti paredzēt atlīdzības iznākumu un pateikto atlīdzību prasību galējās izmaksas. 
Katra pieteiktā atlīdzības prasība tiek analizēta atsevišķi, izvērtējot prasības apstākļus, pieejamo informāciju no 
zaudējumu korektoriem un vēsturisko informāciju par līdzīgu prasību apmēru. Apdrošināšanas gadījumu aplēses tiek 
regulāri pārskatītas un atjaunotas, iegūstot jaunu informāciju. Rezervju apjoms ir balstīts uz pašreiz pieejamo informāciju. 
Tomēr, kopējais saistību apjoms var atšķirties vēlāk iegūtas informācijas un notikumu dēļ. Tehnisko rezervju aplēšu 
sarežģītība ir atkarīga no apdrošināšanas veida atlīdzību prasību sarežģītības, prasību apjoma un nozīmīguma, prasības 
rašanās datuma noteikšanas un prasības paziņošanas perioda ilguma.  

Vissvarīgākie pieņēmumi ir saistīti ar IBNR. Tabulā ir atspoguļota IBNR jūtīguma analīze 2010.gada 31. decembrī, 
salīdzinot attīstības faktorus (develoment factors), kas izmantoti IBNR aplēšanai, gadījumā, ja IBNR aplēšanā izmantotie 
attīstības faktori pieaugtu (piemērojot lielāko attīstības faktoru) vai samazinātos (piemērojot pamata attīstības faktoru), 
visiem pārējiem mainīgajiem salgabājoties: 

Mātes sabiedrības IBNR rezervju jūtīguma analīze 
IBNR 

31.12.2010. 

Chain-Ladder 
ar lielāko 

faktoru  

Chain-Ladder 
ar pamata 

faktoru 
 LVL’000 LVL’000 LVL’000 
Sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības 
obligātā apdrošināšana Latvijā 1,514 1,996 1,514 
Sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības 
obligātā apdrošināšana Lietuvā un Igaunijā 2,238 2,529 2,233 
Sauszemes transporta apdrošināšana 70 143 56 
Īpašuma apdrošināšana 49 161 32 
Citi apdrošināšanas veidi, kuros IBNR tiek aplēstas, balstoties uz 
statistikas metodēm 548 934 533 
Citi apdrošināšanas veidi, kuros IBNR tiek aplēstas, balstoties uz 
nestatistiskajām metodēm 52 104 52 
Kopā 4,471 5,868 4,420 

 

Koncerna IBNR rezervju jūtīguma analīze 

 
IBNR 

31.12.2010. 

Chain-Ladder 
ar lielāko 

faktoru  

Chain-Ladder 
ar pamata 

faktoru 
 LVL’000 LVL’000 LVL’000 
Sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības 
obligātā apdrošināšana Latvijā 1,549 2,034 1,546 
Sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības 
obligātā apdrošināšana Lietuvā un Igaunijā 2,307 2,605 2,297 
Sauszemes transporta apdrošināšana 73 146 57 
Īpašuma apdrošināšana 50 162 32 
Citi apdrošināšanas veidi, kuros IBNR tiek aplēstas, balstoties uz 
statistikas metodēm 548 934 533 
Citi apdrošināšanas veidi, kuros IBNR tiek aplēstas, balstoties uz 
ne-statistikas metodēm 52 104 52 
Kopā 4,579 5,985 4,517 

Lai arī atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību rezerves un ar tām saistītās atgūstamās summas, ir uzrādītas precīzi, ņemot 
vērā pašreiz pieejamo informāciju, kopējais saistību apjoms vēl var mainīties vēlāk iegūtas informācijas un notikumu dēļ. 
Tā rezultātā varētu būt nepieciešams veikt būtiskas izmaiņas tehnisko rezervju apjomā. Korekcijas iepriekšējo gadu 
tehniskajās rezervēs ir uzrādītas attiecīgajos atsevišķajos finanšu pārskatos un konsolidētajos finanšu pārskatos un, ja šīs 
korekcijas ir būtiskas, tās tiek uzrādītas atsevišķi. Aplēses un aplēšu metodes tiek pārskatītas katru gadu un veiktās 
izmaiņas tiks atspoguļotas nākamajos finanšu pārskatos. 
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2009.gadā Valsts Sociālās Apdrošināšanas aģentūra (VSAA) sāka iesniegt atlīdzību prasības apdrošināšanas sabiedrībām 
par personu gūtajām traumām ceļu satiksmes negadījumos. IBNR rezerves aplēses attiecībā uz potenciālajām VSAA 
prasībām būtiski ietekmē OCTA apdrošināšanu Latvijā par periodu no 2007. līdz 2010. gadam. 

Balstoties uz savu statistiku un OCTA apdrošināšanas tirgus statistiku, Sabiedrība ir izveidojusi IBNR rezervi VSAA 
prasībām 731 tūkstošu LVL apmērā (2009: 732 tūkstošu LVL) papildus tās IBNR rezervei, kas aprēķināta izmantojot 
„trīsstūra” metodi.  

2010. gada 31. decembrī IBNR rezerve VSAA prasībām ir aprēķināta, balstoties uz visām apdrošināšanas sabiedrībām 
pieteiktajām atlīdzību prasībām. Atlīdzību prasības ar ikgadējām izmaksām nav nodalītas no parastajām atlīdzību 
prasībām. Sabiedrība ir veikusi jūtīguma analīzi attiecībā uz atlīdzību prasībām ar ikgadējām izmaksām, ieskaitot šādus 
pieņēmumus: 

- 1/5 no visām VSAA prasībām ir atlīdzību prasības ar ikgadējām izmaksām 5 gadu laikā; 

- Ikgadējās izmaksas apjoms vienā gadā ir LVL 600 2009. un 2008. gadā, bet LVL 900 – 2007. gadā. 

Iepriekš minētās jūtīguma analīzes rezultāts palielinātu IBRN rezervi VSAA prasībām 2010. gada 31. decembrī par LVL 
1 145 tūkstošiem. Šī summa ir ietverta IBRN jūtīguma analīzē. 

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

 

Finanšu riski un risku vadība 

Šādiem finanšu riskiem var tikt pakļauti Sabiedrības un Koncerna finanšu aktīvi un finanšu saistības, tai skaitā 
ieguldījumi, apdrošināšanas debitori un pārapdrošināšanas aktīvi:  

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

• Kredītrisks: darījuma puses nespēja pildīt līgumā noteiktās saistības var radīt finanšu zaudējumus Sabiedrībai un 
Koncernam; 

• 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 Sabiedrība un Koncerns izmanto šo risku 
vadībā. Šie riski Sabiedrībai rodas ikdienas uzņēmējdarbības rezultātā. 

(i) 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 un Koncerna ienākumus vai tās portfeļu vērtību.  
Tirgus risks ietver: 

• procentu likmes risku; 
• valūtas risku; 
• cenas risku.  

Tirgus risks rodas no procentu likmju, valūtas un pašu kapitāla finanšu instrumentu atklātās pozīcijas, kas ir pakļauta 
īpašām tirgus izmaiņām tirgus cenu svārstību līmenī. 

Procentu likmju risks 

Procentu likmju risks ir risks, ka izmaiņas procentu likmēs ietekmēs Sabiedrības un Koncerna ieņēmumus vai to finanšu 
instrumentu portfeļu vērtību. 

Sabiedrība un Koncerns ir pakļautas tirgus procentu likmju līmeņu svārstību ietekmei uz to finanšu pozīciju un naudas 
plūsmām. Šādu izmaiņu dēļ procentu peļņa var pieaugt, bet var arī samazināties vai radīt zaudējumus gadījumā, ja notiks 
negaidītas izmaiņas.  
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Procentu likmju svārstību risku ierobežojošie pasākumi Sabiedrībā tiek īstenoti centralizēti, izvērtējot procentu likmju 
riska ietekmi uz Sabiedrības finanšu rādītājiem. Sabiedrībai un Koncernam 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 un Koncerna 
procentus nesošo aktīvu un saistību atšķirīgiem dzēšanas termiņiem vai procentu termiņstruktūras profila.  
Turpmākajās procentu likmju termiņstruktūras analīzes tabulās ir attēloti Sabiedrības un Koncerna finanšu aktīvi, kas 
analizēti pēc to atlikušā termiņa, kas noteikts kā ātrākais no atlikušā līgumā noteiktā dzēšanas termiņa vai līgumā noteiktā 
procentu likmju pārskatīšanas termiņa.   
Termiņu analīze Mātes sabiedrībai 2010. gada 31. decembrī 
 Līdz 6 

mēnešiem 
6-12 

mēneši 1-2 gadi 2-5 gadi 
Ilgāk par 
5 gadiem 

Procentus 
nenesoši Kopā 

Fiksētā 
likme 

 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 
Finanšu aktīvi         
Ieguldījumu fondu 
ieguldījumu 
apliecības -  -  -   -  - 34 34 -  
Parāda vērtspapīri 
un citi vērtspapīri ar 
fiksētu ienākumu 36 3,649 4,170 13,760 6,139 -  27,754 27,754 
Termiņnoguldījumi 
kredītiestādēs 14,826 551 1,070 1,544 -  - 17,991 17,991 
Debitoru parādi - -  25  - 12 5,071 5,108 37  
Nauda un tās 
ekvivalenti 2,435 -  -  -  -  - 2,435 -  
Finanšu aktīvi 
kopā 17,297 4,200 5,265 15,304 6,151 5,105 53,322 45,782 
 
 
Termiņu analīze Mātes sabiedrībai 2009. gada 31. decembrī 
 Līdz 6 

mēnešiem 
6-12 

mēneši 1-2 gadi 2-5 gadi 
Ilgāk par 
5 gadiem 

Procentus 
nenesoši Kopā 

Fiksētā 
likme 

 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 
Finanšu aktīvi         
Ieguldījumu fondu 
ieguldījumu 
apliecības - - - - - 187 187 - 
Parāda vērtspapīri 
un citi vērtspapīri ar 
fiksētu ienākumu 3,328 1,230 2,446 16,068 4,432 -  27,504 27,504 
Termiņnoguldījumi 
kredītiestādēs 17,464 2,200  - 43 -  - 19,707 19,707 
Debitoru parādi -  -  -  -  - 6,041  6,041 59  
Nauda un tās 
ekvivalenti 3,767 -  -  -  -  - 3,767 -  
Finanšu aktīvi 
kopā 24,559 3,430 2,446 16,111 4,432 6,228 57,206 47,270 
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Termiņu analīze Koncernam 2010. gada 31. decembrī 
 Līdz 6 

mēnešiem 
6-12 

mēneši 1-2 gadi 2-5 gadi 
Ilgāk par 
5 gadiem 

Procentus 
nenesoši Kopā 

Fiksētā 
likme 

 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 
Finanšu aktīvi         
Ieguldījumu fondu 
ieguldījumu 
apliecības - - - - - 34 34 -  
Parāda vērtspapīri 
un citi vērtspapīri ar 
fiksētu ienākumu 36 3,649 5,533 13,760 6,139 - 29,117 29,117 
Termiņnoguldījumi 
kredītiestādēs 15,193 1,048 1,963 1,544 - - 19,748 19,748 
Debitoru parādi - - 25 - 12 4,756 4,793 37 
Nauda un tās 
ekvivalenti 2,956 - - - - - 2,965 -  
Finanšu aktīvi 
kopā 18,194 4,697 7,521 15,304 6,151 4,790 56,657 48,902 
 
 
Termiņu analīze Koncernam 2009. gada 31. decembrī 
 Līdz 6 

mēnešiem 
6-12 

mēneši 
 

1-2 gadi 
 

2-5 gadi 
Ilgāk par 
5 gadiem 

Procentus 
nenesoši 

 
Kopā 

Fiksētā 
likme 

 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 
Finanšu aktīvi         
Ieguldījumu fondu 
ieguldījumu 
apliecības - - - - - 187 187 -  
Parāda vērtspapīri 
un citi vērtspapīri 
ar fiksētu 
ienākumu 4,706 1,230 2,446 16,068 4,432 - 28,882 28,882 
Termiņnoguldījumi 
kredītiestādēs 20,737 2,200 - 43 - - 22,980 22,980 
Debitoru parādi - - - - - 6,890 6,890 59 
Nauda un tās 
ekvivalenti 3,982 - - - - - 3,982 -  
Finanšu aktīvi 
kopā 

        
29,425 3,430 2,446 16,111 4,432 7,077 62,921 51,921 

 

Valūtas risks 

Sabiedrībai un Koncernam ir ārvalstu valūtās nominēti aktīvi un saistības. Ārvalstu valūtas risks rodas, kad faktiskie vai 
paredzamie aktīvi ārvalstu valūtā ir vai nu lielāki vai mazāki nekā faktiskās vai paredzamās saistības tajā pašā valūtā.  
Daļa no apdrošināšanas riskiem ir noteikti ārvalstu valūtās. Sabiedrības politika ir ierobežot valūtas kursu svārstību risku 
attiecībā uz zināmajiem un gaidāmajiem darījumiem ārvalstu valūtā. Sabiedrība cenšas mazināt valūtas risku, veicot 
ieguldījumus atbilstošās valūtās. Sabiedrības darbības tirgos Latvijā, Igaunijā un Lietuvā vietējās naudas vienības ir 
piesaistītas Eiro valūtai, kas samazina valūtas risku iespējamību. Valūtu piesaistes kurss var mainīties makroekonomikas 
politikas izmaiņu rezultātā. Peļņa vai zaudējumi ir jūtīgi tikai pret izmaiņām ASV dolāra maiņas kursā, bet šī ietekme ir 
zema. Sabiedrība neveic nekādus spekulatīvos darījumus, kuri varētu palielināt valūtas kursa svārstību risku. 
Sabiedrības pārskata perioda neto ienākumu jūtīgums pret izmaiņām ārvalstu valūtas maiņas kursos, pamatojoties uz 
2010. un 2009. gada 31. decembrī esošajām pozīcijām, un vienkāršots scenārijs 5% izmaiņām USD vai EUR uz LVL 
maiņas kursos ir šāds: 
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Mātes sabiedrības finanšu pārskati 2010 2009 
 Neto ienākumi Neto ienākumi 

5% EUR vērtības pieaugums pret LVL 1,193 1,392 
5% EUR vērtības samazinājums pret LVL (1,193) (1,392) 
5% USD vērtības pieaugums pret LVL (211) (220) 
5% LTL vērtības samazinājums pret LVL 211 220 
5% EEK vērtības pieaugums pret LVL - (117) 
5% EEK vērtības samazinājums pret LVL - 117 

 
 2010 2009 

Konsolidētie finanšu pārskati Neto ienākumi Neto ienākumi 
5% EUR vērtības pieaugums pret LVL 1,325 1,461 
5% EUR vērtības samazinājums pret LVL (1,325) (1,461) 
5% USD vērtības pieaugums pret LVL (220) (307) 
5% LTL vērtības samazinājums pret LVL 220 307 
5% EEK vērtības pieaugums pret LVL - (160) 
5% EEK vērtības samazinājums pret LVL - 160 

 
Turpmākajā tabulā ir sniegta Sabiedrības un Koncerna aktīvu un saistību analīze 2010. un 2009 gada 31. decembrī 
sadalījumā pa valūtām: 
 
Mātes sabiedrības aktīvu un saistību sadalījums pēc valūtās struktūras 2010. gada 31. decembrī 
 
Aktīvi LVL’000 EUR’000 USD’000 LTL’000 

Citas 
valūtas Kopā 

Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības - 34 - - - 34 
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar 
fiksētu ienākumu 3,824 23,930 - - - 27,754 
Termiņnoguldījumi kredītiestādēs 5,365 8,594 - 4,032 - 17,991 
Kredīti un debitoru parādi 3,989 33 - 1,086 - 5,108 
Nauda un tās ekvivalenti 203 1,029 50 1,153 - 2,435 
Kopā aktīvi 13,381 33,620 50 6,271 - 53,322 
       
Saistības       
Nenopelnīto prēmiju un neparedzēto risku 
tehniskās rezerves  5,604 3,802 183 5,055 - 14,644 
Atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību 
tehniskās rezerves 5,660 5,638 66 3,856 1,480 16,700 
Saistības 1,685 328  - 1,588  - 3,601 
Kopā saistības 12,949 9,768 249 10,499 1,480 34,945 
       
