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Arnolds Čulkstēns Valdes priekšsēdētājs
Kristīne Lomanovska Valdes locekle
Rokas Gylys Valdes loceklis
Triin Messimas Valdes locekle
Santa Poriņa-Palsāne Valdes locekle
Iveta Pigagiene Valdes locekle

Sertificētā revīzijas uzņēmuma nosaukums un atbildīgā revidenta vārds un adrese

SIA "Ernst & Young Baltic"
Komercsabiedrība 
Licence Nr. 17
Muitas iela 1A
Rīga LV-1010
Latvija

Atbildīgais zvērinātais revidents
Diāna Krišjāne
Sertifikāts Nr. 124
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SEB Life and Pension Baltic SE
Padomes un Valdes gada ziņojums
2021
Vispārīga informācija par uzņēmumu

Nosaukums: SEB Life and Pension Baltic SE
Juridiskā forma: Eiropas uzņēmējsabiedrība (SE)
Adrese: Antonijas iela 9, Rīga, LV-1010, Latvija
Reģistrācijas numurs: 40003012938
Licences:

- dzīvības apdrošināšanai izsniegta 28.10.1998. (pārreģistrēta 29.12.2019.)

- nelaimes gadījumu apdrošināšanai izsniegta 28.10.1998 (pārreģistrēta 29.12.2019.)

- veselības apdrošināšanai (apdrošināšanai pret slimībām) izsniegta 04.04.2008. (pārreģistrēta 29.12.2019)
SEB Life and Pension Baltic SE ("Sabiedrība") ir Latvijā reģistrēta Eiropas uzņēmējsabiedrība, kas veic darbību Igaunijā, 
Latvijā un Lietuvā. Sabiedrības galvenā mītne atrodas Antonijas ielā 9, Rīgā LV-1010, Latvijā. Tās filiāles atrodas Igaunijā 
(adrese - Tornimäe 2, Tallinn 15010, Estonia) un Lietuvā (adrese Konstitucijos av. 24, Viļņa, Lietuvas Republika).

Uzņēmuma pamatdarbības joma ir dzīvības apdrošināšana, tostarp personu un grupas risku apdrošināšana un ilgtermiņa 
uzkrājumu veidošana. 100% Sabiedrības akcionārs ir SEB grupā ietilpstošā sabiedrība SEB Life and Pension Holding AB.

Uzņēmējdarbības modelis un stratēģija

Sabiedrība SEB Life and Pension Baltic SE tika reģistrēta 2019. gada 18. decembrī pēc trīs Baltijas valstu dzīvības 
apdrošināšanas sabiedrību - SEB Dzīvības apdrošināšana Latvijā, SEB Elu-ja Pensionikindlustus Eestis Igaunijā un SEB 
gyvybės draudimas - Lietuvā apvienošanās pabeigšanas. Jaunā SE uzņēmējsabiedrība turpina sniegt pakalpojumus visu trīs 
uzņēmumu klientiem. Apvienošanās galvenais mērķis bija vēl vairāk uzlabot uzņēmuma darbības efektivitāti, kā arī turpināt 
uzlabot pakalpojumus un piedāvājumus klientiem.

Uzņēmuma ilgtermiņa vīzija ir turpināt saglabāt spēcīgas pozīcijas Baltijas dzīvības apdrošināšanas tirgū, nodrošinot 
vislabākos apdrošināšanas un uzkrājumu veidošanas risinājumus, kā arī pasaules līmeņa pakalpojumus klientiem ciešā 
sadarbībā ar SEB banku. Baltijas valstu profesionāļu komandas mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu biznesa izaugsmi, darbības 
efektivitāti un augstu klientu apmierinātības līmeni. 

Turpmākajos gados Sabiedrība plāno pievērsties savu personīgās apdrošināšanas un kredītmaksājumu apdrošināšanas 
klientu portfeļu apjoma palielināšanai gan privāto, gan juridisko personu klientu segmentā, lai stiprinātu esošo klientu 
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Uzņēmējdarbības rezultāti

Tirgus
Pārskata gada beigās Sabiedrības tirgus daļa parakstīto prēmiju apjoma ziņā bija 17%, t.i., samazinājusies par 2,6% 
salīdzinājumā ar 2020. gadu, fokuss uz risk produkta pārdošanu privātpersonu un juridisko personu segmentos, ļāva 
sasniegt 24% tirgus daļu. Riska produkta tirgus daļas pieaugums visās trijās valstīs tika panākts ar spēcīgu fokusu uz riska 
produktu un jauno digitālo Vienkārās personīgās apdrošināšanas piedāvājumu. Spēcīgs sniegums tika panākts pašu 
pārdošanas kanālā, kredītmaksājumu apdrošināšanas tirgū Lietuvā un digitālajos kanālos.. Tirgus daļas dinamika 
sadalījumā pa valstīm: palielinājums Igaunijas tirgū (+0,2%, pieaugot līdz 25,14%), un samazinājums Lietuvas tirgū (- 0,6%, 
nokrītot līdz 16,28%), un Latvijā (-8%, nokrītot līdz 15,4% no tirgus).

Kopējā parakstīto prēmiju summa 2021. gadā sasniedza 96 miljonus EUR, kas ir par 6% mazāk nekā 2020. gadā. Galvenais 
iemesls prēmiju samazinājumam bija Pesiju otrā līmeņa mūžapansijas apdrošināšanas produkta slēgšana Latvijā no jūnija un 
Igaunijas Pensiju reformas un otrā pensiju līmeņas portfeļa nodošana Valsts sociālās apdrošināšanas iestādei Igaunijā.

Kopējais klientu uzkrājumu apjoms sasniedza 672 miljonus EUR, pārskata gadā palielinoties par 5%, salīdzinot ar 
2020. gadu. Tirgum piesaistīto uzkrājumu aktīvi pieauga par 17%, sasniedzot 480 miljonus EUR, savukārt garantēto 
procentu līgumu portfelis, kuru klientiem vairs nepiedāvā, turpināja samazināties.

Klientu aktivitāte
2021. gadā Sabiedrība noslēdza 35 tūkstošus jaunu apdrošināšanas līgumu privātpersonām (+13% vairāk nekā 2020. gadā) 
jauni riska produktu līgumi palielinājās par 13%, kamēr līgumi ar uzkrājumiem saglabājās iepriekšējā gada līmenī. Jaunā 
Vienkāršotā riska produkta ieviešana pavasarī ļāva palielināt riska prēmijas par 15%. Ir novērojama pieaugoša klientu 
interese par personīgās apdrošināšanas risinājumiem. Mēs plānojam turpināt veicināt izpratni par finanšu aizsardzības 
nepieciešamību un turpināt attīstīt taisnīgus, vienkāršus un caurspīdīgus apdrošināšanas risinājumus privāto klientu 
segmentā.

2021. gadā korporatīvo klientu līgumu ietvaros tika apdrošināti 10 tūkstoši jauni uzņēmumu darbinieki (-60% pret 2020), un 
šajos līgumos parakstīto prēmiju kopsumma sasniedza 1,3 miljonus EUR. Mēs paredzam, ka darba devēju interese aizsargāt 
darbiniekus ar papildu apdrošināšanu un dot ieguldījumu viņu apdrošināšanas ietaupījumos Baltijas tirgū turpinās 
palielināties, tāpēc mēs pastāvīgi cenšamies uzlabot mūsu piedāvājumu un pakalpojumus korporatīvajiem klientiem.

Finanšu rezultāti
Uzņēmums noslēdza 2021. gadu ar pamatdarbības peļņu 14,8 miljonu EUR apmērā - kas bija par 11,7 miljoniem EUR vairāk 
nekā iepriekšējā gadā. Peļņas avots sadalījumā pa valstīm: 6,8 miljonu EUR  peļņa Igaunijā, 6,4 miljonu EUR peļņa Lietuvā 
un 1,6 miljonu EUR peļņa Latvijā.

Peļņa palielinājās salīdzinājumā ar pagājušo gadu sakarā ar investīciju ienākumiem no finanšu tirgus svārstībām. Kā arī 
ienākumi no riska apdrošināšanas produktiem turpina pieaugt.

Izdevumu apmērs bija tuvu mērķa apjomam, un galvenās izdevumu jomas bija ieguldījumi, kas saistīti ar Sabiedrības 
darbības transformāciju pēc reorganizācijas.

Elektroniski apstiprina:

               Valdes priekšsēdētājs                                                                                  Finanšu direktors
                   /Arnolds Čulkstēns /                                                                                / Rokas Gylys / 

2022. gada 27. aprīlī
Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
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PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

Sabiedrības «SEB Life and Pension Baltic SE» vadība apstiprina, ka finanšu pārskati par 2021. gadu ir sagatavoti
saskaņā ar Eiropas Savienībā pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, pamatojoties uz attiecīgām
grāmatvedības metodēm, kuru pielietošana bijusi konsekventa, un tie sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par
Sabiedrības finanšu stāvokli pārskata gada beigās, kā arī par tās darbības rezultātiem un naudas plūsmām par gadu,
kas noslēdzies.

Sagatavojot finanšu pārskatus, vadība pieņēma piesardzīgus un pamatotus lēmumus un pieņēmumus. Sabiedrības
«SEB Life and Pension Baltic SE» vadība ir atbildīga par grāmatvedības uzskaiti atbilstoši likumā noteiktajām prasībām,
par Sabiedrības aktīvu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citu nelikumīgu darbību tūlītēju novēršanu.

Finanšu pārskatus ir apstiprinājusi un atļāvusi publicēt Sabiedrības valde, kuras vārdā to parakstīja:

Elektroniski apstiprina:

          Valdes priekšsēdētājs                                                                                       Finanšu direktors
            /Arnolds Čulkstēns /                                                                                            / Rokas Gylys / 

Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
2022. gada 27. aprīlī
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FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS
(EUR)

AKTĪVI Pielikums 31.12.2021 31.12.2020

Nauda un naudas ekvivalenti 5 48,957,808 38,238,664
Finanšu ieguldījumi ar atspoguļojumu patiesajā vērtībā peļņas vai 
zaudējumu aprēķinā

6

Kapitāla vērstpapīri 575,385,286 511,161,451
Parāda vērtspapīri 125,920,136 154,802,314
Derivatīvi 2,178,054 2,221,547

Debitoru parādi, tostarp apdrošināšanas debitoru parādi 7 4,037,010 2,858,803
Nemateriālie aktīvi 8 102,643 130,888
Pamatlīdzekļi                                                    9 239,569 297,625
Lietošanas tiesību aktīvi 10 1,483,225 1,496,158
Pārapdrošināšanas līgumi 11 214,824 255,494
Atliktais nodoklis 12 47,942 41,973
Aktīvi kopā 758,566,497 711,504,917

PAŠU KAPITĀLS
Kapitāls un rezerves, kas attiecināmas uz Sabiedrības 
Parastās akcijas 13 11,582,784 11,582,784
Rezerves kapitāls un pārējās rezerves 4,444,432 4,444,432
Nesadalītā peļņa 63,831,687 48,882,807
Pašu kapitāls kopā 79,858,903 64,910,023

SAISTĪBAS

Parādi piegādātājiem un pārējiem kreditoriem, un nākamo periodu 
ienākumi

14 6,922,707 6,374,562

Apdrošināšanas līgumi 15 103,522,882 128,450,780
Investīciju līgumi 17 568,262,005 511,769,472
Pārskata gada nodokļu saistības - 80
Saistības kopā 678,707,594 646,594,894

Pašu kapitāls un saistības kopā 758,566,497 711,504,917

Elektroniski apstiprina:
Valdes priekšsēdētājs
/ Arnolds Čulkstēns /

2022. gada 27. aprīlī

Pielikumi no 11. līdz 49. lpp. ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

Finanšu direktors
 / Rokas Gylys /

Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

7



SEB Life and Pension Baltic SE
2021. GADA PĀRSKATS

APVIENOTO IENĀKUMU PĀRSKATS
(EUR)

Pielikums 2021 2020

Apdrošināšanas līgumu prēmiju ieņēmumi 19 30,128,158 30,461,139
Pārapdrošinātajiem cedētās apdrošināšanas prēmijas 19 (1,964,138) (1,837,201)
Neto apdrošināšanas prēmiju ienākums 28,164,020 28,623,938

Samaksātās atlīdzības un atlīdzības prasījumi 23 (27,322,624) (12,348,742)
Pārapdrošinātāja daļa samaksātajos atlīdzības prasījumos 23 479,476 281,547
Apdrošināšanas līgumu saistību izmaiņas 23 24,889,226 (5,651,023)
Neto apdrošināšanas atlīdzību un atlīdzības prasījumu izdevumi (1,953,922) (17,718,218)

Procentu un dividenžu ienākums 21 1,322,157 1,848,637
Finanšu aktīvu patiesajā vērtībā neto pārvērtēšanas peļņa / 
(zaudējumi) 22 (73,505) 7,004,770

Ieguldījumu līgumu saistību patiesās vērtības neto peļņa / 
(zaudējumi) 22 (386,117) (4,734,944)

Neto valūtas pārvērtēšanas peļņa (zaudējumi) 3,175 20,844
Neto ieguldīšanas ienākumi (izdevumi) 865,710 4,139,307

Komisijas maksu ienākumi 20 6,404,853 6,101,333
Pārapdrošināšanas komisijas un peļņas daļa 20 424,553 337,240
Pārējie ienākumi 20 1,761,374 1,698,390
Pārējie ienākumi kopā 8,590,780 8,136,963

Komisijas izdevumi 24 (4,871,475) (4,256,937)
Mārketinga un administrācijas izdevumi 24 (15,709,367) (15,372,147)
Ieguldījumu pārvaldības izdevumi 24 (258,937) (454,503)
Pamatdarbības izdevumi kopā (20,839,779) (20,083,587)

Peļņa / (zaudējumi) pirms nodokļiem 14,826,809 3,098,403
Ienākuma nodokļa izdevumi 28 5,969 10,818
Pārskata gada peļņa / (zaudējumi) 14,832,778 3,109,221
Apvienotie ienākumi / (zaudējumi) kopā pārskata gadā 14,832,778 3,109,221

Elektroniski apstiprina:

Valdes priekšsēdētājs
/ Arnolds Čulkstēns /

2022. gada 27. aprīlī
Pielikumi no 11. līdz 49. lpp. ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

Finanšu direktors
 / Rokas Gylys /

Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
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PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS
(EUR)

2021. gada 1. janvārī 11,582,784 4,444,432 162,806 48,720,001 64,910,023
Pārskata gada peļņa un kopējie 
apvienotie ienākumi - - - 14,832,778 14,832,778
Akciju opciju rezerves - - 116,102 - 116,102
Rezervju realizācija akciju 
opcijām - - (162,806) 162,806 -
2021. gada 31. decembrī 11,582,784 4,444,432 116,102 63,715,585 79,858,903

2020. gada 1. janvārī 11,582,784 4,483,447 13,121 45,558,644 61,637,996
Pārskata gada peļņa un kopējie 
apvienotie ienākumi - - - 3,109,221 3,109,221
Rezerves akciju opcijām - - 162,806 - 162,806
Rezervju akciju opcijām 
realizēšana - - (13,121) 13,121 -
Nemateriālo aktīvu rezerves 
norakstīšana - (39,015) - 39,015 -
2020. gada 31. decembrī 11,582,784 4,444,432 162,806 48,720,001 64,910,023

Elektroniski apstiprina:

2022. gada 27. aprīlī

Pamatkapitāls

Rezerves 
kapitāls un 

pārējās 
rezerves

Nesadalītā 
peļņa KOPĀ

Rezerves 
kapitāls un 

pārējās 
rezervesPamatkapitāls

Nesadalītā 
peļņa KOPĀ

Akciju 
opciju 

rezerves

Akciju 
opciju 

rezerves

Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Pielikumi no 11. līdz 49. lpp. ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 

Valdes priekšsēdētājs                                                                       Finanšu direktors

  /Arnolds Čulkstēns /                                                                           / Rokas Gylys / 
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NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS
(EUR)

Pielikums
Pamatdarbības naudas plūsma 2021 2020
Saņemtās apdrošināšanas un ieguldījumu prēmijas 95,909,850 102,205,052
Samaksātās apdrošināšanas un ieguldījumu atlīdzības un
atlīdzību prasījumi (80,945,492) (66,530,781)
Maksājumi par cedēto pārapdrošināšanu (908,699) (1,044,873)
Maksājumi, kas veikti līdzapdrošinātājiem (81,812) (71,643)
Pamatdarbības izdevumu samaksa (26,009,843) (21,133,572)
Pārējie ienākumi 3,054,744 1,796,792
Samaksātie procenti (3,920) -
Ieguldījumu iegāde (217,056,327) (114,207,531)
Ieņēmumi no ieguldījumu pārdošanas 234,316,336 108,921,772
Saņemtie procenti 2,290,003 2,861,301
Saņemtie dividendes 611,097 387,583
Neto naudas plūsmas no pamatdarbības/pamatdarbībai 11,175,937 13,184,100

Naudas plūsma no ieguldīšanas darbības
Iekārtu iegāde 9 (29,852) (194,021)
Neto ieguldīšanas darbībai izlietotā nauda (29,852) (194,021)

Naudas plūsma no finansēšanas darbības
Nomas maksājumi (284,495) (292,616)
Finansēšanas darbībai izlietotā nauda (284,495) (292,616)

Neto naudas un tās ekvivalentu pieaugums/(samazinājums) 10,861,590 12,697,463
Nauda un tās ekvivalenti gada sākumā 38,238,664 25,542,575
Naudas un tās ekvivalentu valūtas apmaiņas pieaugums /
(zaudējumi) (142,446) (1,374)
Nauda un naudas ekvivalenti gada beigās 5 48,957,808 38,238,664

Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
2022. gada 27. aprīlī

Pielikumi no 11. līdz 49. lpp. ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 

Elektroniski apstiprina:

                    Valdes priekšsēdētājs                                                                       Finanšu direktors
                      /Arnolds Čulkstēns /                                                                               / Rokas Gylys / 
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PIELIKUMI

1. Vispārīga informācija
Sabiedrība «SEB Life and Pension Baltic SE» tika reģistrēta Rīgā 1997. gada 28. oktobrī kā valsts akciju sabiedrība. 2004.
gada 22. septembrī Sabiedrība tika reorganizēta par slēgtu akciju sabiedrību. 2019. gada 18. decembrī SEB grupas dzīvības
apdrošināšanas sabiedrības Baltijas valstīs (SEB Elu-ja Pensionikindlustus Igaunijā, SEB Dzīvības apdrošināšana Latvijā un
SEB Gyvybės draudimas Lietuvā) apvienojās vienā sabiedrībā ar nosaukumu SEB Life and Pension Baltic SE (SE - Societas
Europaea, Eiropas uzņēmējsabiedrība) ar galveno biroju Latvijā un filiālēm Igaunijā un Lietuvā. Apvienošanās laikā
Lietuvas un Igaunijas uzņēmumu pamatkapitāls pilnībā tika ieguldīts SEB Life and Pension Baltic SE. Sabiedrība piedāvā
slēgt (dzīvības un nelaimes gadījumu) apdrošināšanas un ieguldījumu pakalpojumu līgumus, ar kuriem tiek nodots
apdrošināšanas risks vai finanšu risks, gan fiziskām, gan juridiskām personām Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. 

