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Apdrošināšanas akciju sabiedrība Baltijas Apdrošināšanas Nams (turpmāk tekstā – Sabiedrība) ir noslēgusi 
darbības desmito gadu. 2009. gadu var raksturot kā Sabiedrības konkurētspējas paaugstināšanas gadu.  
 
Pārskata gadā Sabiedrība turpināja iepriekšējos gados uzsākto klientu apkalpošanas kvalitātes 
pilnveidošanas programmu, īpašu uzmanību pievēršot apdrošināšanas atlīdzību izmaksu operativitātei – 
vienam no svarīgākajiem kritērijiem, kas raksturo apdrošināšanas sabiedrības darba kvalitāti. Tas tika 
panākts, uzlabojot Sabiedrības biznesa procesus, tehnoloģijas un paaugstinot darbinieku kvalifikāciju. 
 
2009. gadā Sabiedrība veica būtiskus un tirgus prasībām atbilstošus ieguldījumus pakalpojumu attīstībā, 
ieviešot divus jaunus pakalpojumus. Jauns KASKO apdrošināšanas produkts, kas ietver kvalificētu diennakts 
autopalīdzību uz ceļa Latvijā un Eiropas Savienībā un jauns īpašuma apdrošināšanas produkts, kas 
orientēts uz  koplietošanas telpu apdrošināšanu daudzdzīvokļu namu iemītniekiem. 
 
Sabiedrības izaugsmē liela loma ir veiksmīgai sadarbībai ar apdrošināšanas starpniekiem. 2009. gadā 
turpināja pieaugt apdrošināšanas brokeru ieguldījums apdrošināšanas portfelī, sasniedzot 36,7% no kopējā 
parakstīto bruto prēmiju apjoma, kas ir par 9,1% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Pilnveidojot IT sistēmu, 
Sabiedrība nodrošina mūsdienīgu klientu apkalpošanu un ērtu atskaišu sagatavošanas sistēmu, kas 
nodrošina apdrošināšanas starpniekiem rezultatīvu un ērtu ikdienas darbu.   
 
Pārskata gadā tika turpināts darbs pie apdrošināšanas pakalpojumu pārdošanas attīstīšanas interneta vidē. 
Pašlaik ar portāla POLISE.BAN.LV starpniecību tiek pārdoti 20% no Sabiedrības OCTA un ceļojumu 
apdrošināšanas polisēm. 
 
2009. gadā Sabiedrības peļņa pēc nodokļu nomaksas ir 332,4 tūkstoši latu, kas ir par 28% vairāk nekā 2008. 
gadā. Pelņas pieaugums ir saistīts ar veiksmīgi īstenotām aktivitātēm uzņēmuma darbības efektivitātes 
paaugstināšanā un citiem pasākumiem, kuru mērķis ir mazināt krīzes ietekmi uz uzņēmuma rentabilitāti.  
 
2010. gadā Sabiedrība plāno turpināt darbu pie jaunu un esošu pakalpojumu attīstības. Joprojām tiek 
pilnveidota klientu apkalpošanas kvalitāte, uzlabota darbinieku kvalifikācija un ieviesta mūsdienīgu 
tehnoloģiju izmantošana biznesa procesos. Liela vērība tiks vērsta mārketinga aktivitātēm un jaunu klientu 
piesaistīšanai. 
 
Sabiedrības parakstīto bruto prēmiju apjoms 2009. gadā bija LVL 8,1 milj., kas ir par 38,8% mazāk nekā 
iepriekšējā gadā. Prēmiju apjoma kritums ir mazāks nekā prognozēts iepriekš. Sabiedrības apdrošināšanas 
portfeļa samazināšanās lielā mērā ir saistīta ar ekonomiskās aktivitātes straujo kritumu valstī, kas ir izsaucis 
pieprasījuma un apdrošināšanas pakalpojumu cenu samazināšanos, kas ir negatīvi ietekmējis Latvijas 
apdrošināšanas tirgu kopumā.  
 
Pārskata gadā pieprasītākie Sabiedrības pakalpojumi bija OCTA un KASKO apdrošināšana. OCTA polises 
veidoja 40,6 % no apdrošināšanas portfeļa, bet KASKO – 38 %. Īpašuma apdrošināšanas prēmijas veidoja 
7,6% no apdrošināšanas portfeļa. Pateicoties Sabiedrības mārketinga aktivitātēm, pārskata gadā ir 
palielinājies īpašuma un ceļojumu apdrošināšanas prēmiju īpatsvars apdrošināšanas portfelī. 
 
Sabiedrības bruto apdrošināšanas atlīdzību apjoms pārskata gadā bija LVL 4,8 milj. Salīdzinot ar 2008. 
gadu, apdrošināšanas atlīdzībās izmaksāts par 39,8% mazāk. Lielāko daļu – 41% no tām – veidoja KASKO 
apdrošināšanas atlīdzības, bet OCTA apdrošināšanas atlīdzībās tika izmaksāti 36,2% no to kopējā apjoma. 
 
Aizvadītajā gadā Sabiedrība turpināja ievērot konservatīvu politiku tehnisko rezervju veidošanā un uzņemto 
risku pārapdrošināšanā, kas ir būtiski priekšnoteikumi Sabiedrības stabilai darbībai tirgū un spējai reāli 
aizsargāt apdrošinājuma ņēmēju intereses. 
 
Kredītrisks, ārzemju valūtu kursa un procentu likmju svārstību risks ir svarīgākie riski, kas apdraud 
Sabiedrības pamatdarbību un investīciju pārvaldīšanu. Lai rūpētos par Sabiedrības finansiālo stāvokli, tiek 
ieviesti stingri riska ierobežošanas pasākumi, nosakot limitus pieļaujamam riskam un kontrolējot to 
ievērošanu.  
 
Apdrošinātāja spēja pildīt savas saistības pret klientiem ir atkarīga no veiksmīgas pārapdrošināšanas 
partneru izvēles. Kopš Sabiedrības dibināšanas, tās galvenie pārapdrošināšanas partneri ir GenRe 
(Standard & Poor’s reitings: „AAA”) un Hannover Re (Standard & Poor’s „AA”). 
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Sabiedrības vadība ir pateicīga klientiem, sadarbības partneriem un akcionāriem par veiksmīgo sadarbību 
un izrādīto uzticību 2009. gadā. Īpaša pateicība pienākas visiem darbiniekiem par optimismu un nesavtīgu 
palīdzību kompānijas mērķu sasniegšanā. 
 
 
Pārskata gad ā Sabiedr ību vad īja valde un padome š ādā sast āvā: 
 
PADOME: 
 
Padomes priekšsēdētājs Ēriks Teilāns  
  
  
 
Padomes priekšsēdētāja vietnieks Lauri Kustas Aima  
 
Padomes locekļi Indrek Kasela 
 Dmitrijs Osipovs 
 
VALDE 
 
Valdes priekšsēdētājs Aleksejs Pečerica 
  
 
Valdes locekļi  Nataļja Jefimova  

Uģis Ieviņš (no14.07.2009.) 
Raivis Ķergalvis (līdz 27.06.2009.) 
 

 
 
 
2010. gada 22. aprīlis 
 
 
 
   
Ēriks Teilāns Aleksejs Pečerica 
Padomes priekšsēdētājs Valdes priekšsēdētājs 
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“Baltijas Apdrošināšanas Nams” AAS vadība apstiprina, ka Sabiedrības 2009. gada pārskats sagatavots 
saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, kurus apstiprinājusi Eiropas Savienība, un 
atbilstošām grāmatvedības metodēm. Sabiedrības vadība ir atbildīga par šo finanšu pārskatu sagatavošanu 
no sākotnējās grāmatvedības uzskaites un apstiprina, ka 2009. gada finanšu pārskati patiesi atspoguļo 
Sabiedrības finanšu stāvokli pārskata gada beigās, kā arī pārskata gada rezultātus un naudas plūsmu. 
 
Vadība apstiprina, ka 2009. gada finanšu pārskati, kas atspoguļoti no 7. līdz 41. lapai, ir sagatavoti, 
pamatojoties uz atbilstošām grāmatvedības metodēm, kuru pielietojums ir bijis konsekvents, un vadības 
lēmumi un pieņēmumi attiecībā uz šo pārskatu sagatavošanu ir bijuši piesardzīgi un saprātīgi.  
 
Vadība ir atbildīga par atbilstošas grāmatvedības uzskaites kārtošanu, Sabiedrības līdzekļu saglabāšanu, kā 
arī krāpšanas un citas negodīgas rīcības novēršanu, kā arī par Sabiedrības darbības atbilstību Latvijas 
Republikas Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumam, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 
norādījumiem un citu Eiropas Savienībā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 
 
 
 
2010. gada 22. aprīlis 
 
 
 
   
Ēriks Teilāns Aleksejs Pečerica 
Padomes priekšsēdētājs Valdes priekšsēdētājs 
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Sabiedrības nosaukums 
 

BALTIJAS APDROŠINĀŠANAS NAMS 

Juridiskais statuss 
 

Apdrošināšanas akciju sabiedrība  
 

Vienotais reģistrācijas numurs, 
reģistrācijas vieta un datums 
 

40003494976, Rīga, 2000. gada 19. maijs 

Juridiskā adrese  Antonijas iela 23, 
Rīga, LV-1010, Latvija 

  
Pasta adrese un kontaktinformācija 
 

Antonijas iela 23, 
Rīga, LV-1010 
Tālrunis: 67 080408 
Fakss: 67 080407 
 

Akcionārs 
 
 

SIA “BAN Holdings”  
Reģ.Nr. 40003580587 
Adrese: Antonijas iela 23, Rīga, LV-1010 

 
Pārskata gads 

 
2009. gada 1. janvāris – 2009. gada 31. decembris 

 
Iepriekšējais pārskata gads 

 
2008. gada 1. janvāris – 2008. gada 31. decembris 

Revidenti 
 
Deloitte Audits Latvia SIA 
Licence nr. 43 
Grēdu iela 4a 
Rīga, LV-1019 
Latvija 
 
Inguna Staša 
Zvērināta revidente 
Sertifikāts nr. 145 
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AKT ĪVI    31.12.2009.  31.12.2008. 

 Pielikums  LVL  LVL 
      

Nemateri ālie ieguld ījumi 2  193,914  103,397 
      

Pamatl īdzek ļi 3  254,983  264,017 
      

Ieguldījumi      
Ieguldījuma īpašumi 4  210,000  231,800 
Līdzdalība radniecīgās sabiedrības kapitālā 5  1,557  1,557 
Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi 6  101,007  227,623 
Citi aizdevumi 7  159,115  27,575 
Termiņnoguldījumi kredītiestādēs 8  4,750,667  4,742,042 

Ieguld ījumi kop ā   5,222,346  5,230,597 
      
Debitori      

Debitori tiešās apdrošināšanas operācijās      
Apdrošinājuma ņēmēji   888,694  1,048,060 
Starpnieki   274,274  231,472 

Pārējie debitori   61,588  66,288 
Debitori kop ā 9  1,224,556  1,345,820 

      
Atliktie klientu piesaist īšanas izdevumi 10  554,336  914,192 

      
Uzkrātie ien ākumi un n ākamo periodu izdevumi 11  37,576  27,844 

      
Nauda un t ās ekvivalenti 12  1,234,106  2,472,968 

      
Pārapdrošinātāju daļa rezervēs      
Pārapdrošinātāju daļa nenopelnīto prēmiju rezervēs 14  1,710,444  2,728,121 
Pārapdrošinātāja daļa atlikto apdrošināšanas 
   atlīdzību prasību rezervēs 

15  835,039  1,157,783 

Pārapdrošin ātāju da ļa rezerv ēs kop ā   2,545,483  3,885,904 
      

KOPĀ AKT ĪVI   11,267,300  14,244,739 

 
Pielikumi no 12. līdz 41. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 

 
2010. gada 22. aprīlis 

 
 
 

Ēriks Teilāns  Aleksejs Pečerica 

Padomes priekšsēdētājs  Valdes priekšsēdētājs 
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PASĪVI   31.12.2009.  31.12.2008. 
 Pielikums  LVL  LVL 

Pašu kapitāls      
Pamatkapitāls 13  2,775,000  2,775,000 
Rezerves kapitāls un pārējās rezerves   60,000  60,000 
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa / (uzkrātie zaudējumi)   86,494  (206,459) 
Pārskata gada peļņa    332,398  292,953 
Pašu kapit āls kop ā   3,253,892  2,921,494 

      
Saist ības       
      
Tehniskās rezerves      
      Nenopelnīto prēmiju tehniskās rezerves 14  3,767,901  5,623,492 
      Atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskās 

rezerves 
 

15 
  

1,979,889 
  

2,490,230 
Tehnisk ās rezerves kop ā   5,747,790  8,113,722 

      
Kreditori      

Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības 28 (c) 25,370  16,075  
Kreditori no pārapdrošināšanas operācijām 16  1,219,318  1,875,563 
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas izmaksas 17  38,272  48,852 
Pārējie kreditori 18  463,287  466,319 
Uzkrātie izdevumi 19  84,812  73,338 
Nenopelnītās pārapdrošināšanas komisijas naudas   434,559  729,376 

Kop ā kreditori   2,265,618  3,209,523 
      

Kop ā saist ības   8,013,408  11,323,245 
      

KOPĀ PASĪVI   11,267,300  14,244,739 

 
 

Pielikumi no 12. līdz 41. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 
 
2010. gada 22. aprīlis 

 
 
 
 

Ēriks Teilāns  Aleksejs Pečerica 

Padomes priekšsēdētājs  Valdes priekšsēdētājs 
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   2009  2008 
Nopelnītās prēmijas Pielikums LVL  LVL 
  Parakstītās prēmijas     

 Bruto parakstītās prēmijas 20 8,114,321  13,257,968 
 OCTA obligātie atskaitījumi  (123,778)  (196,166) 
 Pārapdrošinātāju daļa 20 (3,577,415)  (6,533,121) 

   Neto parakst ītās pr ēmijas  4,413,128  6,528,681 
   Izmaiņas nenopelnīto prēmiju rezervēs     

 Bruto prēmiju rezerves 14 1,855,591  569,926 
 Pārapdrošinātāju daļa 14 (1,017,677)  (554,005) 

   Izmaiņas neto nenopeln īto pr ēmiju rezerv ēs  837,914  15,921 
Neto nopeln ītās prēmijas   5,251,042  6,544,602 

