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INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU

Sabiedrības nosaukums

„If Latvia” AAS

Juridiskais statuss

Apdrošināšanas akciju sabiedrība

Reģistrācijas numurs,
datums un vieta

40003387390
1998. gada 1. aprīlis, Rīga, Latvija
Pārreģistrācija Komercreģistrā 2004. gada 9. decembrī

Juridiskā adrese

Kronvalda bulv. 3,
Rīga, LV-1010, Latvija
Tālr.: (+371) 7094777
Fakss: (+371) 7094701

Akcionāra nosaukums un adrese

Kopš 2005. gada 1.novembra:
If P&C Insurance Holding Ltd (100%)
Reģistrācijas Nr. 556241 – 1559
Adrese: Barks väg.15, 106 80 Stokholma, Zviedrija
No 2002. gada 13. augusta līdz 2005. gada 31. oktobrim:
If P&C Insurance Company Ltd. (100%)
Reģistrācijas Nr. 1614120-3
Adrese: Vattuniemenkuja 8 A, fin-00210 Helsinki

Padome

No 2006. gada 18. oktobra līdz šī finanšu pārskata
datumam
Vuorinen Timo – padomes priekšsēdētājs
Rehme Dag – padomes loceklis
Schubiger Georg - padomes loceklis
Alsaker Knut Arne – padomes loceklis
Wennerklint Ake Ricard– padomes loceklis
No 2005. gada 25. jūlija līdz 2006. gada 18.oktobrim
Eide Tom Yngve Melbye – padomes priekšsēdētājs
Alsaker Knut Arne – padomes loceklis
Wennerklint Ake Ricard– padomes loceklis
Vuorinen Timo – padomes loceklis
No 2005. gada 1. janvāra līdz 2005. gada 25. jūlijam
Hannu Taavi Kokkonen – padomes priekšsēdētājs
Eide Tom Yngve Melbye – padomes loceklis
Ivar Martinsen – padomes loceklis
Gunnar Rogstad – padomes loceklis
Wennerklint Ake Ricard– padomes loceklis
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INFORMATION ABOUT THE COMPANY

Valde

No 2006. gada 16.maija līdz šī finanšu pārskata datumam
Andris Morozovs – valdes priekšsēdētājs
Jānis Sprindžuks – valdes loceklis
Ainārs Skrubis – valdes loceklis
Oskars Hartmanis – valdes loceklis
Jānis Kesteris – valdes loceklis
Sanita Livdāne - valdes locekle
Edgars Grandāns - valdes loceklis
No 2006. gada 7.februāra līdz 2006. gada 16.maijam
Andris Morozovs – valdes priekšsēdētājs
Jānis Sprindžuks – valdes loceklis
Ainārs Skrubis – valdes loceklis
Oskars Hartmanis – valdes loceklis
Jānis Kesteris – valdes loceklis
No 2005. gada 1. janvāra līdz 2006.gada 7. februārim
Andris Morozovs – valdes priekšsēdētājs
Jānis Sprindžuks – valdes loceklis
Ainārs Skrubis – valdes loceklis
Oskars Hartmanis – valdes loceklis
Jānis Kesteris – valdes loceklis
Sigita Šteina-Mūrniece - valdes locekle
Yrjo Marko Sakari Karapalo - valdes loceklis

Pārskata gads

2006. gada 1. janvāris – 2006. gada 31. decembris

Revidents

Atbildīgais zvērinātais revidents:
Diāna Krišjāne
Personas kods: 250873-12964
Zvērināta revidenta
sertifikāts Nr. 124

SIA „Ernst & Young Baltic”
Licence Nr. 17
Kronvalda bulv. 3-5
Rīga, LV-1010
Latvija
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VADĪBAS ZIŅOJUMS