Sabiedrības nosaukums:                               SEB Life and Pension Baltic Societas Europaea
Juridiskā adrese:                                              Antonijas iela 9, Rīga, LV-1010
Tālrunis, fakss:                                                67079800, 67079808
Nodokļu reģ. Nr.:                                             LV 40003012938

2. Nozīmīgu grāmatvedības politiku kopsavilkums
Turpmāk ir aprakstītas galvenās grāmatvedības politikas, kas tika pielietotas, sagatavojot šos finanšu pārskatus. Ja vien
nav norādīts citādi, minētās politikas ir konsekventi pielietotas visiem uzrādītajiem gadiem.

Šie finanšu pārskati ir sagatavoti par laikposmu no 01.01.2021. līdz 31.12.2021. 

Šie finanšu pārskati attiecas uz vienu sabiedrību «SEB Life and Pension Baltic» (tostarp tās filiālēm Lietuvā un Igaunijā).

Sabiedrību, tāpat kā visu tirgu ir ietekmējusi COVID-19 vīrusa (Coronavīruss) izplatība. Vīrusa ietekme neapdraud
Sabiedrības iespējas turpināt darbību.

Šos finanšu pārskatus 2022. gada 21. aprīlī ir apstiprinājusi valde. Sabiedrības akcionāriem ir tiesības labot finanšu
pārskatus pirms to publicēšanas.

2.1 Sagatavošanas principi
Šie finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu
standartiem.
Finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar atzīšanas sākotnējā vērtībā principu, kas labota, pārvērtējot finanšu aktīvus un
saistības (tostarp atvasinātos instrumentus) patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos, kā aprakstīts
turpmāk uzskaitītajās grāmatvedības politikās.

Finanšu pārskatu sagatavošanai saskaņā ar SFPS ir jāizmanto noteiktas būtiskas grāmatvedības aplēses. Finanšu pārskatu
sagatavošanai nepieciešams, lai vadība izdarītu spriedumus Sabiedrības grāmatvedības politikas piemērošanas procesā.
Informācija par jomām, kuras saistītas ar augstāku sprieduma vai sarežģītības pakāpi, vai jomas, kurās pieņēmumi un
aplēses ir nozīmīgas finanšu pārskatiem, ir sniegta 3. pielikumā.

Ja vien nav norādīts citādi, visas summas finanšu pārskatos, tostarp informācija pielikumos, uzrādītas euro (EUR),
noapaļojot līdz pilnam euro.
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2019. gadā SEB grupas dzīvības apdrošināšanas sabiedrības Baltijas valstīs apvienojās vienā uzņēmumā. Visām trijām
juridiskajām personām bija tikai viens akcionārs - SEB Life un Pension Holding AB (100%), tāpēc apvienošanās atbilda
uzņēmumu, kuri atrodas kopējā kontrolē, darbības apvienošanas definīcijai. Saskaņā ar SEB grupas praksi finanšu
pārskatu sagatavošanā tika pielietots kopēju interešu princips, izmantojot retrospektīvu iepriekšējās grāmatvedības
uzskaites metodi. Finanšu pārskats atspoguļo visu trīs uzņēmumu darbības rezultātus par visu gadu, kaut arī uzņēmumu
(uzņēmējdarbības) apvienošana notika 2019. gada 18. decembrī. Atbilstošās summas par iepriekšējo gadu atspoguļo visu
uzņēmumu apvienotos rezultātus. Minētais atspoguļo uzskatu, ka apvienošanās darījumā bija iesaistīti uzņēmumi, kurus
kontrolē viena kontrolējošā puse. Salīdzināmības nolūkam Sabiedrība saskaņoja datu atspoguļojumu finanšu pārskatos. 

Pielietotās grāmatvedības politikas, kas izmantotas, sagatavojot finanšu pārskatus par gadu, kas beidzās 2021. gada 31.
decembrī, atbilst tām, kuras tika pielietotas, sagatavojot finanšu pārskatus par gadu, kas beidzās 2020. gada 31. decembrī.

(a) Turpmāk minētie jaunie un grozītie SFPS un interpretācijas stājās spēkā 2021. gada 1. janvārī

Saskaņā ar vadības izvērtējumu turpmāk minētie jaunie un grozītie SFPS un interpretācijas neietekmē Sabiedrības finanšu
pārskatu sagatavošanu:
- Procentu likmju etalona reforma. 2. posms: 9. SFPS, 39. SGS, 7. SFPS, 4. SFPS un 16. SFPS (grozījumi)
- 4. SFPS “Apdrošināšanas līgumi” (grozījumi)
- 16. SFPS “Noma”: Ar CΟVID 19 pandēmiju saistītie nomas maksas atvieglojumi (grozījumi)

(b) Izdotie standarti, kas vēl nav stājušies spēkā un kuri nav pieņemti pirms to termiņa:

17. SFPS: Apdrošināšanas līgumi
Šis standarts ir spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2023. gada 1. janvārī vai vēlāk, un ir atļauta tā agrāka piemērošana, ja
ir piemērots arī 15. SFPS «Ieņēmumi no klientu līgumiem» un 9. SFPS «Finanšu instrumenti». 17. SFPS «Apdrošināšanas
līgumi» nosaka noslēgto apdrošināšanas līgumu atzīšanas, novērtēšanas, noformēšanas un informācijas atklāšanas
principus. Tas nosaka līdzīgu principu pielietošanu noslēgtajiem pārapdrošināšanas līgumiem un ieguldījumu līgumiem ar
diskrecionāras dalības pazīmēm. Mērķis ir nodrošināt, lai uzņēmumi sniegtu būtisku informāciju veidā, kas patiesi
atspoguļo šos līgumus. Šī informācija dod pamatu finanšu pārskatu lietotājiem novērtēt, kā līgumi, uz kuriem attiecas
17. SFPS, ietekmē uzņēmuma finanšu stāvokli, finanšu rādītājus un naudas plūsmas. ES apstiprināja šo standartu 2021.
gada 23. novembrī.
Vadības ieskatā jaunais standarts ietekmēs Sabiedrības finanšu pārskatus un grāmatvedības uzskaiti. SEB Grupas Dzīvības
apdrošināšanas divīzija veic darbu pie pārrobežu risinājuma, kas ietver programmatūru un grāmatvedības politikas
grozījumus, kas palīdzēs Sabiedrībai ieviest izmaiņas. Šobrīd uzņēmumā norit 17. SFPS uzskaites ieviešanas projekts,
tomēr nav novērtēta ietekme uz uzņēmuma finanšu stāvokli, jo novērtējuma veikšanai nepieciešama pilnīga SFPS 17
uzskaites sistēmas ieviešana.

Sabiedrība ir nolēmusi nepieņemt minētos standartus, labojumus un interpretācijas pirms to spēkā stāšanās datuma.
Sabiedrības ieskatā visu citu standartu, labojumu un interpretāciju pieņemšanai, izņemot iepriekš aprakstītos, sākotnējās
piemērošanas periodā nebūs būtiskas ietekmes uz Sabiedrības finanšu pārskatiem.
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2.2   Ārvalstu valūta

Funkcionālā un prezentācijas valūta
Sabiedrības finanšu pārskatos ietvertos posteņus novērtē, izmantojot tās ekonomiskās vides valūtu, kurā Sabiedrība
darbojas (“funkcionālā valūta”). Summas finanšu pārskatos ir uzrādītas euro (EUR) - Sabiedrības funkcionālajā un
prezentācijas valūtā.

Darījumi un atlikumi
Visu peļņu vai zaudējumus, kas rodas valūtas maiņas kursa izmaiņu dēļ pēc darījuma datuma, ietver apvienotajā
ienākumu pārskatā kā peļņu vai zaudējumus no darījumiem ar finanšu instrumentiem.

Galvenie valūtas maiņas kursi (ārvalstu valūtā kotētā EUR vienība), ko noteikusi Eiropas Centrālā banka un kas izmantoti
uzņēmuma 2021. gada finanšu pārskatu sagatavošanā:

2.3   Iekārtas

Visas citas Sabiedrības iekārtas, kuru iegādes cena pārsniedz 1000 EUR, ir ilgtermiņa aktīvi, kurus izmanto Sabiedrības
uzņēmējdarbībā un kuru lietderīgās kalpošanas laiks pārsniedz vienu gadu. Vienu iekārtu vienību sākotnēji atzīst pēc tās
izmaksām, kas ietver iegādes cenu un citus ar iegādi tieši saistītus izdevumus, kas nepieciešami, lai attiecīgo aktīvu
sagatavotu ekspluatācijai un nogādāšanai tā atrašanās vietā. Pēc tam iekārtas vienību novērtē atbilstoši tās izmaksām,
atskaitot uzkrāto nolietojumu un vērtības samazināšanās zaudējumus, ja tādi ir.

Turpmākos izdevumus, kas saistīti ar ilgtermiņa aktīviem, pieskaita attiecīgā aktīva uzskaites vērtībai, ja ir ticams, ka
Sabiedrība turpinās saņemt ekonomiskos labumus. Visus pārējos turpmākos izdevumus, kas veikti, lai atjaunotu nākotnes
ekonomiskos labumus, kurus uzņēmums var sagaidīt ieplūstam no attiecīgās iekārtas sākotnēji novērtētā darbības
standarta, atzīst kā izdevumus apvienoto ienākumu pārskatā tajā periodā, kurā tie radušies.

Starpību starp aktīva izmaksām un tā atlikušo vērtību nolieto attiecīgā aktīva lietderīgās kalpošanas laikā. Ilgtermiņa
ieguldījumiem nolietojumu aprēķina, izmantojot lineāro metodi, izmantojot šādas gada nolietojuma likmes:

Biroja mēbeles:                         20% gadā
Datori un iekārtas:                   33.33% gadā
Transportlīdzekļi:                     20% gadā

Katrā bilances datumā novērtē nolietojuma likmju, nolietojuma metodes un atlikušās vērtības pamatotību.

Ja attiecīgā iekārta sastāv no identificējamām sastāvdaļām ar atšķirīgu lietderīgās kalpošanas laiku, tad tās iegrāmato kā
atsevišķus iekārtas posteņus, un tām nosaka atsevišķas nolietojuma likmes saskaņā ar to paredzamo lietderīgās kalpošanas
laiku.

Ja aktīva uzskaites vērtība ir lielāka par paredzamo atgūstamo summu (augstākā no aktīva patiesās vērtības, no kuras
atskaitītas pārdošanas izmaksas, un tā lietošanas vērtības), to nekavējoties noraksta līdz tā atgūstamajai vērtībai.

Atsavināšanas peļņu vai zaudējumus nosaka, salīdzinot bilances vērtību ar ieņēmumiem, un iekļauj apvienotajā ienākumu
pārskatā periodā, kurā tie radušies.
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2.4 Nemateriālie aktīvi

Programmatūru, kas ir neatkarīga no aparatūras, klasificē kā nemateriālo aktīvu. Nemateriālo aktīvu sākotnēji atzīst
iegādes vērtībā, kas ietver tā iegādes cenu un visus tieši attiecināmos izdevumus. Pēc sākotnējās atzīšanas nemateriālais
aktīvs tiek uzskaitīts pēc tā izmaksām, atskaitot uzkrāto amortizāciju un zaudējumus no vērtības samazināšanās.
Nemateriālos aktīvus amortizē, izmantojot lineāro metodi. Amortizācijas likme ir atkarīga no aktīva lietderīgās kalpošanas
laika. Nemateriālo aktīvu amortizācijas likme, kuru Sabiedrība pašlaik izmanto, ir 33,33%.

Izmaksas, kas tieši saistītas ar identificējamu un unikālu uzņēmuma kontrolētu programmatūras produktu izveidošanu un
kas, iespējams, radīs ekonomiskus ieguvumus, kas pārsniedz izmaksas ilgāk par vienu gadu, atzīst kā nemateriālos
aktīvus. Tiešās izmaksās ietver programmatūras izstrādes komandas darbinieku izmaksas un attiecīgo pieskaitāmo
izmaksu atbilstošo daļu. Visas pārējās izmaksas, kas saistītas ar datorprogrammatūras izstrādi vai uzturēšanu, noraksta
tieši apvienoto ienākumu pārskatā administrācijas izdevumos.

Datorprogrammatūras izstrādes izmaksas, kuras atzīst par aktīviem, amortizē, izmantojot lineāro metodi, to lietderīgās
kalpošanas laikā, kas nepārsniedz piecus vai astoņus gadus.

2.5 Atliktās klientu piesaistīšanas izmaksas (AKPI) 

Atliktās klientu piesaistīšanas izmaksas klasificē kā nemateriālos aktīvus (8. pielikums).

Kā AKPI tiek atlikta tikai komisijas nauda, kuru maksā brokeriem, un to noraksta attiecīgo polišu termiņa laikā. Visus
pārējos komisijas naudu maksājumus, atzīst kā izdevumus to rašanās brīdī. 

Sabiedrība atliek iegādes izmaksas dažiem ieguldījumu līgumiem. Šā produkta termiņš ir notecējis. Šīs iegādes izmaksas
ietver izmaksas, kas radušās, noslēdzot, atjaunojot un administrējot apdrošināšanas līgumus. Šajās izmaksās ietilpst
komisijas naudas, kas maksājamas starpniekiem par apdrošināšanas līgumu pārdošanu. Atliktajās klientu piesaistīšanas
izmaksās ietilpst komisiju summa, kas jāmaksā par apdrošināšanas līgumiem, kuru Sabiedrība ir atzinusi iepriekšējos
pārskata periodos un kas attiecīgā līguma darbības laikā tiks atzīta par izdevumiem turpmākajos periodos. Komisijas, kas
attiecas tikai uz apdrošināšanas līguma noslēgšanu, nevis uz tā turpmāko administrēšanu, tūlītēji atzīst kā izdevumus.
Atliktās klientu piesaistīšanas izmaksas amortizē katrā pārskata datumā un katru mēnesi tiem līgumiem, kuri ir pārtraukti,
atliktās klientu piesaistīšanas izmaksas tiek norakstītas pilnībā.
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2.6   Finanšu aktīvi

Finanšu aktīvus atzīst bilancē brīdī, kad Sabiedrība kļūst par instrumenta līguma līdzēju, un sākotnējās atzīšanas brīdī tos
novērtē patiesajā vērtībā. Darījuma izmaksas ietver patiesajā vērtībā sākotnējās atzīšanas brīdī, izņemot finanšu aktīviem,
kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos, ja darījuma izmaksas noraksta peļņas vai
zaudējumu aprēķinā. Finanšu aktīvu atzīšanu pārtrauc, kad ir beigušās tiesības saņemt naudas plūsmas vai, ja Sabiedrība ir 
nodevusi būtībā visus riskus un labumus, kā arī notiekot būtiskām izmaiņām. 

Uzņēmums klasificē un pēc tam novērtē savus finanšu aktīvus šādās kategorijās: patiesajā vērtībā novērtētie finanšu
instrumenti ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā un amortizētās izmaksas. Finanšu aktīvus atzīti bilancē
darījuma veikšanas datumā.

Parāda instrumenti
Klasifikācijas pamatā ir gan finanšu aktīvu pārvaldības biznesa modeļa novērtēšana, gan arī tas, vai līgumā noteiktie
naudas plūsmas raksturlielumi sastāv tikai no pamatsummas un procentu maksājumiem (“PSPM”). Biznesa modeļa
novērtējumu veic viendabīgiem portfeļiem, kas identificēti, ņemot vērā uzņēmējdarbības vadīšanas veidu. Novērtējuma
pamatā ir pamatoti scenāriji, ņemot vērā to, kā tiek novērtēts portfelis un paziņots vadībai: riski, kas ietekmē portfeļa
darbību, un tas, kā šie riski tiek pārvaldīti; kā arī pārdošanu biežums, vērtība un laiks, tostarp pārdošanas iemesli. Parāda
vērtspapīrus ir iespējams klasificēt kā finanšu instrumentus patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu
aprēķinā, lai novērstu vai būtiski samazinātu grāmatvedības uzskaites neatbilstību.
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Kapitāla instrumenti
Kapitāla instrumentus pēc noklusējuma klasificē kā finanšu aktīvus patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņā vai
zaudējumos. Sākotnējās atzīšanās brīdī var neatsaucami izvēlēties klasificēt pašu kapitāla instrumentus (kas nav paredzēti
tirdzniecībai) to patiesajā vērtībā citos apvienotajos ienākumos.