      
Pārapdrošināšanas komisijas naudas ieņēmumi 21 1,093,152  1,892,774 
Procentu ienākumi 22 398,956  439,432 
Citi ienākumi 23 10,551  11,114 
Reversēti zaudējumi no finanšu aktīvu vērtības 

samazināšanās 
 
6 

 
45,569 

  
- 

IENĀKUMI KOPĀ  6,799,270  8,887,922 
      

Piekritušās atlīdzību prasības     
   Izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības     

 Bruto izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības 24 (5,002,146)  (8,399,650) 
 Atlīdzību noregulēšanas izdevumi 24 (114,010)  (216,042) 
 Atgūto zaudējumu summas 24 294,904  613,119 
 Pārapdrošinātāju daļa atlīdzībās 24 2,171,207  4,178,133 

   Neto izmaks ātās apdrošin āšanas atl īdzības  (2,650,045)  (3,824,440) 
   Izmaiņas atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību 
rezervēs 

    

 Bruto summa 15 510,341  361,898 
 Pārapdrošinātāju daļa 15 (322,744)  (190,633) 

   Neto izmai ņas atlikto apdrošin āšanas atl īdzību 
pras ību rezerv ēs 

 187,597  171,265 

Neto piekrituš ās atl īdzību pras ības  (2,462,448)  (3,653,175) 
      

 Klientu piesaistīšanas izdevumi 25 (1,160,997)  (2,143,943) 
 Izmaiņas atliktajos klientu piesaistīšanas izdevumos  (359,855)  (47,114) 
 Administratīvie izdevumi 26 (2,382,658)  (2,557,670) 
 Zaudējumi no finanšu aktīvu vērtības 

samazināšanās un ieguldījuma īpašumu patiesās 
vērtības izmaiņas 

 
4, 6 

 
(21,800) 

  
(49,983) 

 Citi izdevumi 27 (15,144)  (89,973) 
IZDEVUMI KOPĀ  (6,402,902)  (8,541,858) 

      
Peļņa pirms nodok ļiem  396,368  346,064 
Uzņēmumu ienākuma nodoklis 28 (63,970)  (53,111) 
Pārskata gada pe ļņa  332,398  292,953 
     
Visaptverošie ien ākumi par periodu  332,398  292,953 

 
Pielikumi no 12. līdz 41. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 
2010. gada 22. aprīlis 

 
 

Ēriks Teilāns 
Padomes priekšsēdētājs 

 Aleksejs Pečerica 
Valdes priekšsēdētājs 
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   2009  2008 
   Pielikums LVL  LVL 

Naudas pl ūsma no apdrošin āšanas darb ības       
Saņemtās prēmijas tiešajā apdrošināšanā   7,968,617  13,106,582 
Izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības   (4,799,712)  (7,987,564) 
Saņemtā nauda par nodoto pārapdrošināšanu   -  1,301 
Samaksātā nauda par nodoto pārapdrošināšanu   (1,264,117)  (714,637) 
Starpnieku komisijas nauda   (894,744)  (1,587,183) 
Administratīvie izdevumi   (2,252,948)  (2,434,279) 
Obligātie maksājumi   (181,836)  (258,923) 
Pārējā saņemtā nauda   112  770 
Pārējā izlietotā nauda   (500)  (1,701) 
Uzņēmumu ienākuma nodoklis 17  (82,994)                   - 

Neto naudas pl ūsma no apdrošin āšanas darb ības   (1,508,122)  124,366 
      

Naudas pl ūsma no ieguld ījumu darb ības      
Termiņnoguldījumi kredītiestādēs   28,184  293,000 
Līdz termiņa beigām turēto ieguldījumu atmaksa   171,223  - 
Procentu ienākumi no ieguldījumiem    362,849  443,309 
Citi aizdevumi, neto   (131,540)  175,481 
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde   (161,456)  (77,499) 

Neto naudas pl ūsma no ieguld ījumu darb ības   269,260  834,291 
      

Neto naudas un t ās ekvivalentu (samazin ājums) / 
palielin ājums 

   
(1,238,862) 

  
958,657 

      
Nauda un t ās ekvivalenti p ārskata gada s ākum ā   2,472,968  1,514,311 
Nauda un t ās ekvivalenti p ārskata gada beig ās 12  1,234,106  2,472,968 

      
 

Pielikumi no 12. līdz 41. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 
 
2010. gada 22. aprīlis 
 
 
Ēriks Teilāns  Aleksejs Pečerica  

Padomes priekšsēdētājs  Valdes priekšsēdētājs  
    
    
    
    
    



“BALTIJAS APDROŠIN ĀŠANAS NAMS” AAS 
 
PAŠU KAPITĀLA UN REZERVJU IZMAI ŅU PĀRSKATS 
PAR GADU, KAS NOSL ĒDZĀS 2009. GADA 31. DECEMBR Ī 
 

 
11 

  

 Pamatkapit āls   

Rezerves 
kapit āls 

un 
pārējās 
rezerves  

Iepriekš ējo 
gadu 

nesadal ītā 
peļņa / 

(zaudējumi)   

Pārskata  
gada 
peļņa  

Pašu 
kapit āls 

kop ā  
 LVL  LVL  LVL  LVL  LVL 
          
31.12.2007. 2,775,000  60,000  (452,630)  246,171  2,628,541 
          
2007. gada peļņa -  -  246,171  (246,171)  - 
          
2008. gada peļņa -  -  -  292,953  292,953 
          
31.12.2008. 2,775,000  60,000  (206,459)  292,953  2,921,494 
          
2008. gada peļņa -  -  292,953  (292,953)  - 
          
2009. gada peļņa -  -  -  332,398  332,398 
          
31.12.2009. 2,775,000  60,000  86,494  332,398  3,253,892 

 
 

Pielikumi no 12. līdz 41. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 
 
2010. gada 22. aprīlis 
 

 
 

Ēriks Teilāns  Aleksejs Pečerica  

Padomes priekšsēdētājs  Valdes priekšsēdētājs  
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1. Pamatinform ācija 
 

“Baltijas Apdrošināšanas nams” AAS (“Sabiedrība”) dibināta 2000. gadā. Sabiedrība darbojas Latvijā, un tās 
darbības veids ir riska (nedzīvības) apdrošināšana. Sabiedrība piedāvā pakalpojumus šādos 
apdrošināšanas veidos: 

• transportlīdzekļi; 
• īpašums; 
• nelaimes gadījumi; 
• galvojumi; 
• kravas un kuģu; 
• palīdzības un vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana; 
• veselība; 
• dzelzceļa transporta apdrošināšana. 
  
Gada pārskata beigās Sabiedrībai ir šādas struktūrvienības:  

• Daugavpils nodaļa, reģ.Nr. 90001456907, Kandavas iela 19, Daugavpils; 
• Rēzeknes nodaļa, reģ. 90002453081, Atbrīvošanas aleja 118-2, Rēzekne; 
• Liepājas nodaļa, reģ. 90002675926, Friča Brīvzemnieka iela 52, Liepāja; 
• Kuldīgas nodaļa, reģ. 90002656855, Liepājas iela 9, Kuldīga; 
• Valkas nodaļa, reģ. 90002683603, Kūru iela 13, Valka; 
• Valmieras nodaļa, reģ. 90002656874, Meža iela 7, Valmiera; 
• Dārzciema nodaļa, reģ. 90002646039, Dārzciema iela 60A, Rīga; 
• Vienības gatve nodaļa, reģ. 90002513499, Vienības gatve 186A-1002, Rīga. 
 
 
Finanšu p ārskatu sagatavošanas pamatprincipi 
 
Finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar Starptautisko grāmatvedības standartu valdes (SGSV) izdotajiem 
Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS), kas pieņemti Eiropas Savienībā (ES), un 
Starptautisko finanšu pārskatu interpretācijas komitejas (SFPIK) izdotajām interpretācijām.  
     

Finanšu pārskati ir sagatavoti, balstoties uz sākotnējo izmaksu novērtēšanas principu, un modificēti atbilstoši 
to finanšu aktīvu un finanšu saistību, kuras atspoguļotas patiesajā vērtībā, kā arī ieguldījuma īpašumu 
patiesajai vērtībai.  
 
Visa finanšu informācija pārskatos ir norādīta Latvijas latos (LVL), ja nav norādīts citādi. 
 
Salīdzinot ar iepriekšējo finanšu gadu, Sabiedrības lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav 
mainītas. 
 
Jaunu un/vai groz ītu standartu un interpret āciju pie ņemšana  
 
Starptautisko grāmatvedības standartu valdes pieņemtie standarti un Starptautisko finanšu pārskatu 
standartu interpretāciju komitejas pieņemtās interpretācijas, kuras stājās spēkā pārskata gadā: 
 
• SFPS Nr. 8 “Darbības segmenti” pieņemts ES 2007.gada 21. novembrī (spēkā pārskata periodiem, kas 

sākas no 2009. gada 1. janvāra), 

• SFPS Nr.1 (grozījumi) „SFPS sākotnējā piemērošana” un SGS Nr. 27 “Konsolidētie un atsevišķie finanšu 
pārskati” – meitas sabiedrības iegādes izmaksas, kopīgi vadīta uzņēmuma vai partnersabiedrības, 
pieņemts ES 2009.gada 23. janvārī (spēkā pārskata periodiem, kas sākas no 2009. gada 1. janvāra); 
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• SFPS Nr.4 (grozījumi) „Apdrošināšanas līgumi” un SFPS Nr. 7 “Finanšu instrumenti: informācijas 
atklāšana” – finanšu instrumentu informācijas atklāšanas kvalitātes paaugstināšana, pieņemts ES 
2009.gada 27. novembrī (spēkā pārskata periodiem, kas sākas no 2009. gada 1. janvāra); 

• 2008. gada 22. maijā Starptautisko finanšu pārskatu standartu ikgadējā kvalitātes paaugstināšanas 
projekta rezultātā ir izdots dažādu standartu un interpretāciju izmaiņu apkopojums (SGS 1, SFPS 5, 
SGS 8, SGS 10, SGS 16, SGS 19, SGS 20, SGS 23, SGS 27, SGS 28, SGS 29, SGS 31, SGS 34, SGS 
36, SGS 38, SGS 39, SGS 40, SGS 41), kura galvenais mērķis ir novērst nesakritības un precizēt 
formulējumus, pieņemts ES 2009.gada 23. janvārī (lielākajā daļa grozījumu ir spēkā pārskata periodiem, 
kas sākas no 2009.gada 1. janvāra); 

• SGS Nr. 32 (grozījumi) “Finanšu instrumenti: informācijas sniegšana” un SGS Nr. 1 (grozījumi) “Finanšu 
pārskatu sniegšana”- “Finanšu instrumenti ar pirmstermiņa dzēšanas tiesībām un no likvidācijas 
izrietošas saistības” pieņemts ES 2009.gada 21. janvārī (spēkā pārskata periodiem, kas sākas no 2009. 
gada 1. janvāra); 

• SGS Nr.39 (grozījumi) “Finanšu instrumenti: atzīšana un novērtēšana” un SFPS Nr. 7 “Finanšu 
instrumenti: informācijas atklāšana””- “Finanšu aktīvu pārklasifikācija”, spēkā stāšanas datums un 
pārējas periods, pieņemts ES 2009.gada 9. septembrī (spēkā no 2008.gada 1. jūlija); 

• SGS Nr. 1 (grozīts) “Finanšu pārskatu sniegšana” - grozītais standarts, pieņemts ES 2008.gada 17. 
decembrī (spēkā pārskata periodiem, kas sākas no 2009. gada 1. janvāra); 

• SGS Nr. 23 (grozīts) “Aizņēmumu izmaksas” – pieņemts ES 2008.gada 10. decembrī (spēkā pārskata 
periodiem, kas sākas no 2009. gada 1. janvāra);  

• SFPS Nr. 2 (grozījumi) “Maksājumi ar akcijām” – tiesībās uz daļām iestāšanas nosacījumi un anulēšana, 
pieņemts ES 2008.gada 16. decembrī (spēkā pārskata periodiem, kas sākas no 2009. gada 1. janvāra); 

• SFPIK Nr. 9 (grozījumi) „Iegulto atvasināto finanšu instrumentu atkārtota novērtēšana” un SGS Nr. 39 
“Finanšu instrumenti: atzīšana un novērtēšana” - ieguldītie atvasinātie finanšu instrumenti, pieņemts ES 
2009.gada 30. novembrī (spēkā pārskata periodiem, kas sākas no 2009.gada 1. janvāra);  

• SFPIK Nr. 11 “SFPS Nr. 2 “Koncerns un darījumi ar pašu akcijām”, pieņemts ES 2007.gada 1. jūnijā 
(spēkā pārskata periodiem, kas sākas no 2008.gada 1. marta); 

• SFPIK Nr. 13 “Klientu lojalitātes programmas” pieņemts ES 2008.gada 16. decembrī (spēkā pārskata 
periodiem, kas sākas no 2009. gada 1. janvāra);  

• SFPIK Nr. 14 “SGS Nr. 19 – Noteiktu labumu ierobežojumi, minimālās finansēšanas prasības un to 
savstarpējā iedarbība” pieņemts ES 2008.gada 16. decembrī (spēkā pārskata periodiem, kas sākas no 
2009. gada 1. janvāra). 

Šo standartu un interpretāciju ieviešanai nebija būtiskas ietekmes uz Sabiedrības finanšu pārskatiem. 

 
Standarti un interpret ācijas, kas ir izdoti, bet v ēl nav sp ēkā 

Finanšu pārskatu parakstīšanas brīdī sekojoši standarti un interpretācijas tika izdoti, bet vēl nav stājušies 
spēkā:  

• SFPS Nr.1 (grozīts) „SFPS sākotnējā piemērošana” pieņemts ES 2009.gada 25. novembrī (spēkā 
pārskata periodiem, kas sākas no 2010. gada 1. janvāra); 

• SFPS Nr. 3 (grozīts)“Uzņēmējdarbības apvienošana” pieņemts ES 2009.gada 3. jūnijā (spēkā 
pārskata periodiem, kas sākas no 2009. gada 1. jūlijā); 

• SGS Nr. 27 (grozījumi) “Konsolidētie un atsevišķie finanšu pārskati” pieņemts ES 2009.gada 3. jūnijā 
(spēkā pārskata periodiem, kas sākas no 2009. gada  1. jūlijā); 

• SGS Nr. 32 (grozījumi) “Finanšu instrumenti: informācijas sniegšana” pieņemts ES 2009.gada 23. 
decembrī (spēkā pārskata periodiem, kas sākas no 2011. gada 1. janvāra);  
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• SGS Nr. 39 (grozījumi) „Finanšu instrumenti: atzīšana un novērtēšana” – „Pret risku nodrošinātie 
instrumenti”, pieņemts 2009.gada 15. septembrī (spēkā pārskata periodiem, kas sākas no 2009. gada 1. 
jūlija); 

• SFPIK Nr. 12 “Pakalpojumu koncesijas līgumi” pieņemts ES 2009.gada 25. martā (spēkā pārskata 
periodiem, kas sākas no 2009.gada 30. martā); 

• SFPIK Nr. 15 “Nekustamā īpašuma būvniecības līgumi” pieņemts ES 2009.gada 22. jūlijā (spēkā 
pārskata periodiem, kas sākas no 2010. gada 1. janvāra); 

• SFPIK Nr. 16 “Risku ierobežošana neto ieguldījumiem darbībā ārvalstīs” pieņemts ES 2009.gada 4. 
jūnijā (spēkā pārskata periodiem, kas sākas no 2009. gada 1. jūlija);  

• SFPIK Nr. 17 “Nemonetāro aktīvu sadale īpašniekiem” pieņemts ES 2009.gada 26. novembrī (spēkā 
pārskata periodiem, kas sākas no 2009. gada 1. novembra); 

• SFPIK Nr. 18 “Aktīvu saņemšana no klientiem” pieņemts ES 2009.gada 27. novembrī (spēkā pārskata 
periodiem, kas sākas no 2009. gada 1. novembra). 

