
 

           
 
 
 
 
 

AAS „Baltijas Apdrošinašanas Nams” 
2011.gada 2.ceturkšņa darbibas parskats 

 

Publiskais ceturkšņa pārskats saskaņā ar finanšu un kapitāla 
tirgus komisijas noteikumiem Nr. 61 no 24.03.2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZIŅAS PAR SABIEDRĪBU 
 

Sabiedrības nosaukums: 
 

„Baltijas Apdrošināšanas Nams” AAS 

Juridiskais statuss: 
 

Apdrošināšanas akciju sabiedrība 

Re ģistrācijas numurs: 
 

LV40003494976 

Datums un vieta: 
 

2000. gada 19. maijs, Rīga, Latvija 

Pārreģistrācija LR Komercreģistrā: 
 

2004. gada 14. septembris 

Juridiskā adrese, kontaktinformācija: Antonijas iela 23, 
Rīga, LV-1010, Latvija 
Tālr.: 6 7080408 
Fakss: 6 7080407 
 
Klientu apkalpošanas 
centrs "Vienības gatve" 
Vienības gatve 186a 
Tālr.: 6 7080533 
Riga, LV-1058 
 
Klientu apkalpošanas centrs 
"Dārzciema iela" 
Dārzciema iela 60a 
Tālr.: 67080535 
Riga, LV-1073 
 
Cēsu nodaļa 
Raunas iela 9a 
Cēsis, LV-4101 
Tālr. 64123520 
Fax. 64123520 
 
Daugavpils nodaļa 
Kandavas iela 19, 
Daugavpils, LV-5404 
Tālr.: 6 5444000 
Fakss: 65444016 
 
Rēzeknes nodaļa 
Atbrīvošanas aleja 88 
Rēzekne, LV-4601 
Tālr.: 6 4605319 
Fakss.: 6 4605321 



Liepājas nodaļa 
F.Brīvzemnieka iela 52, 1. stāvs 
Liepāja, LV-3401 
Mob. talr.: 2 7875593 
 
Ogres nodaļa 
Mālkalnes prospekts 26 
Tālr.: 6 5021261 
 
Kuldīgas nodaļa 
Liepājas iela 9 
Kuldīga, LV- 3301 
Tālr./Fakss: 6 3323099 
 
Valmieras nodaļa 
Meža iela 7 
Valmiera, LV- 4201 
Tālr./Fakss: 6 4226287 
 
Valkas nodaļa 
Rīgas iela 24 
Valka, LV- 4701 
Tālr./Fakss: 6 4722128 
 

Padome: Padomes priekšsēdētājs: Ēriks Teilāns 
Padomes priekšsēdētāja vietnieks: Lauri Kustaa 
Äimä 
Padomes locekļi: Indrek Kasela, Dmitrijs Osipovs 
 

Valde: Valdes priekšsēdētājs Aleksejs Pečerica 
Valdes locekle Nataļja Jefimova 
Valdes loceklis Uģis Ieviņš 
 
 

Akcionārs: SIA„BAN Holdings” – 100% 
Reģ. nr. LV40003580587 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. pielikums 
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas  

 24.03.2006. noteikumiem Nr. 61 
 
 

Bilances pārskats 
2011. gada  30.jūnijs 

(pārskata perioda pēdējais datums) 

 
 
 

Pozīcijas nosaukums Pārskata 
periods 

Iepriekšējais 
pārskata 

gads 

Materiālie aktīvi 237 657 215 903 

Ieguldījumi zemes gabalos un ēkās 203 000 210 000 

Nemateriālie aktīvi 178 323 206 961 

Ieguldījumi radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā 1 557 1 557 

Ieguldījumi asociēto sabiedrību pamatkapitālā   

Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi   

Klasificēti kā patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi ar 
atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā 

3 866 080 4 430 442 

Pārdošanai pieejami finanšu aktīvi   

Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi   

Aizdevumi un debitoru parādi 1 005 859 1 163 101 

Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi 557 032 444 167 

Nodokļu aktīvi 18 986 18 986 

Pārapdrošināšanas līgumi 1 719 971 1 608 251 

Nauda kasē un prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 724 675 563 174 

Kopā aktīvi 8 513 140 8 862 542 

Kapitāls un rezerves 2 703 828 2 831 982 

Apdrošināšanas saistības 5 363 814 5 431 043 

Citas saistības 84 889 167 294 

Klasificētas kā patiesajā vērtībā novērtētās finanšu saistības 
ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā 

  

Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības   

Uzkrājumi 104 164 104 164 

Nodokļu saistības 421 44 298 

Uzkrātie izdevumi un nākamo periodu ienākumi 256 024 283 761 

Kopā saistības 5 809 312 6 030 560 

Kopā kapitāls un rezerves un saistības 8 513 140 8 862 542 

 
 
 

Valdes priekšsēdētājs       Aleksejs Pečerica 
 
 
 
 
 



2. pielikums 
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas  

 24.03.2006.  noteikumiem Nr. 61 
 

 
Peļņas vai zaudējumu aprēķins 

2011. gada 30.jūnijs 
(pārskata perioda pēdējais datums) 

 

 
Pozīcijas nosaukums 

 
Pārskata 
periodā 

Iepriekšējā 
pārskata 

gada 
atbilstošajā 

periodā 

Nopelnītās prēmijas 1 948 030 2 240 220 

Citi tehniskie ienākumi, neto 3 060 6 678 

Piekritušās atlīdzību prasības, neto (995 099) (1 910 650) 