Derivatīvi
Derivatīvs ir finanšu instruments vai cits līgums, kam piemīt visas trīs šīs īpašības:
- tā vērtība mainās, reaģējot uz noteiktas procentu likmes, finanšu instrumenta cenas, preču cenas, ārvalstu valūtas kursa,
cenu indeksa, kredītreitinga vai kredīta indeksa vai cita mainīgā lieluma izmaiņām ar nosacījumu, ka nefinanšu mainīgā
gadījumā tas nav specifisks kādai no līgumā iesaistītajām pusēm.
- tam nav nepieciešami sākotnējais ieguldījums vai sākotnējie ieguldījums ir mazāki, nekā būtu paredzams citiem līgumu
veidiem, kuriem būtu līdzīga reakcija uz tirgus faktoru izmaiņām.
- saistības tiks izpildītas nākotnē.

2020. gadā Sabiedrība pirmo reizi noslēdza procentu likmju mijmaiņas darījumus ar Skandinaviska Enskilda Banken AB.
Atvasinātos finanšu instrumentus klasificē kā finanšu aktīvus patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu
aprēķinā, ja to patiesā vērtība ir pozitīva, un kā saistības, ja to patiesā vērtība ir negatīva. Procentu likmju mijmaiņas līgumi
tiek izpildīti, ikdienu reģistrējot peļņu vai zaudējumus. Šādu derivatīvu nosacītā summa un patiesā vērtība ir atsevišķi
norādīta 6. pielikumā.

Amortizētās izmaksas
Finanšu instrumentus klasificē šajā kategorijā, ja ir izpildīti abi turpmākie kritēriji: a) biznesa modeļa mērķis ir turēt
aktīvus, lai saņemtu līgumā paredzētās naudas plūsmas; un b) līgumā noteiktos naudas plūsmas raksturlielumus veido
tikai no pamatsumma un procentu maksājumi. Šo aktīvu bruto uzskaites vērtību novērtē, izmantojot efektīvo procentu
metodi, un koriģē, ņemot vērā paredzamos kredītzaudējumus. Tomēr finanšu aktīvus, kuri atbilst amortizēto izmaksu
novērtēšanas kritērijiem, sākotnēji Sabiedrība var atzīt, izmantojot novērtēšanu patiesās vērtībā ar atspoguļojumu peļņas
vai zaudējumu aprēķināšanā iespēju, ar nosacījumu, ka tiek ievēroti īpaši kvalifikācijas kritēriji.

Sākotnējā atzīšanā finanšu saistības klasificētas vienā no šādām kategorijām: finanšu saistības, kas novērtētas amortizētajā
vērtībā; finanšu saistības, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos. Finanšu saistības
klasificē kā novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, ja tās atbilst turēšanas
tirdzniecībai definīcijai un/vai to sākotnējās atzīšanas brīdī tiek izmantota iespēja novērtēt tās patiesajā vērtībā ar
atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā.
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2.7   Aktīvu vērtības samazināšanās

Uzņēmuma vadība ir veikusi aktīvu analīzi, lai novērtētu paredzamo kredītzaudējumu (PKZ) piemērojamību saskaņā ar 9.
SFPS, un ir izstrādājusi PKZ aprēķināšanas un atzīšanas metodiku. Sabiedrība ir pielietojusi vienkāršotu pieeju, kas paredz
PKZ atzīšanu visā darījuma laikā - mūža cikla PKZ katrā pārskata datumā, sākot no darījuma sākotnējās atzīšanas brīža.
Nav nepieciešams sekot darījuma kredītriskam. PKZ aprēķina procentos no pircēju un pasūtītāju parādiem, kurus uzskaita
amortizētajā vērtībā. PKZ summa nav būtiska, jo pircēju un pasūtītāju kopējā summa ir maza.

2.8     Finanšu instrumentu ieskaitīšana

Finanšu aktīvus un saistības savstarpēji ieskaita, un neto summu bilancē uzrāda tikai tad, ja pastāv likumīgi izpildāmas
tiesības ieskaitīt atzītās summas un ir nodoms veikt norēķinus ieskaita veidā vai realizēt aktīvu un nokārtot saistības
vienlaicīgi.

2.9    Nauda un naudas ekvivalenti

Nauda un tās ekvivalenti ietver skaidru naudu kasē, pieprasījuma noguldījumus bankās, kā arī nakts depozītus bankās.

2.10    Apdrošināšanas un ieguldījumu līgumu klasifikācijas un grāmatvedības politikas

Sabiedrība slēdz līgumus, saskaņā ar kuriem tiek nodoti apdrošināšanas riski vai finanšu riski, vai abi minētie riski. Ar
klientiem noslēgtie apdrošināšanas līgumi, kuros tiek nodoti apdrošināšanas riski tiek uzskaitīti saskaņā ar 4. SFPS. Ar
klientiem noslēgtie ieguldījumu līgumi tiek uzskaitīti saskaņā ar 9. SFPS, jo tie nodod finanšu risku.

Apdrošināšanas līgumi ir līgumi, saskaņā ar kuriem nodod būtisku apdrošināšanas risku. Šādi līgumi var nodot arī finanšu
risku. Ievērojot vispārēju principu, Sabiedrība kā būtisku apdrošināšanas risku definē iespēju apdrošināšanas gadījumā
maksāt apdrošināšanas riska atlīdzību, kas ir par 10% lielāka nekā labumi, kas būtu maksājami, ja apdrošināšanas
gadījums nenotiktu. Ieguldījumu līgumi ir līgumi, saskaņā ar kuriem netiek nodots būtisks apdrošināšanas risks.

Ja līgumiem ir iespējams nodalīt apdrošināšanas risku un finanšu risku, Sabiedrība veic minēto nodalīšanu. Tādā gadījumā
līgumu uzskata par diviem atsevišķiem līgumiem: apdrošināšanas riska daļu - par apdrošināšanas līgumu un finanšu riska
daļu - par ieguldījumu līgumu.

Dažiem Sabiedrības ieguldījumu līgumiem ir diskrecionāra dalība peļņā, taču Sabiedrība lēš, ka šī līgumos ietvertā pazīme
nav nebūtiska. Tātad visus ieguldījumu līgumus klasificē kā tādus, kuriem nav diskrecionāras dalības pazīmes.

(a) Apdrošināšanas līgumi

PRĒMIJU ATZĪŠANA: Latvijas un Lietuvas uzņēmumos prēmijas (gada apdrošināšanas prēmijas apmērā) atzīst kā
ieņēmumus līguma sākuma datumā vai apdrošināšanas gada maiņas datumā (nevis samaksas brīdī). Prēmijas uzrāda
pirms komisijas maksas atskaitīšanas. Igaunijas uzņēmumā prēmijas atzīst kā ieņēmumiem to samaksas termiņā un ja to
samaksa ir ticama.
ATLĪDZĪBU PRASĪJUMI/ATLĪDZĪBAS: Atlīdzību prasījumus un atlīdzības iegrāmato kā izdevumus to rašanās brīdī, vai
nu tieši vai ar izmaiņām turpmākajos neapmaksātajos atlīdzību prasījumos par nenokārtotajiem prasījumiem.

SAISTĪBU ATZĪŠANA: 
Nenopelnīto prēmiju rezerve
Prēmijas daļu, kas saņemta par īstermiņa līgumiem un līgumiem, par kuriem prēmija atspoguļo tikai prēmijas perioda
risku (tā dēvētie paaugstinātās prēmijas riska līgumi), kas saistīts ar atlikušajiem riskiem bilances datumā, uzrāda kā
nenopelnīto prēmiju saistības pārējiem riskiem, izņemot dzīvības riskus vai dzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves
dzīvības apdrošināšanas riskiem. Šīs saistības pakāpeniski beidzas attiecīgās prēmijas apdrošināšanas termiņa laikā.

17



SEB Life and Pension Baltic SE
2021. GADA PĀRSKATS

Dzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves
Dzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves sedz saistības par līgumā paredzētajām atlīdzībām, kas varētu rasties nākotnē,
un tos iegrāmato vienlaikus ar prēmiju atzīšanu. Tās aprēķina līgumiem, kuriem ir uzkrājumu daļa vai kuru prēmijas
atspoguļo ne tikai prēmiju perioda riskus, bet arī nākamo periodu riskus (tā sauktie ilgtermiņa fiksētās prēmijas riska
līgumi). Latvijas un Lietuvas uzņēmumam tās aprēķina polišu līmenī, bet Igaunijas uzņēmumam tās aprēķina portfeļa
līmenī šādiem līgumiem, pamatojoties uz vislabāko diskontēto nākotnes naudas plūsmu un atlīdzību prasījumu apstrādes
un administrācijas izdevumu aplēsi.  Turpmākās naudas plūsmas diskontē, izmantojot bezriska procentu likmes.

Dzīvības apdrošināšanas līgumu noteikumi ietver arī papildu peļņu, kas sadalīta apdrošinājuma ņēmējiem iepriekšējos
finanšu gados, un aplēsto papildu prēmiju (var būt negatīva) pārskata gadā par atbilstošajiem līgumiem attiecīgajā
kategorijā.

 Saistību atbilstības tests
Katrā bilances datumā apdrošināšanas līgumiem tiek veikti saistību atbilstības testi (sk. 3.2. pielikumu), lai nodrošinātu
līguma saistību atbilstību, atskaitot attiecīgos AKPI aktīvus. Īstermiņa un zema apjoma prēmiju apdrošināšanas līgumus
pārbauda, pamatojoties uz pieredzi par zaudējumu koeficientu. Citiem apdrošināšanas līgumiem izmanto pašreizējās
vislabākās nākotnes līgumā paredzēto naudas plūsmu, kā arī atlīdzību izskatīšanas un administrēšanas izdevumu aplēses.
Turpmākās naudas plūsmas diskontē, izmantojot bezriska procentu likmes. Visas neatbilstības nekavējoties noraksta
apvienoto ienākumu pārskatā, sākotnēji norakstot AKPI un pēc tam izveidojot uzkrājumus zaudējumiem, kuri rodas
saistību atbilstības testu rezultātā.

Nesamaksāto atlīdzību prasījumu rezerve
RBNS rezerve (Pieteikto, bet neizmaksāto atlīdzību rezerve) ietver prasījumus par apdrošināšanas gadījumiem, kuri ir notikuši,
vai prasījumus par apdrošināšanas līgumu termiņa iestāšanos vai apdrošināšanas līguma izbeigšanu, par ko paziņots
Sabiedrībai līdz bilances datumam, bet par kuriem Sabiedrība vēl nav samaksājusi. RBNS rezerves aplēsi vērtē katrā
gadījumā atsevišķi, ņemot vērā prognozēto prasījuma summu (ieskaitot papildu prēmijas komponentu) un prognozētos
tiešos un netiešos prasību korekcijas izdevumus (ja tādi ir).
IBNR rezerve (Notikušo, bet nepieteikto gadījumu atlīdzību prasījumu rezerve) ietver risku apdrošināšanas gadījumus,
kuri ir notikuši, bet par kuriem vēl nav paziņots Sabiedrībai. IBNR rezervi aprēķina, izmantojot statistisko aplēsi, balstoties
uz iepriekšējo pieredzi par laikposmu starp atlīdzības prasījuma iesniegšanas datumu un prasījuma rašanās datumu.

Sabiedrība neizmanto diskontēšanu attiecībā uz savām saistībām par nesamaksātajiem atlīdzību prasījumiem.

IENĀKUMU ATZĪŠANA: Ienākumi no apdrošināšanas līgumiem rodas, vienlaicīgi atzīstot apdrošināšanas prēmijas /
maksas par nesadalītu ieguldījumu risku apdrošināšanas līgumiem un izmaiņām saistībās no apdrošināšanas līgumiem
bilances datumā.
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(b) Ieguldījumu līgumi

Sabiedrība ir noslēgusi divu veidu ieguldījumu līgumus - tādus, kuros apdrošinājuma ņēmējs uzņemas ieguldījumu risku,
un tādus kuros Sabiedrība uzņemas ieguldījumu risku. Ieguldījumu līgumi nesatur būtisku apdrošināšanas risku vai arī
apdrošināšanas riska daļa ir nodalīta un atzīta par apdrošināšanas līgumu.

SAISTĪBU ATZĪŠANA: 
Finanšu saistības
Investīciju līgumu saistības klasificē patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Ieguldījumu
līgumu, kurās apdrošinājuma ņēmējs uzņemas ieguldījumu risku, finanšu saistību pamatā esošo aktīvu vērtība un
novērtēšanas modelis ir "tirgus vērtība". Investīciju līgumu finanšu saistību novērtēšanas modelis, ja Sabiedrība uzņemas
ieguldījumu risku, ir "tirgus vērtība". Šis novērtējums ir balstīts uz līgumu nākotnes naudas plūsmu vislabākās aplēsi
atbilstoši bezriska procentu likmēm. Vērā ņemtās naudas plūsmas ir līgumā paredzētās naudas plūsmas no
klientiem/klientiem, kā arī aplēstie līgumu administratīvie un prasību apstrādes izdevumi. Sabiedrība izmanto
metadoloģiju, kurā naudas plūsmas tiek diskontētas izmantojo Sabiedrības aplēses par bezriska procentu likmēm.
Ja uz uz finanšu saistībām attiecas atteikšanās iespēja, finanšu saistību patiesā vērtība nekad nav mazāka par summu, kas
maksājama pēc atteikšanās. Atšķirības starp aktīviem un saistībām ir saistītas ar iemaksātajām prēmijām, kas vēl nav
ieguldītas fondos. Investīciju izmaiņas neietekmē Sabiedrību, jo tās pieder apdrošinājuma ņēmējiem.

IENĀKUMU ATZĪŠANA: Ieņēmumi no ieguldījumu līgumiem ietver ienākumus no komisijas maksām (administratīvās
maksas, aktīvu pārvaldības maksa, nodošanas maksa), kurus atzīst, nodrošinot ieguldījumu pārvaldes pakalpojumu
apdrošinājuma ņēmējam.

2.11    Noslēgtie pārapdrošināšanas līgumi
Visi līgumi, kurus Sabiedrība noslēdz ar pārapdrošinātājiem un saskaņā ar kuriem Sabiedrība saņem zaudējumu atlīdzību
par vienu vai vairākiem Sabiedrības noslēgtajiem līgumiem (ja prasījumi radušies līguma ietvaros), atbilst apdrošināšanas
klasifikācijas prasībām (sk. 2.10. pielikumu) attiecībā uz apdrošināšanas līgumiem(pārapdrošināšana attiecas tikai uz
apdrošināšanas riska daļu un tiem ir ietekme uz līgumu uzkrājumu vai finanšu saistību daļu), un tos klasificē kā
pārapdrošināšanas līgumus. 

Sabiedrība ir noslēgusi pārapdrošināšanas līgumus ar Munich RE, General Reinsurance AG un Swiss RE.

Ja apdrošinājuma summas pārsniedz Obligātās pārapdrošināšanas maksimālos limitus, fakultatīvās pārapdrošināšanas
līgumus slēdz uz individuāla līguma pamata. Ir noslēgts papildu fakultatīvais pārapdrošināšanas līgums starp General
Reinsurance AG par grupas apdrošināšanu. 

Labumus, uz kuriem Sabiedrībai ir tiesības saskaņā ar noslēgtajiem pārapdrošināšanas līgumiem, atzīst kā
pārapdrošināšanas aktīvus. Šos aktīvu sastāvā ir īstermiņa summas, kuras jāsamaksā pārapdrošinātājiem. Summas, kas
atgūstamas no pārapdrošinātājiem vai kuras tiem jāsamaksā, novērtē atbilstoši summām, kas saistītas ar
pārapdrošinātajiem apdrošināšanas līgumiem, un saskaņā ar katra pārapdrošināšanas līguma noteikumiem.
Pārapdrošināšanas saistības galvenokārt ir prēmijas, kas maksājamas par pārapdrošināšanas līgumiem, un tās atzīst kā
izdevumus līguma darbības laikā. Uzņēmumam, kas apdrošināts saskaņā ar Swiss Re līgumu, ir tiesības uz peļņas sadali.

Reizi ceturksnī Sabiedrība novērtē savu pārapdrošināšanas aktīvu vērtības samazinājumu. Ja ir objektīvi pierādījumi tam,
ka pārapdrošināšanas aktīva vērtība ir samazinājusies, Sabiedrība samazina pārapdrošināšanas aktīva uzskaites vērtību
līdz tā atgūstamajai vērtībai un atzīst šos zaudējumus no vērtības samazināšanās apvienotajā ienākumu pārskatā.
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2.12    Debitoru parādi un kreditoru parādi, kas saistīti ar apdrošināšanas līgumiem un ieguldījumu līgumiem

Debitoru parādus un kreditoru parādus atzīst to termiņā, izņemot līgumus ar fiksētu maksājumu grafiku. Apdrošināšanas
līgumu ar fiksētu maksājumu grafiku uzskaite ir aprakstīta 3.3. pielikumā. Tie ietver aģentiem, brokeriem un
apdrošināšanas līgumu pusēm maksājamās un saņemamās summas. Ja ir objektīvi pierādījumi tam, ka debitoru parādu
vērtība ir samazinājusies, Sabiedrība attiecīgi samazina debitoru parādu uzskaites vērtību un atzīst vērtības samazināšanās
zaudējumus apvienotajā ienākumu pārskatā. Sabiedrība apkopo objektīvos pierādījumus par apdrošināšanas debitoru
parāda vērtības samazināšanos, izmantojot tādu pašu procesu, kas piemērojams aizdevumiem un debitoru parādiem.  