 
Sabiedrība nolēma nepiemērot augstāk minētus standartus, grozījumus un interpretācijas pirms to spēkā 
stāšanas datuma. Grupa un Banka uzskata, ka  šo standartu, grozījumu un interpretācijas piemērošana 
neveidos būtisku ietekmi uz Grupas un Bankas finanšu pārskatiem iesniegšanas periodā. 
 
Apdrošin āšanas l īgumi 
 
Prēmijas 
 
Parakstītās apdrošināšanas prēmijas ietver summas, kuras pienākas par pārskata gada laikā spēkā 
esošajiem apdrošināšanas līgumiem, neatkarīgi no tā, vai šīs prēmijas ir vai nav saņemtas. Parakstītās 
prēmijas tiek samazinātas par pārskata gadā anulētajām un pārtrauktajām polisēm. 

Pārapdrošinātāju daļa parakstītajās prēmijās tiek aprēķināta saskaņā ar noslēgtajiem pārapdrošināšanas 
līgumiem. 
 
Atlīdzību prasības 
 
Atlīdzību prasības ietver uz pārskata gadu attiecināmās apdrošināšanas atlīdzību prasības un pieteikto 
apdrošināšanas atlīdzību zaudējumu noregulēšanas izdevumus. Atlīdzību izmaksas tiek samazinātas par 
atgūtajām summām ar regresa prasībām vai derīgo atlieku realizācijas summām. 
 
Klientu piesaistīšanas izdevumi 
 
Klientu piesaistīšanas izdevumi ietver komisijas un citus izdevumus, kas ir tieši saistīti ar apdrošināšanas 
līgumu noslēgšanu. 
 
Atliktie klientu piesaistīšanas izdevumi 
 
Komisijas izdevumi un citi klientu piesaistīšanas izdevumi, kas mainās atkarībā no un ir saistīti ar jaunu 
apdrošināšanas līgumu noslēgšanu un esošo līgumu atjaunošanu, tiek uzrādīti kā atliktie klientu 
piesaistīšanas izdevumi bilancē. Visi pārējie ar klientu piesaistīšanu saistītie izdevumi tiek norakstīti 
izdevumos to rašanās brīdī. Atlikto klientu piesaistīšanas izdevumi tiek amortizēti polišu termiņa laikā 
atbilstoši nopelnīto prēmiju atzīšanai pēc lineārās metodes. 
 
 
 
 
 



“BALTIJAS APDROŠIN ĀŠANAS NAMS”  AAS  
 
FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMI 
PAR GADU, KAS NOSL ĒDZĀS 2009. GADA 31. DECEMBR Ī 

 

 
15 

Tehniskās rezerves 
 
Nenopelnīto prēmiju rezerves 
 
Nenopelnīto prēmiju tehnisko rezervi veido tā daļa no parakstītās bruto apdrošināšanas prēmijas, kas 
attiecas uz laika periodu no bilances datuma līdz apdrošināšanas līguma termiņa beigām, lai segtu visas 
atlīdzības un izdevumus saskaņā ar spēkā esošajiem apdrošināšanas līgumiem. Rezerves tiek aprēķinātas 
katram apdrošināšanas līgumam atsevišķi. 
 
Apdrošināšanas atlīdzību prasību rezerves 
 
Atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskā rezerve gada beigās atspoguļo novērtēto apjomu 
atlīdzībām, kas ir notikušas pirms pārskata gada beigām, bet nav izmaksātas. Nosakot rezervi tiek ņemtas 
vērā tiešās atlīdzību izmaksas un zaudējumu noregulēšanas izdevumi. Šī rezerve ietver pieteikto, bet 
neizmaksāto atlīdzību rezervi, kā arī notikušo, bet nepieteikto atlīdzību rezervi.  
 
Pieteikto, bet vēl neizmaksāto atlīdzību rezerves aprēķina, pamatojoties uz pieteiktajām prasībām par katru 
gadījumu atsevišķi. Gadījumos, kad prasība ir pieteikta, bet novērtējums nav sagatavots, kā sākuma rezerve 
tiek izmantots vidējais prasību lielums attiecīgajā uzņēmējdarbības jomā. Rezerves tiek samazinātas par 
atgūtajām summām ar regresa prasībām vai derīgo atlieku realizācijas summām.   
 
Notikušo, bet nepieteikto atlīdzību rezerves (IBNR) aprēķinā tiek pielietota zaudējumu attīstības trīsstūra 
metode, izmantojot šādu formulu: 
 
IBNR = S * k * IAA * I, kur 
 
S – pārskata periodā pieteikto apdrošināšanas atlīdzību prasību skaits; 
k – koeficients, kas parāda, kāda daļa no periodā notikušajiem apdrošināšanas gadījumiem nebija zināma 
apdrošinātājam tehnisko rezervju aprēķināšanas dienā; 
IAA – vidējā izmaksātā apdrošināšanas atlīdzība; 
I – Centrālās statistikas pārvaldes noteiktais iepriekšējā gada patēriņa cenu indekss. 
 
Apdrošināšanas veidos, kuros ir nepietiekoši daudz statistikas, lai izmantotu šo metodi, rezerve ir noteikta 
5% - 10% apmērā no pārskata gada laikā parakstītajām bruto prēmijām. 
 
Ārvalstu val ūtas  
 
Sabiedrības finanšu pārskatu posteņi tiek uzskaitīti tās ekonomiskās vides valūtā, kurā Sabiedrība darbojas 
(uzskaites valūta). Finanšu pārskatu posteņi ir izteikti Latvijas latos (LVL), kas ir Sabiedrības uzskaites un 
finanšu pārskatu uzrādīšanas valūta. 

Darījumi, kas veikti ārvalstu valūtās, tiek pārvērtēti latos pēc oficiālā Latvijas Bankas maiņas kursa, kas 
noteikts uz dienu, kurā darījums ir veikts. Naudas aktīvi un pasīvi tiek pārvērtēti, izmantojot Latvijas Bankas 
maiņas kursu, kas ir spēkā uz bilances datumu. Galvenajām valūtām tika pielietoti sekojoši maiņas kursi uz  
31. decembri: 
 
                              2009                        2008 

 
USD   0.489000                 0.495000 
EUR   0.702804                 0.702804 
 
Peļņa vai zaudējumi no valūtas pārvērtēšanas tiek aprēķināti pēc Latvijas Bankas noteiktā maiņas kursa uz 
bilances sastādīšanas datumu un atspoguļoti peļņas vai zaudējumu aprēķinā. 
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Nemateri ālie akt īvi un pamatl īdzek ļi 
  
Nemateriālie aktīvi un pamatlīdzekļi tiek uzrādīti to iegādes vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu vai 
amortizāciju un zaudējumus no vērtības samazināšanās. Nolietojumu un amortizāciju aprēķina pēc lineārās 
metodes, izmantojot šādas vadības noteiktas derīgās lietošanas periodus: 
 
� Licences                                      5 gadi 
� Datorprogrammas                       5 gadi 
� Transporta līdzekļi                       5 gadi 
� Datoru aprīkojums                         2 gadi 
� Mēbeles                                        5 gadi 
� Ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos        10 gadi vai atlikušajā līguma darbības periodā 
 
Uz katru bilances datumu Sabiedrība pārbauda nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu atlikušo vērtību ar mērķi 
noteikt, vai eksistē jebkādas pazīmes, ka ir notikusi aktīvu vērtības samazināšanās. Gadījumos, ja tādas 
pazīmes eksistē, notiek aktīvu atgūstamās vērtības novērtēšana, lai noteiktu vērtības samazināšanās 
apmēru. Ja nemateriālā aktīva vai pamatlīdzekļa bilances vērtība ir augstāka par tā novērtēto atgūstamo 
vērtību, attiecīgā aktīva vērtība tiek norakstīta līdz tā atgūstamajai vērtībai. Atgūstamā vērtība ir augstākā no 
attiecīgā aktīva patiesās vērtības, atskaitot pārdošanas izmaksas, vai lietošanas vērtības.   
 
Finanšu akt īvi 
 
Ieguldījumi tiek uzrādīti un pārtraukta to uzrādīšana tirdzniecības dienā. Ieguldījumi sākotnēji ir uzrādīti pēc 
patiesās vērtības, atskaitot darījumu izmaksas, izņemot patiesā vērtībā novērtētos finanšu aktīvus, kas 
klasificēti kā ”Novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā”. 
 
Finanšu aktīvi tiek klasificēti sekojošās kategorijās: ”Finanšu aktīvi patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas 
vai zaudējumu aprēķinā (FVTPL)”, ”Līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri”, ”Pārdošanai pieejamie finanšu 
aktīvi (AFS) un ”Aizdevumi un debitoru parādi”. Klasifikācija ir atkarīga no finanšu aktīvu iegādes mērķa, kas 
tiek noteikts iegādes brīdī. 
 
Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi 
 
Ieguldījumi ar fiksētiem vai nosakāmiem nākotnes maksājumiem un fiksētiem dzēšanas datumiem, attiecībā 
uz kuriem Sabiedrībai ir pozitīva apņemšanās un spēja turēt līdz termiņa beigām, tiek klasificēti kā ”Līdz 
termiņa beigām turēti ieguldījumi”. Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi tiek atspoguļoti to amortizētajā 
vērtībā, izmantojot efektīvo procentu likmi, atskaitot jebkādus uzkrājumus iespējamam vērtības 
samazinājumam. 
 
Finanšu aktīvi patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā (FVTPL) 
 
Finanšu aktīvi tiek klasificēti kā ”Patiesajā vērtībā novērtēti finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņas vai 
zaudējumu aprēķinā”, ja tie ir turēti tirdzniecības nolūkos vai arī sākotnēji tiek klasificēti kā ”Patiesajā vērtībā 
novērtēti finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos”. 
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Aizdevumi un debitoru parādi 

 
Pircēju un pasūtītāju parādi, aizdevumi un citi debitoru parādi, kas nekotējas aktīvā tirgū, un kam ir fiksēti vai 
nosakāmi maksājumi, tiek klasificēti kā “Aizdevumi un debitoru parādi”. Aizdevumi un debitoru parādi tiek 
uzrādīti amortizētajā izmaksu vērtībā, izmantojot efektīvo procentu likmes metodi, atskaitot aktīvu vērtības 
samazināšanos. Procentu ieņēmumi tiek atzīti, izmantojot efektīvo procentu likmi, izņemot īstermiņa 
debitorus, attiecībā uz kuriem procentu ieņēmumi būtu nenozīmīgi. 
 
Finanšu aktīvu vērtības samazināšanās 
 
Katrā bilances datumā vadība izvērtē, vai nav notikusi vērtības samazināšanās visiem finanšu aktīviem, 
izņemot tos aktīvus, kas ir uzrādīti pēc patiesās vērtības. Ir notikusi finanšu aktīvu vērtības samazināšanās, 
ja pastāv objektīvi pierādījumi tam, ka viena vai vairāku notikumu rezultātā, kas notikuši pēc finanšu aktīva 
sākotnējās atzīšanas, sagaidāmā ieguldījuma naudas plūsma mainīsies. Amortizētajā vērtībā uzrādīto 
finanšu aktīvu vērtības samazināšanās tiek aprēķināta kā atšķirība starp aktīva uzskaites vērtību un 
nākotnes naudas plūsmas tagadnes vērtību, kas tiek diskontēta, ņemot vērā sākotnēji noteikto efektīvo 
procentu likmi. 
 
Nauda un t ās ekvivalenti  
 
Naudas līdzekļi sastāv no naudas līdzekļiem kasē un pieprasījuma noguldījumiem, un īstermiņa depozītiem 
ar sākotnējo termiņu līdz 30 dienām kredītiestādēs. 
 
Ieguld ījuma īpašumi 
 
Ieguldījuma īpašumi, kas tiek turēti, lai gūtu nomas maksu vai sagaidītu vērtības pieaugumu, sākotnēji tiek 
novērtēti pēc izmaksu vērtības, ieskaitot darījuma izmaksas. Turpmāk tie tiek novērtēti to patiesajā vērtībā. 
Izmaiņas patiesajā vērtībā tiek atzītas peļņas vai zaudējumu aprēķinā periodā, kad tās ir radušās. 
 
Uzkrātās saist ības neizmantotajiem atva ļinājumiem 
 
Uzkrāto saistību summa tiek noteikta, reizinot vidējo darbinieku atalgojumu pārskata gadā par vienu dienu ar 
pārskata gada beigās uzkrāto neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu. 
 
Komisijas naudas no starpniec ības pakalpojumiem 
 
Komisijas naudas, ko Sabiedrība saņem no citām apdrošināšanas sabiedrībām par to produktu pārdošanu, 
netiek atliktas, bet atzītas kā ieņēmumi periodā, kurā tās pienākas Sabiedrībai saskaņā ar noslēgtajiem 
līgumiem. Sabiedrībai nav jāsniedz jebkādi pakalpojumi šo polišu darbības laikā.  
 
Nenopelnītās pārapdrošināšanas komisijas ietver aprēķinātās komisijas no pārapdrošinātājiem saskaņā ar 
pārapdrošināšanas līgumiem, kuras tiek atliktas un attiecinātas uz ieņēmumiem attiecīgo polišu darbības 
laikā. 
 