Atvērtā valūtas pozīcija 432 23,852 (199) (4,228) 1,480 18,377 
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Mātes sabiedrības aktīvu un saistību sadalījums pēc valūtās struktūras 2009. gada 31. decembrī 
 
Aktīvi LVL’000 EUR’000 USD’000 EEK’000 LTL’000 

Citas 
valūtas Kopā 

Ieguldījumu fondu ieguldījumu 
apliecības - 187 - - - - 187 
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri 
ar fiksētu ienākumu 5,289 21,134 - - 1,081 - 27,504 
Termiņnoguldījumi kredītiestādēs 6,685 8,117 - 300 4,605 - 19,707 
Kredīti un debitoru parādi 3,352 878 - 806 1,005 - 6,041 
Nauda un tās ekvivalenti 653 2,857 24 11 220 2 3,767 
Kopā aktīvi 15,979 33,173 24 1,117 6,911 2 57,206 
        
Saistības        
Nenopelnīto prēmiju un neparedzēto 
risku tehniskās rezerves  9,127 2,135 246 2,623 5,670  - 19,801 
Atlikto apdrošināšanas atlīdzību 
prasību tehniskās rezerves  6,870 2,887 103 838 5,221 1,449 17,368 
Saistības 3,516 318  - - 423  - 4,257 
Kopā saistības 19,513 5,340 349 3,461 11,314 1,449 41,426 
        
Atvērtā valūtas pozīcija (3,534) 27,833 (325) (2,344) (4,403) (1,447) 15,780 
 
Koncerna aktīvu un saistību sadalījums pēc valūtās struktūras 2010. gada 31. decembrī 
 
Aktīvi LVL’000 EUR’000 USD’000 LTL’000 

Citas 
valūtas Kopā 

Ieguldījumu fondu ieguldījumu 
apliecības - 34 - - - 34 
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri 
ar fiksētu ienākumu 3,824 25,293 - - - 29,117 
Termiņnoguldījumi kredītiestādēs 5,861 9,855 - 4,032 - 19,748 
Kredīti un debitoru parādi 3,630 33 - 1,130 - 4,793 
Nauda un tās ekvivalenti 624 1,055 50 1,236 - 2,965 
Kopā aktīvi 13,939 36,270 50 6,398 - 56,657 
       
Saistības       
Nenopelnīto prēmiju un neparedzēto 
risku tehniskās rezerves  5,604 3,802 183 5,056 - 14,645 
Atlikto apdrošināšanas atlīdzību 
prasību tehniskās rezerves  5,769 5,638 66 4,154 1,480 17,107 
Saistības 1,766 328 - 1,588 - 3,682 
Kopā saistības 13,139 9,768 249 10,798 1,480 35,434 
       
Atvērtā valūtas pozīcija 800 26,502 (199) (4,400) (1,480) 21,223 
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Koncerna aktīvu un saistību sadalījums pēc valūtās struktūras 2009. gada 31. decembrī 
 
Aktīvi LVL’000 EUR’000 USD’000 EEK’000 LTL’000 

Citas 
valūtas Kopā 

Ieguldījumu fondu ieguldījumu 
apliecības - 187 - - - - 187 
Parāda vērtspapīri un citi 
vērtspapīri ar fiksētu ienākumu 5,289 22,512 - - 1,081 - 28,882 
Termiņnoguldījumi kredītiestādēs 9,656 8,117 - 300 4,907 - 22,980 
Kredīti un debitoru parādi 3,789 878 - 806 1,417 - 6,890 
Nauda un tās ekvivalenti 726 2,857 24 11 362 2 3,982 
Kopā aktīvi 19,460 34,551 24 1,117 7,767 2 62,921 
        
Saistības        
Nenopelnīto prēmiju un 
neparedzēto risku tehniskās 
rezerves 9,736 2,135 246 2,632 7,029 - 21,778 
Atlikto apdrošināšanas atlīdzību 
prasību tehniskās rezerves 7,278 2,887 103 838 5,983 1,449 18,538 
Saistības 2,412 318 - 846 895 - 4,471 
Kopā saistības 19,426 5,340 349 4,316 13,907 1,449 44,787 
        
Atvērtā valūtas pozīcija 34 29,211 (325) (3,199) (6,140) (1,447) 18,134 
 
Cenas risks 

Cenas risks ir risks, ka tirgus cenu izmaiņu rezultātā finanšu instrumenta vērtība var mainīties. Šādas izmaiņas var radīt 
gan tādi faktori, kas attiecas vienīgi uz attiecīgo instrumentu, gan faktori, kuri ietekmē visus tirgū apgrozītos finanšu 
instrumentus. Cenas risks rodas, kad Sabiedrība un Koncerns pieņem finanšu instrumentu garo vai īso pozīciju.  
Sabiedrības un Koncerna pārskata gada neto ienākumu jūtīgums pret izmaiņām vērtspapīru cenās, pamatojoties uz 2010. 
un 2009. gada 31. decembrī esošajām pozīcijām, un vienkāršots scenārijs 5% izmaiņām vērtspapīru cenās ir šāds: 

Mātes sabiedrība 2010 2009 
 LVL’000 LVL’000 
 Neto ienākumi Neto ienākumi 

5% pieaugums vērtspapīru cenās  30 87 
5% samazinājums vērtspapīru cenās (30) (87) 

 
Koncerns 2010 2009 

 LVL’000 LVL’000 
 Neto ienākumi Neto ienākumi 

5% pieaugums vērtspapīru cenās  30 87 
5% samazinājums vērtspapīru cenās (30) (87) 

 

Tehnisko rezervju seguma ar ieguldījumiem jūtīguma analīze  
Konsolidētie finanšu pārskati 31.12.2010  

pēc izmaiņām 
31.12.2010 

uzskaites vērtība 
15% vērtības samazinājums valdību vērtspapīriem 24,268 28,550 
50% vērtības samazinājums citiem fiksēto procentu 
vērtspapīriem 284 567 
10% vērtības samazinājums termiņnoguldījumiem 
kredītiestādēs                     17,773 19,748 
KOPĀ                    42,324                           48,865 
Tehnisko rezervju segumam nepieciešamā summa 29,931 29,931 
20% no nenopelnīto prēmiju rezervēm, ko iespējams segt 
ar debitoru parādiem 2,929 2,929 
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Kredītrisks 

Kredītrisks ir risks, kas rodas gadījumā, kad līgumslēdzēji nepilda savas līgumā noteiktās saistības vai notiek izmaiņas 
viņu kredītreitingā. Kredītrisks ir saistīts ar finanšu ieguldījumu pārvaldi un tiešās apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
debitoru parādiem. Kredītriska maksimālo apjomu veido pārskatā par finanšu stāvokli uzrādīto aktīvu uzskaites vērtība. 
Sabiedrībai un Koncernam rodas kredītrisks galvenokārt saistībā ar parāda vērtspapīru iegādi.  

(i) Finanšu ieguldījumu pārvalde 

Sabiedrība pārvalda kredītrisku, ieguldot pārsvarā augsta reitinga tirgos un ieguldījumos. 

Mātes sabiedrības ieguldījumi pēc reitinga 2010. gada 31. decembrī 

Valsts Reitings 
(Moody’s vai Standard 

and Poor’s*) 

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 

  LVL’000 LVL’000 
Dānija AAA - 3,099 
Ungārija BBB- 384 1,136 
Bulgārija BBB - 896 
Lietuva BBB - 10,334 
Rumānija BB - 1,347 
Latvija  BB - 10,375 
Citi Nav reitinga 217 - 
KOPĀ  601 27,187 

Mātes sabiedrības ieguldījumi pēc reitinga 2009. gada 31. decembrī 

Valsts Reitings 
(Moody’s vai Standard 

and Poor’s*) 

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 

  LVL’000 LVL’000 
Dānija AAA - 2,407 
Slovēnija AA - 354 
Ungārija BBB- 378 1,086 
Bulgārija BBB - 883 
Polija A- - 212 
Lietuva BBB 715 9,198 
Lietuva BB 168 - 
Rumānija BB+ - 1,280 
Latvija Baa3 447 - 
Latvija  BB - 10,531 
Citi Nav reitinga 32 - 
KOPĀ  1,740 25,951 
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Koncerna ieguldījumi pēc reitinga 2010. gada 31. decembrī  

Valsts Reitings 
(Moody’s vai Standard 

and Poor’s*) 

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 

  LVL’000 LVL’000 
Dānija AAA - 3,099 
Ungārija BBB- 384 1,136 
Bulgārija BBB - 896 
Lietuva BBB - 11,697 
Rumānija BB - 1,347 
Latvija  BB - 10,375 
Citi Nav reitinga 217 - 
KOPĀ  601 28,550 

Koncerna ieguldījumi pēc reitinga 2009. gada 31. decembrī  

Valsts Reitings 
(Moody’s vai Standard 

and Poor’s*) 

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 

  LVL’000 LVL’000 
Dānija AAA - 2,407 
Slovēnija AA - 354 
Ungārija BBB- 378 1,086 
Bulgārija BBB - 883 
Polija A- - 212 
Lietuva BBB 715 10,576 
Lietuva BB 168 - 
Rumānija BB+ - 1,280 
Latvija Baa3 477 - 
Latvija  BB - 10,531 
Citi Nav reitinga 32 -  
KOPĀ  1,740 27,329 

 (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 
uzrādīti apdrošināšanas metodoloģijā. 
Mātes sabiedrības finanšu pārskati 2010 

 
Bruto 

debitoru 
parādi  Uzkrājumi 

Neto 
debitoru 

parādi 
 LVL’000 % LVL’000 LVL’000 

Debitoru parādi, kuru nomaksas termiņš ir nokavēts     
Kavējums pārsniedz trīs mēnešus  398 7 398 - 
Kavējums nav ilgāks par trim mēnešiem 536 11 375 161 

Debitoru parādi, kas vēl nav kavēti 4,069 82 - 4,069 
Kopā debitori no tiešās apdrošināšanas operācijām – 
apdrošinājuma ņēmēji 5,003 100 773 4,230 
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Mātes sabiedrības finanšu pārskati 2009 

 
Bruto 

debitoru 
parādi  Uzkrājumi 

Neto 
debitoru 

parādi 
 LVL’000 % LVL’000 LVL’000 

Debitori, kuru parāda nomaksas termiņš ir nokavēts     
Kavējums pārsniedz trīs mēnešus  547 9 530 17 
Kavējums nav ilgāks par trim mēnešiem 458 8 428 30 

Debitoru parādi, kas vēl nav kavēti 5,065 83 - 5,065 
Kopā debitori no tiešās apdrošināšanas operācijām – 
apdrošinājuma ņēmēji 6,070 100 958 5,112 

  
 2010 

Konsolidētie finanšu pārskati 
Bruto 

debitoru 
parādi  Uzkrājumi 

Neto 
debitoru 

parādi 
 LVL’000 % LVL’000 LVL’000 

Debitori, kuru parāda nomaksas termiņš ir nokavēts     
Kavējums pārsniedz trīs mēnešus  398 7 398 - 
Kavējums nav ilgāks par trim mēnešiem 536 11 375 161 

Debitoru parādi, kas vēl nav kavēti 4,069 82 - 4,069 
Kopā debitori no tiešās apdrošināšanas operācijām – 
apdrošinājuma ņēmēji 5,003 100 773 4,230 
 
 2009 

Konsolidētie finanšu pārskati 
Bruto 

debitoru 
parādi  Uzkrājumi 

Neto 
debitoru 

parādi 
 LVL’000 % LVL’000 LVL’000 

Debitori, kuru parāda nomaksas termiņš ir nokavēts     
Kavējums pārsniedz trīs mēnešus  826 12 530 296 
Kavējums nav ilgāks par trim mēnešiem 550 8 428 122 

Debitoru parādi, kas vēl nav kavēti 5,506 80 - 5,506 
Kopā debitori no tiešās apdrošināšanas operācijām – 
apdrošinājuma ņēmēji 6,882 100 958 5,924 

(iii) Pārapdrošināšana 

Pārapdrošināšanas kredītrisku iestāšanās novēršanai Sabiedrībā un Koncernā ir apstiprināta pārapdrošināšanas 
programma, kas nosaka pārapdrošināšanas principus un kritērijus pārapdrošinātāju izvēlei. Sabiedrības vadība ne retāk kā 
reizi gadā pārskata pārapdrošināšanas programmu, nosakot nepieciešamās izmaiņas. Sabiedrība un Koncerns sadarbojas 
ar vadošajām sabiedrībām, ieskaitot Swiss Re, Lloyd’s, AXA, un ar tās mātes sabiedrību Gjensidige Norway. 
Pārapdrošinātāju daļa parakstītajās prēmijās, izmaksātajās atlīdzību prasībās, tehniskajās rezervēs un debitoru parādos pēc 
reitinga 2010. gada 31. decembrī Mātes sabiedrībai ir šāda: 

Reitings 

Pārapdrošinātāja 
daļa atlīdzībās 

Pārapdrošinātāja 
daļa parakstītajās 

prēmijās 

Pārapdrošinātāja 
daļa atlikto 

atlīdzību prasību 
rezervēs 

Pārapdrošinātāja 
daļa nenopelnīto 
prēmiju rezervē 

Debitoru 
parādi 

 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 
AAA - - 101 - - 
AA 1 81 243 51 1 
A 54 951 717 131 45 
BBB - - 6 - - 
BB - - 51 - - 
B - - 58 - - 
nav reitinga 65 34 73 - 62 
KOPĀ 120 1,066 1,249 182 108 
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Pārapdrošinātāju daļa parakstītajās prēmijās, izmaksātajās atlīdzību prasībās, tehniskajās rezervēs un debitoru parādos pēc 
reitinga 2009. gada 31. decembrī Mātes sabiedrībai ir šāda: 
Reitings Pārapdroši-

nātāja daļa 
atlīdzībās 

Pārapdrošinātāja 
daļa parakstītajās 

prēmijās 

Pārapdrošinātāja daļa 
atlikto atlīdzību 

prasību rezervēs 

Pārapdrošinātāja 
daļa nenopelnīto 
prēmiju rezervē 

Debitoru 
parādi 

 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 
AAA 9 25 140 32 - 
AA 37 145 689 132 36 
A 96 1,248 365 296 61 
BBB - - 71 - - 
nav reitinga 57 - 135 23 48 
KOPĀ 199 1,418 1,400 483 145 
 
Pārapdrošinātāju daļa parakstītajās prēmijās, izmaksātajās atlīdzību prasībās, tehniskajās rezervēs un debitoru parādos pēc 
reitinga 2010. gada 31. decembrī Koncernam ir šāda: 
 
Reitings Pārapdroši-

nātāja daļa 
atlīdzībās 

Pārapdrošinātāja 
daļa parakstītajās 

prēmijās 

Pārapdrošinātāja daļa 
atlikto atlīdzību 

prasību rezervēs 

Pārapdrošinātāja 
daļa nenopelnīto 
prēmiju rezervē 

Debitoru 
parādi 

 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 
AAA - - 101 - - 
AA 1 81 243 51 1 
A 54 951 717 131 45 
BBB - - 6 - - 
BB - - 51 - - 
B - - 58 - - 
nav reitinga 65 34 73 - 62 
KOPĀ 120 1,066 1,249 182 108 
 
Pārapdrošinātāju daļa parakstītajās prēmijās, izmaksātajās atlīdzību prasībās, tehniskajās rezervēs un debitoru parādos pēc 
reitinga 2009. gada 31. decembrī Koncernam ir šāda: 
 
Reitings Pārapdroši-

nātāja daļa 
atlīdzībās 

Pārapdrošinātāja 
daļa parakstītajās 

prēmijās 

Pārapdrošinātāja daļa 
atlikto atlīdzību 

prasību rezervēs 

Pārapdrošinātāja 
daļa nenopelnīto 
prēmiju rezervē 

Debitoru 
parādi 

 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 
AAA 9 52 140 32 - 
AA 102 174 689 132 36 
A 106 1,311 365 296 61 
BBB - - 71 - - 
nav reitinga  78 16 135 23 48 
KOPĀ 295 1,553 1,400 483 145 

Likviditātes risks  
Likviditātes risks ir risks, ka Sabiedrībai un Koncernam būs sarežģījumi finansējuma piesaistē, lai tā izpildītu savas 
saistības. Likviditātes risks pastāv, kad aktīvu un saistību dzēšanas termiņi nesakrīt. Aktīvu un saistību procentu likmju 
un termiņu sakritība un/vai kontrolēta nesakritība ir būtiska finanšu institūciju pārvaldes sastāvdaļa. Pilnīga termiņu 
sakritība finanšu institūcijās ir reti sastopama, tā kā veicamie darījumi bieži ir dažādi un ar nenoteiktiem termiņiem. 
Nesakritīga pozīcija nodrošina potenciālu rentabilitāti, taču tā var arī paaugstināt zaudējumu risku. 
Likviditātes vadības mērķis ir nodrošināt, ka Sabiedrība spēju savlaicīgi pildīt savas saistības, darboties saskaņā ar 
„Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu” un noteikumiem un pienācīgi reaģēt uz izmaiņām 
uzņēmējdarbības vidē. 