2.13    Aizņēmumi

Aizņēmumus sākotnēji atzīst patiesajā vērtībā, atskaitot faktiskās darījuma izmaksas. Turpmāk aizņēmumus uzskaita
amortizētajā vērtībā; starpību starp ieņēmumiem (atskaitot darījuma izmaksas) un izpirkuma vērtību atzīst apvienotajā
ienākumu pārskatā aizņēmuma termiņā, izmantojot efektīvās procentu likmes metodi.

Aizņēmumus klasificē kā īstermiņa saistības, ja vien Sabiedrībai nav beznosacījumu tiesību atlikt saistību nokārtošanu uz
vismaz 12 mēnešus pēc bilances datuma.

2.14    Nodokļi 

Pārskata perioda uzņēmumu ienākuma nodoklis
Pārskata perioda uzņēmumu ienākuma nodokļa aktīvus un saistības par pašreizējo periodu aprēķina atbilstoši summai,
kuru paredzams atgūt no nodokļu administrācijas vai samaksāt tai. Nodokļu likmes un nodokļu likumi, saskaņā ar kuriem
aprēķina nodokli, ir pārskata datumā jau ieviestie vai faktiski pieņemtie likumi valstīs, kurās uzņēmums darbojas un gūst
ar nodokli apliekamus ienākumus.

Ienākuma nodokli aprēķina par periodu saskaņā ar Igaunijas, Latvijas un Lietuvas nodokļu likumiem. Latvijas un Igaunijas
nodokļu likumos noteiktā nodokļa likme ir 20% no sadalītās peļņas. Savukārt, Lietuvā koriģētajam peļņas vai zaudējumu
rezultātam katru gadu piemēro 15% nodokli.

Dividenžu izmaksa Latvijā un Igaunijā izraisītu uzņēmuma ienākuma nodokļa saistītas. Sadalītā peļņa parasti tiek aplikta
ar 20% nodokli 20/80 apmērā no tīras peļņas sadales summas gan Latvijā, gan Igaunijā. Piemēram, uzņēmums, kura sadalei
ir pieejama 100 EUR peļņa, var sadalīt 80 EUR dividendes, no kurām jāmaksā nodoklis 20 EUR apmērā.

Vadība periodiski novērtē posteņus nodokļu deklarācijās, attiecībā uz gadījumiem, kad piemērojamās nodokļu tiesību
normas ir jāinterpretē, un izstrādā noteikumus, ja nepieciešams.

Atliktais nodoklis
Atlikto nodokli aprēķina, izmantojot saistību metodi, par pagaidu atšķirībām starp aktīvu un saistību apmēru nodokļu
uzskaites vajadzībām un to uzskaites vērtībām finanšu pārskatu sagatavošanai pārskata datumā. Atlikto ienākuma nodokli
atzīst tikai attiecībā uz ienākumiem, kas saistīti ar uzņēmuma Lietuvas filiāli.
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2.15    Darbinieku labumi un maksājumi darbiniekiem

Uzkrājumu plāni
Sabiedrība ir ieviesta ilgtermiņa noteiktu iemaksu uzkrājumu shēma darbinieku piesaistīšanas programmas ietvaros, kas
tiek veidota uz brīvprātības pamata. Pēc iemaksu veikšanas Sabiedrībai vairs nav nekādu maksāšanas pienākumu.
Iemaksas atzīst kā darbinieku labumu izdevumus, kad pienāk to maksāšanas termiņš. Priekšapmaksas iemaksas (ja tādas
ir) atzīst par aktīvu tādā mērā, kādā ir pieejama naudas atmaksa vai turpmāko maksājumu samazinājums.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ir ieviesta uz akcijām balstīta motivācijas programma, saskaņā ar kuru SEB
kapitāla instrumentus piešķir saistītā uzņēmuma darbiniekiem. Šajās programmās piedalās tikai nozīmīgākie darbinieki.
Akciju programma, kuras ietvaros norēķinās par kapitālu (akciju atlikšanas programma), dod darbiniekiem tiesības saņemt
SEB kapitāla instrumentus. Šo tiesību patieso vērtību nosaka, izmantojot atbilstošus vērtēšanas modeļus, ņemot vērā
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas noteikumus un to tiesību skaita, kas galu galā būs jāizpilda, un SEB novērtējums,
kuru atkārtoti novērtēts katrā pārskata datumā.
Uz akcijām balstītu motivācijas programmu izmaksas, par kurām norēķinās ar pašu kapitālu, nosaka, pamatojoties uz pašu
kapitāla instrumentu patieso vērtību datumā, kad tos piešķir, un tās atzīst kā izdevumus, izmantojot lineāro metodi
garantiju rašanās periodā ar atbilstošu pašu kapitāla palielinājumu. Garantiju rašanās periods ir laikposms, kurā
darbiniekiem ir jāsaglabā darba tiesiskās attiecības ar SEB, lai to tiesības kļūtu garantētas. Līdz norēķināšanās brīdim šo
saistību patieso vērtību pārvērtē, patiesās vērtības izmaiņas atzīstot peļņas vai zaudējumu aprēķinā. 

Uz akcijām balstīta motivācijas programma izmaksas 2021. gadā veidoja 116 tūkstošus EUR (2020: 163 tūkstošus EUR),
kuras iekļāva Ienākumu pārskata pozīcijā Mārketinga un administrācijas izdevumi.

Augstāk minētie uz akcijām balstītie makājumi tiek uzskatīti par norēķiniem ar pašu kapitālu, jo Sabiedrībai nav
pienākuma norēķināties par darījumu, kas saistīts ar uz akcijām balstīto motivācijas programmu.

Parādi darbiniekiem
Parādi darbiniekiem ietver uzkrātās saistības attiecībā uz: 
-algām (tostarp sociālās apdrošināšanas izmaksas) bilances datumā;
- atvaļinājuma naudas (tostarp sociālās apdrošināšanas izmaksas) saistības, kas aprēķinātas saskaņā ar darba līgumiem un
bilances datumā spēkā esošajiem Igaunijas, Latvijas un Lietuvas likumiem.

2.16    Uzkrātās izmaksas

Sabiedrība ir veikusi nepieciešamos uzkrājumus, lai segtu visus nozīmīgākos izdevumus, kas radušies pirms bilances
datuma, bet par kuriem nav samaksāts. Būtiskākie no tiem ir:
- Finanšu un kapitāla tirgus komisijai maksājamie izdevumi (pamatojoties uz saņemtajām prēmijām 4. ceturksnī), 
- komisijas izdevumi brokeriem,
- noteikti maksājumi par pārskata gadā saņemtajiem pakalpojumiem,
- uzkrājumi par neizmantoto ikgadējo atvaļinājumu, kurus aprēķina pārskata gada beigās,
- uzkrājumi darbinieku prēmijām.

2.17    Ieņēmumu atzīšana

Ieņēmumi no apdrošināšanas un ieguldījumu līgumiem
Ieņēmumus no apdrošināšanas un ieguldījumu līgumiem atzīst, ņemot vērā līguma veidu (sk. 2.10. pielikumu).

(b) Ieņēmumi no pakalpojuma maksas (neattiecas uz Sabiedrības apdrošināšanas produktiem)
Ieņēmumi no Pensiju produktu izplatīšanas maksas tiek aprēķināti procentos no aktīviem un atzīti ik mēnesi saskaņā ar
uzkrājumu principu brīdī, kad darījumi tiek veikti.
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Procentu ienākumi
Procentu ienākumus atzīst apvienoto ienākumu pārskatā par visiem procentus pelnošajiem finanšu instrumentiem,
izmantojot efektīvās procentu likmes metodi. Efektīvās procentu likmes metode ir metode, kuru izmanto, lai aprēķinātu
finanšu aktīva vai finanšu saistību (vai finanšu aktīvu vai finanšu saistību grupas) koriģētās izmaksas un procentu
ienākumu un izdevumu sadalījumu attiecīgajā laikposmā. Efektīvā procentu likme ir likme, kas precīzi diskontē
paredzamās naudas plūsmas līdz finanšu aktīva vai finanšu saistību uzskaites vērtībai paredzamajā finanšu instrumenta
lietderīgās kalpošanas laikā. Lai aprēķinātu efektīvo procentu likmi, Sabiedrība novērtē naudas plūsmas, ņemot vērā visus
līguma nosacījumus, izņemot nākotnes atlaides. Aprēķinā iekļauj visas nozīmīgās līgumsaistību maksas, kas samaksātas
vai saņemtas starp pusēm, kā arī citi papildu maksājumi vai atskaitījumi. 

Dividenžu ienākumi
Dividenžu ienākumus atzīst brīdī, kad rodas tiesības saņemt dividendes un ir iespējama ieņēmumu saņemšana.

2.18    Operatīvā noma

Līguma noslēgšanas brīdī Sabiedrība novērtē, vai līgums ir noma vai ietver nomu. Tas ir, ja līgums paredz tiesības
kontrolēt identificēta aktīva izmantošanu noteiktā termiņā apmaiņā pret atlīdzību. 

Sabiedrība piemēro vienotu atzīšanas un novērtēšanas pieeju visiem nomas līgumiem. Sabiedrība atzīst nomas saistības
veikt nomas maksājumus un lietošanas tiesību aktīvus, kuras apliecina tiesības lietot pamatā esošos aktīvus.

Lietošanas tiesību aktīvi Uzņēmums atzīst lietošanas tiesību aktīvus nomas sākuma datumā (t.i., datumā, kad bāzes aktīvs ir
pieejams lietošanai). Lietošanas tiesību aktīvus novērtē atbilstoši izmaksām, no kurām atskaitīts uzkrātais nolietojums un
vērtības samazināšanās zaudējumi, un kas koriģētas, lai pārvērtētu nomas saistības. Lietošanas tiesību aktīvu izmaksās
ietilpst atzīto nomas saistību summa, sākotnējās tiešās izmaksas un nomas maksājumi, kas veikti sākuma datumā vai pirms
tā, atskaitot saņemtos nomas pamudinājumus. Lietošanas tiesību aktīviem tiek aprēķināta nolietojuma likme visā nomas
termiņa laikā.

Nomas saistības Nomas sākuma datumā Sabiedrība atzīst nomas saistības, kas novērtētas nomas maksājumu pašreizējā
vērtībā, kas jāveic nomas termiņa laikā. Nomas maksājumos ietilpst fiksēti maksājumi (tostarp nemainīgi faktiskie
maksājumi), no kuriem atskaitīti visi saņemtie nomas pamudinājumi, mainīgie nomas maksājumi, kas ir piesaistīti kādam
indeksam vai likmei, un summas, kuras paredzēts saņemt saskaņā ar atlikušās vērtības garantijām. Nomas maksa ietver arī
pirkšanas iespējas (opcijas) izmantošanas cenu, kuru Sabiedrība var pamatoti izmantot, un soda naudas maksājumus par
nomas līguma izbeigšanu, ja nomas termiņš atspoguļo to, ka Sabiedrība izmanto iespēju izbeigt līgumu. Mainīgos nomas
maksājumus, kuri nav atkarīgi no kāda indeksa vai likmes, atzīst kā izdevumus (ja vien tie nav radušies saistībā ar krājumu
veidošanu) periodā, kurā notiek notikums vai iestājas apstākļi, kuri nosaka maksājuma veikšanas pienākumi.   
Aprēķinot nomas maksājumu pašreizējo vērtību, Sabiedrība izmanto savu papildu aizņēmuma likmi nomas sākuma
datumā, jo nomā ietvertā procentu likme nav viegli nosakāma. Pēc sākuma datuma nomas saistību summu palielina, lai
atspoguļotu procentu uzkrāšanos, un samazina par veiktajiem nomas maksājumiem. Turklāt nomas saistību uzskaites
vērtību pārvērtē, notiekot izmaiņas, mainās nomas termiņš, mainās nomas maksājumi (piemēram, izmaiņas turpmākajos
maksājumos, kas rodas, mainoties attiecīgajam indeksam vai likmei, kuru izmanto, lai noteiktu šādus nomas maksājumus)
vai iespējas (opcijas) iegādāties bāzes aktīvu novērtējuma izmaiņām.

Sabiedrības nomas saistības ir iekļautas Parādos piegādātājiem un citos kreditoros un nākamo periodu ienākumos (sk.
14. pielikumu).
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3. Būtiskas grāmatvedības aplēses un spriedumi

Uzrādītās aktīvu un saistību summas noteiktās jomās ietekmē Sabiedrības izstrādātās iekšējās metodoloģijas,
pieņemtie lēmumi un aplēses. Aplēses un spriedumus pastāvīgi vērtē, pamatojoties uz vēsturisko pieredzi un citiem
faktoriem, tostarp prognozes par nākotnes notikumiem, kurus uzskata par saprātīgiem attiecīgajos apstākļos.
Galvenās minētās jomas ir papildu peļņas sadale, saistību pietiekamība, atliktās klientu piesaistīšanas izmaksas un
apdrošināšanas parādnieku vērtības samazināšanās.

3.1    Papildu peļņas sadale

Uzņēmuma uzkrājumu un ieguldījumu produktiem ar garantijām saskaņā ar līguma noteikumiem ir tiesības saņemt
(kā pielikumu garantētajām priekšrocībām) papildu prēmiju. Noteikumi atšķiras atkarībā no valsts un un produktiem.

Latvijas prēmiju noteikumi
Sabiedrības noslēgto līgumu noteikumos ietver vispārīgu nosacījumu ("pamatojoties uz sabiedrības darbības
rezultātiem") par papildu labumiem summām, atstājot maksājumu apmēru un izmaksu grafiku saskaņā ar līgumiem
Sabiedrības ziņā. 

Sabiedrība ir izstrādājusi iekšējo metodoloģiju, kas ietver noteikumus, kurus izmanto, lai aprēķinātu ikgadējo papildu
prēmiju summu. Minētā metodoloģija balstās uz pašreizējiem tirgus apstākļiem un Sabiedrības finanšu rādītājiem, un
tā sasaista papildu prēmiju ar noteiktu ieguldījumu aktīvu darbības rezultātiem, sedzot garantētās saistības. Saskaņā
ar metodoloģiju Sabiedrība var sadalīt starp līguma pusēm līdz 50% no summas, kas ir vienāda ar neto realizētajiem
ienākumiem no ieguldījumiem (par aktīviem, kuri nodrošina saistības par garantētiem procentu līgumiem), no kuriem
atskaitīti garantētie ienākumi (kas gūti attiecīgajā finanšu gadā) par līgumiem. 

Finanšu gada beigās Sabiedrības valde (balstoties uz aprakstīto metodoloģiju) lemj par kopējo papildu prēmiju
apmēru līguma pusēm par kārtējo finanšu gadu. Finanšu gada beigās saistības par līgumiem, saskaņā ar kuriem var
pretendēt uz papildu prēmijām, ietver papildu peļņas aplēsi attiecīgajam finanšu gadam atsevišķa uzkrājuma veidā.
Nākamā finanšu gada sākumā papildu prēmija tiek precīzi sadalīta atbilstoši produktu grupām, un papildu prēmiju
sadala starp līgumiem, un saistības tiek pārrēķinātas līguma līmenī. Zemo tirgus procentu likmju un zemo paredzamo
ienākumu dēļ no obligāciju ieguldījumiem pēdējos gados Sabiedrība 2020. un 2021. gadā nav piešķīrusi papildus
labumus.

Lai arī iedalīto papildu prēmiju pieskaita saistībām pret nākamajiem līguma īpašniekiem, šāda prēmija saskaņā ar
Sabiedrības metodoloģiju nerada procentus, kā arī to neņem vērā, papildu prēmiju uzskaitē nākamajiem gadiem.
Papildu peļņas summa (likme), kas iedalīta līgumam iepriekšējos apdrošināšanas gados, nerada ne juridiskas vai
prakses radītas saistības Sabiedrībai, ne pieņēmumu par papildu peļņas summu (likmi) apdrošinājuma ņēmējam, kura
maksājama nākamajos gados. 

Igaunijas prēmiju noteikumi
Ir trīs prēmiju veidu līgumi. Pensiju 2. līmenim saskaņā ar likumu ik kalendāro gadu ir jāsadala vismaz 50% no
produkta peļņas. Prēmijas virs 50% nav obligātas. Citiem līgumiem var būt gan "atgūšanas", gan “neatgūšanas”
prēmijas. Saskaņā ar noteikumiem abu laiku lielumu un grafiku uzņēmums nosaka pilnībā pēc saviem ieskatiem un
tie ir atkarīgi no ieguldījumu atdeves un paredzamajiem ieguldījumu portfeļu gaidāmajiem ienākumiem. Ieguldījumu
zaudējumu gadījumā Sabiedrībai ir iespēja atgūt (iedalīt negatīvās) "atgūšanas" prēmijas. Zemo tirgus procentu likmju
un zemo paredzamo ienākumu dēļ no obligāciju ieguldījumiem Sabiedrība 2020. un 2021. gadā nav piešķīrusi
papildus labumus.
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Lietuvas prēmiju noteikumi
Pensiju 2. līmenis Saskaņā ar annuitātes noteikumiem Sabiedrībai ik kalendāro gadu ir jāsadala vismaz 50% no
produktu peļņas. Produktu peļņa ietver peļņu no augstākas mirstības un peļņas no labākiem ieguldīšanas rezultātiem
nekā norādīts cenu noteikšanas pieņēmumos. Prēmijas virs 50% nav obligātas. Zaudējumi tiek pārnesti.
Apdrošināšanas līgumi, kuros Sabiedrība uzņemas ieguldījumu risku. Saskaņā ar Sabiedrības iekšējām vadlīnijām
Sabiedrībai ik kalendāro gadu ir jāsadala 70% no produktu peļņas. Produktu peļņa ietver peļņu no zemākas mirstības
un peļņas no labākiem ieguldīšanas rezultātiem un zemākām administrācijas izdevumiem nekā norādīts cenu
noteikšanas pieņēmumos. Zaudējumi tiek pārnesti.