Procentu ien ākumi un izdevumi 
 
Procentu ienākumi un izdevumi tiek atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā saskaņā ar uzkrāšanas principu, 
izmantojot efektīvo procentu metodi. Procentu ienākumi ietver procentus, kas nopelnīti par parāda 
vērtspapīriem ar nemainīgu procentu likmi, par noguldījumiem bankās un citiem aizdevumiem, un par 
vērtspapīriem uzkrātos diskontu un prēmiju ienākumus.  
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Uzņēmumu ien ākuma nodoklis 
 
Uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek aprēķināts no apliekamā ienākuma par pārskata periodu saskaņā ar 
Latvijas Republikas nodokļu likumdošanu, piemērojot 15% likmi. 
 
Atliktais uz ņēmumu ien ākuma nodoklis 
 
Atliktais nodoklis tiek aprēķināts saskaņā ar saistību metodi attiecībā uz visām pagaidu atšķirībām starp 
aktīvu un saistību vērtībām finanšu pārskatos un to vērtībām nodokļu aprēķinu mērķiem. Atliktā nodokļa 
aktīvs netiek atzīts pilnībā, ja, saskaņā ar vadības vērtējumu, ir ticams, ka daļa no aktīva netiks atgūta. 
 
Novērtējumu pielietošana, kritiskie spriedumi un neskaidr ības  
 
Lai sagatavotu finanšu pārskatus, vadībai nepieciešams veikt aprēķinus un izdarīt pieņēmumus. Šie aprēķini 
un pieņēmumi ietekmē uzrādīto aktīvu, saistību un ārpus bilances posteņu vērtību, kā arī uzrādītus 
ieņēmumus un izdevumus. Faktiskais rezultāts var atšķirties no šiem aprēķiniem.  
  
Būtiskākie pieņēmumi un nozīmīgākās aplēses attiecībā uz nākotni, kā arī citas neskaidrības, kuras pastāv 
bilances datumā, attiecībā uz ko pastāv būtisks risks, ka nākamajā finanšu gadā būs nepieciešamas 
būtiskas uzrādīto aktīvu un saistību korekcijas, ir saistītas ar apdrošināšanas līgumu saistībām (skat. 
grāmatvedības politiku par tehniskajām rezervēm).  
 
Aprēķinātās atlīdzību prasības ietver tiešos izdevumus, kas saistīti ar atlīdzību izmaksāšanu, šos izdevumus 
samazinot par sagaidāmajām summām, kas tiks atgūtas ar regresa prasībām vai derīgo atlieku realizācijas. 
Sabiedrība veic saprātīgus pasākumus, lai pārliecinātos, ka tai ir pieejama atbilstoša informācija par 
prasībām. Tomēr, ņemot vērā neskaidrības prasību tehnisko rezervju izveidē, ir iespējams, ka gala rezultāts 
būs atšķirīgs no sākotnēji uzrādītās saistības. Saistības ietver arī tehnisko rezervi notikušajām, bet vēl 
nepieteiktajām atlīdzībām. 
 
Pieteikto, bet vēl neizmaksāto atlīdzību rezerves aprēķina, pamatojoties uz pieteiktajām prasībām par katru 
gadījumu atsevišķi. Gadījumos, kad prasība ir pieteikta, bet novērtējums nav sagatavots, kā sākuma rezerve 
tiek izmantots vidējais prasību lielums attiecīgajā uzņēmējdarbības jomā. Rezervju noteikšana notikušajām, 
bet vēl nepieteiktajām atlīdzībām parasti ir saistīta ar lielākām neskaidrībām nekā jau pieteiktajām 
atlīdzībām, attiecībā uz kurām informācija par notikušo apdrošināšanas gadījumu ir pieejama. 
  
Saist ītās personas  
 
Ja viena persona var kontrolēt otru vai arī, ja tai ir ievērojama ietekme uz otru personu, pieņemot ar 
finansēm vai saimniecisko darbību saistītus lēmumus, tad tās tiek uzskatītas par saistītām pusēm. Par 
saistītām pusēm tiek uzskatīti akcionāri, augsta līmeņa vadība, valdes un padomes locekļi, viņu tuvi ģimenes 
locekļi un sabiedrības, kas tieši vai netieši caur vienu vai vairākiem starpniekiem kontrolē Sabiedrību vai arī 
kuras Sabiedrība kontrolē, vai kuri ar Sabiedrību atrodas zem kopējas kontroles. 
 
Patiesā vērt ība 
 
Patiesā vērtība atspoguļo vērtību, kādā aktīvs var tikt realizēts vai saistības nokārtotas normālos tirgus 
apstākļos. Ja, pēc vadības domām, finanšu aktīvu un finanšu saistību patiesā vērtība būtiski atšķiras no to 
uzskaites vērtības, patiesā vērtība tiek atsevišķi atspoguļota finanšu pārskatu pielikumos. 
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2. Nemateri ālie ieguld ījumi 
 

 Licences un 
taml īdzīgas 

ties ības 

 

Sākotn ējā vērt ība   
31.12.2007. 143,256  
Iegādāts 19,476  
31.12.2008. 162,732  
Iegādāts 130,118  
31.12.2009. 292,850  
   
Uzkrātā amortiz ācija   
31.12.2007. 31,593  
Aprēķinātā amortizācija 27,742  
31.12.2008. 59,335  
Aprēķinātā amortizācija 39,601  
31.12.2009. 98,936  
   
Bilances v ērt ība 
31.12.2008. 103,397  
31.12.2009. 193,914  

 
 

3. Pamatl īdzek ļi 

 Datori un 
biroja iek ārtas 

 Trans-
porta 

līdzek ļi 

 Mēbeles 
un citi 
pamat-
līdzek ļi 

 Nomāto 
pamat-
līdzek ļu 

uzlabojums 

 Ēkas 
(birojs) 

 Kop ā 

Sākotn ējā vērt ība           
31.12.2007. 165,995  61,572  164,879  97,150  75,331  564,927 
Iegādāts 18,510  -  24,789  14,724  -  58,023 
Izslēgts ( 42,048)  ( 7,150)   ( 1,475)  -  -  ( 50,673) 
31.12.2008. 142,457  54,422  188,193  111,874  75,331  572,277 
Iegādāts 6,051  -  25,287  40,158  -  71,496 
31.12.2009. 148,508  54,422  213,480  152,032  75,331  643,773 
            
Uzkrātais nolietojums            
31.12.2007. 132,961  34,493  71,452  37,905  314  277,125 
Aprēķināts 
   nolietojums 

 
26,535 

  
10,403 

  
29,018 

  
12,084 

  
3,767 

  
81,807 

Izslēgts ( 42,047)  (7,150)  (1,475)  -  -  (50,672) 
31.12.2008. 117,449  37,746  98,995  49,989  4,081  308,260 
Aprēķināts 
   nolietojums 

 
19,373 

  
8,338 

  
30,747 

  
18,305 

  
3,767 

  
80,530 

31.12.2009. 136,822  46,084  129,742  68,294  7,848  388,790 
            
Bilances v ērt ība           
31.12.2008. 25,008  16,676  89,198  61,885  71,250  264,017 
31.12.2009. 11,686  8,338  83,738  83,738  67,483  254,983 
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4. Ieguld ījuma īpašumi 
 

Pārskata gadā Sabiedrība atzina zaudējumus no tai piederošo zemes gabalu, kas atrodas Mārupes 
pagastā, patiesās vērtības izmaiņām LVL 21,800 apmērā. Zemes gabalu novērtēšanu veica Latvijas 
Republikā licencēts neatkarīgs vērtētājs, izmantojot tirgus datu salīdzināšanas metodi. 
 

   31.12.2009.    31.12.2008. 
        
Zemes gabals ''Lauciņi-2"   105,000    113,100 
Zemes gabals ''Lauciņi-B''   105,000    118,700 
Kop ā ieguld ījumi:   210,000    231,800 

 
     

5.   Līdzdal ība radniec īgās sabiedr ības kapit ālā 

Radniecīgā sabiedrība „Zemgales Nams 9’’ SIA reģistrēta LR Komercreģistrā 2004. gada 9. novembrī, 
tās juridiskā adrese ir Zemgales prospekts 9, Jelgavā, vienotais reģistrācijas numurs - 43603022486. 
 
Radniecīgās sabiedrības darbības veids, saskaņā ar statūtiem, ir darījumi ar savu nekustamo īpašumu. 
100% radniecīgās sabiedrības pamatkapitāla pieder ‘’Baltijas Apdrošināšanas Nams’’ AAS.  
 
Radniecīgā sabiedrība nav sākusi saimniecisko darbību, tādēļ konsolidētie finanšu pārskati netika 
sagatavoti.  
 

6.   Līdz termi ņa beig ām tur ētie ieguld ījumi  
 

 Termiņa 
beigas 

Valūta Bilances 
vērt ība uz 

31.12.2009. 
LVL 

 Patiesā 
vērt ība uz 

31.12.2009. 
LVL 

      
PAREX BANKA 05.05.2011. EUR 101,007  101,007 
Kop ā    101,007  101,007 

 
 Termiņa 

beigas 
Valūta Bilances 

vērt ība uz 
31.12.2008. 

LVL 

 Patiesā 
vērt ība uz 

31.12.2008. 
LVL 

      
BALTIKUMS BANKA 20.04.2009. EUR 171,223  171,223 
PAREX BANKA 05.05.2011. EUR 56,400  56,400 
Kop ā    227,623  227,623 

 
2008. gadā Sabiedrība atzina zaudējumus no līdz termiņa beigām turētu ieguldījumu vērtības 
samazināšanās LVL 49,983 apmērā. Pārskata gadā daļa no zaudējumiem LVL 45,569 apmērā tika 
reversēti.  
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7.   Citi aizdevumi 

Nosaukums 
Reģistr ācijas  

numurs  
Atmaksas 

termi ņš  
Atlikums 

31.12.2008.  
Palielin ājums 

2009. gadā  
Atlikums 

31.12.2009. 

          

Attollo Brokers, SIA 40003633935  30.06.2010. -  70,280  70,280  

Baltijas 
Apdrošināšanas 
Aģentūra, SIA 40003579677  30.06.2010. 10,000  60,280   70,280  

Citi   31.12.2010. 17,575  980   18,555  

Kop ā     27,575  131,540   159,115  

        
2009. gada vidējā procentu likme citiem aizdevumiem ir  10.00% gadā (2008 – 10.00%).  
 
8.   Termiņnoguld ījumi kred ītiest ādēs 
 

  31.12.2009.  31.12.2008. 

     

AS "Trasta banka"  2,670,655  1,405,600 
AS "Swedbank"  215,841  1,265,040 
AS "Aizkraukles banka"  -  702,800 
AS "Nordea banka"  400,000  350,000 
AS "DnB Nord Latvija"  290,561  350,000 
AS "Latvijas Krājbanka"  351,402  200,000 
AS "Norvik banka"  200,000  200,000 
AS "PrivatBanka"  60,000  200,000 
AS "SEB Latvijas Unibanka"  105,421  - 
AS "Rietumu banka"  351,402  - 
Kop ā pamatsumma  4,645,282  4,673,440 
Uzkrātie procenti  105,385  68,602 
Kopā  4,750,667  4,742,042 

 
Termiņnoguldījumu vidējā procentu likme 7.65% gadā (2008: 8.19%). 
 

Termiņš 31.12.2009.  31.12.2008. 
    
1-3 mēn. 70,286  - 
3-6 mēn. 4,270,063  2,130,658 
6-12 mēn. 410,318  2,611,384 
 4,750,667  4,742,042 
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9.   Debitori 
 

 31.12.2009.  31.12.2008. 
    

Debitori - apdrošinājuma ņēmēji 893,694  1,053,060 
Uzkrājumi nedrošiem parādiem (5,000)  (5,000) 
Debitori - apdrošin ājuma ņēmēji kop ā  888,694  1,048,060 

    
Debitori – starpnieki 283,109  231,472 
Uzkrājumi nedrošiem parādiem (8,835)  - 
Debitori - starpnieki kop ā  274,274  231,472 

    
Avansā samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis 22,300  - 
Pārējie debitori 39,288  66,288 
Pārējie debitori kop ā  61,588  66,288 

    
Kop ā 1,224,556  1,345,820 

 
10.  Atliktie klientu piesaist īšanas izdevumi   

 
 

 Atliktie klientu  
piesaist īšanas 
izdevumi gada 

sākum ā 

Izmaiņas  
atliktajos klientu 
piesaist īšanas 

izdevumos 

Atliktie klientu  
piesaist īšanas 

izdevumi gada beig ās 

            
 2009  2008  2009  2008  2009  2008 
            

Nelaimes gadījumu apdrošināšana 3,617  4,247  (212)  (630)  3,405  3,617 
Sauszemes transportl.apdrošināšana 479,400  529,662  (210,216)  (50,262)  269,184  479,400 
Kravu apdrošināšana 139  675  14  (536)  153  139 
Īpašuma apdrošināšana 96,403  75,042  (2,480)  21,361  93,923  96,403 
Vispār.civilties.atbildības apdrošināšana 7,166  6,607  (3,477)  559  3,689  7,166 
Galvojumu apdrošināšana 62,608  62,927  (40,761)  (319)  21,847  62,608 
OCTA 255,930  276,752  (130,478)  (20,822)  125,452  255,930 
Kuģu apdrošināšana 18  164  (18)  (146)  -  18 
Palīdzības apdrošināšana 4,534  4,411  1,162  123  5,696  4,534 
Veselības apdrošināšana 4,377         818  26,610  3,559  30,987  4,377 
Kop ā  914,192  961,305  (359,856)  (47,113)  554,336  914,192 

 
11. Uzkrātie ien ākumi un n ākamo periodu izdevumi     

  31.12.2009.  31.12.2008. 
     
 Nomas priekšapmaksa 10,873  13,298 
 Pārējie 26,703  14,546 
 Kop ā 37,576  27,844 

 
12. Nauda un t ās ekvivalenti    

  31.12.2009.  31.12.2008. 
     
 Nauda kasē 160,931  110,942 
 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 1,073,175  2,362,026 
 Kop ā 1,234,106  2,472,968 
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 13. Pamatkapit āls  
  
Uz 2009. un 2008. gada 31. decembri Sabiedrības reģistrētais un pilnībā apmaksātas pamatkapitāls 
bija LVL 2,775,000, ko veidoja 5 550 akcijas, vienas akcijas nominālvērtība ir LVL 500. Visas akcijas ir 
parastās vārda akcijas ar balsstiesībām. 
 
2009. un 2008. gada 31. decembrī visas akcijas piederēja SIA „BAN Holdings”. 