Sabiedrības mērķis ir gūt peļņu, ieguldot dažādos augstas kvalitātes likvīdos vērtspapīros. Ieguldījumu portfeļa iezīmes 
tiek regulāri analizētas. Sabiedrības ieguldījumi ir veikti dažādās nozarēs, un ieguldījumu koncentrāciju vienā sabiedrībā 
vai nozarē ierobežo augstākās vadības ieviestie parametri un likumdošanas prasības. 
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Turpmāk sniegtā tabula uzrāda Sabiedrības un Koncerna aktīvu un saistību sadalījumu pēc to termiņstruktūras 2010. un 
2009. gada 31. decembrī, balstoties uz termiņu, kas atlicis kopš pārskata perioda beigu datuma līdz dzēšanas termiņam: 

Mātes sabiedrības aktīvu un saistību sadalījums pa dzēšanas termiņiem finanšu pārskatos 2010. gada 31. decembrī  
 Līdz 6 

mēnešiem 
6-12 

mēneši 
  Ilgāk par 

5 gadiem 
Bezter-

miņa 
 

1-2 gadi 2-5 gadi Kopā 
 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 
Aktīvi        
Ieguldījumu fondu ieguldījumu 
apliecības  -  -  -  - -  34 34 
Parāda vērtspapīri un citi 
vērtspapīri ar fiksētu ienākumu 36 3,649 4,170 13,760 6,139  - 27,754 
Termiņnoguldījumi 
kredītiestādēs 14,826 551 1,070 1,544 -   - 17,991 
Kredīti un debitoru parādi 5,108  -  -  - -   - 5,108 
Nauda un tās ekvivalenti 2,435 - - - - - 2,435 
Kopā aktīvi 22,405 4,200 5,240 15,304 6,139 34 53,222 
        
Saistības        
Nenopelnīto prēmiju un 
neparedzēto risku tehniskās 
rezerves 10,837 3,807 - - - - 14,644 
Atlikto apdrošināšanas atlīdzību 
prasību tehniskās rezerves 6,179 5,177 3,841 1,503 - - 16,700 
Kreditori 3,601  - -   -  -  - 3,601 
Kopā saistības 20,617 8,984 3,841 1,503 - - 34,945 
        
Atvērtā pozīcija  1,788 (4,784) 1,399 13,801 6,139 34 18,377 
 
Mātes sabiedrības aktīvu un saistību sadalījums pa dzēšanas termiņiem finanšu pārskatos 2009. gada 31. decembrī 

 
Līdz 6 

mēnešiem 
6-12 

mēneši 

  Ilgāk 
par 5 

gadiem 
Bezter-

miņa 

 

1-2 gadi 2-5 gadi Kopā 
 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 
Aktīvi        
Ieguldījumu fondu ieguldījumu 
apliecības  -  -  -  - -  187 187 
Parāda vērtspapīri un citi 
vērtspapīri ar fiksētu ienākumu 3,328 1,230 2,446 16,068 4,432  - 27,504 
Termiņnoguldījumi kredītiestādēs 17,464 2,200  - 43 -   - 19,707 
Kredīti un debitoru parādi 6,041  -  -  - -   - 6,041 
Nauda un tās ekvivalenti 3,767 - - - - - 3,767 
Kopā aktīvi 30,600 3,430 2,446 16,111 4,432 187 57,206 
        
Saistības        
Nenopelnīto prēmiju un 
neparedzēto risku tehniskās 
rezerves 13,267 6,534  -  -  -  - 19,801 
Atlikto apdrošināšanas atlīdzību 
prasību tehniskās rezerves 6,427 4,689 4,689 1,563  -  - 17,368 
Kreditori 4,257  - -   -  -  - 4,257 
Kopā saistības 23,951 11,223 4,689 1,563 - - 41,426 
        
Atvērtā pozīcija  6,649 (7,793) (2,243) 14,548 4,432 187 15,780 
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Koncerna aktīvu un saistību sadalījums pa dzēšanas termiņiem finanšu pārskatos 2010. gada 31. decembrī 
 
 Līdz 6 

mēnešiem 
6-12 

mēneši 
  Ilgāk par 

5 gadiem 
Bezter-

miņa 
 

1-2 gadi 2-5 gadi Kopā 
 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 
Aktīvi        
Ieguldījumu fondu ieguldījumu 
apliecības - - - - - 34 34 
Parāda vērtspapīri un citi 
vērtspapīri ar fiksētu ienākumu 1,399 3,649 4,170 13,760 6,139 - 29,117 
Termiņnoguldījumi 
kredītiestādēs 16,583 551 1,070 1,544 - - 19,748 
Kredīti un debitoru parādi 4,793 - - - - - 4,793 
Nauda un tās ekvivalenti 2,965 - - - - - 2,965 
Kopā aktīvi 25,740 4,200 5,240 15,604 6,139 34 56,657 
        
Saistības        
Nenopelnīto prēmiju un 
neparedzēto risku tehniskās 
rezerves 10,838 3,807 - - - - 14,645 
Atlikto apdrošināšanas atlīdzību 
prasību tehniskās rezerves 6,330 5,303 3,935 1,539 - - 17,107 
Kreditori 3,682 - - - - - 3,682 
Kopā saistības 20,850 9,110 3,935 1,539 - - 35,434 
        
Atvērtā pozīcija  4,890 (4,910) 1,305 13,765 6,139 34 21,223 
 
Koncerna aktīvu un saistību sadalījums pa dzēšanas termiņiem finanšu pārskatos 2009. gada 31. decembrī 
  
 Līdz 6 

mēnešiem 
6-12 

mēneši 
  Ilgāk par 

5 gadiem 
Bezter-

miņa 
 

1-2 gadi 2-5 gadi Kopā 
 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 
Aktīvi        
Ieguldījumu fondu ieguldījumu 
apliecības - - - - - 187 187 
Parāda vērtspapīri un citi 
vērtspapīri ar fiksētu ienākumu 4,706 1,230 2,446 16,068 4,432 - 28,882 
Termiņnoguldījumi 
kredītiestādēs 20,737 2,200 - 43 - - 22,980 
Kredīti un debitoru parādi 6,890 - - - - - 6,890 
Nauda un tās ekvivalenti 3,982 - - - - - 3,982 
Kopā aktīvi 36,315 3,430 2,446 16,111 4,432 187 62,921 
        
Saistības        
Nenopelnīto prēmiju un 
neparedzēto risku tehniskās 
rezerves 14,592 7,186 - - - - 21,778 
Atlikto apdrošināšanas atlīdzību 
prasību tehniskās rezerves 6,860 5,005 5,005 1,668 - - 18,538 
Kreditori 4,471 - - - - - 4,471 
Kopā saistības 25,923 12,191 5,005 1,668 - - 44,787 
        
Atvērtā pozīcija 10,392 (8,761) (2,559) 14,443 4,432 187 18,134 
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Operacionālo risku vadība 

Operacionālais risks rodas procesu nepilnību vai kļūdu dēļ, kuras var būt radušās darbinieku kļūdu rezultātā vai ārējo 
faktoru ietekmē. Šo risku iestāšanās novēršana tiek sekmīgi organizēta ar iekšējās kontroles sistēmu, iekšējo procesu un 
kārtību ieviešanu, pilnvaru deleģējumiem un to izpildes uzraudzību.  
 
Sabiedrībā un Koncernā ir ieviests ikgadējs iekšējās kontroles sistēmas novērtēšanas process, kura ietvaros nodaļu 
vadītāji veic riska novērtējumu, identificējot attiecīgajā jomā pastāvošos riskus, novērtējot to ietekmi un kopā ar 
Sabiedrības augstāko vadību nosakot pasākumus un aktivitātes šo risku ierobežošanai. Riska ierobežošanas pasākumi un 
aktivitātes tiek regulāri novērtēti. 
 

Pārvalde  

Sabiedrība un Koncerns izveido tehniskās rezerves pietiekamā apmērā, lai varētu pilnībā izpildīt savas saistības atbilstoši 
apdrošināšanai un pieņemtajai pārapdrošināšanai un varētu nodrošināt finansiālās darbības stabilitāti. Apdrošināšanas 
sabiedrība veic tehnisko rezervju aprēķinus katram apdrošināšanas līgumam vai līgumu grupai atsevišķi. Veidojot aktīvu 
struktūru tehnisko rezervju segumam, Sabiedrība ievēro šādus noteikumus: 
- ne vairāk kā 10 procentus no tehniskajām rezervēm attiecina uz vienu nekustamo īpašumu, zemesgabalu un ēkām vai 

zemesgabaliem un ēkām, kurus to atrašanās dēļ var uzskatīt par vienu ieguldījumu, un ne vairāk kā 25 procentus no 
tehniskajām rezervēm attiecina uz ēkām un zemesgabaliem kopā; 

-  ne vairāk kā piecus procentus no tehniskajām rezervēm attiecina uz kapitāla vērtspapīriem un parāda vērtspapīriem 
(izņemot hipotekārās ķīlu zīmes), ko emitējis viens emitents, izņemot Latvijas Republikas, citas dalībvalsts vai OECD 
dalībvalsts parāda vērtspapīrus, kurus emitējusi valsts vai pašvaldība; 

-  ne vairāk kā 10 procentus no tehniskajām rezervēm attiecina uz hipotekārajām ķīlu zīmēm, kas emitētas atbilstoši 
Hipotekāro ķīlu zīmju likumam vai dalībvalsts normatīvajiem aktiem un ko emitējis viens emitents, un ne vairāk kā 
25 procentus no tehniskajām rezervēm hipotekārajās ķīlu zīmēs kopā; 

-  ne vairāk kā piecus procentus no tehniskajām rezervēm attiecina uz viena Latvijas Republikā, citā dalībvalstī vai 
OECD dalībvalstī reģistrēta ieguldījumu fonda ieguldījumu apliecībām; 

-  ne vairāk kā 25 procentus no tehniskajām rezervēm attiecina uz noguldījumiem vienā kredītiestādē; 
-  ne vairāk kā 10 procentus no tehniskajām rezervēm attiecina uz vienu ar hipotēku nodrošinātu aizdevumu un ne vairāk 

kā 25 procentus uz aizdevumiem kopumā, kas nodrošināti ar hipotēku; 
-  ne vairāk kā 20 procentus no nenopelnīto prēmiju tehniskajām rezervēm attiecina uz apdrošinājuma ņēmēju debitoru 

parādiem no tiešās apdrošināšanas operācijām; 
-  ne vairāk kā 15 procentus kopā no tehniskajām rezervēm attiecina uz aktīviem personās, kas saistītas ar apdrošinātāju. 
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(5) BRUTO PARAKSTĪTĀS PRĒMIJAS 
 
Mātes sabiedrības finanšu pārskati 2010  2009 
 Bruto  Pārapdro-

šinātāja daļa 
 Bruto  Pārapdro-

šinātāja daļa 
 LVL’000  LVL’000  LVL’000  LVL’000 
Sauszemes transporta apdrošināšana 7,617  -  10,911  -  
Sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās 
atbildības obligātā apdrošināšana Latvijā 3,560  (380) 

 
10,682   (428) 

Īpašuma apdrošināšana 5,780  (369)  5,505   (277) 
Sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās 
atbildības obligātā apdrošināšana Lietuvā un Igaunijā 11,190  (34) 

 
10,724   (145) 

Nelaimes gadījumu apdrošināšana 416  (17)  372   (15) 
Veselības apdrošināšana 3,307  -  3,607   - 
Gaisa kuģu apdrošināšana 84  (98)  128   (109) 
Kuģu apdrošināšana 72  (7)  78   (13) 
Kravu apdrošināšana 96  (11)   90   (17) 
Gaisa kuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības 
apdrošināšana 31  (50) 

 
 86   (76) 

Kuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības 
apdrošināšana 11  - 

 
9   -  

Vispārējā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana 1,717  (93)  1,655   (329) 
Galvojumu apdrošināšana 616  -  504   -  
Dažādu finansiālo zaudējumu apdrošināšana 287  -  489   -  
Palīdzības apdrošināšana  424  (2)  508   (3) 
Dzelzceļa transporta apdrošināšana 14  (5)  13   (6) 
 35,222  (1,066)  45,361   (1,418) 
 
Sabiedrība veic obligātos atskaitījumus, atbilstoši likumam “Par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās 
atbildības obligāto apdrošināšanu” un ar to saistītajiem Ministru kabineta noteikumiem. Bruto parakstītās prēmijas 
sauszemes transporta līdzekļu apdrošināšanā un bruto parakstītajās prēmijās tiek samazinātas par obligātiem 
atskaitījumiem 124 tūkstošu LVL apmērā (2009: 287 tūkstoši LVL). 
 
 2010  2009 
Konsolidētie finanšu pārskati Bruto  Pārapdro-

šinātāja daļa 
 Bruto  Pārapdro-

šinātāja daļa 
 LVL’000  LVL’000  LVL’000  LVL’000 
Sauszemes transporta apdrošināšana 7,364  -  10,918  - 
Sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku 
civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana 
Latvijā 3,543  (380) 

 

10,678  (464) 
Īpašuma apdrošināšana 5,770  (369)  5,682  (282) 
Sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku 
civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana 
Lietuvā un Igaunijā 11,159  (34) 

 

12,057  (234) 
Nelaimes gadījumu apdrošināšana 416  (17)  413  (15) 
Veselības apdrošināšana 3,307  -  3,607  - 
Gaisa kuģu apdrošināšana 84  (98)  128  (109) 
Kuģu apdrošināšana 72  (7)  78  (13) 
Kravu apdrošināšana 96  (11)  102  (17) 
Gaisa kuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības 
apdrošināšana 31  (50) 

 
86  (76) 

Kuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības 
apdrošināšana 11  - 

 
9  - 

Vispārējā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana 1,717  (93)  2,192  (334) 
Galvojumu apdrošināšana 616  -  633  - 
Dažādu finansiālo zaudējumu apdrošināšana 287  -  489  - 
Palīdzības apdrošināšana  424  (2)  565  (3) 
Dzelzceļa transporta apdrošināšana 14  (5)  13  (6) 
 34,911  (1,066)  47,650  (1,553) 
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(5) BRUTO PARAKSTĪTĀS PRĒMIJAS (Turpinājums) 
 
Bruto parakstītās prēmijas pa valstīm: Mātes sabiedrības finanšu 

pārskati 
Konsolidētie finanšu pārskati 

 
 2010 

LVL’000 
2009 

LVL’000 
2010 

LVL’000 
2009 

LVL’000 
Latvija 16,929 27,923  16,774 28,623 
Igaunija 4,777 5,423  4,777 5,423 
Lietuva 13,516 11,982  13,360 13,571 
Polija - 33  - 33 
 35,222 45,361 34,911 47,650 
 
Bruto parakstītās prēmijas pa valūtām: Mātes sabiedrības finanšu 

pārskati 
Konsolidētie finanšu pārskati 

 
 2010 

LVL’000 
2009 

LVL’000 
2010 

LVL’000 
2009 

LVL’000 
LVL 14,324 18,185 14,139 18,203 
EUR 2,928 8,928 2,928 8,935 
LTL 12,855 12,338 12,729 14,602 
EEK 5,042 4,889 5,042 4,889 
Cita 73 1,021 73 1,021 
 35,222 45,361 34,911 47,650 
 
(6) NOPELNĪTĀS PRĒMIJAS 

 
Mātes sabiedrības finanšu pārskati  2010   2009  
Nopelnītās prēmijas Bruto Pārapdro-