3.2    Saistību atbilstības tests
Apdrošināšanas līgumu saistību pietiekamību pārbauda saskaņā ar 4. SFPS (p. 15.-16.), pamatojoties uz līguma
portfeļa nākotnes labāko aplēsto naudas plūsmu diskontēšanu. Sabiedrības politika ir veikt Saistību atbilstības testu
kopējam apdrošināšanas portfeļa līmenim. Novērtējot visu dzīvības apdrošināšanas darbību kopumā saistību
atbilstības testa rezultāts par pārskata periodu ir pozitīvs. Saistību atbilstības tests rezultāts ir vislabākā saistību
aplēse, salīdzinot ar matemātiskajām rezervēm. Testā izmantotās naudas plūsmas ir līgumā noteiktās naudas plūsmas
un aplēstie administratīvie un atlīdzības prasījuma apstrādes izdevumi pa gadiem. Nāves gadījumu skaitu un
apdrošinājuma ņēmēju uzvedību novērtē, pamatojoties uz esošo līgumu portfeļa vēsturi un statistiku. Nākotnes
izdevumus novērtēti, pamatojoties uz kārtējiem līguma administrēšanas izdevumiem un paredzamo izdevumu
inflāciju. Naudas plūsmas diskontē, izmantojot bezriska procentu likmju ienesīguma līkni saskaņā ar metadoloģiju,
kurā Sabiedrība aplēš bezriska procenta likmes.

Ja saskaņā ar attiecīgā testa rezultātiem novērtēto saistību vērtība ir lielāka par saistību summu, kas aprēķināta
saskaņā ar izmantotajām grāmatvedības politikām un no kuras atskaitītas atliktās iegādes izmaksas, tad vispirms
samazina atliktās iegādes izmaksas un pēc tam (ja nepieciešams) saistību apmēru palielina, un ar to saistītos
zaudējumus atzīst pārskata perioda apvienoto ienākumu pārskatā.

Testu rezultātā, kas tika veikti 2021. un 2020. gada beigās, apdrošināšanas līgumu bilances saistības bija atbilstošas.

Diskonta likme, ko izmanto aplēsto naudas plūsmu pašreizējās vērtības aprēķināšanai, visvairāk ietekmē saistību
pietiekamības testa rezultātus. Iespējamas diskonta likmes palielināšanās par 0,1% ietekme atbilstoši vislabākajai
aplēsei ir samazinājums par 876 661 EUR (2020. gadā: 1 297 440 EUR). Iespējamas diskonta likmes samazināšanās par
0,1% ietekme atbilstoši vislabākajai aplēsei ir palielinājums par 889 678 EUR (2020. gadā: 1 318 163 EUR). 
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 3.3    Apdrošināšanas debitoru parādu vērtības samazināšanās

Atbilstoši produkta struktūrai apdrošināšanas parādniekus uzskaita tikai līgumiem ar fiksētu un garantētu termiņu, jo
tie ietver fiksētu maksājumu grafiku. Tādējādi apdrošināšanas debitorus uzskaita šādām produktu līnijām:

- patstāvīgi ilgtermiņa apdrošināšanas līgumi ar fiksētu un garantētu termiņu;
- īstermiņa apdrošināšanas produkti (nelaimes gadījumu apdrošināšana), kurus pārdod kā papildu produktus
ilgtermiņa apdrošināšanas līgumiem ar fiksētu un garantētu termiņu.

Lai arī ilgtermiņa apdrošināšanas līgumiem bez fiksēta termiņa un ilgtermiņa ieguldījumu līgumiem ir fiksēts
maksājumu grafiks, apdrošināšanas debitorus uzskaita atšķirīgi minētajām nošķirtajām līgumu daļām, jo šādu līgumu
produktu struktūra nozīmē to, ka visas izmaksas (tostarp maksa par dzīvības apdrošināšanu) un nelaimes gadījumu
prēmijas) tiek iekasētas tieši no uzkrātajiem uzkrājumiem noteiktā laika posmā. Ja uzkrājumu summa nav pietiekama,
apdrošināšana šādam līgumam tiek pārtraukta.

Prēmiju ienākumu un pakārtotās saistības par līgumiem ar fiksētu maksājumu grafiku atzīst par ieņēmumiem līguma
apdrošināšanas gada maiņas sākuma datumā (nevis tad, kad samaksāts, sk. 2.10. pielikumu). Attiecīgi peļņu palielina
par apdrošināšanas gada prēmiju un samazina par saistību pieaugumu minētajā periodā. Gadījumos, kad līgums ar
garāku apdrošināšanas periodu (gads) tiek sadalīts vairākos maksājumos, pastāv neatbilstība starp prēmiju ienākumu
un saņemtajām prēmijām saskaņā ar fiksēto maksājumu grafiku. Šī neatbilstība ir apdrošināšanas debitoru bilances
vērtība, kas atspoguļo starpību starp atzīto prēmiju ienākumu (parakstītās prēmijas) un klienti samaksātajām
prēmijām. Attiecīgi daļa apdrošināšanas debitoru bilances vērtības atspoguļo summas, kurām vēl nav pienācis
maksāšanas termiņš.

Sabiedrība uzrauga un uzskaita līgumus atsevišķi, ja maksājumi saskaņā ar maksājumu grafiku tiek faktiski kavēti.
Šādu debitoru vērtības samazināšanās notiek, Sabiedrībai izmantojot līgumiskās tiesības uz vienpusēju līguma ar
fiksētu maksājuma grafiku laušanu gadījumā, ja maksājums kavēts ilgāk nekā 6 mēnešus. Konkrētajā gadījumā peļņas
vai zaudējumu aprēķins tiek ietekmēts šādi:

 (-) Prēmiju ienākums (summa = Parakstīto prēmiju kopsumma - saņemto prēmiju kopsumma)
 (-) Atpirkuma vērtība (summa = Saistības pēdējā pilnībā apmaksātā maksājuma perioda beigās - atpirkuma summa)

 (+) Izmaiņas dzīvības apdrošināšanas rezervēs (summa = Apdrošināšanas saistību kopsumma)

25



SEB Life and Pension Baltic SE
2021. GADA PĀRSKATS

4. Apdrošināšanas un finanšu riska pārvaldība / Kapitāla pietiekamības pārvaldība / Patiesās vērtības hierarhija 

Savā darbībā Sabiedrība saskaras ar dažāda veida riskiem, piemēram, apdrošināšanas risku, kredītrisku, tirgus risku
(tostarp procentu likmju risku), likviditātes risku un citiem riskiem (tirgus risks netieši ietekmē komisijas no tirgum
piesaistīto uzkrājumu produktu portfeļiem). No tiem nozīmīgākie riski ir tirgus risks un apdrošināšanas risks. Sabiedrība
uzņemas tirgus, kredīta un likviditātes riskus, ieguldot aktīvus attiecībā uz apdrošināšanas līgumiem un ieguldījumu
līgumiem ar garantētu procentu likmi. Turklāt Sabiedrības kapitāls jāpārvalda saskaņā ar minētajiem riskiem, sekojošajām
likuma prasībām un Sabiedrības attīstības plāniem.

4.1    Apdrošināšanas risks

Sabiedrība slēdz līgumus, saskaņā ar kuriem apdrošinājuma ņēmējs nodod apdrošināšanas risku Sabiedrībai. Atsevišķa
apdrošināšanas līguma risks ir iespējamība, ka iestāsies kāds no līgumā paredzētajiem notikumiem (apdrošināšanas
gadījums), kā arī neskaidrība par tā rezultātā izmaksājamo summu. Pēc apdrošināšanas līguma būtības šis risks ir nejaušs
un tāpēc nav paredzams.

Apdrošināšanas līgumu portfelim, kurā ienākumi (prēmiju likmes) un rezerves (saistības) aprēķina, pamatojoties uz
varbūtības teoriju, apdrošināšanas risks ir saistīts ar to, ka atlīdzību prasījumu un apdrošināšanas atlīdzību faktiskie
maksājumi ir lielāki nekā atzītās (aprēķinātās) apdrošināšanas saistības. Šāda situācija var rasties, ja apdrošināšanas
gadījumu biežums vai atsevišķu notikumu skaits pārsniedz Sabiedrības prognozes un pieņēmumus. Apdrošināšanas
gadījumi notiek nejauši, tāpēc atlīdzību prasījumu un atlīdzību apmērs pa gadiem atšķiras no pieņēmumiem, kas veikti,
izmantojot statistikas metodes.

Saskaņā ar varbūtības teoriju un Sabiedrības pieredzi jo lielāks ir apdrošināšanas līgumu portfelis ar līdzīgu risku, jo
mazāka ir faktiskā rezultāta aptuvenā atšķirība no statistiskajām aplēsēm. Turklāt lielāka risku dažādība rada mazāku tāda
paša veida notikumu iespējamību un līdz ar to arī mazāku visa portfeļa risku.

Tiek praktizēta apdrošināšanas riska mazināšanas prakse
Sabiedrība piedāvā dzīvības apdrošināšanas produktus, kuri sedz nāves risku. Sabiedrība ir noslēgusi līgumus, kuri ietver
nosacījumus (riders), piedāvājot iespēju izvēlēties mūža pensijas izmaksas shēmas (saskaņā ar noteikumiem, kas ir spēkā to
izmantošanas laikā), kas ietver izdzīvošanas risku. Bez galvenās apdrošināšanas var noslēgt arī papildu veselības
apdrošināšanu un nelaimes gadījumu apdrošināšanu. Papildu veselības apdrošināšana (smaga slimība, pastāvīga vai
īslaicīga invaliditāte) sedz pēkšņas saslimšanas risku. Nelaimes gadījumu apdrošināšana sedz nāves, invaliditātes, nelaimes
gadījumu (traumu) un pārejošas darba nespējas risku nelaimes gadījumā. Klienti var izvēlēties piemērotu apdrošinājuma
summas apmēru, apdrošināšanas prēmiju un maksājumu biežumu saskaņā ar produkta noteikumiem.

Apdrošināšanas līgumu gadījumā, kad apdrošinātie riski ir nāves un/vai veselības apdrošināšana, galvenie riska biežumu
un nopietnību ietekmējošie faktori ir iepriekš pastāvošais individuālais veselības stāvoklis, epidēmijas (AIDS, SARS,
koronavīruss, putnu gripas forma cilvēkam utt.), izmaiņas apdrošinātās personas dzīvesveidā un ēšanas paradumos, kā arī
smēķēšanas un alkohola patēriņa līmenis, fizisko aktivitāšu un kustības novērtēšana. Risku ietekmē arī izmaiņas izglītības,
veselības un sociālajā drošībā. Nelaimes gadījumu apdrošināšanas līgumos risku rada faktori, kuri palielina nelaimes
gadījumu iespējamību, salīdzinot ar paredzamo līmeni līguma slēgšanas brīdī. Galvenie faktori ir apdrošinātās personas
dzīvesveida izmaiņas, tostarp izmaiņas sporta nodarbībās un brīvā laika pavadīšanā, profesijas, nodarbošanās un
rūpniecības maiņa, kā arī vispārējās izmaiņas apkārtējā vidē (laika apstākļi, tehnoloģiju attīstība utt.). Līgumiem, kuros
apdrošinātais risks (mūža rente) ir izdzīvošana, visnozīmīgākais faktors ir medicīnas zinātnes un sociālo apstākļu pastāvīga
uzlabošanās, kas palielinātu ilgmūžību.
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Atsevišķu apdrošināšanas līgumu punktu noteikumi, piemēram, noteikta veida risku izslēgšana (piemēram, pašnāvība),
apdrošinātās personas pienākums ziņot par nozīmīgām dzīvesveida izmaiņām, kā arī zināmas iespējas, ka līgums tiks
vienpusēji pārkāpts pārmērīgu risku dēļ, kuri radušies noteiktā laika posmā (nelaimes gadījumu apdrošināšanas gadījumā),
ir paredzēti, lai tieši mazinātu apdrošināšanas risku.
 
Neskatoties uz to, galvenie Sabiedrība izmantotie instrumenti apdrošināšanas risku kontrolēšanai un pārvaldīšanai, ir riska
pārvaldības (parakstīšanas) procedūras un pārapdrošināšana.

Katru apdrošināšanas līgumu pirms tā noslēgšanas izvērtē no risku parakstīšanas viedokļa, pamatojoties uz ko Sabiedrība
izlemj, vai noslēgt konkrētu līgumu vai nē, vai arī kādas izmaiņas (apdrošināšanas seguma veids, apdrošinājuma summa,
prēmijas lielums, termiņš) jāveic līguma noteikumos (attiecībā uz tiem, kuri norādīti apdrošināšanas pieteikumā), lai
mazinātu un precīzi noteiktu apdrošināmo risku cenu. Riska parakstīšanas procedūras ir iekšējo noteikumu kopums, kas
izstrādāts, pamatojoties uz pārapdrošinātāja ieteikumiem (tiešsaistes GenRe atsauces sistēma CLUE), labāko praksi, datu
izpēti, vietējā tirgus specifiku un Sabiedrības uzņēmējdarbības īpatnībām. Šos noteikumus Sabiedrība piemēro, risinot visus
galvenos apdrošināšanas risku aspektus. 

Riska parakstīšanas procedūras atkarībā no līguma veida ietver: 
- maksimālās riska koncentrācijas ierobežojumus
- maksimālā un minimālā apdrošinātā vecuma ierobežojumus
- maksimālās apdrošinājuma summas ierobežojumus, pamatojoties uz apdrošinātā ienākumiem, nodarbošanos un
dzīvesveidu
- profesionāla slimības vēstures un pašreizējā veselības stāvokļa analīzi (par ko informē apdrošinātais) saistībā ar
Sabiedrības apdrošināšanas risku;
- apdrošinātās personas obligātās medicīniskās pārbaudes, ja apdrošinājuma summa pārsniedz noteiktu limitu,
pamatojoties uz vecumu un apdrošināšanas produkta veidu.

Pārmērīgu personas apdrošināšanas (dzīvības un nedzīvības) risku mazināšanai, Sabiedrība izmanto ārējo
pārapdrošināšanas sabiedrību pārapdrošināšanas pakalpojumus.
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Apdrošināšanas riska apmērs un tā koncentrācija

Pēdējos gados Sabiedrībai ir stabili palielinājies apdrošināšanas risku apjoms.

2021. gada laikā turpināja palielināties vidējas apdrošināšanas summas - starp 10 000 un 50 0000 EUR. 
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Nenoteiktības avoti, aprēķinot nākotnes labumu maksājumus un prēmiju ieņēmumus
Neskaidrība par nākotnes līgumā paredzētajām naudas plūsmām rodas no neparedzamām izmaiņām dzīvības
apdrošināšanas līgumu vispārējos mirstības rādītājus un apdrošinājuma ņēmēju uzvedības modelī gan dzīvības
apdrošināšanas, gan citas apdrošināšanas papildu līgumos.

Lai aprēķinātu mirstības, invaliditātes un kritisko slimību rādītājus, uzņēmums izmanto atšķirīgas mirstības tabulas
atkarībā no izdevējvalsts, balstoties uz attiecīgās valsts statistiku un kuras izstrādājuši un ieteikuši pārapdrošinātāji.
Turpmākās mirstības rādītāju tabulas, kuru pamatā ir vēsturiskie rādītāji, ir pierādījušas, ka tās pietiekami atspoguļo riskus,
kuri saistīti ar uzņēmuma darbības vidi un klientu bāzi. Uzņēmumu aktuāri nepārtraukti uzrauga izmantotās likmes,
salīdzinot ar pieredzi.

Līdzīgā veidā nelaimes gadījumu apdrošināšanas gadījumā, kad cenu noteikšana balstās uz pašas Sabiedrības statistikas
datiem, faktiskie atlīdzību prasījumi tiek nepārtraukti salīdzināti ar Sabiedrības apdrošināšanas portfeļa rādītājiem
iepriekšējos periodos. 

Galvenais atsevišķus riskus mazinošs noteikums ir Sabiedrības tiesības ik gadu mainīt cenu un apdrošināšanas noteikumus
vai atcelt riska segumu.  

4.2.    Tirgus risks

Tirgus risks ir risks, ka notiks turētā finanšu instrumenta vai apdrošināšanas līguma patiesās vērtības vai nākotnes naudas
plūsmu svārstības tirgus cenu izmaiņu dēļ. Tirgus risks ietver trīs veidu riskus: ārvalstu valūtas maiņas kursi (valūtas
risks), tirgus procentu likmes (procentu likmju risks) un tirgus cenas (cenu risks).

Sabiedrības Ieguldījumu vadlīnijas nosaka tirgus risku pārvaldīšanas principus ieguldījumu portfeļos un nosaka
ieguldījumu ierobežojumus, kuru ievērošanu nepārtraukti uzrauga. Sabiedrība ir izveidojusi ASP (Aktīvu un pasīvu
pārvaldīšanas) komiteju, lai konsultētu valdi par Ieguldījumu vadlīnijām un uzraudzītu ieguldījumu portfeļu darbību. 

4.2.1    Procentu likmju risks

Procentu likmes risks ir risks, ka finanšu instrumenta, apdrošināšanas līguma vai pārapdrošināšanas līguma patiesā vērtība
vai nākotnes naudas plūsmas svārstīsies tirgus procentu likmju izmaiņu dēļ. Mainīgas procentu likmes instrumenti pakļauj
Sabiedrību naudas plūsmas procentu riskam, savukārt fiksētas procentu likmes instrumenti pakļauj Sabiedrību patiesās
vērtības procentu riskam.