 
SIA "BAN Holdings" dalībnieki ir Ēriks Teilāns (51.01%) un "ING Luxembourg" S.A (48.99%).  
ING Luxembourg S.A. ir holdinga kapitāla daļu turētāja, kas pārstāv investīciju sabiedrību Amber Trust 
II S.C.A, kuru ir dibinājušas un kopīgi pārvalda Danske Bank meitas uzņēmums Danske Capital un ASV 
kompānija Firebird Management. 
 

14. Nenopeln īto pr ēmiju rezerves         
           
 Bruto summa P ārapdrošin ātāju da ļa Neto summa 
 2009  2008  2009  2008  2009  2008 
            
Atlikums pārskata gada sākumā  5,623,492  6,193,419  (2,728,121)  (3,282,126)  2,895,371  2,911,293 
Izmaiņas pārskata gadā  (1,855,591)  (569,927)  1,017,677  554,005  (837,914)  (15,922) 

Atlikums pārskata gada beigās  3,767,901  5,623,492  (1,710,444)  (2,728,121)  2,057,457  2,895,371 

            

Nenopeln īto pr ēmiju  rezerves         2009  2008 

Nelaimes gadījumu apdrošināšana     101,646  128,267 
        Sauszemes transportlīdzekļu 

   apdrošināšana      798,851  1,288,666 
Kravu apdrošināšana         720  883 
Īpašuma apdrošināšana         256,831  374,376 
Vispārējas civiltiesiskās 
atbildības apdrošināšana         18,965  55,458 
Kuģu apdrošināšana         -  135 
Galvojumu apdrošināšana         17,370  59,298 
OCTA         625,924  921,652 
Veselības apdrošināšana         219,076  50,765 
Palīdzības apdrošināšana         18,074  15,871 

Kop ā         2,057,457  2,895,371 

 
15. Atlikto apdrošin āšanas atl īdzību pras ību tehnisk ās rezerves       
            
    Bruto summa    P ārapdrošin ātāju   da ļa Neto summa 
 2009 2008  2009 2008  2009 2008 
         
Atlikums pārskata gada sākumā (2,490,230) (2,852,127)  1,157,783 1,348,416  (1,332,447) (1,503,711) 
Pieteiktās, bet nenoregulētās (2,100,624) (2,544,262)  1,157,783 1,348,416  (942,841) (1,195,846) 
Notikušās, bet nepieteiktās (389,606 (307,865)                -              -  (389,606) (307,865) 
Izmaiņas pārskata gadā 510,341 361,897  (322,744) (190,633)  187,597 171,264 
Pieteiktās, bet nenoregulētās 536,034 443,638  (322,744) (190,633)  213,290 253,005 
Notikušās, bet nepieteiktās (25,693) (81,741)                -              -  (25,693) (81,741) 

Atlikums pārskata gada beigās (1,979,889) (2,490,230)  835,039 1,157,783  (1,144,850) (1,332,447) 

Pieteiktās, bet nenoregulētās (1,564,590) (2,100,624)  835,039 1,157,783  (729,551) (942,841) 
Notikušās, bet nepieteiktās* (415,299) (389,606)  - -   (415,299) (389,606) 
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Atl īdzību rezervju izmai ņas         
Nelaimes gadījumu 
apdrošināšana 2,792 (457)  -              -  2,792 (457) 
Sausz.transportl.apdrošināšana 275,403 922,104  (133,742) (304,208)  141,661 617,896 
Kravu apdrošināšana 982 2,168  -              -  982 2,168 
Īpašuma apdrošināšana 440,688 (123,387)  (256,101)                 -   184,587 (123,387) 
Visp.civiltiesiskā apdrošināšana 18,844 (50,575)  -              -  18,844 (50,575) 
Galvojumu apdrošināšana (44,452) (160,025)  55,747 136,890  11,295 (23,135) 
Kuģu apdrošināšana 46             135   -              -  46            135  
OCTA (106,139) (216,155)  11,352 (23,315)  (94,787) (239,470) 
Veselības apdrošināšana (43,278) (1,270)  -              -  (43,278) (1,270) 
Palīdzības apdrošināšana (34,545) (10,640)  -              -  (34,545) (10,640) 

Kop ā 510,341 361,898  (322,744) (190,633)  187,597 171,265 

 
* Saskaņā ar Sabiedrības Tehnisko rezervju aprēķināšanas metodoloģiju, notikušo, bet nepieteikto 
prasību rezerves tiek uzrādītas neto summā. Bruto notikušo, bet nepieteikto prasību rezerve uz       
2009. gada 31. decembri sastāda LVL 777,404, pārapdrošinātāju daļa sastāda LVL 362,105. 

 
16. Kreditori no p ārapdrošin āšanas oper ācij ām    
  31.12.2009.  31.12.2008. 
     
 Vācijā reģistrētās apdrošināšanas sabiedrības 1,219,318  1,875,563 

  1,219,318  1,875,563 

  
17. Nodok ļi un soci ālās nodrošin āšanas maks ājumi       
         

  31.12.2008.  
Apr ēķināts  
2009. gadā  

Samaksāts  
2009. gadā  31.12.2009. 

         
 Sociālās apdrošināšanas iemaksas 24,952  320,129  321,085  23,996 
 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 17,400  183,126  186,699  13,827 
 Pievienotās vērtības nodoklis 450  4,913  4,944  419 
 Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi -  164  164  - 
 Uzņēmējdarbības riska nodeva 32  355  357  30 
 Uzņēmuma ienākuma nodoklis 6,018  54,676  82,994  (22,300) 
 Kop ā 48,852  563,363  596,243  15,972 

 Kopā aktīvs -      22,300 
 Kopā saistības 48,852      38,272 

 
 18. Pārējie kreditori 
 31.12.2009.  31.12.2008. 

Norēķini par  komisijām ar brokeriem un starpniekiem 306,374  308,812 
Personāls 42,427  50,334 
Obligātie maksājumi FKTK un Apdrošināto aizsardzības fondam 12,364  11,411 
LTAB obligātie atskaitījumi 21,012  29,076 
Citi 81,110  66,686 
Kop ā 463,287  466,319 
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19.  Uzkrātie izdevumi 
    

   31.12.2009.  31.12.2008. 
      
Uzkrātie izdevumi personāla atvaļinājumiem   84,812  73,338 
Kop ā   84,812  73,338 

 
20. Parakst ītās pr ēmijas        
  Bruto summa  P ārapdrošin ātāju da ļa 

  2009  2008  2009  2008 
         

 Nelaimes gadījumu apdrošināšana 214,177  283,374  (11,266)  (3,738) 

 
Sauszemes transportlīdzekļu  
   apdrošināšana 3,081,624  5,593,093  (1,540,940)  (2,798,853) 

 Kuģu apdrošināšana (469)  927  -  - 
 Kravu apdrošināšana 12,631  32,876  -  - 
 Īpašuma apdrošināšana 698,279  1,055,319  (295,297)  (453,388) 

 
Vispārējās civiltiesiskās atbildības  
   apdrošināšana 38,485  119,031  (1,311)  (9,102) 

 Galvojumu apdrošināšana 83,660  575,870  (71,111)  (489,450) 
 OCTA 3,289,533  5,364,693  (1,657,490)  (2,778,590) 
 Veselības apdrošināšana 511,990  77,279  -  - 
 Palīdzības apdrošināšana 184,411  155,506  -  - 
 Kop ā 8,114,321  13,257,968  (3,577,415)  (6,533,121) 

 
21. Pārapdrošin āšanas komisijas naudas ie ņēmumi         
             

  

Pārapdrošin āšanas 
komisijas naudas 

ieņēmumi  

Izmaiņas 
nenopeln ītajā  

pārapdrošin āšanas 
komisijas naud ā  

Pārapdrošin āšanas  
komisijas naudas 

ieņēmumi 
  2009  2008  2009  2008  2009  2008 

 
Nelaimes gadījumu 
   apdrošināšana 295  684  127   115  422  799 

 

Sauszemes 
transportlīdzekļu  
   apdrošināšana 372,467  769,141  137,160  136,112  509,627  905,253 

 Kravu apdrošināšana -  -  -   105  -  105 
 Īpašuma apdrošināšana 16,477  25,882  4,127  (2,630)  20,604  23,252 

 

Vispārējās civiltiesiskās 
  atbildības  
  apdrošināšana -  276  118  (118)  118  158 

 Galvojumu apdrošināšana 22,683  156,394  70,927  (5,742)  93,610  150,652 
 OCTA 386,413  725,402  82,358  87,153  468,771  812,555 
 Kop ā 798,335  1,677,779  294,817  214,995  1,093,152  1,892,774 
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22. Procentu ien ākumi  
 
 2009  2008 
    
Procentu ienākumi par termiņnoguldījumiem kredītiestādēs 369,843  411,347 
Procentu ienākumi par aizdevumiem 29,113  28,085 
Kop ā 398,956  439,432 

 
23. Citi ien ākumi 
 
 2009  2008 
    
Komisija par lietu administrēšanu 10,551  10,344 
Pārējie -  770 
Kop ā 10,551  11,114 

 
24. Izmaksātās atl īdzības        

  Bruto summa  Pārapdrošin ātāju da ļa 
  2009  2008  2009  2008 
         
 Nelaimes gadījumu apdrošināšana (28,819)  (20,123)  -  - 
 Atlīdzību noregulēšanas izdevumi (1,695)  (1,320)  -  - 
 Sausz. transportlīdz. apdrošināšana (2,455,026)  (5,028,665)  1,135,098  2,261,023 
 Sausz. transportlīdz. atlīdzību noreg. 
Izdevumi 

(38,459)  (92,310)  -  - 

 Sausz. transportlīdz. atgūto zaudējumu 
summas 

268,568  612,572  -  - 

 Īpašuma apdrošināšana (194,487)  (137,171)  -  - 
 Īpašuma apdr. atlīdzību noreg. izdevumi (22,057)  (34,097)  -  - 
 Īpašuma atgūto zaudējumu summas 1,774  -  -  - 
 Visp. civilties. atbild. apdrošināšana (4,571)  -  -  - 
 Visp. civilties. atbild. atlīdzību noreg. 
Izdevumi 

(1,360)  -  -  - 

 Galvojumu apdrošināšana (1,272)  (4,559)  2,907  3,801 
 Galvojumu atlīdzību noreg. izdevumi (2,148)  (10)  -  - 
 OCTA (1,984,489)  (3,129,999)  1,033,202  1,913,309 
 OCTA atlīdzību noreg. izdevumi (35,477)  (78,215)  -  - 
 OCTA atgūto zaudējumu summas 24,562  547  -  - 
 Veselības apdrošināšana (244,090)  (15,697)  -  - 
 Atlīdzību noregulēšanas izdevumi (684)  -  -  - 
 Kuģu apdrošināšana -  (19,411)  -  - 
 Palīdzības apdrošināšana (89,392)  (44,025)  -  - 
 Atlīdzību noregulēšanas izdevumi (12,130)  (10,090)  -  - 
 Kop ā (4,821,252)  (8,002,573)  2,171,207  4,178,133 
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25. Klientu piesaist īšanas izdevumi    
  31.12.2009.  31.12.2008. 
     
 Nelaimes gadījumu apdrošināšana 6,946  7,905 
 Sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana 519,197  1,040,223 
 Kravu apdrošināšana 2,690  5,312 
 Īpašuma apdrošināšana 139,245  169,619 
 Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana 7,485  15,122 
 Galvojumu apdrošināšana 15,784  93,600 
 OCTA 339,818  760,959 
 Kuģu apdrošināšana -  132 
 Veselības apdrošināšana 71,717  6,661 
 Palīdzības apdrošināšana 58,115  44,410 
 Kop ā 1,160,997  2,143,943 

 
Klientu piesaistīšanas izdevumi attiecas uz komisijām brokeriem un citiem maksājumiem par klientu piesaisti. 
 
26. Administrat īvie izdevumi 2009  2008 
     
 Algas  969,714  1,009,630 
 Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 232,954  229,136 
 Telpu noma 214,568  206,786 
 Neatskaitāmais pievienotās vērtības nodoklis 181,596  165,652 
 Biroja izdevumi 141,120  135,840 
 Nolietojums un amortizācija 120,131  97,465 
 Vadības pakalpojumi 112,639  84,732 
 Reklāmas un sabiedrisko attiecību izdevumi 60,764  219,860 
 Transporta izdevumi 53,746  63,941 
 Obligātie atskaitījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijai 31,255  20,742 
 Poligrāfijas pakalpojumi 30,412  79,543 
 Obligātie atskaitījumi Apdrošināto aizsardzības fondā 19,692  32,185 
 Marķēšanas pakalpojumi 19,017  28,352 
 Revidentu pakalpojumi un citas profesionālās izmaksas 16,125  18,167 
 Citi administratīvie izdevumi 178,925  165,639 
 Kop ā 2,382,658  2,557,670 

 
Administrat īvo izdevumu sadal ījums    
 2009  2008 
    

Nelaimes gadījumu apdrošināšana 62,890  54,670 
Sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana 904,738  1,079,044 
Kuģu apdrošināšana -  179 
Kravu apdrošināšana 3,709  6,227 
Īpašuma apdrošināšana 205,040  203,597 
Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana 11,301  22,964 
OCTA 965,925  1,034,980 
Galvojumu apdrošināšana 24,566  111,099 
Veselības apdrošināšana 150,339  14,909 
Palīdzības apdrošināšana 54,150  30,001 
Kop ā 2,382,658  2,557,670 
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Administratīvie izdevumi tiek sadalīti pa apdrošināšanas veidiem proporcionāli parakstīto prēmiju 
apjomam katram apdrošināšanas veidam. 
 
Saskaņā ar Latvijas likumdošanas prasībām Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir jāpārskaita 0.19% no 
sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku CTA obligātajā apdrošināšanā un 0.488% no pārējiem 
sabiedrības bruto saņemto prēmiju ieņēmumiem. Apdrošināto aizsardzības fondā ir jāpārskaita 1% no 
fizisko personu iemaksātām apdrošināšanas prēmijām brīvprātīgajos apdrošināšanas veidos. 