šinātāja 
daļa 

Neto 
summa 

Bruto Pārapdro-
šinātāja 

daļa 

Neto 
summa 

 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 
Sauszemes transporta apdrošināšana 9,065 - 9,065 14,053 (34) 14,019 
Sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku 
civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana 
Latvijā 5,502 (380) 5,122 12,012 (428) 11,584 
Īpašuma apdrošināšana 5,716 (322) 5,394 5,811 (267) 5,544 
Sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku 
civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana 
Lietuvā un Igaunijā 11,767 (34) 11,733 12,107 (156) 11,951 
Veselības apdrošināšana 4,031 - 4,031 2,923 - 2,923 
Citi apdrošināšanas veidi 4,268 (631) 3,637 3,963 (579) 3,384 
Kopā 40,349 (1,367) 38,982 50,869 (1 464) 49,405 
 
Konsolidētie finanšu pārskati  2010   2009  
Nopelnītās prēmijas Bruto Pārapdro-

šinātāja 
daļa 

Neto 
summa 

Bruto Pārapdro-
šinātāja 

daļa 

Neto 
summa 

 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 
Sauszemes transporta apdrošināšana 9,464 - 9,464 14,669 (131) 14,538 
Sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku 
civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana 
Latvijā 5,868 (380) 5,488 12,015 (463) 11,552 
Īpašuma apdrošināšana 5,797 (322) 5,475 6,387 (279) 6,108 
Sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku 
civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana 
Lietuvā un Igaunijā 12,434 (34) 12,400 14,326 (239) 14,087 
Veselības apdrosināšana 4,031 - 4,031 3,607 - 3,607 
Citi apdrošināšanas veidi 4,268 (631) 3,637 3,941 (591) 3,350 
Kopā 41,875 (1,367) 40,495 54,945 (1,703) 53,242 
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(7) NENOPELNĪTO PRĒMIJU UN NEPAREDZĒTO RISKU TEHNISKĀS REZERVES 
Mātes sabiedrības finanšu pārskati Bruto  Pārapdro-

šinātāja daļa 
 Neto 

 LVL’000  LVL’000  LVL’000 
      
2008. gada 31. decembrī 19,508  (480)  19,028 
Parakstītās prēmijas 45,361  (1,418)  43,943 
Nopelnītās prēmijas (50,869)  1,464  (49,405) 
Pārņemtas rezerves reorganizācijas rezultātā 
(45. piezīme) 5,801  (49)  5,752 
      
2009. gada 31. decembrī 19,801  (483)  19,318 
Parakstītās prēmijas 35,222  (1,066)  34,156 
Nopelnītās prēmijas (40,349)  1,367  (38,982) 
Valūtu svārstības (30)  -  (30) 
      
2010. gada 31. decembrī 14,644  (182)  14,462 
 
 
 2010 2009 
Mātes sabiedrības finanšu pārskati Bruto Neto Bruto Neto 
 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 
     
Nenopelnīto prēmiju tehniskā rezerve 14,644 14,462 19,201 18,718 
Neparedzēto risku tehniskā rezerve - - 600 600 
Kopā 14,644 14,462 19,801 19,318 
 
 
Konsolidētie finanšu pārskati Bruto Pārapdrošinātāja 

daļa 
Neto 

 LVL’000 LVL’000 LVL’000 
    
2008. gada 31. decembrī 26,565 (633) 25,932 
Parakstītās prēmijas 47,650 (1,553) 46,097 
Nopelnītās prēmijas (54,945) 1,703 (53,242) 
Iegādes rezultātā pārņemtas rezerves (26. piezīme) 2,508 - 2,508 
    
2009. gada 31. decembrī 21,778 (483) 21,295 
Parakstītās prēmijas 34,911 (1,066) 33,845 
Nopelnītās prēmijas (41,862) 1,367 (40,495) 
Valūtu svārstības (182) - (182) 
    
2010. gada 31. decembrī 14,645 (182) 14,463 
 
 
 2010 2009 
Konsolidētie finanšu pārskati Bruto Neto Bruto Neto 
 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 
     
Nenopelnīto prēmiju tehniskā rezerve 14,645 14,463 21,178 20,695 
Neparedzēto risku tehniskā rezerve - - 600 600 
Kopā 14,645 14,463 21,778 21,295 
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(8) CITI TEHNISKIE IENĀKUMI, NETO 
 
 Mātes sabiedrības finanšu 

pārskati 
Konsolidētie finanšu pārskati 

 
 2010 2009 2010 2009 
 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 
Ienākumi no polišu pārtraukšanas 11 - 11 6 
Komisijas par citu apdrošinātāju apdrošināšanas 
produktu izplatīšanu - 103 - 103 
Uzkrājumu šaubīgo debitoru parādiem izmaiņas 
(32.piezīme) 185 - 185 - 
Citi tehniskie ienākumi 27 47 186 51 
 223 150 382 160 

 
(9) IZMAKSĀTĀS APDROŠINĀŠANAS ATLĪDZĪBAS 
 

Mātes sabiedrības finanšu pārskati 2010 2009 
Izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības Bruto Pārapdroši-

nātāja daļa 
Bruto Pārapdroši-

nātāja daļa 
 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 
Sauszemes transporta apdrošināšana (7,351) (6) (9,115) 61 
Sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās 
atbildības obligātā apdrošināšana Latvijā (4,348) - (5,765) -  
Īpašuma apdrošināšana (1,994) - (2,614) 5 
Sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās 
atbildības obligātā apdrošināšana Lietuvā un Igaunijā (7,982) 33 (8,174) 69 
Nelaimes gadījumu apdrošināšana (171) - (140) -  
Veselības apdrošināšana (3,504) - (4,105) -  
Gaisa kuģu apdrošināšana (55) 52 (1) 1 
Kuģu apdrošināšana - - (200) 59 
Kravu apdrošināšana (132) - (32) -  
Vispārējā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (292) 41 (213) 4 
Galvojumu apdrošināšana (46) - (40) -  
Palīdzības apdrošināšana (90) - (34) -  
Finansiālo zaudējumu apdrošināšana (5) - (25) -  
 (25,970) 120 (30,458) 199 

 
 

Konsolidētie finanšu pārskati 2010 2009 
Izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības Bruto Pārapdroši-

nātāja daļa 
Bruto Pārapdroši-

nātāja daļa 
 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 
Sauszemes transporta apdrošināšana (8,368) (6) (9,686) 139 
Sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās 
atbildības obligātā apdrošināšana Latvijā (4,686) - (5,792) - 
Īpašuma apdrošināšana (2,143) - (2,796) 20 
Sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās 
atbildības obligātā apdrošināšana Lietuvā un Igaunijā (8,534) 33 (9,194) 71 
Nelaimes gadījumu apdrošināšana (171) - (203) - 
Veselības apdrošināšana (3,504) - (4,105) - 
Gaisa kuģu apdrošināšana (55) 52 (1) 1 
Kuģu apdrošināšana - - (200) 59 
Kravu apdrošināšana (132) - (32) - 
Vispārējā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (292) 41 (224) 4 
Galvojumu apdrošināšana (46) - (40) - 
Palīdzības apdrošināšana (90) - (80) - 
Finansiālo zaudējumu apdrošināšana (5) - (25) - 
 (28,026) 120 (32,378) 295 
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(9) IZMAKSĀTĀS APDROŠINĀŠANAS ATLĪDZĪBAS (Turpinājums) 
 
Bruto izmaksātās atlīdzības pa valūtām: Mātes sabiedrības finanšu 

pārskati 
Konsolidētie finanšu pārskati 

 
 2010 

LVL’000 
2009 

LVL’000 
2010 

LVL’000 
2009 

LVL’000 
LVL (12,519) (16,118) (13,389) (16,371) 
EUR (3,574) (3,112) (3,598) (3,257) 
LTL (6,352) (7,090) (7,514) (8,327) 
EEK (3,187) (2,730) (3,187) (2,732) 
Citi (337) (1,408) (337) (1,691) 
 (25,970) (30,458) (28,026) (32,378) 
 
(10) ATLIKTO APDROŠINĀŠANAS ATLĪDZĪBU PRASĪBU TEHNISKĀS REZERVES 
 
Mātes sabiedrības finanšu pārskati Bruto  Pārapdrošinātāja daļa  Neto 
 LVL’000  LVL’000  LVL’000 
2008. gada 31. decembrī 11,436  (1,549)  9,887 
Pārskata periodā pieteiktās notikušās atlīdzības 29,862  351  30,213 
Bruto atlīdzību summa  (30,458)  199  (30,259) 
Pārņemtas rezerves reorganizācijas rezultātā 
(45.piezīme) 6,528  (401)  6,127 
2009. gada 31. decembrī 17,368  (1,400)  15, 968 
Pārskata periodā pieteiktās notikušās atlīdzības 25,349  26  25,375 
Bruto atlīdzību summa (25,970)  120  (25,850) 
Valūtu svārstības (47)  5  (42) 
2010. gada 31. decembrī 16,700  (1,249)  15,451 
 

 2010 2009 
 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 
 Bruto Neto Bruto Neto 

RBNS  12,229 10,980 12,217 10,817 
IBNR 4,471 4,471 5,151 5,151 

Kopā 16,700 15,451 17,368 15,968 
 
 

Konsolidētie finanšu pārskati Bruto  Pārapdrošinātāja daļa  Neto 
 LVL’000  LVL’000  LVL’000 
2008. gada 31. decembrī 17,201  (2,036)  15,165 
Pārskata periodā pieteiktās notikušās atlīdzības 32,531  341  32,872 
Bruto atlīdzību summa (32,378)  295  (32,083) 
Iegādes rezultātā pārņemtas rezerves (26.piezīme) 1,301  -  1,301 
Citas tehniskās rezerves (117)  -  (117) 
2009. gada 31. decembrī 18,538  (1,400)  17,138 
Pārskata periodā pieteiktās notikušās atlīdzības 26,609  26  26,635 
Bruto atlīdzību summa (28,026)  120  (27,906) 
Valūtu svārstības (14)  5  (9) 
2010. gada 31. decembrī 17,107  (1,249)  15,858 

 

 2010 2009 
 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 
 Bruto Neto Bruto Neto 

RBNS 12,528 11,279 13,149 11,749 
IBNR 4,579 4,579 5,389 5,389 

Kopā 17,107 15,858 18,538 17,138 
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(11) PIEKRITUŠĀS ATLĪDZĪBU PRASĪBAS 
Mātes sabiedrības finanšu pārskati 2010 2009 
Piekritušās atlīdzību prasības Bruto Pārapdroši-

nātāja daļa 
Neto 

summa 
Bruto Pārapdroši-

nātāja daļa 
Neto 

summa 
 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 
Sauszemes transporta apdrošināšana (6,702) (18) (6,720) (8,459) (5) (8,464) 
Sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku 
civiltiesiskās atbildības obligātā 
apdrošināšana Latvijā (3,483) - (3,483) (6,632) - (6,632) 
Īpašuma apdrošināšana (2,084) - (2,084) (2,274) (1) (2,275) 
Sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku 
civiltiesiskās atbildības obligātā 
apdrošināšana Lietuvā un Igaunijā  (9,333) (28) (9,361) (7,854) (421) (8,275) 
Veselības apdrošināšana (3,218) - (3,218) (4,352) - (4,352) 
Citi apdrošināšanas veidi (529) 20 (509) (291) 76 (215) 
Kopā (25,349) (26) (25,375) (29,862) (351) (30,213) 
 
Konsolidētie finanšu pārskati 2010 2009 
Piekritušās atlīdzību prasības Bruto Pārapdroši-

nātāja daļa 
Neto 

summa 
Bruto Pārapdroši-

nātāja daļa 
Neto 

summa 
 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 
Sauszemes transporta apdrošināšana (7,232) (18) (7,250) (9,001) 62 (8,939) 
Sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku 
civiltiesiskās atbildības obligātā 
apdrošināšana Latvijā (3,670) - (3,670)  (6,590) - (6,590) 
Īpašuma apdrošināšana (2,185) - (2,185)  (2,463) (18) (2,481) 
Sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku 
civiltiesiskās atbildības obligātā 
apdrošināšana Lietuvā un Igaunijā  (9,775) (28) (9,803) (9,430) (484) (9,914) 
Veselības apdrošināšana (3,218) - (3,218) (4,352) - (4,352) 
Citi apdrošināšanas veidi (529)  20 (509) (695) 99 (596) 
Kopā (26,609) (26) (26,635) (32,531) (341) (32,872) 
 
(12) GRATIFIKĀCIJAS, NETO 
Gratifikācijas atspoguļo pārskata gadā apdrošinājuma ņēmējiem atmaksātās prēmijas daļas, kuras saskaņā ar 
apdrošināšanas noteikumiem apdrošinātājs bija apņēmies izmaksāt gadījumā, ja apdrošināšanas līguma ietvaros netiek 
pieteiktas atlīdzību prasības.  
Mātes sabiedrības finanšu pārskati 
 LVL’000 
2008. gada 31. Decembrī 70 
Pārskata periodā atzītās gratifikācijas   194 
Pārskata periodā izmaksātās gratifikācijas (168) 
2009. gada 31. decembrī 96 
Pārskata periodā atzītās gratifikācijas   252 
Pārskata periodā izmaksātās gratifikācijas (308) 
2010. gada 31. decembrī 40 
Konsolidētie finanšu pārskati 
 LVL’000 
2008. gada 31. decembrī 70 
Pārskata periodā atzītās gratifikācijas   194 
Pārskata periodā izmaksātās gratifikācijas (168) 
2009. gada 31. decembrī 96 
Pārskata periodā atzītās gratifikācijas   252 
Pārskata periodā izmaksātās gratifikācijas (308) 
2010. gada 31. decembrī 40 
Saskaņā ar līgumiem maksājamās gratifikācijas, kuras vēl nav izmaksātas, tiek uzrādītas pie uzkrātajiem izdevumiem un 
atliktajiem ienākumiem (skatīt 43. piezīmi).  
(13) KLIENTU PIESAISTĪŠANAS IZDEVUMI 
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 Mātes sabiedrības finanšu 
pārskati 

Konsolidētie finanšu pārskati 

 2010 2009 2010 2009 
 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 
Starpniekiem izmaksātā komisijas nauda 7,063 7,922 7,053 8,543 
Reklāmas izdevumi 79 218 79 233 
Polišu drukāšanas izdevumi 56 66 56 80 
Konkursi - 1 - 1 
 7,198 8,207 7,188 8,857 

 

Klientu piesaistīšanas izdevumu sadalījums 
starp apdrošināšanas veidiem 

Mātes sabiedrības finanšu 
pārskati 

Konsolidētie finanšu pārskati 

 2010 2009 2010 2009 
 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 
Sauszemes transporta apdrošināšana 1,467 1,983 1,457 2,113 
Sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku 
civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana 
Latvijā 425 1,513 425 1,515 
Īpašuma apdrošināšana 1,635 1,412 1,635 1,467 
Sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku 
civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana 
Lietuvā un Igaunijā  2,272 2,272 2,606 2,584 
Veselības apdrošināšana 355 448 355 448 
Citi apdrošināšanas veidi 1,044 579 710 731 
 7,198 8,207 7,188 8,857 
 
(14) ATLIKTIE KLIENTU PIESAISTĪŠANAS IZDEVUMI 
 
Mātes sabiedrības finanšu pārskati 
 LVL’000 
2008. gada 31. decembrī 2,437 
Parakstītās komisijas 8,207 
Atliktās komisijas (9,092) 
Pārņemtas atliktās komisijas maksas reorganizācijas rezultātā (45.piezīme)  776 
2009. gada 31. decembrī 2,328 
Parakstītās komisijas 7,198 
Atliktās komisijas (7,657) 
Valūtu svārstības (16) 
  
2010. gada 31. decembrī 1,853 
 
Konsolidētie finanšu pārskati 
 LVL’000 
2008. gada 31. decembrī 3,458 
Parakstītās komisijas 8,857 
Atliktās komisijas (10,055) 
Pārņemtas atliktās komisijas maksas reorganizācijas rezultātā (26. piezīme) 288 
  
2009. gada 31. decembrī 2,548 
Parakstītās komisijas 7,188 
Atliktās komisijas  (7,867) 
Valūtu svārstības (16) 
  
2010. gada 31. decembrī 1,853 
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(15) ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI 
 
 Mātes sabiedrības finanšu 

pārskati 
Konsolidētie finanšu pārskati 

 2010 2009 2010 2009 
 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 
Personāla atalgojums  1,526 1,698 1,674 1,856 
Sociālais nodoklis  429 965 466 1,012 
Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem (145) 175 (145) 201 
Profesionālie pakalpojumi 251 308 386 322 
Finanšu un kapitāla tirgus komisija 208 158 213 158 
Telpu noma un uzturēšana 521 936 521 1,033 
Citi izdevumi 531 677 576 750 
 3,321 4,917 3,691 5,332 
 
Saskaņā ar Latvijas likumdošanas prasībām Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir jāpārskaita 0,19% no sauszemes 
transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātajā apdrošināšanā un 0,488% no pārējiem bruto saņemto 
prēmiju ieņēmumiem. Apdrošināto aizsardzības fondā ir jāpārskaita 1% no fizisko personu iemaksātām apdrošināšanas 
prēmijām brīvprātīgajos apdrošināšanas veidos. 
 