Procentu likmju risks ir viens no svarīgākajiem Sabiedrības tirgus riskiem, un to pārvalda, izmantojot Sabiedrības
Ieguldījumu vadlīnijas. Ieguldījumu vadlīnijas ietver stratēģisko aktīvu sadali, kas nosaka atbilstošu fiksētas procentu
likmes instrumentu kopumu, lai segtu saistības pret apdrošinājuma ņēmējiem. Turklāt Ieguldījumu vadlīnijās ir noteikti
ierobežojumi, cik lielā mērā ieguldījumu portfeļa modificētais ilgums (modificēts ilgums mēra cenu jutīguma un procentu
likmju izmaiņu attiecību) var novirzīties uz modificēto saistību ilgumu pret apdrošinājuma ņēmējiem.

Jutīguma analīzē tiek pieņemts, ka visu valūtu procentu likmju līkne vienlaikus palielinās un kritīsies par 20 bāzes
punktiem. Ja procentu likmju līkne būtu par 20 bāzes punktiem augstāka, Sabiedrības peļņa būtu par 316 tūkstošiem EUR
lielāka (2020. gadā peļņa būtu par 658 tūkstošiem EUR lielāka), un, ja procentu līkne būtu par 20 bāzes punktiem mazāka,
Sabiedrības peļņa būtu par 316 tūkst. EUR zemāka (2020. gadā peļņa būtu par 658 tūkstošiem EUR zemāka).
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4.2.2    Cenu risks

Cenu risks ir finanšu instrumentu nākotnes naudas plūsmas (attiecīgi arī apdrošināšanas līgumu aktīvi un/vai saistības)
svārstīsies tirgus cenu izmaiņu dēļ (izņemot tās, kuras rodas no procentu likmju vai ārvalstu valūtas kursa riska), neatkarīgi
no tā, vai attiecīgās izmaiņas izraisa faktori, kas raksturīgi atsevišķam finanšu instrumentam vai līgumam, vai faktori, kuri
ietekmē visus līdzīgos līgumus vai finanšu instrumentus, kas tiek tirgoti tirgū.

Sabiedrības cenu risks ir saistīts ar ieguldījumiem akcijās, kuru vērtības mainīsies tirgus cenu izmaiņu rezultātā. Akciju
cenu kritums negatīvi ietekmē Sabiedrības ieguldījumu portfeļa patieso vērtību. Sabiedrības Ieguldījumu vadlīnijas nosaka
pieļaujamo ieguldījumu daudzumu akcijās un nekustamajā īpašumā, kā arī definē diversifikācijas principus, lai samazinātu
pakļautību vienai valstij, nozarei vai uzņēmumam. Investīciju portfelis ir labi diversificēts un tiek ieguldīts vairākos
emitentos, lai izvairītos no koncentrācijas riskiem.

Kapitāla instrumentu cenu samazinājums par divdesmit procentiem (20%) samazina portfeļa patieso vērtību un samazina
perioda peļņu par 2 272 tūkstošiem EUR (2020: 2 840 tūkst. EUR).

Jutīguma analīze simetriski atspoguļo cenu riska izmaiņas.

4.2.3    Valūtas risks

Valūtas risks ir nākotnes naudas plūsmas patiesās vērtības (attiecīgi arī apdrošināšanas līguma aktīvu un / vai saistību)
svārstību risks ārvalstu valūtas kursu izmaiņu dēļ. 

Sabiedrības saistības pret apdrošinājuma ņēmējiem galvenokārt ir denominētas eiro, un valūtas risks rodas, ja Sabiedrības
finanšu aktīvi nav denominēti tajā pašā valūtā, kādā ir tās saistības pret apdrošinājuma ņēmējiem. Sabiedrības valūtas risks
tiek pārvaldīts saskaņā ar Investīciju vadlīnijās noteiktajiem principiem un ierobežojumiem. Saskaņā ar Ieguldījumu
vadlīnijām Sabiedrībai jāpārliecinās, ka kopējais neto atklātais valūtas risks nepārsniegs 20% no kopējās ieguldījumu
portfeļa tirgus vērtības.

Uzņēmums ir pakļauts valūtas riskam (pašu un tradicionālās apdrošināšanas portfeļos), kas rodas no dažādiem valūtas
riska darījumiem. Ja esošais valūtas kurss visās ārvalstu valūtās palielināsies par 10 procentiem, peļņa palielināsies par 514
tūkstošiem EUR (2020. gadā: peļņa būtu palielinājās par 845 tūkst. EUR). Jutīguma analīzē valūtas riska izmaiņas tiek
atspoguļotas simetriski.

Finanšu aktīvu valūtas analīze (euro) tiek atspoguļota veidā, kādā to pārskata vadība (neiekļaujot Unit-linked līgumus):
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4.3    Kredītrisks

Kredītrisks ir risks, ka viena finanšu instrumenta vai pārapdrošināšanas līguma puse nodarīs finanšu zaudējumus otrajai
pusei, neizpildot savas saistības.

Sabiedrība uzskata šādus svarīgus kredītriskus: kredītiestādes, pārapdrošinātājus un obligāciju emitentus.

Kredītiestāžu riski: Sabiedrības vadības ieskatā kredītriskam, kas rodas no banku kontiem un termiņnoguldījumiem citās
kredītiestādēs, ir zems kredītrisks. Sabiedrība galvenokārt izmanto tikai lielākās bankas Baltijā, kas ir lielāko Ziemeļvalstu
banku meitassabiedrības (Skandinaviska Enskilda Banken AB ar A+ Grupas reitingu un Swedbank AB ar A+ Grupas
reitingu - saskaņā ar S&P reitingiem). Kredītrisks, ko rada procentu likmju mijmaiņas darījumi, ir ļoti zems, jo darījumu
partneris ir augsti novērtētā Skandinaviska Enskilda Banken AB, un procentu likmju mijmaiņas līgumi tiek izpildīti,
ikdienu reģistrējot peļņu vai zaudējumus.

Obligāciju emitentu riski: Ieguldījumu kredītrisku pārvalda atbilstīgi Sabiedrības Ieguldījumu vadlīnijām, kas nosaka
reitinga prasības ieguldījumu portfeļiem. Tiek pieņemts, ka investīciju portfeļu kredītrisks ir zems, jo iepriekšminētie
ierobežojumi nozīmē konservatīvu ieguldījumu pieeju. Obligāciju un obligāciju ieguldījumu fonda kredītrisks tiek atzīts
automātiski, notiekot tirgus vērtības izmaiņām. Šiem ieguldījumiem vērtības samazinājums nav piemērojams.

Obligāciju un obligāciju ieguldījumu fondu portfelis atbilstoši S&P reitingam:

Kopējais obligāciju un obligāciju ieguldījumu fondu apmērs sastāv no Parādā vērtspapīriem (6. pielikums) un daļu kotēto kapitāla
vērtspapīru (ieguldījuldījumu fondu), kuru ieguldījumu tips ir parāda vērtspapīri.

Vadība lēš, ka sagaidāmie kredītu zaudējumi skaidrā naudā un banku kontos, termiņnoguldījumos, debitoru parādos no
pārapdrošināšanas līgumiem un uzkrātajiem ienākumiem 2021. gada 31. decembrī un 2020. gada 31. decembrī nebija
nozīmīgi. Novērtējumā ņem vērā pušu spēcīgo kredītreitingu, finanšu stāvokli, īstermiņa ekonomisko perspektīvu un
summu.

31



SEB Life and Pension Baltic SE
2021. GADA PĀRSKATS

4.4    Likviditātes risks

Likviditātes risks ir risks, ka Sabiedrībai būs grūtības izpildīt saistības, kas saistītas ar finanšu saistībām, kuras nokārto,
norēķinoties ar skaidru naudu vai citu finanšu aktīvu.

Likviditātes risku pārvalda, lielāko daļu aktīvu ieguldījumu portfeļos ieguldot likvīdos finanšu instrumentos. Pēc
Sabiedrības domām, likviditātes risku uzskata par zemu, jo lielāko daļu ieguldījumu portfelī esošo finanšu instrumentu
varētu pārdot nākamo 3 darba dienu laikā. 2021. gada 31. decembrī Sabiedrības finanšu instrumentu vērtība bija tikai
709 tūkst. EUR (31.12.2020.: 828 tūkstoši EUR), kurus nebija iespējams pārdot 3 darba dienu laikā (516 tūkstoši EUR finanšu
instrumentu (31.12.2020.: 512 tūkst. EUR), ko varētu pārdot viena ceturkšņa laikā, un 192 tūkst. EUR finanšu instrumentu
(31.12.2020.: 316 tūkst., kas ir nelikvīdi, un šo finanšu instrumentu pārdošanai nepieciešams vairāk laika nekā viens
ceturksnis).  

Naudas plūsmas saistībām par ieguldījumu līgumiem ir atspoguļotas zemāk:

4.5    Kapitāla pietiekamības pārvaldība

Sabiedrības kapitāla pārvaldības galvenie mērķi ir nodrošināt, lai Sabiedrība ievērotu normatīvās prasības, nodrošināt
pietiekamu bāzi, lai nosegtu Sabiedrības riskus, un dot iespēju plānotajai Sabiedrības izaugsmei nākotnē.

Normatīvās kapitāla prasības (“Maksātspēja II” pārvaldības režīms), kas ir spēkā no 2016. gada 1. janvāra vienādo ES
apdrošināšanas tirgu un uzlabotu patērētāju aizsardzību. Prasības nosaka uz risku balstītu uzraudzības un normatīvā
kapitāla novērtēšanas režīmu. Izmantojamo pašu kapitālu novērtē, izmantojot patiesās vērtības principus, kurus piemēro
aktīviem un saistībām. Tehniskās rezerves paredzētas, lai atspoguļotu pašreizējo summu, kas Sabiedrībai būtu jāmaksā par
tūlītēju saistību nodošanu trešajai personai. Likumā noteikto maksātspējas kapitāla prasību (SCR) aprēķina, izmantojot
iepriekš noteiktus satricinājumus (šoku), kurus piemēro būtiskajiem riskiem, kuri attiecas uz Sabiedrību. SCR ir
nepieciešamais kapitāls, lai nodrošinātu, ka nākamo 12 mēnešu laikā Sabiedrība spēs izpildīt savas saistības ar vismaz
99,5% lielu varbūtību.

2021. un 2020. gadā Sabiedrība izpildīja obligātās «Maksātspējas 2» kapitāla prasības.

2021. un 2020. gadā Sabiedrību tāpat kā visu tirgu ietekmēja COVID-19 vīrusa (Coronavīrusa) izplatība. Saskaņā ar analīzi,
kas veikta pašu riska un maksātspējas novērtējuma laikā Sabiedrība spēj pārvarēt tirgus nepastāvību un satricinājumus no
finanšu tirgus svārstībām. Šībrīža situācija neapdraud Sabiedrības normatīvo maksātspējas pozīciju.
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4.6    Patiesās vērtības hierarhija

13. SFPS nosaka vērtēšanas metožu hierarhiju, pamatojoties uz to, vai minēto novērtēšanas metožu dati ir vai nav
novērojami. Novērojamie dati atspoguļo tirgus datus, kas iegūti no neatkarīgiem avotiem; nenovērojami dati atspoguļo SEB
grupas tirgus pieņēmumus. Gandrīz visi instrumenti tiek vērtēti pēc kotētajām cenām 1. līmenī.

1. līmenis – kotētās cenas (nekoriģētas) aktīvajos aktīvu vai saistību tirgos. Šajā līmenī ietilpst biržā kotētās kapitāla akcijas
un parāda instrumenti un biržā tirgotie atvasinātie finanšu instrumenti, piemēram, nākotnes līgumi. Finanšu saistības
patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā (piesaistītas ieguldījumu fondiem) arī iekļauj 1. līmenī,
jo to vērtību tieši nosaka no saistīto aktīvu vērtības, kas tiek tirgoti aktīvā tirgū un novērtēti, pamatojoties uz kotētajām
tirgus cenām (iekļautas 1. līmenī);

2. līmenis – Dati, kas nav kotētas cenas, kas iekļautas 1. līmenī un kuras ir novērojamas aktīvam vai saistībām tieši (tas ir, kā
cena) vai netieši (tas ir, atvasināti no cenām). Šis līmenis ietver lielāko daļu ārpusbiržas (OTC) atvasināto līgumu. Datu
parametru avoti, piemēram, tirgus ienesīguma līkne vai darījuma partnera kredītrisks, ir Bloomberg un Reuters. Ja tirgū ir
ierobežota likviditāte vai neliels darījumu skaits noteiktā laika posmā vai ar konkrēto finanšu instrumentu, šādus
instrumentus klasificē 2. līmenī un novērtē atbilstoši to pēdējai zināmās cenas, lai pēc iespējas precīzāk atspoguļotu šādu
tirgus vērtību. );
3. līmenis – dati attiecīgajam aktīvam vai saistībām, kuras nav balstītas uz novērojamiem tirgus datiem (nenovērojami dati).
Šajā līmenī ietilpst ieguldījumi kapitālā un parāda instrumentos ar nozīmīgiem nenovērojamiem komponentiem. Saistības
patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā aprēķina, izmantojot diskontētās naudas plūsmas
modeli. Šis modelis atspoguļo tirgus procentu likmes, kas iegūtas no EAFPI ienesīguma līknes procentu likmēm, kā arī
pieņēmumus attiecībā uz ieguldījumu līgumu naudas plūsmām. Pieņēmumi balstās uz Sabiedrības vēsturiskajiem datiem
par iepriekšējiem gadiem. Galvenais pieņēmums modelim ir izmantotā diskonta likme. Diskonta likmes izmaiņu jutīgums
ir aprakstīts 4.2. pielikumā.

Šīs hierarhijas nolūkam ir jāizmanto novērojami tirgus dati, kad tie ir pieejami. Ja iespējams, Sabiedrība vērtējumos ņem
vērā būtiskas un novērojamas tirgus cenas. 

Pieņēmumi par 3. līmeņa finanšu instrumentu novērtēšanu neietekmē uzņēmumu darbību. Finanšu instrumentu
svārstīgumam ir nebūtiska ietekme uz Sabiedrības peļņu, jo šie finanšu instrumenti ir tikai 0.3% (0.2%) no kopējiem
ieguldījumu aktīviem. Turklāt 90% (80%) no šiem aktīviem ir ieguldījumi tirgum piesaistīto uzkrājumu produktu aktīvos,
kuru risku uzņemas klients.
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5. Nauda un naudas ekvivalenti
31.12.2021. 31.12.2020.

Pieprasījuma noguldījumi kredītiestādēs 48,957,808 38,238,664

Iepriekš uzrādītās uzskaites vērtības pamatoti aptuvenās patiesās vērtības pārskata datumā.

6. Finanšu aktīvi
31.12.2021. 31.12.2020.

Kapitāla vērtspapīri:
- Kotēti 575,193,015 510,845,529
- Nekotēti 192,271 315,922
Parāda vērtspapīri 125,920,136 154,802,314
Derivatīvi
- Procentu likmju mijmaiņas darījum 2,178,054 2,221,547

703,483,476 668,185,312

31.12.2021. 31.12.2020.

Kapitāla vērtspapīri:

      EUR 572,342,164 507,773,023
      USD 2,843,544 3,184,446
      Pārējie 199,578 203,982

Kopā kapitāla vērtspapīri 575,385,286 511,161,451
Parāda vērstpapīri:
      EUR 125,920,136 154,802,314
Derivatīvi
      EUR 2,178,054 2,221,547

703,483,476 668,185,312

Derivatīvi 31.12.2021.
Aktīvu uzskaites 

vērtība
Saistību uzskaites

vērtība
Nosacītā summa

- Interest rate swaps 3,566,513 (1,388,459) 28,700,000
Total financial assets  fair value 2,178,054
Derivatīvi 31.12.2020.

Aktīvu uzskaites 
vērtība

Saistību uzskaites
vērtība

Nosacītā summa

- Interest rate swaps 2,247,341 (25,794) 28,700,000
Total financial assets  fair value 2,221,547

Visi šīs kategorijas parāda vērtspapīri ir fiksētas procentu likmes instrumenti, galvenokārt, biržā kotētas valdības
obligācijas.

Pašu kapitāla un parāda vērtspapīrus, kas klasificēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā,
sākotnējās atzīšanas brīdī atzīst patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņā vai 
zaudējumos:

Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņā vai 
zaudējumos, kopā
Pozīcijā Derivatīvi ir iekļauts nodrošinājuma depozītu 3,5 millionu (1,9 millionu) apmērā. Obligātā nodrošinājuma 
termiņš ir saistīts Procentu likmju mijmaiņas darījumu termiņu, kurš ir virs 10 gadiem.

Finanšu gada beigās lielākā naudas daļa 47,677,524 EUR (2020: 36 478 444 EUR) tika turēta SEB Grupas bankās. Standard
& Poor’s SEB grupai piešķirtais kredītreitings ir A + (2020: A+). 

Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņā vai 
zaudējumos

Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņā vai 
zaudējumos, kopā
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7. Debitoru parādi, tostarp apdrošināšanas debitoru parādi
31.12.2021 31.12.2020

- Debitoru parādi no apdrošinājuma ņēmējiem 599,156 647,543
- Debitoru parādi no pārapdrošināšanas darījumiem 669,492 478,002
- Nākamo periodu izdevumi 149,948 172,952
- Debitoru parādi no starpniekiem 45,695 44,538
- Īpašuma finanšu apakšnoma - 9,240
- Pārējie debitori * 2,572,719 1,506,528

4,037,010 2,858,803

Debitoru parādi, ieskaitot apdrošināšanas parādus:

Nekavēti Kavēts termiņš Vērtības samazinājums Kopā
- Debitoru parādi no apdrošinājuma 
ņēmējiem

349,664 277,605 (28,113) 599,156

- Debitoru parādi no 
pārapdrošināšanas darījumiem

669,492 - - 669,492

- Nākamo periodu izdevumi 149,948 - - 149,948
- Debitoru parādi no starpniekiem 45,695 - - 45,695
- Pārējie debitori 2,772,100 - (199,381) 2,572,719

Kopā 3,986,899 277,605 (227,494) 4,037,010

Nekavēti Kavēts termiņš Vērtības samazinājums Kopā
- Debitoru parādi no apdrošinājuma 
ņēmējiem

438,385 233,014 (23,856) 647,543

- Debitoru parādi no 
pārapdrošināšanas darījumiem

478,002 - - 478,002

- Nākamo periodu izdevumi 172,952 - - 172,952
- Debitoru parādi no starpniekiem 44,538 - - 44,538
- Īpašuma finanšu apakšnoma 9,240 - - 9,240
- Pārējie debitori 1,706,414 - (199,886) 1,506,528

Kopā 2,849,531 233,014 (223,742) 2,858,803

Kavējums: 31.12.2021 31.12.2020
Mazāk nekā 3 mēneši 202,489 220,388
Ilgāk nekā 3 mēneši 75,116 12,626
Kopā 277,605 233,014

Aizdevumi un debitoru parādi, tostarp apdrošināšanas debitoru parādi 
kopā

31.12.2021

31.12.2020

Nevienam debitoru parādam nav nodrošinājuma.

Ja apdrošinājuma ņēmēju debitoru parādi tiek apmaksāti saskaņā ar apdrošināšanas polises noteikumiem, attiecīgās 
debitoru parādu summas atzīst par pilnībā atgūstamām. Notiek regulāra maksājumu uzraudzība, termiņā nesamaksātās 
summas uzrāda atsevišķi kā kavētos maksājumus.

* Pozīcija Pārēji debitori svārstās atbilstoši finanšu instrumentu tirdzniecībai gada beigās. Nauda par finanšu instrumentiem, kas tiek pārdoti 
gada beigās, tiek saņemta nākošā gada sākumā.
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8. Nemateriālie aktīvi

2020. gada 1. janvārī

Atliktās 
piesaistīšanas 

izmaksas

Kapitalizēta 
programmatūras 

izstrāde

Programmatūra KOPĀ

Iegādes vērtība 7,029,419 254,008 - 7,283,427
Uzkrātā amortizācija (6,809,408) (223,499) - (7,032,907)
Bilances vērtība 220,011 30,509 - 250,520
Gads, kas beidzās 2020. gada 31. 
decembrī
Sākuma bilances vērtība 220,011 30,509 - 250,520
Iegādāts 13,405 - 41,181 54,586
Amortizācija: (130,903) (30,509) (12,806) (174,218)
Slēguma bilances vērtība 102,513 - 28,375 130,888
2020. gada 31. decembrī

Iegādes vērtība 7,042,824 254,008 41,181 7,338,013
Uzkrātā amortizācija (6,940,311) (254,008) (12,806) (7,207,125)
Bilances vērtība 102,513 - 28,375 130,888

2021. gada 1. janvārī
Iegādes vērtība 7,042,824 0 41,181 7,084,005
Uzkrātā amortizācija (6,940,311) (12,806) (6,953,117)
Bilances vērtība 102,513 - 28,375 130,888
Gads, kas beidzās 2021. gada 31. 
decembrī
Sākuma bilances vērtība 102,513 - 28,375 130,888
Iegādāts 23,745 - - 23,745
Amortizācija (38,262) (13,728) (51,990)
Slēguma bilances vērtība 87,996 - 14,647 102,643
2021. gada 31. decembrī
Iegādes vērtība 7,066,569 - 41,181 7,107,750
Uzkrātā amortizācija (6,978,573) - (26,534) (7,005,107)
Slēguma bilances vērtība 87,996 - 14,647 102,643
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9. Pamatlīdzekļi
Mēbeles, 

piederumi un 
iekārtas

2020. gada 1. janvārī
Iegādes vērtība 391,403
Uzkrātais nolietojums (230,445)
Bilances vērtība 160,958
Izmaiņas 2020. gada laikā
Sākuma bilances vērtība 160,958
Iegādāts pārskata gadā 194,021
Pārvērtēšana 1,210
Norakstītā iegādes vērtība (73,636)
Norakstītais uzkrātais nolietojums 73,636
Izslēgts (24. pielikums) (972)
Nolietojums (24. pielikums) (57,592)
Slēguma bilances vērtība 297,625
2020. gada 31. decembrī
Iegādes vērtība 512,026
Uzkrātais nolietojums (214,401)
Bilances vērtība 297,625
Izmaiņas 2021. gada laikā
Sākuma bilances vērtība 297,625
Iegādāts pārskata gadā 29,852
Pārvērtēšana (3,130)
Norakstītā iegādes vērtība (32,565)
Norakstītais uzkrātais nolietojums 32,561
Izslēgts (24. pielikums) (15,372)
Nolietojums (24. pielikums) (69,402)
Slēguma bilances vērtība 239,569
2021. gada 31. decembrī
Iegādes vērtība 493,944
Uzkrātais nolietojums (254,375)
Bilances vērtība 239,569

Nolietojums EUR 69 402 (2020. gadā: EUR 57 592 EUR) tika norakstīti administrācijas izdevumos (24. pielikums).
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10. Lietošanas tiesību aktīvi

Atzītās aktīvu lietošanas tiesības un to izmaiņas attiecīgajā periodā:

Īpašumi
2020. gada 1. janvārī
Atzītās aktīvu lietošanas tiesības 1,371,168
Nolietojums (313,005)
Bilances vērtība 1,058,163
Gads, kas beidzās 2020. gada 31. decembrī
Sākuma bilances vērtība 1,058,163
Jauni nomas līgumi 746,640
Nolietojums (289,634)
Norakstītās aktīvu lietošanas tiesības (177,358)
Norakstītais uzkrātais nolietojums 158,347
Slēguma bilances vērtība 1,496,158
2020. gada 31. decembrī
Atzītās aktīvu lietošanas tiesības 1,940,450
Uzkrātais nolietojums (444,292)
Slēguma bilances vērtība 1,496,158

2021. gada 1. janvārī
Atzītās aktīvu lietošanas tiesības 1,940,450
Nolietojums (444,292)
Bilances vērtība 1,496,158
Gads, kas beidzās 2021. gada 31. decembrī
Sākuma bilances vērtība 1,496,158
Jauni nomas līgumi 342,582
Indeksācija (69,716)
Nolietojums (285,799)
Norakstītās aktīvu lietošanas tiesības (262,059)
Norakstītais uzkrātais nolietojums 262,059
Closing net book amount 1,483,225
2021. gada 31. decembrī
Atzītās aktīvu lietošanas tiesības 1,951,257
Uzkrātais nolietojums (468,032)
Slēguma bilances vērtība 1,483,225

Sabiedrības biroju telpu nomas līgumi klasificēti kā operatīvā noma. Parasti telpu īres līgumu nomas termiņi no 3 līdz 10 
gadiem.
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Nomas saistību izmaiņas (iekļautas postenī Pircēju parādi un citi parādi un nākamo periodu ienākumi)

Properties
2020. gada 1. janvārī 1,103,724

Gads, kas beidzās 2020. gada 31. decembrī
Sākuma bilances vērtība 1,103,724
Jauni nomas līgumi 746,640
Nomas līgumu izbeigšana (19,011)
Procentu uzkrājums 37,504
Maksājumi (330,120)
Slēguma bilances vērtība 1,538,737

2021. gada 1. janvārī 1,538,737

Gads, kas beidzās 2021. gada 31. decembrī
Sākuma bilances vērtība 1,538,737
Jauni nomas līgumi 342,581
Indeksācija (49,304)
Nomas līgumu izbeigšana (20,413)
Procentu uzkrājums 36,058
Maksājumi (320,553)
Slēguma bilances vērtība 1,527,106

Peļņas vai zaudējumu aprēķinā atzītās summas:
2021 2020

Lietošanas tiesību aktīva nolietojums 285,799 289,634
Procentu izdevumi par nomas saistībām 36,058 37,504
Kopējā summa, kas atzīta peļņas vai zaudējumu aprēķinā 321,857 327,138

11. Pārapdrošināšanas līgumi
31.12.2021 31.12.2020

Pārapdrošinātāju daļa apdrošināšanas saistībās 214,824 255,494
Kopējie aktīvi, kas rodas no pārapdrošināšanas līgumiem 214,824 255,494

Pārapdrošinātāju daļa apdrošināšanas saistībās ietver obligāto un fakultatīvo pārapdrošināšanu saskaņā ar līgumiem,
kas noslēgti ar Swiss-Re, Munich Re un Gen Re.

Summas, kas 2021. gadā jāsaņem pārapdrošinātājiem par prēmijām, kuras Sabiedrībai jāmaksā par pārapdrošinātajiem
līgumiem, ir iekļautas Parādos piegādātājiem un citos kreditoros un nākamo periodu ienākumos (14. pielikums).
Debitoru parādi no pārapdrošinātājiem 2021. gadā attiecībā uz komisijām un atlīdzības prasījumiem, kas maksājami
Sabiedrībai par pārapdrošinātajiem līgumiem, tiek iekļauti Debitoru parādos, tostarp apdrošināšanas debitoru parādos
(7. pielikums).

Visi pārapdrošināšanas aktīvi ir apgrozāmie līdzekļi.
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12. Atliktais nodoklis

Atliktā nodokļa aktīvs
31.12.2021 31.12.2020

- aktīvi, kas tiks atgūti pēc vairāk nekā 12 mēnešiem 47,942 41,973
- aktīvi, kas tiks atgūti 12 mēnešu laikā - -
Kopā 47,942 41,973

Atliktā nodokļa izmaiņas, neto:
2021 2020

Pārskata gada sākumā 41,973 31,155
Atzīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā (28. pielikums) 5,969 10,818
Gada beigās 47,942 41,973

13. Pamatkapitāls
Akciju skaits Akciju vērtība

2021. gada 31. decembrī 8,273,417 11,582,784
2020. gada 31. decembrī 8,273,417 11,582,784

14. Parādi piegādātājiem un pārējiem kreditoriem, un nākamo periodu ienākumi
2021 2020

Parādi piegādātājiem un uzkrātās izmaksas 1,470,153 1,504,421
Uzkrājumi saistībām pret darbiniekiem (18. pielikums) 1,987,978 1,642,196
Sociālās apdrošināšanas iemaksas un citi maksājamie nodokļi (29. pielikums) 469,796 399,804
Apdrošināšanas ņēmēji 349,687 328,184
Uzkrājumi starpniekiem (18. pielikums) 273,383 234,607
Pārapdrošināšanas darbības kreditori 844,604 726,346
Nākamo periodu ienākumi - 267
Nomas saistības (10. pielikums) 1,527,106 1,538,737
Kopā 6,922,707 6,374,562

Visi parādi piegādātājiem un pārēji kreditori ir īstermiņa saistības, izņemot Nomas saistības.

Atliktā nodokļa aktīvu atzīst tikai Lietuvas uzņēmuma filiālē. Turpretī Latvijas un Igaunijas ienākuma nodokļu
normatīvo aktu dēļ atliktā nodokļa aktīvi vai saistības nerodas.

Atliktā nodokļa aktīvu aprēķina pēc pašreizējās Lietuvā spēkā esošās uzņēmumu ienākuma nodokļa likmes 15%, kuru
piemēro aktīvu un saistību uzskaites vērtībām finanšu pārskatu sagatavošanas vajadzībām un aktīvu un saistību
uzskaites vērtībām nodokļu vajadzībām.

Kopējais parakstīto akciju skaits ir 8 273 417 (2019: 8 273 417), ar nominālvērtību 1,40 EUR par akciju (2020: 1,40 EUR par
akciju). Visas emitētās akcijas ir pilnībā apmaksātas.

Kopš 2010. gada 22. janvāra SEB Life and Pension Baltic SE vienīgais akcionārs (100%) ir Zviedrijā reģistrēta sabiedrība
SEB Life and Pension Holding AB. Sabiedrības galvenā mātessabiedrība ir Skandinaviska Enskilda Banken AB, kurai
pieder 100% SEB Life and Pension Holding AB akciju.

Rezerves kapitāla un citu rezervju izmantošanai 4 444 432 EUR apmērā nav likumdošanas ierobežojumu (2020:
4 444 432 EUR). Tās ir izmaksājamas akcionāriem.

2019. gada 18. decembrī SEB grupas dzīvības apdrošināšanas sabiedrības Baltijas valstīs (SEB Elu-ja Pensionikindlustus
Igaunijā, SEB Dzīvības apdrošināšana Latvijā un SEB Gyvybės draudimas Lietuvā) apvienojās vienā sabiedrībā ar
nosaukumu SEB Life and Pension Baltic SE (SE - Societas Europaea, Eiropas uzņēmējsabiedrība) ar galveno biroju Latvijā
un filiālēm Igaunijā un Lietuvā. Apvienošanās laikā Lietuvas un Igaunijas uzņēmumu pamatkapitāls pilnībā tika
ieguldīts SEB Life and Pension Baltic SE.
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15. Apdrošināšanas saistības un pārapdrošināšanas aktīvi

Bruto 31.12.2021 31.12.2020
Apdrošināšanas līgumi ar dzīvības apdrošināšanas risku:

1,987,201 1,576,307

231,015 317,328
- Nenopelnīto prēmiju rezerve 139,034 120,960
- Matemātiskā rezerve un bonusu nodrošināšana* 99,005,629 124,073,029
Apdrošināšanas līgumi ar citiem apdrošināšanas riskiem:

947,912 723,207

397,082 619,408
- Nenopelnīto prēmiju rezerve 514,824 749,093
- Matemātiskā rezerve un bonusu nodrošināšana 300,185 271,448
Bruto apdrošināšanas saistības, kopā 103,522,882 128,450,780

Atgūstams no pārapdrošinātājiem 31.12.2021 31.12.2020
Apdrošināšanas līgumi ar dzīvības apdrošināšanas risku:

34,370 20,743

4,185 1,336
- Nenopelnīto prēmiju rezerve 26,708 27,144
- Matemātiskā rezerve 49,146 43,410
Apdrošināšanas līgumi ar citiem apdrošināšanas riskiem:

47,878 114,572

17,230 15,758
- Nenopelnīto prēmiju rezerve 35,308 32,531
Kopējā pārapdrošinātāju daļa apdrošināšanas saistībās 214,825 255,494

Neto 31.12.2021 31.12.2020
Apdrošināšanas līgumi ar dzīvības apdrošināšanas risku:

1,952,831 1,555,564

226,830 315,992
- Nenopelnīto prēmiju rezerve 112,326 93,816
- Matemātiskā rezerve un bonusu nodrošināšana 98,956,483 124,029,619
Apdrošināšanas līgumi ar citiem apdrošināšanas riskiem:

900,034 608,635

379,852 603,650
- Nenopelnīto prēmiju rezerve 479,516 716,562
- Matemātiskā rezerve un bonusu nodrošināšana 300,185 271,448
Neto apdrošināšanas saistības, kopā 103,308,057 128,195,286
Matemātiskās rezerves un bonusu nodrošināšana samazinājās Igaunijas Pensiju reformas ietekmē.

- Nesamaksāto atlīdzību prasījumu rezerve - vēl nesaņemtie atlīdzības prasījums 
par jau notikušiem gadījumiem

- Nesamaksāto atlīdzību prasījumu rezerve - paziņotie, bet vēl nesamaksātie 
prasījumi
- Nesamaksāto atlīdzību prasījumu rezerve - vēl nesaņemtie atlīdzības prasījumi 
par jau notikušiem gadījumiem

- Nesamaksāto atlīdzību prasījumu rezerve - paziņotie, bet vēl nesamaksātie 
atlīdzību prasījumi
- Nesamaksāto atlīdzību prasījumu rezerve - vēl nesaņemtie atlīdzības prasījumi 
par jau notikušiem gadījumiem

- Nesamaksāto atlīdzību prasījumu rezerve - paziņotie, bet vēl nesamaksātie 
atlīdzības prasījumi
- Nesamaksāto atlīdzību prasījumu rezerve - nesaņemtie atlīdzības prasījumi par 
jau notikušiem gadījumiem

- Nesamaksāto atlīdzību prasījumu rezerve - paziņotie, bet vēl nesamaksātie 
prasījumi
- Nesamaksāto atlīdzību prasījumu rezerve - vēl nesaņemtie atlīdzības prasījumi 
par jau notikušiem gadījumiem

- Nesamaksāto atlīdzību prasījumu rezerve - paziņotie, bet vēl nesamaksātie 
atlīdzību prasījumi
- Nesamaksāto atlīdzību prasījumu rezerve - vēl nesaņemtie atlīdzības prasījums 
par jau notikušiem gadījumiem

- Nesamaksāto atlīdzību prasījumu rezerve - paziņotie, bet vēl nesamaksātie 
prasījumi
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16.  Apdrošināšanas saistību un pārapdrošināšanas aktīvu kustība
a) Atlīdzību prasījumi un zaudējumu korekcijas izdevumi

2021
Bruto Pārapdrošināšana Neto

Paziņotie atlīdzību prasījumi 2,292,552 (135,315) 2,157,237
Radušies, bet vēl nepaziņotie zaudējumi 936,736 (17,094) 919,642
Kopā gada sākumā 3,229,287 (152,409) 3,076,878
Gada laikā par atlīdzību prasījumiem samaksātā nauda
- par kārtējā gada prasījumiem* (24,858,424) 419,960 (24,438,465)
- par iepriekšējā gada prasījumiem (1,838,193) 59,313 (1,778,881)
Saistību palielinājums:
- par kārtējā gada prasījumiem 27,592,995 (425,800) 27,167,195
- par iepriekšējā gada prasījumiem (516,707) (4,726) (521,433)
Kopā gada beigās 3,608,958 (103,663) 3,505,295

Paziņotie atlīdzību prasījumi 2,980,861 (82,248) 2,898,613
Radušies, bet vēl nepaziņotie zaudējumi 628,097 (21,415) 606,682
Kopā gada beigās 3,608,958 (103,663) 3,505,295
Atlīdzību prasījumi pieauga Igaunijas Pensiju reformas ietekmē.