„If Latvia” AAS (turpmāk – Sabiedrība) ir noslēgusi savas darbības devīto gadu, kas kopumā ir vērtējams kā
Sabiedrībai veiksmīgs. „If Latvia” AAS noslēdza 2006. gadu ar peļņu Ls 348 384 apmērā un šis ir trešais
peļņu nesošais gads, neskatoties uz konkurences saasināšanos tirgū un straujo inflāciju valsts ekonomikā
kopumā, jo īpaši nozarēs, ko pārstāv apdrošināšanas piegādātāji, kā būvniecība, medicīnas aprūpe, un
autoservisu pakalpojumu sniegšana. Vienlaicīgi, „If Latvia” AAS 2006. gadā ir uzrādījusi ievērojamo
apgrozījuma pieaugumu 32% apmērā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, saglabājot savu tirgus daļu.
Ņemot vērā to, ka „If Latvia” AAS 2006. gadā ir izmaksājusi lielāko atlīdzību Latvijas apdrošināšanas
vēsturē, Sabiedrībai tomēr ir izdevies sasniegt kombinēto attiecību 97.7% apmērā.
Ekonomiskā izaugsme Latvijā un iedzīvotāju labklājības līmenis uzlabojas, ļaujot arī apdrošināšanas tirgum
augt ļoti strauji. Tieši tādēļ gandrīz visu Latvijas apdrošinātāju stratēģija 2006. gadā lielā mērā bija
orientēta uz strauju izaugsmi ar mērķi iekarot lielāku tirgus daļu un spēcīgākas pozīcijas. Šo apstākļu
kopums izsauca apdrošināšanas pakalpojumu popularitātes kāpumu, bet vienlaicīgi arī cenu relatīvu
deflāciju salīdzinājumā ar citiem pakalpojumiem. Rezultātā nedzīvības apdrošināšanas tirgus kopumā 2006.
gadā uzrāda fantastisku 32% pieaugumu, bet vienlaicīgi arī ļoti būtisku tirgus spēlētāju darbības rezultātu
pasliktināšanos.
„If Latvia” AAS šajā konkurencē turpināja pieturēties pie līdzšinējām pamatvērtībām un ilgtermiņa
stratēģijas – drošība un stabilitāte klientiem, kas panākta rūpējoties par pakalpojumu kvalitāti un fokusējot
darbību tajos tirgus segmentos, kas nodrošina strauju, bet rentablu izaugsmi.
Kā būtiskākie ārējie faktori, kas ietekmēja ne tikai „If Latvia” AAS, bet visa apdrošināšanas tirgus darbību,
ir jāmin apdrošināšanas gadījumu seku likvidēšanas izmaksu straujais kāpums un pieaugošais darbaspēka
resursu trūkums valstī. Ļoti straujais darba algu pieaugums 2006. gada laikā neatspoguļojās
apdrošināšanas pakalpojumu tirgus cenu izmaiņās. Šādos tirgus apstākļos ir īpaši būtiska loma pareizai
riska atlasei. Tamdēļ „If Latvia” AAS pilnībā atteicās no kuģu apdrošināšanas un arī samazināja savu
klātbūtni nerentablajā auto īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas tirgū. Straujā
izaugsme un tirgus pozīciju nostiprināšana tika turpināta tajos segmentos, kas spēja nodrošināt
nepieciešamo rentabilitāti. Neskatoties uz atteikšanos no nerentablajiem segmentiem un mērķtiecīgas
apjoma samazināšanas tajos, kopējais „If Latvia” AAS pieaugums ir bijis vienlīdz straujš kā tirgum kopumā,
un izaugsme ir būvēta peļņu nesošos tirgus segmentos.
Vienlaicīgi Sabiedrība ir aktīvi strādājusi pie savu produktu un pakalpojumu uzlabošanas. Ir veiktas būtiskas
izmaiņas un uzlabojumi vairākos apdrošināšanas produktos. Pērn „If Latvia” AAS spēra kvalitatīvi jaunu un
būtisku soli savā sadarbībā ar klientiem. Sabiedrība ieviesa pašapkalpošanās iespēju ceļojumu
apdrošināšanas pircējiem Internetā, kas šobrīd ir pieejama 24 stundas diennaktī. Jāpiebilst, ka „If Latvia”
AAS bija un vēl arvien ir pirmais riska apdrošinātājs, kas Latvijā piedāvā šādu pakalpojumu. Jau šobrīd 1/3
Sabiedrības klientu ceļojuma apdrošināšanu iegādājas Internetā sev vēlamajā laikā un vietā. Arī turpmāk
Sabiedrība plāno lielu uzmanību pievērst mūsdienu tehnoloģiju sniegto iespēju izmantošanai attiecību
veidošanā ar saviem klientiem un partneriem.
Uzlabojot pakalpojumus lielu uzmanību „If Latvia” AAS pievērsa arī atlīdzību procesam. Kopš aizvadītā
gada autoservisos, ar ko Sabiedrībai ir izveidojusies ciešāka sadarbība, „If Latvia” AAS klienti var pieteikt
apdrošināšanas atlīdzības, neapmeklējot apdrošinātāju. Tādējādi tiek būtiski ietaupīts klientu laiks un