Administratīvo izdevumu sadalījums starp 
apdrošināšanas veidiem ir sekojošs 

Mātes sabiedrības finanšu 
pārskati 

Konsolidētie finanšu pārskati 

 2010   2009 2010 2009 
 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 
Sauszemes transporta apdrošināšana 691 1,951 994 2,041 
Sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku 
civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana 
Latvijā 490 835 510 835 
Īpašuma apdrošināšana 648 660 664 690 
Sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku 
civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana 
Lietuvā un Igaunijā 425 425 662 604 
Veselības apdrošināšana 423 407 423 407 
Citi apdrošināšanas veidi 644 639 438 755 
 3,321 4,917 3,691 5,332 
 
2010. gadā meitas sabiedrības GFF labā Sabiedrība ir veikuši šādas aktivitātes: 1) ar pamatdarbību nesaistītas aktivitātes – 
IT, juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi, personāla vadība, atbalsta pakalpojumi, personāla pakalpojumi; 2) ar 
pamatdarbību saistītas aktivitātes – atlīdzību prasību noregulēšanas un aktuāra pakalpojumi. Saskaņā ar transfertcenu 
aprēķina dokumentāciju pakalpojumu izmaksas ir aprēķinātas kā procentuāla attiecība starp GFF neto nopelnītajām 
prēmijām un Sabiedrības neto nopelnītajām prēmijām, ar pamatdarbību nesaistītajām aktivitātēm ņemot vērā atalgojumu 
un tiešās izmaksas par tajās iesaistīto personālu, bet ar pamatdarbību saistītajām aktivitātēm - tirgus cenu. Minētās 
izmaksas tika pārskaitītas un ietvertas meitas sabiedrības GFF izmaksās 2010. gadā. 
 
(16) CITI TEHNISKIE IZDEVUMI, NETO 
 
 Mātes sabiedrības finanšu 

pārskati 
Konsolidētie finanšu pārskati 

 2010 2009 2010 2009 
 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 
Uzkrājumi bezcerīgiem polišu turētāju 
parādiem (32. piezīme) - 575 - 523 
Uzkrājumi bezcerīgiem starpnieku parādiem - 372 - 440 
Izdevumi, kas saistīti ar citu apdrošināšanas 
sabiedrību apdrošināšanas polisēm  - - - 7 
Citi tehniskie izdevumi 382 742 382 750 
 382 1,689 382 1,720 
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(17) IEGULDĪJUMU PĀRVALDĪŠANAS IZDEVUMI/IENĀKUMI UN KOMISIJAS NAUDAS 
MAKSĀJUMI 

 Mātes sabiedrības finanšu 
pārskati 

Konsolidētie finanšu pārskati 

 2010 2009 2010 2009 
 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 
     
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu 
ienākumu 50 38 50 41 
 50 38 50 41 
 
(18) NETO PROCENTU IENĀKUMI  
 
 Mātes sabiedrības finanšu 

pārskati 
Konsolidētie finanšu pārskati 

 2010 2009 2010 2009 
 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 
     
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu 
ienākumu 

 
1,378 

 
1,576 1,446 1,576 

Termiņnoguldījumi kredītiestādēs 1,223 1,796 1,324 1,992 
 2,601 3,372 2,770 3,568 
 
(19) NETO PEĻŅA/ZAUDĒJUMI NO FINANŠU AKTĪVIEM UN FINANŠU SAISTĪBĀM AR 

ATSPOGUĻOJUMU PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINĀ 
 
 Mātes sabiedrības finanšu 

pārskati 
Konsolidētie finanšu pārskati 

 2010 2009 2010 2009 
 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 
     
Realizētā peļņa 452 230 452 230 
Nerealizētie zaudējumi - (141) - (138) 
Uzkrājumi zaudējumiem no parāda 
vērtspapīru vērības samazināšanās *) - - - (275) 
 452 89 452 (183) 
 
*) Izmantojot meitas sabiedrību RESO Europa, 2008. gadā Koncerns iegādājās divus komercsabiedrību vērtspapīrus ar 
dzēšanas termiņu 2009. gada decembra sākumā (01.12.2009. un 15.12.2009.) par 964 tūkstošiem LVL (vai 1 368 
tūkstošiem EUR) un 408 tūkstošiem LVL (vai 2 000 tūkstošiem EUR). Parāda vērtspapīru nominālvērtība ir EUR 1 un 
LTL 1, dzēšanas datumā maksājamā procentu likme ir 7,25% un 7,9%. Šim ieguldījumam nav pieejams aktīvs tirgus un, 
lai arī nepastāv vērtības samazināšanās pazīmes, ņemot vērā ekonomikas lejupslīdi Baltijas valstīs, vadība ir aplēsusi šiem 
parāda vērtspapīriem uzkrājumus zaudējumiem no vērtības samazināšanās 1 097 tūkstošu LVL apmērā. 2009. gadā 
Koncerns atzina papildus uzkrājumus šiem parāda vērtspapīriem 275 tūkstošu LVL apmērā. Rezultātā kopējie uzkrājumi 
ir 1 372 tūkstoši LVL (100%). 
 
(20) CITI IENĀKUMI 
 

 Mātes sabiedrības finanšu 
pārskati 

Konsolidētie finanšu pārskati 

 2010 2009 2010 2009 
 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 
     

Negatīva nemateriālā vērtība iegādes rezultātā 
(26. piezīme) - - - 1,093 
Citi 58 9 58 468 
 58 9 58 1,561 
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(21) CITI IZDEVUMI 
 

 Mātes sabiedrības finanšu 
pārskati 

Konsolidētie finanšu pārskati 

 2010 2009 2010 2009 
 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 
     

Sponsorēšana 217 276 217 276 
Nemateriālās vērtības samazināšanās (25. piezīme) - 1,708 - 1,708 
Citi 73 91 75 183 
 290 2,075 292 2,167 

 
(22) UZŅĒMUMU IENĀKUMA NODOKLIS 
 
 Mātes sabiedrības finanšu 

pārskati 
Konsolidētie finanšu pārskati 

 2010 2009 2010 2009 
 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 
Aprēķinātais nodoklis saskaņā ar deklarāciju  632 819 632 839 
Izmaiņas atlikto nodokļu aktīvos (38. piezīme) (66) 24 (66) 23 
 566 843 566 862 
 
 Mātes sabiedrības finanšu 

pārskati 
Konsolidētie finanšu pārskati 

 2010 2009 2010 2009 
 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 
     
Peļņa pirms nodokļu aprēķināšanas 4,740 4,549 3,832 5,610 
Teorētiski aprēķinātais nodoklis, izmantojot 15% 
likmi (Latvija)  711 683 575 749 
Citu jurisdikciju nodokļu likme ietekme - - 136 64 
Izdevumi, par kuriem nevar samazināt apliekamo 
ienākumu 38 153 38 153 
Nemateriālās vērtības norakstīšana 40 256 40 256 
Ar nodokli neapliekamie ienākumi (vērtspapīri) 47 (41) 47 (41) 
Izmaiņas neatzītajā nodokļa aktīvā  (38.piezīme) (107) 21 (107) 69 
Neapliekamie ienākumi 14 - 14 (204) 
Nodokļu atlaide ziedojumiem (156) (197) (156) (197) 
Neapliekamie ienākumi no darbības Lietuvā (21) (32) (21) (32) 
Nodokļu izdevumi 566 843 566 862 
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(23) PAMATLĪDZEKĻI 
 
Mātes sabiedrības finanšu pārskati Transporta 

līdzekļi 
Datori Biroja iekārtas Kopā 

 
Sākotnējā vērtība   LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 
2008. gada 31. decembrī 650 376 314 1,340 
Pārņemts reorganizācijas rezultātā (45. piezīme) 159 209 19 387 
Iegādāts 67 26 56 149 
Norakstīts (51) (22) (40) (113) 
2009. gada 31. decembrī 825 589 349 1,763 
Iegādāts 14 25 9 48 
Izslēgts (152) (41) (14) (207) 
2010. gada 31. decembrī 687 573 344 1,604 
     
Uzkrātais nolietojums     
2008. gada 31. decembrī 400 305 188 893 
Reorganizācijas rezultātā pārņemts nolietojums  
(45. piezīme) 148 148 8 304 
Pārskata gadā izveidotie uzkrājumi 132 41 68 241 
Izslēgto pamatlīdzekļu nolietojums (38) (21) (35) (94) 
2009. gada 31. decembrī 642 473 229 1,344 
Pārskata gadā izveidotie uzkrājumi 124 44 38 206 
Izslēgto pamatlīdzekļu nolietojums (150) (40) (12) (202) 
2010. gada 31. decembrī 616 477 255 1,348 
     
2009. gada 31. decembrī 183 116 120 419 
2010. gada 31. decembrī 71 96 89 256 
     
Konsolidētie finanšu pārskati Transporta 

līdzekļi 
Datori Biroja iekārtas Kopā 

 
 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 

Sākotnējā vērtība       
2008. gada 31. decembrī 705 376 359 1,440 
Pārņemts iegādes rezultātā (26. piezīme) 11 6 - 17 
Iegādāts 71 26 57 154 
Norakstīts (51) (21) (40) (112) 
2009. gada 31. decembrī 736 387 376 1,499 
Iegādāts 14 25 9 48 
Izslēgts (152) (41) (14) (207) 
2010. gada 31. decembrī 598 371 371 1,340 
     
Uzkrātais nolietojums     
2008. gada 31. decembrī 413 287 190 890 
Pārskata gadā izveidotie uzkrājumi 141 52 69 262 
Izslēgto pamatlīdzekļu nolietojums (38) (21) (35) (94) 
Iegādes rezultātā pārņemts nolietojums (26. 
piezīme) 4 2 - 6 
2009. gada 31. decembrī 520 320 224 1,064 
Pārskata gadā izveidotie uzkrājumi 129 44 38 211 
Izslēgto pamatlīdzekļu nolietojums (150) (40) (12) (202) 
2010. gada 31. decembrī 499 324 250 1,073 
     
2009. gada 31. decembrī 216 67 152 435 
2010. gada 31. decembrī 99 47 121 267 

Visi pamatlīdzekļi tiek izmantoti saimnieciskās darbības nodrošināšanai. 
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(24) ĒKAS 
Mātes sabiedrības finanšu pārskati Pašu vajadzībām Kopā 
 LVL’000 LVL’000 
Sākotnējā vērtība   
2008. gada 31. decembrī 50 50 

Ieskaitot pārvērtēšanu**) 22 22 
Pārņemts reorganizācijas rezultātā (45. piezīme) 275 275 

Ieskaitot pārvērtēšanu*) 136 136 
2009. gada 31. decembrī 325 325 

Ieskaitot pārvērtēšanu**) 158 158 
Pārdots (40) (40) 
2010. gada 31. decembrī 285 285 

Ieskaitot pārvērtēšanu**)      158 158 
   
Uzkrātais nolietojums   
2008. gada 31. decembrī 13 13 
Pārskata gadā izveidotie uzkrājumi 18 18 
2009. gada 31. decembrī 31 31 
Pārskata gadā izveidotie uzkrājumi 24 24 
Izslēgto pamatlīdzekļu nolietojums (6) (6) 
2010. gada 31. decembrī 49 49 
2009. gada 31. decembrī 294 294 
2010. gada 31. decembrī 236 236 
*) Īpašumu novērtēšana tika veikta 2008. gada oktobrī un tās pamatā tika izmantotas salīdzināmas tirgus cenas. 
Sabiedrība veica retrospektīvas korekcijas meitas sabiedrības īpašumu vērtībā, kas tika atzīta iegādes datumā (2008. gada 
28. maijā), atspoguļojot nemateriālās vērtības aprēķinus un ēku pārvērtēšanas rezultātu 2008. gada oktobrī. Ēku 
nolietojums tika aprēķināts, balstoties uz pārvērtēto summu, sākot ar 2008. gada jūniju. Sabiedrības vadība uzskata, ka 
īpašumu patiesā vērtība būtiski neatšķiras no to uzskaites vērtības pārskata perioda beigu datumā. 
 
**) Pēdējā pārvērtēšana tika veikta 2006. gadā, pamatojoties uz salīdzināmām tirgus cenām. Sabiedrības vadība uzskata, 
ka īpašumu patiesā vērtība būtiski neatšķiras no to uzskaites vērtības bilances datumā. 
 
Konsolidētie finanšu pārskati Pašu vajadzībām Kopā 
 LVL’000 LVL’000 
Sākotnējā vērtība   
2008. gada 31. decembrī 345 345 

Ieskaitot pārvērtēšanu*) 158 158 
2009. gada 31. decembrī 345 345 

Ieskaitot pārvērtēšanu*) 158 158 
Pārdots (40) (40) 
2010. gada 31. decembrī 305 305 

Ieskaitot pārvērtēšanu*) 158 158 
   

Uzkrātais nolietojums   
2008. gada 31. decembrī 26 26 
Pārskata gadā izveidotie uzkrājumi 25 25 
2009. gada 31. decembrī 51 51 
Pārskata gadā izveidotie uzkrājumi 24 24 
Par izlēgto (6) (6) 
2010. gada 31. decembrī 69 69 
   
2009. gada 31. decembrī 294 294 
2010. gada 31. decembrī 236 236 
*) Īpašumu novērtēšana tika veikta 2008. gada oktobrī un tās pamatā tika izmantotas salīdzināmas tirgus cenas. 
Sabiedrība veica retrospektīvas korekcijas meitas sabiedrības īpašumu vērtībā, kas tika atzīta iegādes datumā (2008. gada 
28. maijā), atspoguļojot nemateriālās vērtības aprēķinus un ēku pārvērtēšanas rezultātu 2008. gada oktobrī. Ēku 
nolietojums tika aprēķināts, balstoties uz pārvērtēto summu, sākot ar 2008. gada jūniju. Sabiedrības vadība uzskata, ka 
īpašumu patiesā vērtība būtiski neatšķiras no to uzskaites vērtības pārskata perioda beigu datumā. 
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(25) NEMATERIĀLIE AKTĪVI 
 
Mātes sabiedrības finanšu pārskati Datorprogrammas Klientu 

attiecības 
Nemateriālā 

vērtība 
Kopā 

 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 
Sākotnējā vērtība      
2008. gada 31. decembrī  94 - - 94 
Iegādāts  4 - - 4 
Pārņemts reorganizācijas rezultātā (45. piezīme)  88 653 7,664 8,405 
2009. gada 31. decembrī  186 653 7,664 8,503 
Iegādāts  6 - - 6 
2010. gada 31. decembrī  192 653 7,664 8,509 
Uzkrātais nolietojums      
2008. gada 31. decembrī  71 - - 71 
Pārņemts nolietojums reorganizācijas rezultātā (45. 
piezīme)  17 54 -  71 
Zaudējumi no vērtības samazināšanās (21.  piezīme)  -  -  1,708 1,708 
Pārskata gadā izveidotie uzkrājumi   34 49 -  83 
2009. gada 31. decembrī  122 103 1,708 1,933 
Zaudējumi no vērtības samazināšanās - 183 - 183 
Pārskata gadā izveidotie uzkrājumi   53 57 - 110 
2010. gada 31. decembrī  175 343 1,708 2,226 
     
2009. gada 31. decembrī  64 550 5,956 6,570 
2010. gada 31. decembrī  17 310 5,956 6,283 
     
Konsolidētie finanšu pārskati Datorprogrammas Klientu 

attiecības 
Nemateriālā 

vērtība 
Kopā 

 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 
Sākotnējā vērtība      
2008. gada 31. decembrī  193 653 7,664 8,510 
Iegādāts  6 - - - 
Pārdots  (2) - - - 
2009. gada 31. decembrī  197 653 7,664 8,514 
Iegādāts  6 - - 6 
2010. gada 31. decembrī  203 653 7,664 8,520 
Uzkrātais nolietojums      
2008. gada 31. decembrī  92 38 - 130 
Pārskata gadā izveidotie uzkrājumi   41 65 - 106 
Zaudējumi no vērtības samazināšanās (21. piezīme)  - - 1,708 1,708 
2009. gada 31. decembrī  133 103 1,708 1,944 
Pārskata gadā izveidotie uzkrājumi  53 57 - 110 
 - 183 - 183 
2010. gada 31. decembrī  186 343 1,708 2,237 
 - - - - 
2009. gada 31. decembrī  64 550 5,956 6,570 
2010. gada 31. decembrī  17 310 5,956 6,283 
 
Meitas sabiedrībā izstrādātās datorprogrammas beidza izmantot 2010.gada decembrī, tādēļ tika norakstīta to atlikusī 
vērtība 29 tūkstoši LVL. 