Izmaiņas dzīvības apdrošināšanas tehniskajās rezervēs, neto - - 

Izmaiņas citās tehniskajās rezervēs - - 

Gratifikācijas, neto - - 

Neto darbības izdevumi (1 127 607) (521 761) 

Citi tehniskie izdevumi, neto - - 

Izmaiņas izlīdzināšanas rezervēs - - 

Ieguldījumu pārvaldīšanas izdevumi/ienākumi un komisijas 
naudas maksājumi 

- - 

Neto procentu ienākumi un dividenžu ienākumi 94 938 136 417 

Neto realizētā peļņa/zaudējumi no finanšu aktīviem un 
finanšu saistībām, kas netiek vērtētas patiesajā vērtībā caur 
peļņas vai zaudējumu aprēķinu   

- - 

Neto peļņa/zaudējumi no tirdzniecības nolūkā turētajiem 
finanšu aktīviem un finanšu saistībām 

- - 

Neto peļņa/zaudējumi no klasificētiem kā patiesajā vērtībā 
vērtētajiem finanšu aktīviem un finanšu saistībām ar 
atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā 

(7 000) 2 769 

Ārvalstu valūtu pārvērtēšanas rezultāts (2 399) 4 675 

Citi ienākumi/izdevumi, neto (7 803) (5 898) 

Materiālo aktīvu, ieguldījumu ēkās pašu darbības 
nodrošināšanai, ieguldījumu īpašuma un nemateriālo aktīvu 
atzīšanas pārtraukšanas peļņa/zaudējumi 

- - 

Nolietojums (48 330) (55 891) 

Vērtības samazināšanās zaudējumi - - 

Negatīvā nemateriālā vērtība - - 

Uzņēmuma ienākuma nodoklis - - 

Pārskata perioda peļņa/zaudējumi (142 210) (103 441) 

 
 
 

Valdes priekšsēdētājs      Aleksejs Pečerica 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FINANŠU RISKU VADĪBA 
 

Sabiedrības pamatdarbība un it īpaši investīciju pārvaldīšana ir pakļauta vairākiem finanšu riskiem, ieskaitot kredītrisku, 
ārzemju valūtu kursa un procentu likmju svārstības. Sabiedrības vadība cenšas minimizēt potenciāli negatīvu finanšu risku 
ietekmi uz Sabiedrības finanšu rādītājiem, uzliekot limitus pieļaujamam riskam. 
 
Kredītrisks 
Sabiedrība ir pakļauta kredītriskam, kas ir risks, ka pretējā puse nespēs nomaksāt pilnas summa 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, kur tas ir nepieciešams. Nav tādu ieguldījumu, kas 
pārsniegtu 10% no kopējā kapitāla un rezervēm. 
 
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 pieņemamam riska lielumam, kas tiek regulāri 
uzraudzīts. 
 
Likviditāte 
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. 
 
Ārvalstu valūtu risks 
Sabiedrība pakļauta ārvalstu valūtas svārstību riskam. Sabiedrības vadība ierobežo ārvalstu valūtu risku, izveidojot 
ieguldījumu portfeli atbilstošās valūtās tādos apmēros, kāds atbilst tehnisko rezervju apjomam attiecīgās valūtās. 
 
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. 



DARBĪBAS MĒRĶI UN STRATĒĢIJA 
 
Baltijas Apdrošināšanas Nama ilgtermiņa mērķis ir tuvāko piecu gadu laikā kļūt par vienu no piecām Latvijas lielākajām 
apdrošināšanas sabiedrībām nedzīvības apdrošināšanas nozarē. 
 
Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, apdrošināšanas sabiedrība plāno ievērojamas investīcijas esošo pakalpojumu pilnveidošanā un 
jaunu pakalpojumu ieviešanā. Svarīgs faktors uzņēmuma tālākajā izaugsmē ir nepieciešamība rūpēties par pakalpojumu 
atbilstību mūsdienu tehnoloģiju attīstībai, ņemot vērā arvien pieaugošo interneta lietotāju skaitu, ir būtiski rūpēties par 
klientu ērtībām, piedāvājot iespēju iegādāties pakalpojumus pēc e-veikala principa. 
 
Otrs svarīgs sabiedrības stratēģiskās darbības virziens ir sabiedrības konkurētspējas paaugstināšana, nodrošinot nevainojamu 
klientu apkalpošanas kvalitāti un veicot ievērojamus ieguldījumus uzņēmuma personāla apmācībā un profesionālo prasmju 
pilnveidošanā. Jau pašlaik apdrošināšanas sabiedrībā ir ieviesti augsti klientu apkalpošanas standarti, kas ir jāievēro ikvienam 
darbiniekam. Turklāt teicamu darba apstākļu nodrošināšana uzņēmuma personālam ir būtisks konkurētspēju veicinošs 
faktors mainīgajos darbaspēka tirgus apstākļos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

AAS „BALTIJAS APDROŠINĀŠANAS NAMS” LIELĀKIE PĀRAPDROŠINĀTĀJI 
 
 

Gen Re 
Hannover Re 
SCOR Switzerland 
Munich Re 
Swiss Re 
Sirius International 
 
 
 
 