 
  2009  2008 
Vidējais darbinieku skaits gada laikā  121  120 
Darbinieku skaits gada beigās  120  128 

t.sk.                                               Centrālajā birojā  92  106 
Filiālēs  25  18 

Autosalonos  3  4 
 
27. Citi izdevumi 
    
 2009  2008 
    
Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām 14,590  28,197 
Ziedojumi 500  61,600 
Pārējie 54  176 
Kop ā 15,144  89,973 

 
28. Uzņēmumu ien ākuma nodoklis    
     
28 (a) Uzņēmumu ien ākuma nodoklis par p ārskata gadu    
 2009  2008 
    
Pār pārskata gadu aprēķinātais uzņēmumu ienākuma nodoklis 54,676  55,730 
Izmaiņas atliktajā uzņēmumu ienākuma nodoklī 9,294  (2,619) 
Kop ā 63,970  53,111 
    
28 (b) Faktisk ā uzņēmumu ien ākuma nodok ļa sal īdzin ājums ar teor ētiski apr ēķināto  
    
 2009  2008 
Pārskata gada peļņa pirms nodokļiem 396,368  346,064 
Teorētiski aprēķinātais uzņēmumu ienākuma nodoklis 15% 59,455  51,910 
Neatskaitāmie izdevumi 4,278  15,133 
Nodokļa atlaide par ziedojumiem (425)  (13,932) 
Izmaiņas iepriekšējos gados neatzītajā atliktā nodokļa aktīvā                         662                          -  

Pārskata gada faktiskais uz ņēmumu ien ākuma nodoklis 63,970   53,111 
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28 (c ) Atlikt ā uzņēmumu ien ākuma nodok ļa saist ības    
 2009  2008 
Pagaidu atšķirības    
Pagaidu atšķirības starp pamatlīdzekļu vērtību bilancē     
   un nodokļu aprēķina mērķiem 213,943  168,686 
Ieguldījuma īpašuma pārvērtēšana 40,000  61,800 
Finanšu ieguldījumu pārvērtēšana (4,413)  (49,982) 
Uzkrātās saistības (84,812)  (73,338) 
Kopā pagaidu atšķirības 164,718  107,166 

Neto atlikt ā nodok ļa saist ības (15%) 24,708  16,075 
Neatzītais atliktā nodokļa aktīvs 662  - 

Atz ītās atlikt ā nodok ļa saist ības 25,370  16,075 
    
Atliktā nodokļa saistības gada sākumā 16,076  18,694 
Atliktā nodokļa saistību palielinājums / (samazinājums) 9,294  (2,619) 
Atliktā nodokļa saistības gada beigās 25,370  16,075 
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29. Peļņas vai zaud ējumu apr ēķina tehniskais rezult āts pa  apdrošin āšanas veidiem 
 

2009 

Nelaimes  
gad ījumu 

apdr. 

Galvo-
jumu 
apdr. Ku ģu apdr. 

Sausz. transp. 
 (izņemot 
dzelzc.)  apdr. 

Kravu  
apdr. 

Īpašuma 
apdr. 

Palīdzības  
apdr. 

Visp. 
 civilt. 

atbild. apdr. 
Vesel. 
apdr. OCTA Kopā 

            
Nopeln ītās prēmijas:  229,532 54,477 (334) 2,030,499 12,794 520,529 182,209 73,667 343,678 1,803,992 5,251,043 
Bruto parakstītās prēmijas 214,177 83,660 (469) 3,081,624 12,631 698,279 184,411 38,485 511,990 3,165,755 7,990,543 

Pārapdrošinātāju daļa  (11,266) (71,111)         -  (1,540,940) - (295,296) -        (1,311) - (1,657,491) (3,577,415) 
Izmaiņas bruto nenopelnīto prēmiju rez. 24,640 269,396 135 979,949 163 124,518 (2,202) 37,437 (168,312) 589,868 1,855,592 
Izmaiņas nenopelnīto prēmiju rezervēs, 
pārapdrošinātāja daļa  1,981 (227,468)         -  (490,134) -  (6,972) - (944) - (294,140)  (1,017,677) 

Pārapdrošin āšanas komisijas nauda  295 22,683         -  372,467 - 16,477 - - - 386,413  798,335 
Izmaiņas nenopeln ītajā 
pārapdroš. komisijas naud ā  127 70,927         -  137,160 - 4,127 -  118 - 82,358  294,817 
 
Piekrituš ās atl īdzību pras ības, neto  (27,722) 10,782 46 (948,158) 982 (30,183) (136,067) 12,913 (288,052) (1,056,989) (2,462,448) 
Izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības, 
neto (30,514) (513) -  (1,089,819) - (214,770) (101,522) (5,931) (244,774) (962,202) (2,650,045) 
Bruto summa (28,819) (1,272) - (2,455,026) - (194,487) (89,392) (4,571) (244,090)    (1,984,489) (5,002,146) 

Atlīdzību noregulēšanas izdevumi (1,695) (2,148)  - (38,459)        -  (22,057) (12,130) 
           -

1,360  (684)    (35,477) (114,010) 
Atgūto zaudējumu summas        -            -  - 268,568        -  1,774    -             -          -     24,562   294,904 

Pārapdrošinātāju daļa        -  2,907  - 1,135,098        -  -   -            -          -     1,033,202  2,171,207 

Izmaiņas atlikto atlīdzību rezervēs, neto 2,792 11,295 46 141,661 982 184,587 (34,545) 18,844 (43,278) (94,787) 187,597 
Bruto summas 2,792 (44,452) 46 275,403 982 440,688 (34,545) 18,844 (43,278) (106,139) 510,341 
Pārapdrošinātāju daļa       55,747         -  (133,742)        -  (256,101)       -            -          -    11,352  (322,744) 
            
Neto darb ības izdevumi :  (70,048) (81,111) (18) (1,634,151) (6,385) (346,765) (111,103) (22,263) (195,446) (1,436,221) (3,903,511) 

Klientu piesaistīšanas izdevumi (6,946) (15,784) - (519,197) (2,690) (139,245) (58,115) (7,485) (71,717) (339,818) (1,160,997) 
Izmaiņas atliktajos klientu piesaistīšanas 
izdevumos (212) (40,761) (18) (210,216) 14 (2,480) 1,162 (3,477) 26,610 (130,478) (359,856) 
Administratīvie izdevumi (62,890) (24,566) - (904,738) (3,709) (205,040) (54,150) (11,301) (150,339) (965,925) (2,382,658) 
            
KOPĀ 132,184 77,758 (306) (42,183) 7,391 164,185 (64,961) 64,435 (139,820) (220,447) (21,764) 
            
Nesadalītie ienākumi           455,076 
Nesadalītie izdevumi           (36,944) 

Peļņa pirms nodok ļiem           396,368 
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2008 

Nelaimes  
gad ījumu 

apdr. 
Galvojumu 

apdr. Ku ģu apdr. 

Sausz. transp. 
 (izņemot 
dzelzc.)  apdr. 

Kravu  
apdr. 

Īpašuma 
apdr. 

Palīdzības  
apdr. 

Visp. 
 civilt. 
atbild. 
apdr. 

Vesel. 
apdr. OCTA Kopā 

            
Nopeln ītās prēmijas:  312 899 95 442 2 182 3 161 979 34 945 554 314 153 959 105 665 36 006 2 087 211 6 544 602 
Bruto parakstītās prēmijas 283 374 575 870 927 5 593 093 32 876 1 055 319 155 506 119 031 77 279 5 168 527 13 061 802 

Pārapdrošinātāju daļa  ( 3 738) ( 489 450)         -  (2 798 853) - (453 388)          -  (9 102) - (2 778 590) ( 6 533 121) 
Izmaiņas bruto nenopelnīto prēmiju rez. 32 963 6 481 1 255 735 702 2 593 (90 787) (1 547) (4 399) (41 273) ( 71 062) 569 926 
Izmaiņas nenopelnīto prēmiju rezervēs, 
pārapdrošinātāja daļa  300 2 541         -  (367 963) (524)  43 170 - 135 - ( 231 664)  ( 554 005) 
Pārapdroš .komisijas nauda un 
līdzdal ība pe ļņā  684 156 394         -  769 141 - 25 882 - 276 - 725 402  1 677 779 
Izmaiņas nenopeln ītajā 
pārapdroš. komisijas naud ā  115 (5 742)         -  136 112 105 (2 630) - (118) - 87 153  214 995 
            

Piekrituš ās atl īdzību 
pras ības, neto  (21 900) ( 23 903) ( 19 276) (1 629 483)  2 168 ( 294 655) ( 64 755) (50 575) ( 16 968) ( 1 533 828) ( 3 653 175) 
Izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības, 
neto ( 21 443) ( 768) ( 19 411)  ( 2 247 380) - ( 171 268) ( 54 115) - ( 15 697) ( 1 294 358) ( 3 824 440) 
Bruto summa ( 20 123) ( 4 559) ( 19 095) ( 5 028 665) - ( 137 171) ( 44 025) - ( 15 694)    ( 3 129 999) ( 8 399 331) 
Atlīdzību noregulēšanas izdevumi ( 1 320) ( 10)  ( 316) ( 92 310)        -  ( 34 097) ( 10 090)            -  ( 3)    ( 78 215) ( 216 361) 
Atgūto zaudējumu summas        -            -  - 612 572        -                -        -             -          -     547    613 119 

Pārapdrošinātāju daļa        -  3 801  - 2 261 023        -  -   -            -          -     1 913 309  4 178 133 

Izmaiņas atlikto atlīdzību rezervēs, neto ( 457) ( 23 135)  135 617 897  2 168 ( 123 387) ( 10 640) ( 50 575) ( 1 271) ( 239 470)  171 265 
Bruto summas (  457) ( 160 025) 135 922 105 2 168 ( 123 387) ( 10 640) ( 50 575) ( 1 271) ( 216 155) 361 898 
Pārapdrošinātāju daļa         -  136 890         -  (304 208)        -  -       -            -          -    (23 315)  (190 633) 
            
Neto darb ības izdevumi :  ( 61 943) ( 204 380) ( 165) ( 2 069 006) ( 11 003) ( 394 577) ( 74 534) ( 38 645) ( 25 128) (1 775 118) ( 4 654 499) 

Klientu piesaistīšanas izdevumi ( 7 905) ( 93 600) ( 132) ( 1 040 223) ( 5 312) ( 169 619) ( 44 410) ( 15 122) ( 6 661) ( 760 959) (2 143 943) 
Izmaiņas atliktajos klientu piesaistīšanas 
izdevumos 632 319 146 50 261 536 (21 361) ( 123) ( 559) ( 3 558) 20 821 47 114 
Administratīvie izdevumi ( 54 670) ( 111 099) ( 179) (1 079 044) ( 6 227) ( 203 597) ( 30 001) ( 22 964) (14 909) ( 1 034 980) ( 2 557 670) 
            
KOPĀ 229 855 17 811 (17 259) 368 743 26 215 (111 666) 14 670 16 603 (6 090) (409 180) 129 702 
            
Nesadalītie ienākumi           356 318 
Nesadalītie izdevumi           (139 956) 

Peļņa pirms nodok ļiem           346 064 
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30. Apdrošin āšanas riska vad ība 
  
Sabiedrība slēdz līgumus, kas nodod apdrošināšanas risku. Šajā daļā ir aprakstīti apdrošināšanas riski un 
metodes, ar kādām Sabiedrība tos vada. 
 
Risks, kas saistīts ar katru apdrošināšanas līgumu, ir iespējamība, ka notiks apdrošināšanas gadījums, un tā 
rezultātā radušās atlīdzības apjoms nav zināms. Saskaņā ar apdrošināšanas līgumu būtību, šādam riskam ir 
gadījuma raksturs un tādēļ tas ir neprognozējams. 
 
Apdrošināšanas līgumu portfeļa cenu noteikšanā un rezervju veidošanā tiek piemērota iespējamības teorija. 
Sabiedrības galvenais risks, kas izriet no apdrošināšanas līgumiem, ir tāds, ka faktisko atlīdzību maksājumu 
apjoms pārsniegs apdrošināšanas saistību uzskaites vērtību. Tas var notikt, ja atlīdzību biežums vai apjoms 
ir lielāks nekā pieņemts aplēsē.  Apdrošināšanas gadījumi nav precīzi paredzami, un faktisko atlīdzību skaits 
un apmērs katru gadu atšķirsies no līmeņa, kas noteikts, piemērojot statistikas metodes. 
 
Pieredze rāda, ka, jo lielāks ir līdzīgu apdrošināšanas līgumu portfelis, jo mazāka būs salīdzinošā novirze no 
prognozētā rezultāta. Turklāt, jo lielāka ir portfeļa sadale, jo mazāk to ietekmēs izmaiņas kādā no portfeļa 
apakškategorijām. Sabiedrības apdrošināšanas riska parakstīšanas stratēģija ir izstrādāta ar mērķi sadalīt 
pieņemto apdrošināšanas risku veidus, un katrā no šīm kategorijām sasniegt lielu atsevišķo risku skaitu, lai 
nodrošinātu pēc iespējas mazāku novirzi no prognozētā rezultāta. 
 
Atlīdzību biežumu un apjomu var ietekmēt dažādi faktori. Galvenie no tiem ir par ciestajiem zaudējumiem 
piešķirto atlīdzību apjoma palielināšanās un atlīdzību skaita palielināšanās. Būtisks faktors ir prognozētais 
inflācijas līmenis. 
 
Sabiedrība pārvalda šos riskus ar savu riska parakstīšanas stratēģiju, atbilstoši pārapdrošināšanas  
līgumiem un proaktīvu atlīdzību regulēšanu. 
 
Riska parakstīšanas stratēģijas mērķis ir nodrošināt, ka parakstītie riski ir pietiekami sadalīti pa veidiem, 
riska apjomiem, kā arī nozarēm un ģeogrāfiskiem novietojumiem. 
 
Apdrošināšanas līgumu veidi. 
  
Transportlīdzekļu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana 
 
Šis ir obligātais apdrošināšanas veids, kurā polises nosacījumi un atlīdzību noteikumi ir noteikti Sauszemes 
transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā un citos normatīvos 
aktos. Latvijā par mantai nodarītajiem zaudējumiem atlīdzību limits ir līdz 70 000 LVL. Par personai 
nodarītajiem zaudējumiem atlīdzību limits ir līdz 250,000 LVL katrai cietušai personai, bet par ceļu satiksmes 
negadījumu nepārsniedzot 1,750,000 LVL. Nosakot cenas šajā apdrošināšanas veidā, tiek piemērota 
”bonus-malus” sistēma, saskaņā ar kuru apdrošināšanas prēmiju samazina, ja nav bijušas atlīdzības, un 
palielina, ja tādas ir bijušas. 
 