Klientu attiecību vērtība ir novērtēta, izmantojot atlikušā lietderīgās lietošanas laikā gūtās aplēstās peļņas pēc nodokļiem 
neto pašreizējo vērtību. Aplēses ir balstītas uz prognozēm par periodu no 2008. līdz 2018. gadam, un aplēsēs sākotnēji 
izmantotais klientu lojalitātes rādītājs bija 69%. Klientu attiecību lietderīgās izmantošanas laiks ir 10 gadi, pamatojoties 
uz tirgus datiem. 2010. gada beigās tika pārvērtēta klientu attiecību vērtība, novērtējot faktisko meitas sabiedrības 
apdrošināšanas portfeļa attīstību. Pamatojoties uz Sabiedrības vadības veiktajām aplēsēm, klientu lojalitātes rādītājs tika 
samazināts uz 62% un tika norakstīts aprēķinātais atlikušās klientu attiecību vērtības samazinājums 183 tūkstošu LVL 
apmērā.  
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(25) NEMATERIĀLIE AKTĪVI (Turpinājums) 
Nemateriālā vērtība tika atzīta meitas sabiedrības iegādes rezultātā 2008. gadā.  Katra kalendārā gada beigās Sabiedrības 
vadība novērtē, vai nemateriālā vērtība nav samazinājusies, salīdzinot tās pamatā esošo naudu pelnošo vienību uzskaites 
vērtības, ieskaitot attiecināto nemateriālo vērtību, ar to atgūstamajām summām. 2010. gada beigās nemateriālās vērtības 
samazinājums netika konstatēts. 
Sabiedrība novērtē nemateriālās vērtības uzskaites vērības samazināšanos katru gadu. Vērtēšanas pamatā ir Dividenžu 
diskontētais modelis (Discounted Dividend Model). Tiek pieņemts, ka peļņa pēc nodokļu nomaksas apzīmē brīvo naudas 
plūsmu, kas pieejama nodošanai īpašniekiem. Taču pirms īpašnieki varēs saņemt dividendes, ir jābūt izveidotam 
maksātspējas nodrošināšanai noteiktajam kapitāla apjomam. Atlikusī summa pēc maksātspējas nodrošināšanai 
nepieciešamā kapitāla izveidošanas tiek izmaksāta dividendēs. Negatīva summa nozīmē, ka nepieciešams palielināt pašu 
kapitālu, lai ievērotu noteikto maksātspējas normu. 
• Aprēķinātā diskonta likme, Pašu kapitāla izmaksas, ir 10,6%, pamatojoties uz sekojošo: CoE1 = Rf2 + Rp3 x Beta4 

• Rf: Lietuvas valdības 5 gadu parādsaistības 4,6%.   
• Rp = 6%.   
• Pieņemta beta 1.0. 

• Neto pašreizējā vērtība sastāv no divām daļām 
• Dividenžu neto pašreizējā vērtība noteiktā periodā 2011E – 2019E. 
• Gala vērtība no 2020E un turpmāk (pamatojoties uz 3% beigu izaugsmes pieņēmumu). 

• Jūtīguma analīze tika veikta, lai pārbaudītu galveno pieņēmumu – prēmiju pieauguma, ienesīguma (CR) un diskonta 
likmes – izmaiņu ietekmi. 

Nākotnes naudas plūsmas aplēsēm tika izmantoti šādi pieņēmumi: 
• Nedzīvības apdrošināšanas tirgus apjoms Baltijas valstīs 2010. gada pirmajā pusē strauji kritās, bet gada otrajā pusē 

Lietuvas tirgū bija novērōjamas atveseļošanās apzīmes, atsevišķos mēnešos pieaugums pret iepriekšējo gadu. Sākot 
ar 2011. gadu, vienlaicīgi ar lēnu ekonomikas atveseļošanos, pakāpeniski pieaugs arī apdrošināšanas tirgus apjomi.  

• Neapdrošinātā tirgus iespējas ir plašas un tas nodrošinās nozīmīgu ilgtermiņa izaugsmi. Pašlaik apdrošināšanas tirgus 
Baltijas valstīs spēcīgi atpaliek no ES un Centrālās Eiropas valstīm pēc bruto parakstīto prēmiju apjoma pret bruto 
iekšzemes kopproduktu un bruto parakstīto prēmiju apjomu uz vienu iedzīvotāju.  

• Mēs paredzam, ka naudu pelnošo vienību attīstība notiks atbilstoši Gjensidige Baltic izaugsmei – nedaudz labāka 
nekā tirgū kopumā, nedaudz palielinot tirgus daļu – no pašreizējiem apmēram 8% līdz gandrīz 10% 2018. gadā. 

• Atlīdzību prasību apjoms pašlaik ir apmēram 65 - 66% (2010. gada rezultāti), paredzams, ka tas saglabāsies šajā 
līmenī turpmākajos 3 gados, ņemot vērā: 

• Konkurenci tirgū un spiedienu uz cenām;   
• Turpmāku tirgus konsolidāciju, kuras rezultātā lielākie un efektīvākie apdrošinātāji spēs piedāvāt zemākas cenas. 

• Izmaksu rādītājs 2010. gadā bija aptuveni 34% un tas atbilst Lietuvas tirgus izaugsmei. Taču līmenis ir diezgan 
augsts un kopumā tirgū tiek prognozēts kritums šādu iemeslu dēļ: 

• Konsolidācijas rezultātā un sabiedrībām kļūstot lielākām dabiskas un citādas izaugsmes rezultātā izmaksu 
rādītāju līmenis tirgū samazināsies. 

• Pieaugs apdrošinātāju darbības efektivitāte un profesionalitāte. 
• Gjensidige Baltic turpinās efektīvu darbību Baltijas valstīs, centralizējot noteiktas funkcijas un gūstot 

apjomradītus ietaupījumus, kā arī labumus no sadarbības ar Gjensidige. 
• Starpnieku komisijas maksu samazināšana, kas pašlaik tirgū kopumā ir augstā līmenī. 
• Tādejādi pieņemts, ka izmaksu rādītāji pakāpeniski samazināsies līdz 28%. 

• Ieguldījumu atdeve tuvākajos gados tiek prognozēta konservatīva – 5% līmenī. 
Galvenajiem pieņēmumiem piešķirtās vērtības ir vadības novērtējums par to, kādas būs nākotnes tendences nozarē un to 
pamatā ir ārēji un iekšēji informācijas avoti (vēsturiski dati). 
Jūtīguma analīzes rezultāti norāda, ka svarīgākie faktori ir kapitāla izmaksas un zaudējumu likme. Minēto faktoru 
izmaiņas par vienu procentpunktu izmainītu Lietuvas filiāles neto pašreizējo vērtību par vidēji 5 miljoniem EUR. 
 Kapitāla izmaksas 
Zaudējumu likme 8,6% 9,6% 10,6% 11,6% 12,6% 

+1% 48 41 35 31 28 

Pašreizējie pieņēmumi 54 46 40 35 31 
-1% 60 51 44 38 34 
                                                      
1 CoE – pašu kapitāla izmaksas 
2 Rf – no riska brīvā likme 
3 Rp—riska prēmija 
4 Beta – skaitlis, kas apzīmē nozares peļņu 
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(26) LĪDZDALĪBA RADNIECĪGO UZŅĒMUMU PAMATKAPITĀLĀ 
 

Sabiedrība 
Ieguldījums 

kapitālā  
2010  

Iegādes vērtība  
2009  

Iegādes vērtība 
   LVL’000  LVL’000 
GF Försäkringsaktiebolag 100%  1,941  1,372 
   1,941  1,372 
 
Ieguldījums GF Försäkringsaktiebolag 
 
2009. gada 17. novembrī Sabiedrība noslēdza līgumu par Lietuvas apdrošināšanas sabiedrības GF Försäkringsaktiebolag 
100% akciju iegādi. GF Försäkringsaktiebolag darbojas Lietuvā un Latvijā. 

 Uzskaites 
vērtība pirms 

iegādes 

Patiesās 
vērtības 

korekcija Iegādes vērtības 
 LVL’000 LVL’000 LVL’000 

Pamatlīdzekļi, neto (23. piezīme) 11 - 11 
Nemateriālie ieguldījumi, neto 2,320 (2,320) - 
Finanšu ieguldījumi - - - 
Pircēju parādi, neto 1,179 (283) 896 
Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi 19 - 19 
Atliktie klientu piesaistīšanas izdevumi (14. piezīme) 288 - 288 
Nodokļu aktīvi 998 (998) - 
Citi aktīvi 54 - 54 
Nauda 5,341 - 5341 
Nenopelnīto prēmiju un neparedzēto risku tehniskās rezerves, neto 
(7. piezīme) (2,683) 175 (2,508) 
Atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskās rezerves, neto 
(10. piezīme) (1,135) (166) (1,301) 
Kreditoru parādi (248) - (248) 
Uzkrātie izdevumi un nākamo periodu ienākumi (90) - (90) 
Neto identificējamie aktīvi 6 054 (3 592) 2 462 
Negatīva nemateriālā vērtība iegādes rezultātā (20. piezīme)   (1,093) 
Samaksa naudā *)   1,369 
Iegādātā nauda   (5,341) 
Neto samaksātā nauda    (3,972) 
 
*) Samaksa naudā ir 19 519 TSEK. 2009. gada 31. decembrī kopējais ieguldījums meitas sabiedrībā ir 1 372 tūkstoši 
LVL un tas ietver juridiskos un padziļinātās izpētes izdevumus 50 tūkstošu LVL apmērā. Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas 
rezultāts 3 tūkstošu LVL apmērā ir uzrādīts pārējos visaptverošajos ienākumos. 
 
2010. gadā Sabiedrība palielināja ieguldījumu meitas sabiedrībā, iegādājoties 100% GF Försäkringsaktiebolag emitētās 
akcijas par 5 000 tūkstošiem SEK (362 tūkstoši LVL). Tā rezultātā ieguldījums meitas sabiedrībā ir 1 941 tūkstoši LVL.   
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(27) IEGULDĪJUMU FONDU IEGULDĪJUMU APLIECĪBAS KLASIFICĒTI KĀ PATIESAJĀ VĒRTĪBĀ 
UZRĀDĪTI AR ATSPOGUĻOJUMU PEĻŅAS UN ZAUDĒJUMU APRĒĶINĀ 

 
 2010 2009 
Mātes sabiedrības finanšu pārskati 
 

Ieguldījuma 
patiesā vērtība 

Iegādes 
vērtība 

Ieguldījuma 
patiesā vērtība 

Iegādes 
vērtība 

 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 
Parex Baltic real estate fund II 34 70 38 70 
SEB Guarantee Fund 80 - 146 149 146 
 34 216 187 216 
 
 2010 2009 
Konsolidētie finanšu pārskati Ieguldījuma 

patiesā vērtība 
Iegādes 
vērtība 

Ieguldījuma 
patiesā vērtība 

Iegādes 
vērtība 

 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 
Parex Baltic real estate fund II 34 70 38 70 
SEB Guarantee Fund 80 - 146 149 146 
 34 216 187 216 
 
(28) PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR FIKSĒTU IENĀKUMU KLASIFICĒTI KĀ 

PATIESAJĀ VĒRTĪBĀ UZRĀDĪTI AR ATSPOGUĻOJUMU PEĻŅAS UN ZAUDĒJUMU APRĒĶINĀ 
 

Mātes sabiedrības finanšu pārskati 2010 2009 
 Ieguldījuma 

patiesā 
vērtība 

Iegādes 
vērtība 

Ieguldījuma 
patiesā 
vērtība 

Iegādes 
vērtība 

 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 
OECD dalībvalstu uzņēmumu parāda vērtspapīri 384 351 378 351 
Latvijas un Lietuvas uzņēmumu parāda vērtspapīri 183 1,259 1,175 1,259 
 567 1,610 1,553 1,610 
 
Konsolidētie finanšu pārskati 2010 2009 
 Ieguldījuma 

patiesā 
vērtība 

Iegādes 
vērtība 

Ieguldījuma 
patiesā 
vērtība 

Iegādes 
vērtība 

 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 
OECD dalībvalstu uzņēmumu parāda vērtspapīri 384 351 378 351 
Latvijas un Lietuvas uzņēmumu parāda vērtspapīri 183 1,259 1,175 1,259 
 567 1,610 1,553 1,610 
 
 
(29) PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR FIKSĒTU IENĀKUMU, KURUS 

EMITĒJUŠAS VAI GARANTĒJUŠAS CENTRĀLĀS BANKAS VAI VIETĒJĀS VALDĪBAS 
 KLASIFICĒTI KĀ LĪDZ TERMIŅA BEIGĀM TURĒTI 
 
Mātes sabiedrības finanšu pārskati 
 2010 2009 
 Amortizētā 

pašizmaksa 
Iegādes 
vērtība 

Patiesā 
vērtība 

Amortizētā 
pašizmaksa 

Iegādes 
vērtība 

Patiesā 
vērtība 

 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 
Latvijas valsts parādzīmes 10,375 10,228 10,442 10,531 10,476 9,881 
Lietuvas valdības vērtspapīri 10,334 9,695 11,405 9,198 8,516 9,335 
Dānijas valdības vērtspapīri 3,099 3,105 3,151 2,407 2,407 2,504 
Ungārijas valdības vērtspapīri 1,136 1,076 1,147 1,086 1,076 1,207 
Rumānijas valdības vērtspapīri 1,347 1,443 1,339 1,280 1,443 1,323 
Bulgārijas valdības vērtspapīri  896 906 923 883 906 884 
Slovēnijas valdības vērtspapīri - - - 354 366 340 
Polijas valdības vērtspapīri - - - 212 326 219 

 27,187 26,453 28,407 25,951 25,516 25,693 
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(29) PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR FIKSĒTU IENĀKUMU, KURUS EMITĒJUŠAS 
VAI GARANTĒJUŠAS CENTRĀLĀS BANKAS VAI VIETĒJĀS VALDĪBAS KLASIFICĒTI KĀ LĪDZ 
TERMIŅA BEIGĀM TURĒTI (Turpinājums) 

 
Konsolidētie finanšu pārskati 
  2010   2009  
 Amortizētā 

pašizmaksa 
Iegādes 
vērtība 

Patiesā 
vērtība 

Amortizētā 
pašizmaksa 

Iegādes 
vērtība 

Patiesā 
vērtība 

 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 
Latvijas valsts parādzīmes 10,375 10,228 10,442 10,531 10,476 9,881 
Lietuvas valdības vērtspapīri 11,697 11,038 12,815 10,576 9,908 10,721 
Dānijas valdības vērtspapīri 3,099 3,105 3,151 2,407 2,407 2,504 
Ungārijas valdības vērtspapīri 1,136 1,076 1,147 1,086 1,076 1,207 
Rumānijas valdības vērtspapīri 1,347 1,443 1,339 1,280 1,443 1,323 
Bulgārijas valdības vērtspapīri 896 906 923 883 906 884 
Slovēnijas valdības vērtspapīri - - - 354 366 340 
Polijas valdības vērtspapīri - - - 212 326 219 
 28,550 27,796 29,817 27,329 26,908 27,079 
 
(30) TERMIŅNOGULDĪJUMI KREDĪTIESTĀDĒS 
 
 Mātes sabiedrības finanšu pārskati Konsolidētie finanšu pārskati 
Ieguldījuma portfeļa sadalījums pa valstīm 2010 2009 2010 2009 
 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 
Latvija 12,722 12,474 14,359 14,609 
Lietuva  5,149 5,564 5,149 6,702 
Igaunija  120 1,669 120 1,669 
 17,991 19,707 19,748 22,980 
 
Sabiedrības un Grupas bruto maksimālais kredītrisks ir vienāds ar neto maksimālo kredītrisku un 2010. gada 31. decembrī 
bija attiecīgi 17,991 TLVL (2009: 19,707 TLVL) un 19,748 TLVL (2009: 22,980 TLVL).  
 