2020
Bruto Pārapdrošināšana Neto

Paziņotie atlīdzību prasījumi 2,053,824 (150,077) 1,903,747
Radušies, bet vēl nepaziņotie zaudējumi 1,042,037 (17,047) 1,024,990
Kopā gada sākumā 3,095,861 (167,124) 2,928,737
Gada laikā par atlīdzību prasījumiem samaksātā nauda
- par kārtējā gada prasījumiem (11,201,334) 220,965 (10,980,369)
- par iepriekšējā gada prasījumiem (618,025) 60,491 (557,534)
Saistību palielinājums:
- par kārtējā gada prasījumiem 12,459,366 (290,582) 12,168,783
- par iepriekšējā gada prasījumiem (494,482) 23,841 (470,642)
Kopā gada beigās 3,241,386 (152,409) 3,088,977

Paziņotie atlīdzību prasījumi 2,304,650 (135,315) 2,169,335
Radušies, bet vēl nepaziņotie zaudējumi 936,736 (17,094) 919,642
Kopā gada beigās 3,241,386 (152,409) 3,088,977

(b)    Uzkrājumi nenopelnītajām prēmijām un atlikušajiem riskiem īstermiņa apdrošināšanas līgumiem
Sk. zemāk informāciju par kustība gada laikā.

2021
Nenopelnīto prēmiju rezerve Bruto Pārapdrošināšana Neto
Gada sākumā 870,053 (29,472) 810,425
Palielinājums attiecīgajā periodā 178,306 (6) 174,003
Izmantota perioda laikā (394,501) 3,931 (392,647)
Gada beigās 653,858 (25,548) 591,781

2020
Nenopelnīto prēmiju rezerve Bruto Pārapdrošināšana Neto
Gada sākumā 792,233 (59,373) 732,860
Palielinājums perioda laikā 208,365 (8,402) 199,963
Izmantota perioda laikā (130,544) 8,037 (122,507)
Gada beigās 870,053 (59,737) 810,316
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17. Ieguldījumu līgumu saistības

(a) Investīciju līgumi (izņemot investīciju fondiem piesaistītie)
2021 2020

Gada sākumā 102,429,517 102,368,729
Maksājumi 8,893,132 19,461,921
Izejošie maksājumi (17,526,587) (21,426,471)
Komisijas (1,146,842) (1,476,680)
Tirgus vērtības izmaiņas (3,440,841) 3,502,018
Gada beigās 89,208,379 102,429,517

(b) Investīciju līgumi (investīciju fondiem piesaistītie)
2021 2020

Gada sākumā 409,339,955 381,533,010
Maksājumi 84,547,120 47,448,587
Izejošie maksājumi (62,310,281) (33,844,671)
Komisijas (10,331,088) (10,463,824)
Tirgus vērtības izmaiņas 57,807,920 24,666,853
Gada beigās 479,053,626 409,339,955

Izejošo maksājumu apmērs korelē ar tirgus rezultātiem līgumiem, kuri tiek izbeigti attiecīgā gada laikā.

Saistības, kas radušās no līgumiem, kas piesaistīti investīciju fondiem, novērtē, ņemot vērā to attiecīgajos šo līgumu
pamatā esošos aktīvus. Pamatā esošo aktīvu kredītriska izmaiņas ietekmē ieguldījumu fondiem piesaistīto saistību
novērtējumu.

Labums, kuru piedāvā saskaņā ar Sabiedrības ieguldījumu līgumiem, kas piesaistīti investīciju foniem, ir atkarīgs no
izvēlēto akciju un parāda vērtspapīru atdeves. Šis investīciju apvienojums ir unikāls; to nevar saistīt ar atsevišķu etalona
indeksu ar pietiekami augstu korelāciju ar izvēlētajiem aktīviem, kurus Sabiedrība pārvalda no saviem piesaistītajiem
fondiem. 

Šo finanšu saistību dzēšanas termiņu nosaka pēc piesaistīto aktīvu patiesās vērtības saistību dzēšanas datumā. Dzēšanas
termiņā nebūs starpības starp uzskaites vērtību un dzēsto vērtību.
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18. Citas uzkrātās saistības un izdevumi
Uzkrātās 
izmaksas 

starpniekiem 

Uzkrājumi 
neizmantotiem 

atvaļinājumiem

Uzkrājumi 
darbinieku 

prēmijām Kopā
2019. gada beigās 121,615 387,838 1,196,139 1,705,592
Izmaiņas 112,992 134,699 (76,480) 171,211
2020. gada beigās 234,607 522,537 1,119,659 1,876,803
Izmaiņas 38,776 94,108 251,673 384,557
2021. gada beigās 273,383 616,645 1,371,332 2,261,360

19. Neto apdrošināšanas prēmiju ienākums 

Bruto parakstītās prēmijas:
2021 2020

Apdrošināšanas līgumi ar dzīvības apdrošināšanas risku 19,283,710 20,483,370
Apdrošināšanas līgumi ar citiem apdrošināšanas riskiem 10,848,705 9,970,491
Izmaiņas kavēta debitoru parāda vērtības samazināšanās dēļ (7. pielikums) (4,257) 7,278
Prēmiju ieņēmumi no noslēgtajiem apdrošināšanas līgumiem 30,128,158 30,461,139

Pārapdrošinātāja daļa:
Dzīvības apdrošināšanas līgumu pārapdrošināšanas līgumi (1,403,820) (1,302,847)
Citu risku apdrošināšanas līgumu pārapdrošināšanas līgumi (560,318) (534,354)

(1,964,138) (1,837,201)

20. Komisijas maksu ieņēmumi

Komisijas maksu ieņēmumi
2021 2020

Polišu administrācijas un aktīvu pārvaldības pakalpojumi 6,404,853 6,101,333
Kopā maksu ieņēmumi 6,404,853 6,101,333

Pārapdrošināšanas komisiju ienākums un peļņas daļas:
2021 2020

Pārapdrošināšanas komisija 3,525 3,765
Pārapdrošināšanas peļņas daļas komisija 421,028 333,475
Kopā ienākumi no pārapdrošināšanas darbībām 424,553 337,240

Pārējie ienākumi:
2021 2020

Ienākumi no 2. un 3. līmeņa līdzekļu sadales un bezdarba seguma 1,708,201 1,653,841
Citi ienākumi no komisijām un piešķīrumiem 53,173 44,549
Pārējie ienākumi kopā 1,761,374 1,698,390

Saskaņā ar noslēgtajiem apdrošināšanas līgumiem pārapdrošinātājiem 
cedētie prēmiju ieņēmumi 

Polišu administrācijas un aktīvu pārvaldības maksas ietver ieguldījumu līgumu pārvaldīšanas un izpildes maksas, kā arī
retrocesijas, kas saņemtas no ieguldījumiem.
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21. Procentu un dividenžu ienākums

Finanšu ieguldījumi ar atspoguļojumu patiesajā vērtībā peļņas vai zaudējumu aprēķinā
2021 2020

-  Procentu ienākumi 1,015,384 1,530,997
-  Dividenžu ienākumi 306,773 317,640
Procentu un dividenžu ienākums kopā 1,322,157 1,848,637

22. Finanšu aktīvu un ieguldījumu patiesās vērtības neto peļna (zaudējumi)

Finanšu aktīvu, kas novērtēti patiesās vērtības ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos, izmaiņu peļņa
2021 2020

- Kapitāla vērtspapīri 5,654,581 3,066,870
- Parāda vērtspapīri (4,026,093) 3,614,303
- Derivatīvi (1,701,993) 323,597
Kopējie neto finanšu aktīvu patiesās vērtības izmaiņu peļņa (zaudējumi) (73,505) 7,004,770

Ieguldījumu līgumu saistību patiesās vērtības peļņa/ (zaudējumi):
2021 2020

(386,117) (4,734,944)
Kopējie ieguldījumu līgumu patiesās vērtības izmaiņu peļņa (zaudējumi) (386,117) (4,734,944)

23. Apdrošināšanas atlīdzības un atlīdzību prasījumi
2021 2020

Bruto samaksātās atlīdzības un atlīdzību prasījumi:
Apdrošināšanas līgumi ar dzīvības apdrošināšanas risku (24,934,320) (10,331,981)
Apdrošināšanas līgumi ar citiem apdrošināšanas riskiem (2,388,304) (2,016,761)
Samaksātās atlīdzības un atlīdzību prasījumi kopā (27,322,624) (12,348,742)

Pārapdrošinātājiem cedētie atlīdzību prasījumi:
Apdrošināšanas līgumi ar dzīvības apdrošināšanas risku 345,650 182,013
Apdrošināšanas līgumi ar citiem apdrošināšanas riskiem 133,826 99,534
Pārapdrošinātājiem cedētie atlīdzību prasījumi kopā 479,476 281,547

Izmaiņas apdrošināšanas līgumu saistībās:
Bruto izmaiņas 24,929,912 (5,634,857)
Pārapdrošinātājiem cedēto līgumu saistību izmaiņas: (40,686) (16,166)
Pārapdrošinātājiem cedēt izmaiņas līgumu saistībās kopā: 24,889,226 (5,651,023)
Neto atlīdzības un atlīdzību prasījumi (1,953,922) (17,718,218)

- ieguldījumu līgumi
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24. Pārējie pamatdarbības izdevumi

2021 2020
Darbinieku labumu izdevumi (26. pielikums) 9,712,692 9,206,009
Komisiju izmaksas (25. pielikums) 4,871,475 4,256,937
IT izmaksas 2,188,416 2,308,479
Biroja materiāli un uzturēšana 692,550 717,812
Reklāma 413,030 367,625
Aktīvu lietošanas tiesību amortizācija (10. pielikums) 285,799 289,634
Obligātie maksājumi (27. pielikums) 273,949 331,813
Ieguldījumu pārvaldīšanas izdevumi 258,937 454,503
Transporta izmaksas 179,845 192,666
Nolietojums, amortizācija un vērtības samazināšanās izmaksas (8. / 9. pielikums) 83,129 100,908
Revīzijas izmaksas 62,785 82,710
Mācību izdevumi 60,093 61,375
Pamatlīdzekļu atsavināšana (9. pielikums) 15,372 972
Citi mārketinga un administrācijas izdevumi 1,741,707 1,712,144
Kopā izdevumi 20,839,779 20,083,587

25. Komisijas maksu izdevumi 

Izdevumi par apdrošināšanas un ieguldījumu līgumu piesaistīšanu
2021 2020

Atlikto klientu piesaistes izmaksu izmaiņas (8. pielikums) 14,518 117,498
Komisijas brokeriem 4,856,957 4,139,439
Kopējie apdrošināšanas un ieguldījumu līgumu iegūšanas izdevumi 4,871,475 4,256,937

26. Darbinieku labumu izdevumi
2021 2020

Algas 7,785,130 7,403,832
Iemaksas definēto iemaksu plānā 302,216 335,513
Prēmiju izmaksas 808,558 674,056
Atvaļinājumu izmaksas 816,788 792,608
Kopējie darbinieku labumu izdevumi 9,712,692 9,206,009

Klientu piesaistes izmaksas, kas iekļautas izdevumos gada laikā atspoguļo atlikto klientu piesaistes izmaksu 
amortizāciju.

Kopumā finanšu gada beigās uzņēmumā bija nodarbināti 281 darbinieki (2020: 274). Darbinieku sadalījums pēc galvenā 
biroja un filiālēm 2021. gada 31. decembrī: Latvijā - 109 darbinieki (2020: 107), Lietuvas filiālē - 102 (2020: 99) un Igaunijā - 
70 (2020: 68).
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27. Obligātie maksājumi

Obligāto maksājumu izmaksu Finanšu pakalpojumu regulatoriem sadalījums pa valstīm:
2021 2020

- Igaunija 47,011 51,214
- Latvija 171,831 229,217
- Lietuva 55,107 51,382
Obligātie maksājumu izdevumi kopā 273,949 331,813

28. Ienākuma nodoklis
2021 2020

Atliktā nodokļa aktīvu un saistību izmaiņas (5,969) (10,818)
Kopā (5,969) (10,818)

29. Nodokļu un sociālās apdrošināšanas maksājumi
2021 2020

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 334,073 282,885
Sociālās apdrošināšanas iemaksas 100,613 98,708
Pievienotās vērtības nodoklis 35,580 18,211
Kopā nodokļu saistības 470,266 399,804

Nodokļu saistības atspoguļo nodokļu saistības trīs valstīs, kurās uzņēmums darbojas: Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.

Atliktā nodokļa aktīvu aprēķina atbilstoši pašreizējai Lietuvas uzņēmumu ienākuma nodokļa likmei - 15%, ko piemēro
aktīvu un saistību uzskaites vērtībām finanšu pārskatu sagatavošanas vajadzībām un aktīvu un saistību uzskaites
vērtībām nodokļu vajadzībām pagaidu starpībām (12. pielikums).

Ienākuma nodokļa izdevumi tiek atzīti Lietuvā. Saskaņā ar Lietuvas «Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumu»
apliekamajam ienākumam piemēro 15% nodokli (koriģēts atbilstoši pārskata gada peļņai/ zaudējumiem).
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30. Saistību pušu darījumi

Saistību pušu darījumu ienākumi:
(a) Komisiju maksu ienākums

2021 2020
Pārējie grupas uzņēmumi 717,748 680,907
Kopā 717,748 680,907

b) ienākumi no 2. 3. līmeņa līdzekļu sadales un bezdarba apdrošināšanas
2021 2020

Pārējie grupas uzņēmumi 1,162,712 1,134,185
Kopā 1,162,712 1,134,185

(c) Pārējie ienākumi
2021 2020

Pārējie grupas uzņēmumi 32,094 24,169
Kopā 32,094 24,169

Saistītu pušu darījumu izdevumi:
(a) Komisijas brokeriem

2021 2020
Pārējie grupas uzņēmumi 4,404,080 3,719,493
Kopā 4,404,080 3,719,493

(b) IT izmaksas
2021 2020

Pārējie grupas uzņēmumi 1,230,950 1,309,746
Mātessabiedrība - SEB Life and Pension 124,173 96,341
Kopā  1,355,123 1,406,087

(c) Pārējās izmaksas
2021 2020

Pārējie grupas uzņēmumi 1,910,254 1,693,871
Mātessabiedrība - SEB Life and Pension 48,141 24,583
Galvenā mātessabiedrība - SEB 58,040 72,101
Kopā  2,016,435 1,790,555

Visas SEB Life and Pension Baltic SE akcijas pieder Zviedrijas sabiedrībai SEB Life and Pension Holding AB. Galvenā
mātessabiedrība ir Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).
Sabiedrībai galvenokārt bija darījumi ar Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) meitassabiedrībām valstīs, kur SEB
Life un Pension Baltic SE veic darbību.
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Saistīto pušu atlikumi gada beigās
(a) Aktīvi

31.12.2021 31.12.2020
Pārējie grupas uzņēmumi 47,950,442 36,561,334

 - no tiem noguldījumi 47,677,683 36,287,375
Mātessabiedrība - SEB Life and Pension 7,737 9,223
Galvenā mātessabiedrība - SEB 3,545,921 2,094,444

 - no tiem noguldījumi - 191,228
Kopā 51,504,100 38,665,001

(b) Saistības
31.12.2021 31.12.2020

Pārējie grupas uzņēmumi 1,667,914 1,833,574
Galvenā mātessabiedrība - SEB - 2,776
Kopā 1,667,914 1,836,350

31. Notikumi pēc bilances datuma
Pēc pārskata gada pēdējā datuma Sabiedrība ir pieņēmusi lēmumu un saņēmusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 
atļauju iegādāties SEB grupas ieguldījumu pārvaldes un pensiju fondu uzņēmumus Latvijā un Lietuvā.

2022. gada 1. janvārī Sabiedrība iegādājās AS "SEB Atklātais pensiju fonds" un IPAS "SEB Investment Management" par 
kopējo summu 19,4 miljoni eiro. 2022. gada 1. martā Sabiedrība iegādājās UAB "SEB Investicijų Valdymas" par kopējo 
summu 13,4 miljoni eiro.

Uzņēmumu iegāde tika finansēta no pašu līdzekļiem.

Uzņēmumu, kā visu tirgu, ietekmēja Krievijas spēku iebrukums Ukrainas teritorijā. Karš ietekmē Sabiedrību finanšu 
tirgus nestabilitātes dēļ. Ietekme uz tirgu līdz gada pārskata izdošanas dienai ir bijusi mērena un neapdraud Sabiedrības 
regulējošās maksātspējas stāvokli un iespēju turpināt darbību.

Valdes algu kopsumma ir 515,328 EUR (2020: 494,529 EUR). Valdes un padomes locekļi nav saņēmuši papildu
atalgojumu par paveikto darbu SEB Life and Pension Baltic SE padomē un valdē. Pārskata gada beigās nav izsniegti
aizdevumi valdes vai padomes locekļiem (2020: nav izsniegti). 
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