Lielākā daļa no atlīdzībām, kas izriet no transporta līdzekļu civiltiesiskās atbildības  apdrošināšanas 
līgumiem, ir atlīdzības par mantai nodarītajiem zaudējumiem un vienreizējas izmaksas par personai nodarīto 
kaitējumu, pārsvarā medicīnisko pakalpojumu izmaksas un pabalsti  pārejošas darba nespējas gadījumā. 
Tomēr ir iespējamas arī atlīdzības, kas maksājamas ilgākā laika periodā, kā piemēram, pensijas vai pabalsti 
pastāvīgas darba nespējas gadījumā. 
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Nelaimes gadījumu apdrošināšana 
 
Nelaimes gadījumu apdrošināšana attiecas uz nāvi un pastāvīgu darba nespēju, kas iestājusies nelaimes 
gadījuma rezultātā, kā arī ienākumu zaudējumu saprātīgi noteiktā medicīniskās ārstēšanas periodā.  
 
Ceļojumu apdrošināšana 
 
Ceļojumu apdrošināšana sedz medicīniskās ārstēšanas izdevumus, kas radušies ceļojuma laikā, ja šādi 
izdevumi ir saistīti ar slimību vai nelaimes gadījumu, kas ir sācies ceļojuma laikā. Šajā kategorijā ir iespējams 
apdrošināt arī bagāžu, ceļojuma atcelšanu, ceļojuma pārtraukšanu un kavēšanos. Atlīdzības lielums nāves 
gadījumā vai par pasažieru medicīniskās ārstēšanas izdevumiem ir ierobežots un nepārsniedz 37 tūkstošus 
LVL. Lielāks risks  ir saistīts ar iespējamām dabas katastrofām atpūtas vietās vai transporta negadījumiem, 
kuru rezultātā ir liels ievainoto skaits. Pārapdrošināšanas programma sedz zaudējumus, kas pārsniedz 37 
tūkstošus latu par vienu gadījumu. 
 
Visbiežāk no šādiem apdrošināšanas līgumiem zaudējumi ir nelieli, un atlīdzības tiek izmaksātas 
vienreizējas izmaksas veidā. 
 
Kasko apdrošināšana  
 
Kasko apdrošināšana sedz zaudējumus, kas rodas no transporta līdzeklim nodarītajiem bojājumiem, tā 
iznīcināšanas vai zuduma. Attiecībā uz apdrošināto transporta līdzekli ir iespējams iegādāties vairākus 
papildu apdrošināšanas segumus. Kasko apdrošināšanas cenas tiek noteiktas un tās ir atkarīgas no 
transportlīdzekļa markas, modeļa, kā arī  sabiedrība apdrošināšanas prēmiju var samazināt, ja nav bijušas 
atlīdzības, un palielināt, ja atlīdzības ir bijušas bieži. Vislielākie zaudējumi rodas no transporta līdzekļu 
zādzības un pilnīgas iznīcināšanas. 
 
Īpašuma apdrošināšana, uzņēmējdarbības pārtraukuma un celtniecības risku apdrošināšana 
 
Īpašuma apdrošināšana sedz riskus, kas saistīti ar ugunsnelaimēm, cauruļvadu noplūdēm, sprādzieniem, 
zagšanas un laupīšanas gadījumiem, kā arī vētras nodarītiem zaudējumiem. Apdrošinot mantu, ir iespējams 
papildus iegādāties arī civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. 
 
Uzņēmējdarbības pārtraukuma apdrošināšana sedz zaudēto uzņēmējdarbības peļņu un fiksētās izmaksas, 
kas radušās no jebkura no riskiem, kuru sedz uzņēmuma īpašuma apdrošināšanas polise. Šajā 
apdrošināšanas veidā ir svarīgi izvērtēt klientu uzticamību un to finanšu pārskatu pārskatāmību. 
 
Vispārējā civiltiesiskā atbildība 
 
Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas veids sedz trešo personu mantas bojājumus un trešajām 
personām nodarīto kaitējumu, ko ir izraisījusi apdrošinātā persona. Vispārējā civiltiesiskās atbildības 
apdrošināšanā īpaši svarīgi ir ņemt vērā klienta darbības jomu un to darbības veikšanas kārtību. 
 
Riska teritoriālā koncentrācija 
 
Visi apdrošināšanas līgumi ir noslēgti Latvijā. Apdrošināto risku atrašanās vieta pārsvarā ir Latvija, izņemot 
ceļojumu apdrošināšanas polises un transporta līdzekļu obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas 
polises tiem apdrošināšanas gadījumiem, kas notiek ārzemēs. 
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         Aktīvu un saistību ģeogrāfiskais izvietojums gada beigās: 
 

2009. gads                                                                    Latvija  OECD valstis  Kop ā 
 Akt īvi     
Ieguldījumi 5,116,961 - 5,116,961 
Debitori 1,224,556 - 1,224,556 
Nauda un naudas ekvivalenti 1,233,933 173 1,234,106 
Pamatlīdzekļi un nemateriālie 
   ieguldījumi 

 
   448,897 

 
- 

 
448,897 

Citi aktīvi    697,297 - 697,297 
Pārapdrošinātāju daļa tehniskajās rezervēs             - 2,545,483 2,545,483 
Kop ā akt īvi  8,721,644 

 
2,545,656 11,267,300 

Saist ības    
Tehniskās rezerves      5,747,790 - 5,747,790 
Pārapdrošināšanas kreditori - 1,219,318 1,219,318 
Citas saistības 1,046,300 - 1,046,300 
Kop ā saist ības 6,794,090 1,219,318 8,013,408 
 
Neto akt īvi 2009. gada 31. decembr ī                                                                           3,253,892 
 

  
2008. gads                                                                    Latvija  OECD valstis  Kop ā 
 Akt īvi      
Ieguldījumi 5,161,995  - 5,161,995 
Debitori 1,345,820  - 1,345,820 
Nauda un naudas ekvivalenti 2,472,765  203 2,472,968 
Pamatlīdzekļi un nemateriālie 
   ieguldījumi 

 
   367,414 

  
- 

 
367,414 

Citi aktīvi 1,010,638  - 1,010,638 
Pārapdrošinātāju daļa tehniskajās rezervēs             -  3,885,904 3,885,904 
Kop ā akt īvi  10,358,632 

 
 3,886,107 14,244,739 

Saist ības     
Tehniskās rezerves      8,113,722  - 8,113,722 
Pārapdrošināšanas kreditori -  1,875,563 1,875,563 
Citas saistības 1,333,960  - 1,333,960 
Kop ā saist ības  9,447,682  1,875,563 11,323,245 
 
Neto akt īvi 2008. gada 31. decembr ī     

    
2,921,494 
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Pārapdrošināšanas segums 
 
Sabiedrībai ir noslēgti gan proporcionālie, gan neproporcionālie pārapdrošināšanas līgumi. 
Pārapdrošināšanas līgumi sedz zaudējumus, kas pārsniedz noteiktu summu par gadījumu vai portfeli un 
noteiktus zaudējumus, kas radušies katastrofu rezultātā. Šādu pārapdrošināšanas līgumu rezultātā par katru 
apdrošināšanas risku Sabiedrībā paturētais riska līmenis ir šāds: 
 
          

  Maksim ālā pašu patur ētā daļa 
Nelaimes gadījumu apdrošināšana    50,000 
Sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana 84,000 
Īpašuma apdrošināšana 100,000 
Ceļojumu apdrošināšana 37,500 
   
   

Saistību pietiekamības izvērtēšana 
 
Katrā bilances datumā tiek veikta saistību pietiekamības izvērtēšana, lai nodrošinātu, ka no noslēgtajiem 
līgumiem izrietošās saistības, no kurām atņemti atliktie klientu piesaistīšanas izdevumi, ir pietiekamas. 
Izvērtēšanā tiek izmantotas pēdējās pieejamās aplēses par nākotnes plūsmām, kas tieši saistītas ar 
apdrošināšanas līgumiem. Ja izvērtēšanas rezultātā tiek konstatēta nepietiekamība, tā tiek nekavējoties 
atzīta peļņas vai zaudējumu aprēķinā, vispirms norakstot atliktos klientu piesaistīšanas izdevumus un pēc 
tam izveidojot uzkrājumus zaudējumiem, kas rodas no saistību pietiekamības izvērtēšanas rezultātā 
konstatētās nepietiekamības (uzkrājumi pastāvošajiem riskiem). 
 
 
31. Finanšu risku vad ība 
 
Sabiedrības pamatdarbība un, it īpaši, ieguldījumu pārvaldīšana ir pakļauta vairākiem finanšu riskiem, 
ieskaitot kredītrisku, ārvalstu valūtu kursu un procentu likmju svārstības. Sabiedrības vadība cenšas 
minimizēt potenciāli negatīvu finanšu risku ietekmi uz Sabiedrības finanšu rādītājiem, nosakot limitus 
pieļaujamam riskam. 
 
Kredītrisks 
 
Sabiedrība ir pakļauta kredītriskam, kas ir risks, ka pretējā puse nespēs nomaksāt pilnas summas noliktajā 
laikā. Sabiedrība sadala pieņemtā kredītriska līmeņus, uzliekot limitus riska summām no viena vērtspapīru 
izdevēja, parādnieka, aizņēmēja, vai iepriekšminēto grupas. Šie riski tiek pastāvīgi uzraudzīti un pārskatīti ik 
gadu, vai biežāk. Faktisko risku atbilstība limitiem tiek regulāri uzraudzīta. 
 
Kredītrisks tiek pārvaldīts, regulāri analizējot izdevēju, aizņēmēju un potenciālo aizņēmēju spēju apmaksāt 
procentu un kapitāla saistības, un, mainot šos aizdošanas limitus, ja nepieciešams.  
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a) Maksimālais kredītrisks 
 
  2009  2008 

     
Termiņnoguldījumi kredītiestādēs  4,750,667  4,742,042 
Aizdevumi  159,115  27,575 
Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi  101,007  227,623 
Citi debitori  61,588  66,288 
Nauda kredītiestādēs  1,073,175  2,362,026 
Kop ā kred ītrisks  6,145,552  7,425,554 
     
Debitori no tiešās apdrošināšanas operācijām  1,162,968  1,279,532 
Pārapdrošinātāju daļa nenopelnīto prēmiju rezervēs  1,710,444  2,728,121 
Pārapdrošinātāju daļa apdrošināšanas atlīdzību rezervēs  835,039  1,157,783 
Kop ā maksim ālais kred ītrisks  9,854,003   12,590,990 

 
b) Pārapdrošināšanas risks sadalīts pa galvenajiem sadarbības partneriem 

 
   2009  2008 

 Reitings     
GeneralCologne Re AAA  3,096,560  5,475,818 
Hannover Re AA -  100,863  154,871 
Atradius A  42,667  293,670 
De National Borg A  28,444  195,780 
Swiss Re A+  79,049  103,328 
Citi pārapdrošinātāji   229,832  309,654 
Pārapdrošin āšanas risks kop ā   3,577,415  6,533,121 

 
c) Ieguldījumu sadalījums pa reitingiem gada beigās: 
 
2009 A  AA-  Bez reitinga  Kop ā 

        
Līdz termiņa beigām turēti  
   ieguldījumi 

-  -  101,007  101,007 

Termiņnoguldījumi kredītiestādēs 105,929  422,100  4,222,638  4,750,667 
Aizdevumi -  -  159,115  159,115 
Ieguld ījumi kop ā 105,929  422,100  4,482,760  5,010,789 
        

2008     Bez reitinga   Kop ā 
        
Līdz termiņa beigām turēti  
   ieguldījumi 

    227,623  227,623 

Termiņnoguldījumi kredītiestādēs     4,742,042  4,742,042 
Aizdevumi     27,575  27,575 
Ieguld ījumi kop ā     4,997,240  4,997,240 
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Tirgus risks 
 
Sabiedrība ir pakļauta tirgus riskiem. Tirgus riski rodas no atvērtām pozīcijām procentu un valūtas 
instrumentos, kuri ir pakļauti vispārējām un specifiskām tirgus kustībām. Vadība nosaka limitus 
pieņemtajam riska lielumam, kas tiek regulāri uzraudzīts. 
 
Likviditātes risks 
 
Sabiedrībai pastāvīgi jānodrošina noteikta likviditāte, lai nodrošinātu pietiekamu naudas līdzekļu 
pieejamību atlīdzību izmaksām. Sabiedrības vadība nosaka minimālo nepieciešamo naudas resursu 
līmeni, kam jābūt pastāvīgi pieejamam. 
 
Aktīvi un saistības pēc to atlikušajiem termiņiem uz gada beigām: 
 
2009. gada 31. decembris 
 Līdz 1 

gadam 
 No 1 l īdz 

5 gadiem 
 Bez 

termi ņa 
 Kop ā 

        
Ieguldījumi 4,804,397  101,007  211,557  5,116,961 
Debitori 1,224,556  -  -  1,224,556 
Pamatlīdzekļi un nemateriālie aktīvi -  -  448,897  448,897 
Nauda un naudas ekvivalenti 1,234,106  -  -  1,234,106 
Pārapdrošinātāju daļa rezervēs 2,545,483  -  -  2,545,483 
Citi aktīvi 105,385  -  591,912  697,297 
Kop ā akt īvi 9,913,927  101,007  1,252,366  11,267,300 
        
Tehniskās rezerves 5,747,790  -  -  5,747,790 
Kreditori 2,265,618  -  -  2,265,618 
Kop ā saist ības 8,013,408  -  -  8,013,408 
        
Neto akt īvi 1,900,519  101,007  1,252,366  3,253,892 

 
2008.gada 31. decembris 
 
 Līdz 1 

gadam 
 No 1 l īdz 

5 gadiem 
 Bez  

Termiņa 
 Kop ā 

        
Ieguldījumi 4,701,015  227,623  233,357  5,161,995 
Debitori 1,345,820  -  -  1,345,820 
Pamatlīdzekļi un nemateriālie aktīvi -  -  367,414  367,414 
Nauda un naudas ekvivalenti 2,472,968  -  -  2,472,968 
Pārapdrošinātāju daļa rezervēs 3,885,904  -  -  3,885,904 
Citi aktīvi 68,602  -  942,036  1,010,638 
Kop ā akt īvi 12,474,309  227,623  1,542,807  14,244,739 
        
Tehniskās rezerves 8,113,722  -  -  8,113,722 
Kreditori 3,209,523  -  -  3,209,523 
Kop ā saist ības 11,323,245  -  -  11,323,245 
        
Neto akt īvi 1,151,064  227,623  1,542,807  2,921,494 
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Patiesā vērtība 
 
Finanšu aktīvu un saistību patiesā vērtība būtiski neatšķiras no to bilancē uzrādītajām vērtībām. 