(31) KREDĪTI 
 
Aizdevumu portfeļa struktūra Mātes sabiedrības finanšu 

pārskati 
Konsolidētie finanšu 

pārskati 
 2010 2009 2010 2009 
 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 
Aizdevumu summa 37 59 37 59 
 37 59 37 59 
 
Kredītportfeļa valūtas struktūra Mātes sabiedrības finanšu 

pārskati 
Konsolidētie finanšu 

pārskati 
 2010 2009 2010 2009 
 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 
LVL 13 13 13 13 
LTL 24 46 24 46 

 37 59 37 59 
 
Mātes sabiedrības finanšu pārskati 2010 2009 
 Amortizētā 

pašizmaksa 
Patiesā 
vērtība 

Amortizētā 
pašizmaksa 

Patiesā 
vērtība 

 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 
Citi kredīti 37 37 59 59 

 37 37 59 59 
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(31) KREDĪTI (Turpinājums) 
 
Konsolidētie finanšu pārskati 2010 2009 
 Amortizētā 

pašizmaksa 
Patiesā 
vērtība 

Amortizētā 
pašizmaksa 

Patiesā 
vērtība 

 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 
Citi kredīti 37 37 59 59 

 37 37 59 59 
 
(32) APDOŠINĀJUMA ŅĒMĒJI 
 
 Mātes sabiedrības finanšu pārskati Konsolidētie finanšu pārskati 
 2010 2009 2010 2009 
 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 
Apdrošinājuma ņēmēji, bruto 5,003 6,070 5,003 6,882 
Uzkrājumi (773) (958) (773) (958) 
 4,230 5,112 4,230 5,924 
 
 
 Mātes sabiedrības finanšu 

pārskati 
Konsolidētie finanšu 

pārskati 
 Bruto Bruto 
 LVL LVL 
   
Uzkrājumi 2008. gada 31. decembrī (383) (435) 
Uzkrājumu palielinājums  (16.piezīme) (575) (523) 
   
Uzkrājumi 2009. gada 31. decembrī (958) (958) 
Uzkrājumu samazinājums (8.piezīme) 185 185 
   
Uzkrājumi 2010. gada 31. decembrī (773) (773) 
 
(33) PĀRAPDROŠINĀŠANAS DEBITORI 
 
 Mātes sabiedrības finanšu pārskati Konsolidētie finanšu pārskati 
 2010 2009 2010 2009 
 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 
Pārapdrošināšanas debitori, bruto 120 157 120 157 
Uzkrājumi (12) (12) (12) (12) 
 108 145 108 145 
 
 Mātes sabiedrības finanšu 

pārskati 
Konsolidētie finanšu pārskati 

 Bruto Bruto 
 LVL’000 LVL’000 
   
Uzkrājumi 2008. gada 31. decembrī (12) (12) 
Uzkrājumu palielinājums - - 
   
Uzkrājumi 2009. gada 31. decembrī (12) (12) 
Uzkrājumu palielinājums - - 
   
Uzkrājumi 2010. gada 31. decembrī (12) (12) 
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(34) PĀRĒJIE DEBITORI 
 
 Mātes sabiedrības finanšu 

pārskati 
Konsolidētie finanšu pārskati 

 2010 2009 2010 2009 
 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 
GF Forsakringsaktiebolag 321 - - - 
Pārējie debitori 106 42 106 79 
 427 42 106 79 
 
(35) PĀRĒJIE NĀKAMO PERIODU IZDEVUMI UN UZKRĀTIE IENĀKUMI  
 
 Mātes sabiedrības finanšu 

pārskati 
Konsolidētie finanšu pārskati 

 2010 2009 2010 2009 
 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 
Citas priekšapmaksas 53 28 53 35 
 53 28 53 35 
 
(36) NAUDA UN TĀS EKVIVALENTI 
 

 Mātes sabiedrības finanšu 
pārskati 

Konsolidētie finanšu pārskati 

 2010 2009 2010 2009 
 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 
Prasības pret kredītiestādēm uz pieprasījumu 2,426 3,754 2,956 3,969 
Naudas atlikums kasē 9 13 9 13 
Nauda un tās ekvivalenti kopā 2,435 3,767 2,965 3,982 
 
(37) PAŠU KAPITĀLS 
 

Pamatkapitāls 
Sabiedrības pamatkapitāls 2010. gada 31. decembrī bija 22 500 tūkstoši LVL un sastāvēja no 225 000 akcijām (pilnībā 
apmaksātām). Vienas akcijas vērtība bija LVL 100. 
 
2009. gadā dividendes tika deklarētas un pārceltas uz pamatkapitālu. Pamatkapitāls tika palielināts par 5 000 balstiesīgām 
akcijām ar vienas akcijas vērtību LVL 100. 
 
 2010 2009 

 Summa LVL’000 Summa LVL’000 
Parastās akcijas ar balsstiesībām  225,000 22,500 225,000 22,500 
 225,000 22,500 225,000 22,500 

 
Katra akcija tās turētājam sniedz tiesības uz vienu balsti akcionāru pilnsapulcē, tiesības saņemt dividendes, kad tās tiek 
deklarētas, un tiesības uz sabiedrības atlikušajiem aktīviem. 
 
Sabiedrības akcionāri 2010 2009 
 

Akciju skaits 
% no akciju 

kapitāla Akciju skaits 
% no akciju 

kapitāla 
Gjensidige Forsikring 225,000 100 225,000 100 
 225,000 100 225,000 100 
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(37) PAŠU KAPITĀLS (Turpinājums) 

Pārvērtēšanas rezerve 
Pārvērtēšanas rezerve attiecas uz Koncerna darbībā izmantoto pamatlīdzekļu pārvērtēšanu, atskaitot atlikto nodokli.  

 Mātes sabiedrības finanšu 
pārskati 

Konsolidētie finanšu pārskati 

 2010 2009 2010 2009 
 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 
Ēku pārvērtēšanas rezerves 51 51 51 51 
Atliktā nodokļa saistības, 15% (8) (8) (8) (8) 
 43 43 43 43 
 
 Mātes sabiedrības finanšu 

pārskati 
Konsolidētie finanšu 

pārskati 
 Bruto Bruto 
 LVL’000 LVL’000 
   
Atlikums 2008. gada 31. decembrī 43 43 
Pārvērtēšanas rezerves samazinājums - - 
Atlikums 2009. gada 31. decembrī 43 43 
Pārvērtēšanas rezerves samazinājums - - 
Atlikums 2010. gada 31. decembrī 43 43 
 

Rezerves kapitāls un pārējās rezerves 
Sabiedrība izveidojusi rezerves un citas rezerves saskaņā ar akcionāru lēmumu, uzskaitot tajās daļu peļņas. Šīs rezerves ir 
pieejamas akcionāriem un nav noteikti ierobežojumi saistībā ar tām. 
 
(38) ATLIKTAIS NODOKLIS  
 
Sabiedrība veic atliktā nodokļa aktīvu un atliktā nodokļa saistību ieskaitu tikai tad, ja tā ir juridiski tiesīga veikt pārskata 
perioda nodokļa aktīvu ieskaitu pret pārskata perioda nodokļa saistībām un atliktais nodoklis attiecas uz vienu un to pašu 
nodokļu administrāciju.   
 Mātes sabiedrības finanšu 

pārskati 
Konsolidētie finanšu pārskati 

 2010 2009 2010 2009 
 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 
Atliktā nodokļa aktīvs pārskata gada sākumā 295 69 295 318 
Atliktā nodokļa izdevumi pārskata perioda peļņas 
vai zaudējumu aprēķinā (22. piezīme) 66 (24) 66 (23) 
Pārņemts konsolidācijas rezultātā (45. piezīme) - 250 - - 
Atliktā nodokļa aktīvs pārskatā gada beigās 361 295 361 295 
 
Atliktā nodokļa aktīvi un saistības veidojas no šādiem bilances posteņiem:  
 
 Mātes sabiedrības finanšu 

pārskati 
Konsolidētie finanšu pārskati 

 2010 2009 2010 2009 
 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 
Pagaidu atšķirības starp pamatlīdzekļu uzskaites 
vērtību finanšu grāmatvedībā un nodokļu vajadzībām (14) (122) (14) (122) 
Dažādu uzkrājumu ietekme *) 375 417 375 417 
Atliktā nodokļa aktīvs, neto 361 295 361 295 
Attiecināms uz:     
Latvija  109 45 109 45 
Lietuva 252 250 252 250 
Kopā atliktais nodoklis pārskatā gada beigās 361 295 361 295 
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(38) ATLIKTAIS NODOKLIS (Turpinājums) 
 
*) Koncerns iegādājās divus komercsabiedrību vērtspapīrus ar dzēšanas termiņu 2009. gada decembra sākumā 
(01.12.2009. un 15.12.2009.) par 964 tūkstošiem LVL (vai 1 368 tūkstošiem EUR) un 408 tūkstošiem LVL (vai 2 000 
tūkstošiem EUR). Parāda vērtspapīru nominālvērtība ir EUR 1 un LTL 1, dzēšanas datumā maksājamā procentu likme ir 
7,25% un 7,9%. Šim ieguldījumam nav pieejams aktīvs tirgus un, lai arī nepastāv vērtības samazināšanās pazīmes, ņemot 
vērā ekonomikas lejupslīdi Baltijas valstīs, vadība ir aplēsusi šiem parāda vērtspapīriem uzkrājumus zaudējumiem no 
vērtības samazināšanās 1 097 tūkstošu LVL apmērā. 
 
Uzkrājumi zaudējumiem no vērtības samazināšanās ir ietverti Sabiedrības Lietuvas meitas sabiedrības atliktā nodokļa 
aprēķinā un to summa 2010. gada 31. decembrī un 2009. gada 31. decembrī ir 1 097 tūkstoši LVL, bet nodokļu ietekme – 
165 tūkstoši LVL. 
 
(39) UZKRĀJUMI 
 

 Mātes sabiedrības finanšu pārskati Konsolidētie finanšu pārskati 
 Uzkrājums neizmantotiem 

atvaļinājumiem 
Uzkrājums neizmantotiem 

atvaļinājumiem 
 LVL’000 LVL’000 
   
2008. gada 31. decembrī 177 341 
Izveidoti uzkrājumi 175 201 
Pārņemts reorganizācijas rezultātā (45. 
piezīme) 

190 - 

2009. gada 31. decembrī 542 542 
Izveidoti uzkrājumi (145) (145) 
2010. gada 31. decembrī 397 397 
 
(40) KREDITORI NO PĀRAPDROŠINĀŠANAS OPERĀCIJĀM 
 
 Mātes sabiedrības finanšu 

pārskati 
Konsolidētie finanšu pārskati 

 2010 2009 2010 2009 
 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 
Parādi pārapdrošinātājiem – saistītā sabiedrība 
Gjensidige (45 (b). piezīme) 74 53 74 53 
Pārņemts reorganizācijas rezultātā (45 (a).piezīme) - 450 - 450 
Saistības pret pārējiem pārapdrošinātājiem 301 11 301 11 
 375 514 375 514 
 
CEDĒTĀS PĀRAPDROŠINĀŠANAS REZULTĀTS PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINĀ 
 
 Mātes sabiedrības finanšu 

pārskati 
Konsolidētie finanšu pārskati 

 2010 2009 2010 2009 
 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 
     
Pārapdrošinātāja daļa parakstītajās prēmijās 
(5. piezīme) (1,066) (1,418) (1,066)  (1,553) 
Pārapdrošinātāja daļa nenopelnīto prēmiju un 
neparedzēto risku tehniskajās rezervēs (7. piezīme) (301) (46) (301)  (150) 
Pārapdrošinātāja daļa izmaksātajās atlīdzībās 
(9. piezīme) 120 199 120 295 
Pārapdrošinātāja daļa atlikušajās atlīdzību tehnisko 
rezervju izmaiņās (10. piezīme) (146) (550) (146) (636) 
Pārapdrošināšanas komisijas nauda un līdzdalība peļņā  13 158 13 176  
Neto rezultāts no cedētās pārapdrošināšanas (1,380) (1,657) (1,380) (1,868) 
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(41) NODOKĻI UN SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS MAKSĀJUMI 
 

Mātes sabiedrības finanšu pārskati: 
 

Atlikums 
31.12.2009. 

saistības (+)/ 
pārmaksa (-) 

Aprēķināts  
2010. gadā (+) 

Samaksāts  
2010 (-) 

Atlikums 
31.12.2010. 

saistības (+)/ 
pārmaksa (-) 

Nodokļi LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 
Uzņēmumu ienākuma nodoklis Latvijā  223 623 (1,194) (348) 
Uzņēmumu ienākuma nodoklis Lietuvā 32 9 (32) 9 
Pievienotās vērtības nodoklis Latvija - 33 (35) (2) 
Sociālās nodrošināšanas iemaksas Latvija 75 830 (835) 70 
Sociālās apdrošināšanas iemaksas Igaunijā 7 122 (122) 7 
Sociālās apdrošināšanas iemaksas Lietuva 67 882 (866) 83 
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Latvijā 45 563 (559) 49 
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Igaunijā 2 61 (62) 1 
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Lietuvā - 313 (295) 18 
Nekustamā īpašuma nodoklis Lietuvā - 4 (4) - 
Dabas resursu nodoklis Lietuvā 1 1 (1) 1 
 452 3,441 (4,005) (112) 
 
Tai skaitā      
Saistības 452    238 
Pārmaksa -    (350) 
 
 

Koncerna finanšu pārskati: 
 

Atlikums 
31.12.2009. 

saistības (+)/ 
pārmaksa (-) 

Aprēķināts  
2010. gadā (+) 

Samaksāts  
2010 (-) 

Atlikums 
31.12.2010. 

saistības (+)/ 
pārmaksa (-) 

Nodokļi LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 
Uzņēmumu ienākuma nodoklis Latvijā 223 623 (1,194) (348) 
Uzņēmumu ienākuma nodoklis Lietuvā 32 9 (32) 9 
Pievienotās vērtības nodoklis Latvija - 33 (35) (2) 
Sociālās nodrošināšanas iemaksas Latvija  - 75 830 (835) 70 
Sociālās apdrošināšanas iemaksas Igaunijā 7 122 (122) 7 
Sociālās apdrošināšanas iemaksas Lietuva 67 882 (866) 83 
Sociālās apdrošināšanas iemaksas (kons) - 24 24  
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Latvijā 45 563 (559) 49 
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Igaunijā 2 61 (62) 1 
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Lietuvā - 313 (295) 18 
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (kons) - 19 (18) 1 
Nekustamā īpašuma nodoklis Lietuvā - 4 (4) - 
Dabas resursu nodoklis Lietuvā 1 1 (1) 1 
 452 3,484 (4,047) (111) 
Tai skaitā      
Saistības 452    239 
Pārmaksa -    (350) 
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(42) PĀRĒJIE KREDITORI 
 
 Mātes sabiedrības finanšu 

pārskati 
Konsolidētie finanšu pārskati 

 2010 2009 2010 2009 
 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 
Saistības pret Latvijas Transportlīdzekļu 
apdrošinātāju biroju  21 32 21 32 
Saistības pret Lietuvas Transportlīdzekļu 
apdrošinātāju biroju 91 82 91 82 
Saistības pret Finanšu un kapitāla tirgus komisiju 54 51 54 51 
Saistības pret personālu 54 121 54 121 
Saistības pret Gjensidige Forsikiring (45. piezīme) 3 319 3 319 
Pārējās saistības 403 657 470 755 
 626 1,262 693 1,360 
 
(43) UZKRĀTIE IZDEVUMI UN NĀKAMO PERIODU IENĀKUMI  
 
 Mātes sabiedrības finanšu pārskati Konsolidētie finanšu pārskati 
 2010 2009 2010 2009 
 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 
     
Uzkrātās starpnieku komisijas naudas 788 875 788 922 
Uzkrātās gratifikācijas (12.piezīme) 40 96 40 96 
Citi  232 96 469 111 
 1,060 1,067 1,297 1,129 
 
(44) OBLIGĀTIE MAKSĀJUMI 
 Mātes sabiedrības finanšu pārskati Konsolidētie finanšu pārskati 
 2010 2009 2010 2009 
 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 
Latvijas Transportlīdzekļu apdrošināšanas 
birojs 124 287 157 287 
Finanšu un kapitāla tirgus komisija 200 191 207 191 
 324 478 364 478 
 

 
(45) DARĪJUMI UN NORĒĶINI AR SAISTĪTAJĀM PUSĒM 

Par saistītajām pusēm tiek uzskatīti Sabiedrības akcionāri, Padomes un Valdes locekļi, viņu tuvi ģimenes locekļi un 
uzņēmumi, kuros minētajām personām ir kontrole vai būtiska ietekme.  

a) 2009. gada 31. martā Sabiedrība veica pārstrukturēšanu, kuras rezultātā tās 100% meitas sabiedrība Lietuvā AS AS 
RESO Europa UAB tika apvienota ar mātes sabiedrību. Šīs reorganizācijas rezultātā AAS Gjensidige Baltic pārņēma 
visus AS RESO Europa UAB aktīvus, tiesības un saistības, ieskaitot apdrošināšanas portfeli. AS RESO Europa UAB tika 
likvidēta kā atsevišķa sabiedrība un izslēgta no Lietuvas Uzņēmumu reģistra 2009. gada 31. martā. Kopš šī datuma 
apdrošināšanas darbība Lietuvā tiek veikta ar AAS Gjensidige Baltic filiāles starpniecību.  
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(45) DARĪJUMI UN NORĒĶINI AR SAISTĪTAJĀM PUSĒM (Turpinājums) 

Visi aktīvi un saistības tika pārņemtas bilances vērtībā, jo attiecīgās sabiedrības atradās kopīgā kontrolē. Visi atlikumi 
sabiedrības un tās meitas sabiedrības starpā 2009. gada 31. martā tika izslēgti. Reorganizācijas rezultātā Sabiedrība ir 
pārņēmusi šādus aktīvus un saistības: 

Aktīvi TLVL Saistības T LVL 

Nemateriālie ieguldījumi, neto (25.piezīme) 670 
Nenopelnīto prēmiju rezerves 
(7.piezīme) 5,801 

Pamatlīdzekļi, neto (23.piezīme) 83 
Atlikto atlīdzību prasību 
rezerves (9.piezīme) 6,528 

Ēkas, neto (24.piezīme) 275 Saistības 1,748 
Ieguldījumi 14,317 Nodokļu saistības 193 
Debitori 2,749 Uzkrājumi (39.piezīme) 190 
Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu 
izdevumi 229 

Uzkrātie izdevumi un nākamo 
periodu ienākumi 401 

Atliktās klientu piesaistes izmaksas 
(14.piezīme) 776   
Pārapdrošinātāja daļa nenopelnīto prēmiju 
rezervēs (40.piezīme) 49   
Pārapdrošinātāja daļa atlikušajās tehniskajās 
rezervēs (40.piezīme) 401   
Nauda kasē un prasības pret kredītiestādēm 289   
Nodokļu aktīvi (38. piezīme) 250   
Kopā pārņemti aktīvi 20,088 Kopā pārņemtas saistības 14,861 

 
Neto pārņemti aktīvi  5,227  
Ieguldījums meitas sabiedrībā  (12,729) 
Iegādes brīdī atzītā iegūtā nemateriālā vērtība (25. piezīme) 7,664  
Neto pašu kapitāla pārpalikums, kas uzrādīts rezervēs 162  

 
Meitas sabiedrības visaptverošais ienākuma pārskats pirms pievienošanas par trīs mēnešu periodu, kas noslēdzās 
2009. gada 31. martā, bija šāds: 

 TLVL 
Nopelnītās prēmijas, neto 3,651  
Piekritušajām atlīdzību prasībām, neto (2,353) 
Neto saimnieciskās darbības izmaksas un citas tehniskās izmaksas (1,285) 
Investīciju pārvaldīšanas izdevumi, neto (94) 
Pārējie ieņēmumi, neto (66) 
Meitas sabiedrības zaudējumi pirms pievienošanas 2009. gadā (147) 
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(45) DARĪJUMI UN NORĒĶINI AR SAISTĪTAJĀM PUSĒM (Turpinājums) 

Pārskata gada beigās Sabiedrībai bija šādi norēķini ar saistītajām pusēm: 

 Mātes sabiedrības finanšu pārskati Konsolidētie finanšu pārskati 
 2010 2009 2010 2009 
 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 
Gjensidige Forsikring, mātes sabiedrība:     

Mātes sabiedrības cedētās 
pārapdrošināšanas prēmijas  (734) (906) (734) (906) 
Saņemtās pārapdrošināšanas komisijas  59  59 

Valdes locekļi     
Saņemtās apdrošināšanas prēmijas 5 6 5 6 

 
Atlikumi Mātes sabiedrības finanšu pārskati Konsolidētie finanšu pārskati 
 2010 2009 2010 2009 
 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 

Gjensidige Forsikring, mātes sabiedrība     

Pārapdrošināšanas saistības 
(40. piezīme) 

74 53 74 53 

Pārējās saistības (42. piezīme) 3 319 3 319 
 
 
(46) DARBINIEKU SKAITS 
 
 Mātes sabiedrības finanšu 

pārskati 
Konsolidētie finanšu pārskati 

 2010 2009 2010 2009 
 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 
     
Darbinieki 451 490 459 505 
Aģenti 407 469 407 469 
 858 959 866 974 
 
 Mātes sabiedrības finanšu 

pārskati 
Konsolidētie finanšu pārskati 

 2010 2009 2010 2009 
 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 
     
Gjensidige Baltic centrālais birojs 100 98 102 98 
Filiāles Latvijā 302 358 302 358 
Filiāle Igaunijā 22 23 22 23 
Filiāle Lietuvā 434 480 440 480 
Meitas uzņēmums Lietuvā - - - 15 
 858 959 866 974 
 
 
(47) INFORMĀCIJA PAR PADOMES UN VALDES LOCEKĻU ATALGOJUMU 
 
 Mātes sabiedrības finanšu 

pārskati 
Konsolidētie finanšu pārskati 

 2010 2009 2010 2009 
 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 
Valdes locekļu atalgojums 413 223 413 223 
Sociālās apdrošināšanas iemaksas 99 54 99 54 
 512 277 512 277 

Pārskata periodā Padomes locekļiem par darbu Padomē atlīdzība netika aprēķināta. 
  



AAS GJENSIDIGE BALTIC 
ATSEVIŠĶIE FINANŠU PĀRSKATI UN KONSOLIDĒTIE FINANŠU PĀRSKATI PAR GADU, KAS NOSLĒDZĀS  
2010. GADA 31. DECEMBRĪ 
 
FINANŠU PĀRSKATU PIELIKUMI 
 

73 

(47)INFORMĀCIJA PAR PADOMES UN VALDES LOCEKĻU ATALGOJUMU (Turpinājums) 

Sabiedrības vadībai un valdes locekļiem nav piešķirti citi īstermiņa darbinieku labumi, pēcnodarbinātības pabalsti, citi 
ilgtermiņa labumi, atlaišanas kompensācijas vai maksājumi ar akcijām. 

Pārskata gadā meitas sabiedrības valdes locekļiem netika aprēķināta atlīdzība par darbu valdē. 

Informācija par 2010. gadu ir sagatavota saskaņā ar FKTK noteikumiem Nr. 171 „Normatīvie noteikumi par atalgojuma 
politikas pamatprincipiem” un FKTK noteikumiem Nr. 61 „Informācijas atklāšanas noteikumi”. 

Saskaņā ar FKTK „Informācijas atklāšanas noteikumu” 28. punktu, kas uzliek par pienākumu  apdrošināšanas 
sabiedrībām publiskot informāciju par atalgojuma politiku un īstenoto praksi, ievērojot fizisko personu datu aizsardzības 
principus, AAS Gjensidige Baltic informē, ka: 

• Atalgojuma politika ir izstrādāta atbilstoši AAS Gjensidige Baltic attīstības stratēģijā noteiktajiem darbības mērķiem 
un vērtībām, ilgtermiņa interesēm, kā arī atbilst un veicina piesardzīgu un efektīvu AAS Gjensidige Baltic  risku 
pārvaldīšanu.  

• Atalgojuma politikas mērķis ir AAS Gjensidige Baltic noteikto darbības mērķu sasniegšana, t.i., kompānijas riska 
profilu būtiski ietekmējošajos amatos piesaistīt un motivēt attiecīgas kvalifikācijas darbiniekus, kā arī sniegt 
atbilstošu novērtējumu minētajiem darbiniekiem par sasniegtajiem darba rezultātiem. 

• Atalgojuma politikas mērķis ir piesaistīt, noturēt un motivēt labākos darbiniekus, tajā pašā laikā nodrošināt saprātīgu 
un lietišķu attieksmi no darbinieku puses.  

• Atalgojuma politiku  apstiptrina AAS Gjensidige Baltic  padome.  Lai nodrošinātu atalgojuma politikas  atbilstību 
AAS Gjensidige Baltic esošajai darbībai un tās attīstības stratēģijai, kā arī pārmaiņām ārējos faktoros, padome ne 
retāk  kā vienu reizi  gadā to pārskata.  

• Izvērtējot finanšu rādītājus katra AAS Gjensidige Baltic riska profilu būtiski  ietekmējošā amata pienākumu veicēja 
darbības rezultātu izvērtēšanas ietvaros, tiek ņemts vērā, ka šie rādītāji ietver darbības rezultātus par iepriekšējiem 
periodiem, bet neietver riskus, kuru dēļ var rasties zaudējumi turpmākajos darbības periodos.  

• Jebkādām AAS Gjensidige Baltic  izmaksājamām motivācijas summām jābalstās ne tikai uz izmērāmiem 
finansiāliem darbības rezultātiem, bet jāietver arī citi, nefinansiāli snieguma kritēriji savienojumā ar vadības 
novērtējumu. Pie citiem kritērijiem pieder: iniciatīva stratēģisko mērķu sasniegšanā, uzticamība un godīgums, 
lojalitāte un efektīva personāla vadība, normatīvo aktu ievērošana un  klientu apmierinātība. 

• Tā kā nefinanšu rādītāju neievērošana vai nepilnīga ievērošana var ietekmēt AAS Gjensidige Baltic  riska profilu vai 
tās finanšu rezultātus, šim rādītājiem tiek piešķirta būtiska nozīme, izvērtējot  katra AAS Gjensidige Baltic  riska 
profilu būtiski ietekmējošā amata pienākumu veicēja darbības rezultātus.  

AAS Gjensidige Baltic publisko atbilstoši noteikumu Nr. 61 „Informācijas atklāšanas noteikumi”. 28.7. punkta prasībām 
– apkopotu informāciju par atalgojumu sadalījumā pa amatu saimēm (grupām), vienā no kurām iekļauj AAS Gjensidige 
Baltic  valdes locekļus, bet otrā – citus AAS Gjensidige Baltic  riska profilu ietekmējošos amatus. 

 2010 2009 
 Fiksētai 

atalgojums 
Mainīgais 

atalgojums 
Darbinieku 

skaits 
Fiksētai 

atalgojums 
Mainīgais 

atalgojums 
Darbinieku 

skaits 
 LVL’000 LVL’000  LVL’000 LVL’000  
AAS Gjensidige Baltic valdes locekļi 413 65 3 224 142 3 
AAS Gjensidige Baltic amatpersonas ar 
būtisku ietekmi uz riska profilu 246 10 8 272 22 8 
 659 75 11 496 164 11 
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(48) APDROŠINĀŠANAS SAISTĪBU ATLIKUŠIE TERMIŅI  
 
Tabulā uzrādīta apdrošināšanas saistību dzēšanas termiņu analīze, balstoties uz neto nauda plūsmu no šīm saistībām. 
Analīzē nav iekļauta nenopelnīto prēmiju tehniskā rezerve, jo ar šīm saistībām nav saistītas naudas plūsmas. 
 

Mātes sabiedrības finanšu pārskati 

2010. gada 31. decembris Līdz 6 mēnešiem 
LVL 

6-12 mēneši 
LVL 

1-2 gadi 
LVL 

2-5 gadi 
LVL 

Kopā 
LVL  

Atlīdzību tehniskās rezerves 6,179 5,177 3,841 1,503 16,700 
Nenopelnīto prēmiju rezerves (UPR) 10,837 3,807 - - 14,644 
Pārapdrošinātāja daļa tehniskajās rezervēs (777) (410) (175) (69) (1,431) 
Apdrošinātajiem maksājamās summas 2,198  - - - 2,198 
Starpniekiem maksājamās summas 164  - - - 164 
Pārapdrošināšanas kreditoru parādi 375  - - - 375 
Neto apdrošināšanas saistību radīta 
naudas plūsma kopā 18,976  8,574  3,666  1,434  32,650  

 
2009. gada 31. decembrī Līdz 6 mēnešiem 

LVL 
6-12 mēneši 

LVL 
1-2 gadi 

LVL 
2-5 gadi 

LVL 
Kopā 
LVL 

 Atlīdzību tehniskās rezerves 6,427 4,689 4,689 1,563 17,368 
Nenopelnīto prēmiju rezerves (UPR) 13,267 6,534 - - 19,801 
Pārapdrošinātāja daļa tehniskajās rezervēs (842) (537) (378) (126) (1,883) 
Apdrošinātajiem maksājamās summas 1 821  - - - 1,821 
Starpniekiem maksājamās summas 208  - - - 208 
Pārapdrošināšanas kreditoru parādi 514  - - - 514 
Neto apdrošināšanas saistību radīta 
naudas plūsma kopā 21,395  10,686  4,311  1,437  37,829 

 
Konsolidētie pārskati 
 

2010. gada 31. decembris Līdz 6 mēnešiem 
LVL 

6-12 mēneši 
LVL 

1-2 gadi 
LVL 

2-5 gadi 
LVL 

Kopā 
LVL  

Atlīdzību tehniskās rezerves 6,329 5,303 3,935 1,540 17,107 
Nenopelnīto prēmiju rezerves (UPR) 10,838 3,807 - - 14,645 
Pārapdrošinātāja daļa tehniskajās rezervēs (777) (410) (175) (69) (1,431)  
Apdrošinātajiem maksājamās summas 2,204  - - -  2,204  
Starpniekiem maksājamās summas 171  - - -  171  
Pārapdrošināšanas kreditoru parādi 375  - - -  375  
Neto apdrošināšanas saistību radīta 
naudas plūsma kopā 19,140  8,700  3,760  1,471  33,071  

 
 

2009. gada 31. decembrī Līdz 6 mēnešiem 
LVL 

6-12 mēneši 
LVL 

1-2 gadi 
LVL 

2-5 gadi 
LVL 

Kopā 
LVL  

Atlīdzību tehniskās rezerves 6,860 5,004 5,006 1,668 18,538 
Nenopelnīto prēmiju rezerves (UPR) 14,591 7,187 

  
21,778 

Pārapdrošinātāja daļa tehniskajās rezervēs (842) (537) (378) (126) (1,883) 
Apdrošinātajiem maksājamās summas - - - - 1,821 
Starpniekiem maksājamās summas - - - - 324 
Pārapdrošināšanas kreditoru parādi - - - - 514 
Neto apdrošināšanas saistību radīta 
naudas plūsma kopā 23,268  11,654  4,628  1,542  41,092  
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(49) NOTIKUMI PĒC PĀRSKATA GADA BEIGĀM 

1. martā Zviedrijas Uzņēmumu reģistrs deva atļauju apvienot meitas sabiedrību GFF ar Gjensidige Baltic. Apvienošana 
tika veikta pēc Latvijas Uzņēmumu reģistra atļaujas saņemšanas. 
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