 
Ārvalstu valūtu risks 
 
Sabiedrības darījumi tiek galvenokārt ir slēgti LVL un Eiro. Latvijas Banka ir noteikusi fiksētu oficiālo 
lata kursu pret eiro, t.i. 0.702804. Tādējādi Sabiedrība peļņa vai zaudējumi no eiro kursa svārstībām 
nav nozīmīgi, kamēr Latvijas Banka saglabās iepriekš minēto fiksēto kursu.  

 
Aktīvu un pasīvu sadalījums pa valūtām uz gada beigām: 

 
2009 LVL  EUR  USD  Kop ā 
        
Nauda un naudas ekvivalenti 650,374  548,517  35,215  1,234,106 
Apdrošināšanas debitori 1,162,968  -  -  1,162,968 
Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi -  101,007  -  101,007 
Aizdevumi 18,555  140,560  -  159,115 
Termiņnoguldījumi kredītiestādēs  846,278  3,904,389  -  4,750,667 
Līdzdalība radniecīgās sabiedrības 

kapitālā 
 

1,557 
  

- 
  

- 
  

1,557 
Ieguldījuma īpašumi 210,000  -  -  210,000 
Pārapdrošinātāju daļa rezervēs 1,955,564  588,639  1,280  2,545,483 
Citi aktīvi 1,102,397  -  -  1,102,397 
Kop ā akt īvi 5,947,693  5,283,112  36,495  11,267,300 
        
Apdrošināšanas saistības 5,747,790  1,219,318  -  6,967,108 
Citas saistības 1,049,570  -  -  1,049,570 
Kop ā saist ības 6,797,360  1,219,318  -  8,016,678 
Ārvalstu val ūtas risks   4,063,794   36,495   

 
2008 LVL  EUR  USD  Kop ā 
        
Nauda un naudas ekvivalenti 1,661,480  775,579  35,909  2,472,968 
Apdrošināšanas debitori 1,279,532  -  -  1,279,532 
Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi -  227,623  -  227,623 
Aizdevumi 27,575  -  -  27,575 
Termiņnoguldījumi kredītiestādēs  1,300,000  3,373,440  -  4,673,440 
Līdzdalība radniecīgās sabiedrības 

kapitālā 
 

1,557 
  

- 
  

- 
  

1,557 
Ieguldījuma īpašumi 231,800  -  -  231,800 
Pārapdrošinātāju daļa rezervēs 3,101,283  774,503  10,118  3,885,904 
Citi aktīvi 1,444,340  -  -  1,444,340 
Kop ā akt īvi 9,047,567  5,151,145  46,027  14,244,739 
        
Apdrošināšanas saistības 8,113,722  1,875,563  -  9,989,285 
Citas saistības 1,333,960  -  -  1,333,960 
Kop ā saist ības 9,447,682  1,875,563  -  11,323,245 
Ārvalstu val ūtas risks   5,151,145   46,027   
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Procentu likmju risks 
Sabiedrība nav pakļauta būtiskam procentu likmju riskam, jo par saistībām nav jāmaksā procenti, bet 
procentus pelnošo finanšu instrumentu lielākā daļa ir ar fiksētu procentu likmi. Aktīvu un saistību analīze pēc 
to atlikušajiem termiņiem pēc būtības atbilst procentu likmju pārskatīšanas datumiem visiem procentu 
nesošiem aktīviem un saistībām. Vidējās procentu likmes par procentus pelnošajiem finanšu instrumentiem: 
 
           2009   2008 
Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi               6.25%    6.25% 
Termiņnoguldījumi kredītiestādēs      7.65%   8.19% 
Aizdevumi          10.00%   10.00% 
 
 
Kapitāla vadība 
Finanšu un kapitāla tirgus komisija nosaka minimālā kapitāla apjomu un veidu, kāds Sabiedrībai ir 
jānodrošina papildu savām apdrošināšanas saistībām. Noteiktais minimālais kapitāls ir jānodrošina pastāvīgi 
visa gada laikā.  
 
          31.12.2009   31.12.2008 
              LVL                  LVL 
 
Maksātspējas norma                2 248 973    2 248 973 
Pašu līdzekļi kopā                  2 693 590    2 525 144  

 
 

32. Ekonomisk ās kr īzes ietekme uz Sabiedr ības darb ību 
 
Lai gan pēc krīzes ir vērojamas pasaules ekonomikas atveseļošanās pazīmes, Latvijas tautsaimniecībā 
2010.gadā nav sagaidāma vērā ņemama izaugsme. Līdzīga situācija ir vērojama arī apdrošināšanas nozarē, 
kur pēc ievērojamā krituma iepriekšējā gadā, 2010.gadā vēl netiek prognozēts tirgus pieaugums. 
 
Samazinoties pieprasījumam pēc nedzīvības apdrošināšanas pakalpojumiem, Latvijas apdrošināšanas tirgū 
turpinās pieaugt konkurence. Tāpēc 2010. gadā Sabiedrības darbības prioritāte ir pakalpojumu attīstība un 
konkurētspējas paaugstināšana. 
 
Lai pilnvērtīgi konkurētu tirgū, Sabiedrība turpinās paplašināt pakalpojumu klāstu un izstrādāt atsevišķiem 
klientu segmentiem piemērotus pakalpojumus. Otrs Sabiedrības attīstības virziens ir pakalpojumu kvalitātes 
paaugstināšana. Tiks turpināta iepriekšējos gados uzsāktā klientu apkalpošanas kvalitātes pilnveidošanas 
programma, īpašu uzmanību pievēršot apdrošināšanas atlīdzību izmaksu operativitātei – vienam no 
svarīgākajiem kritērijiem, kas raksturo apdrošināšanas sabiedrības darba kvalitāti. Tas tiks panākts, 
uzlabojot Sabiedrības biznesa procesus, ieviešot un pielietojot mūsdienīgas tehnoloģijas, kā arī nepārtraukti 
rūpējoties par darbinieku kvalifikācijas palielināšanu. 
 
Nozīmīgs Sabiedrības attīstības virziens ir apdrošināšanas pakalpojumu pārdošana internetā. Tāpēc arī 
2010. gadā plānots paplašināt globālajā tīmeklī pieejamo pakalpojumu klāstu. Tiks pilnveidots portāla 
POLISE.BAN.LV pakalpojumu saturs un kvalitāte. Plānots turpināt interneta mārketinga kampaņu 
izstrādāšanu un realizāciju, lai piesaistītu jaunus klientus. 
 
Pašlaik vairāk nekā vienu trešdaļu no Sabiedrības apdrošināšanas portfeļa veido apdrošināšanas brokeru un 
citu starpnieku realizēti darījumi. Veiksmīgai sadarbības attīstībai ar šiem apdrošināšanas tirgus 
dalībniekiem ir liela loma turpmākajā uzņēmuma izaugsmē, tāpēc 2010. gadā plānots attīstīt šo sadarbību. 
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Ekonomisku apstākļu spiesti, klienti ļoti rūpīgi izvērtē nepieciešamo apdrošināšanas polišu saimniecisko 
lietderību, tādēļ viena no Sabiedrības prioritātēm 2010. gadā ir apdrošināmo risku sabalansēšana ar 
pakalpojuma cenu. Lai panāktu klientiem izdevīgas pakalpojumu cenas, Sabiedrības dienaskārtībā ir 
uzņēmuma rīcībā esošo resursu efektīvu izmantošana, kas ir viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem 
zemākai pakalpojumu pašizmaksai. Lai panāktu darba efektivitātes kāpumu, Sabiedrība pastāvīgi rūpējas 
par darbinieku apmācību, jaunāko tehnoloģiju izmantošanu ikdienas darbā, kā arī par ērtiem darba 
apstākļiem. 
 
Kopumā raksturojot 2010. gadu, Sabiedrības prioritātes ir pakalpojumu attīstība, klientu un apdrošināšanas 
starpnieku apmierinātības paaugstināšana. Svarīgi ir attīstīt pārdošanu internetā, kā arī optimāli līdzsvarot 
pakalpojumu cenu ar to saturu. 

 
33. Saist īto personu dar ījumi 
 
Sabiedrība ir veikusi sekojošus darījumus ar saistītām personām, kas nav mātes sabiedrība, sabiedrības ar 
kopīgu kontroli vai būtisku ietekmi uz Sabiedrību vai Sabiedrības meitas uzņēmums: 
 
 2009  2008 
Izmaksas    
Pakalpojumu saņemšana 379,374  352,836 
Noma 300,575  300,542 
    
Ieņēmumi    
Procentu ieņēmumi 20,891  8,850 
 
Norēķinu atlikumi ar saistītām personām uz gada beigām ir sekojoši: 
 31.12.2009  31.12.2008 
Akt īvi    
Citi aizdevumi 70,280  10,332 
Starpnieki 37,200  9,602 
    
Saist ības    
Pārējie kreditori 19,633  23,940 
 
Sabiedrības valdes atalgojums sastādīja LVL 48 000 (2008: 39 600). Sabiedrības padome nav saņēmusi 
nekāda veida atlīdzību. 
 
34. Iespējamās saist ības 
 
Pamatdarbības ietvaros Sabiedrība saņem prasības no klientiem. Šādas prasības Sabiedrības vadība ir 
pārskatījusi, un uzskata, ka visas būtiskās zaudējumu summas ir iekļautas Sabiedrības atlīdzību rezervēs. 
Uz šo pārskatu izdošanas dienu Sabiedrība kā atbildētājs piedalās vairākās tiesas prāvās. Kopējās prasības 
saistībā ar tiesas prāvām sastāda 221 tūkstoti LVL. Finanšu pārskatos ir izveidoti uzkrājumi prasībām pilnā 
apmērā. 
 
Sabiedrība ir noslēgusi līgumu ar ”Antonijas Nams 23” SIA par telpu nomu Antonijas ielā 23. Noslēgtais 
līgums paredz, ka sabiedrībai ir jāinformē iznomātājs par telpu nomas līguma pārtraukšanu 3 mēnešus 
iepriekš. 
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35. Atl īdzību izmaksu v ēsture 
 

   Pārskata gads     
    2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Neto rezerves gada beigās 
apdr.gadījumiem, kas iestājās līdz 
pārskata gada beigam 291,598 565,675 752,286 1,503,711 1,332,446 1,144,850 
       
Neto izmaksātās atlīdzības 1 gada laikā 229,866 603,646 385,762 1,082,424 740,776  
Neto izmaksātās atlīdzības 2 gadu laikā 358,829 516,924 328,767 1,043,186   
Neto izmaksātās atlīdzības 3 gadu laikā 349,076 522,543 291,827    
Neto izmaksātās atlīdzības 4 gadu laikā 379,756 504,269     
Neto izmaksātās atlīdzības 5 gadu laikā 377,816      
Kopējās izmaksātās atlīdzības  uz 
2009.gada 31.decembri 377,816 504,269 291,827 1,043,186 740,776 - 
       
Atlīdzību rezerves uz 2009.gada 
31.decembri (6,414) (7,643) 8,918 175,140 352,963  
          
Neto rezervju pietiekam ība (79,804) 69,049 451,541 285,385 238,707 - 

 
 

36. Notikumi p ēc pārskata gada beig ām 
 
Laika periodā kopš pārskata gada pēdējās dienas nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu  Sabiedrības 
finansiālo stāvokli 2009. gada 31. decembrī, vai kuri būtu jāatspoguļo finanšu pārskatu pielikumos. 



 

 

 
 
NEATKAR ĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS 

 
Baltijas Apdrošināšanas Nams AAS akcionāram: 

 

Ziņojums par finanšu p ārskatiem  
Mēs esam veikuši Baltijas Apdrošināšanas Nams AAS („Sabiedrība”) 2009. gada pārskatā ietverto finanšu pārskatu, kas 
atspoguļoti no 7. līdz 41. lappusei, revīziju. Revidētie finanšu pārskati ietver 2009. gada 31. decembra bilanci,  

2009. gada vispārējo ienākumu pārskatu, pašu kapitāla un rezervju izmaiņu pārskatu un naudas plūsmas pārskatu, kā 
arī nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkumu un citu paskaidrojošu informāciju pielikumā.  

Vadības atbildība par finanšu pārskata sagatavošanu 
 
Vadība ir atbildīga par šo finanšu pārskatu sagatavošanu un tajos sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu saskaņā 

ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, kurus apstiprinājusi Eiropas Savienība. Šī atbildība ietver tādu 
iekšējās kontroles izveidošanu, ieviešanu un uzturēšanu, kas nodrošina finanšu pārskatu, kas nesatur ne krāpšanas, ne 
kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības, sagatavošanu un patiesu atspoguļojumu, piemērotas grāmatvedības politikas 

izvēli un lietošanu, kā arī apstākļiem atbilstošu grāmatvedības aplēšu sagatavošanu. 

Revidenta atbildība 
 

Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju, izsakām par šiem finanšu pārskatiem. Mēs 
veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums jāievēro ētikas 
prasības un jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskatos nav būtisku 
neatbilstību. 

Revīzija ietver procedūras, kas tiek veiktas, lai iegūtu revīzijas pierādījumus par finanšu pārskatos uzrādītajām summām 
un atklāto informāciju. Procedūras tiek izvēlētas, pamatojoties uz revidenta profesionālu vērtējumu, ieskaitot krāpšanas 
vai kļūdu izraisītu būtisku neatbilstību riska novērtējumu finanšu pārskatos. Veicot šo riska novērtējumu, revidents ņem 
vērā iekšējo kontroli, kas izveidota, lai nodrošinātu finanšu pārskatu sagatavošanu un tajos sniegtās informācijas patiesu 

atspoguļošanu, ar mērķi noteikt apstākļiem piemērotas revīzijas procedūras, bet nevis lai izteiktu atzinumu par kontroles 
efektivitāti. Revīzija ietver arī pielietoto grāmatvedības principu un nozīmīgu vadības izdarīto pieņēmumu pamatotības, 
kā arī finanšu pārskatos sniegtās informācijas vispārēju izvērtējumu. 

Uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu revīzijas atzinuma izteikšanai. 

Atzinums  
Mūsuprāt, iepriekš minētie finanšu pārskati sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Baltijas Apdrošināšanas Nams AAS 
finansiālo stāvokli 2009. gada 31. decembrī, kā arī par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2009. gadā 

saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, kurus apstiprinājusi Eiropas Savienība. 

 

Ziņojums par vad ības ziņojuma atbilst ību 

Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2009. gadu, kas atspoguļots 3. un 4. lappusē, un neesam atklājuši 

būtiskas neatbilstības starp šajā vadības ziņojumā un 2009. gada finanšu pārskatos atspoguļoto vēsturisko finanšu 
informāciju. 
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