nodrošināts ērts serviss. Klienti šādu iespēju atzinīgi novērtē, tādēļ nākotnē Sabiedrība šādu servisa modeli
attīstīs aizvien vairāk.
Reaģējot uz straujo jauno automašīnu tirdzniecības pieaugumu un rindām autoservisos, „If Latvia” AAS ir
papildinājusi savu pakalpojumu klāstu un īpaši popularizē saviem klientiem iegādāties nomas auto segumu
papildus jau populārajai sauszemes transporta apdrošināšanai. Tādējādi Sabiedrības klienti ir pasargāti no
tā, ka pēc negadījuma ilgstoši ir jāgaida, kamēr automašīna tiek servisā saremontēta.
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„If Latvia” AAS 2006. gads bija zīmīgs arī ar to, ka 2006. gada 1. martā viena no Sabiedrības klientiem
ražotnē izcēlās ugunsgrēks, kas iznīcināja kritisku ražošanas ķēdes iekārtu. Tādējādi iestājās pilnīgs
darbības pārtraukums ražotnē. „If Latvia” AAS izmaksātā atlīdzība par uguns nodarītajiem bojājumiem
ražotnei un zaudējumiem no darbības pārtraukuma kopumā 2 miljonu latu apmērā ir līdz šim lielākā
atlīdzība Latvijas apdrošināšanas tirgus vēsturē. Klientam šī atlīdzība deva iespēju dažu mēnešu laikā
pilnībā atjaunot ražošanu iepriekšējā apmērā un kvalitātē.
Pērn „If Latvia” AAS aktīvi turpināja darboties drošības jomā. Turpinājām jau gadu iepriekš sākto
patērētāju izglītošanas akciju “Atklāti par apdrošināšanu”, kuras ietvaros mūsu mērķis bija stāstīt par tiem
apdrošināšanas jautājumiem, kurus bieži aizmirst vai nepiemin. Šogad par prioritātēm izvirzījām veselību
un tās nozīmi darba vidē un darbinieka motivācijā, kā arī auto drošību pret apzagšanu un paša
autovadītāja drošu uzvedību uz ceļa.
Pērn Sabiedrība pievērsās arī gluži praktiskai drošības veicināšanai, atklājot „If Latvia” AAS Drošības
fondu. Fonda modelis ir pārņemts no Sabiedrības grupas uzņēmumiem Skandināvijā, un tā ideja ir
finansējuma piešķiršana drošības inventāra iegādei un pasākumiem, kas veicina drošību skolās,
bērnudārzos, pansionātos un citās bezpeļņas organizācijās. „If Latvia” AAS piešķirtais finansējums ir 700
lati mēnesī un saņemtie pieteikumi liecina, ka visaktuālākie drošības jautājumi Latvijā šobrīd ir
ugunsdrošības inventārs, kā arī atstarojošie elementi, kas nodrošina redzamību uz ceļiem.
Skatoties nākotnē, „If Latvia” AAS paredz apdrošināšanas tirgus turpmāku strauju attīstību Latvijā gan
apjomu, gan kvalitātes ziņā. Aizvien lielāks skaits klientu kļūst par informētiem apdrošināšanas
pakalpojumu pircējiem, kam svarīga ir saņemta pakalpojuma kvalitāte un ērtums. Sabiedrības uzdevums
paliek nemainīgs – reaģēt uz pieaugošajām klientu vajadzībām pilnveidojot savus produktus un servisa
modeļus un nodrošinot klientiem drošību un stabilitāti. Nemainīgs paliek arī „If Latvia” AAS stratēģiskais
mērķis – augt strauji, bet rentabli.
Sabiedrības pamatkapitāls 2006. gadā bija Ls 3 100 000. Uz 2006. gada 31. decembri visas akcijas bija
apmaksātas un piederēja IF P&C Insurance Holding AB.
2006. gada peļņu Ls 348 384 apmērā Sabiedrības vadība iesaka iekļaut nesadalītajā peļņā tālākas
Sabiedrības izaugsmes finansēšanai.
Neskatoties uz daudzajiem izaicinājumiem un nelabvēlīgajiem ārējiem faktoriem, Sabiedrība ir gan
kvantitatīvi, gan kvalitatīvi augusi. Šajā izaugsmē un sasniegtajos rezultātos ir visu un ikviena „If Latvia”
AAS darbinieku neatlaidīgā darba ieguldījums. „If Latvia” AAS vadības vārdā izsakām pateicību visiem
mūsu klientiem, akcionāriem un darbiniekiem par veiksmīgu sadarbību 2006. gadā, cerot uz tikpat sekmīgu
darbību nākotnē.

2007. gada 20. februārī
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GALVENIE FINANŠU RĀDĪTĀJI

2006
LVL

2005
LVL

13 473 127
11 570 547
7 007 211

10 574 069
8 749 199
4 921 306

4 343 640
348 384

3 382 364
923 785

97,7%
37,1%
60,6%

94,2%
38,0%
56,2%

Finanšu ieguldījumi
Ieguldījumu atdeve

8 271 385

8 678 097

1,7%

3,6%

Bilances kopsumma
Kapitāls un rezerves

19 577 903
4 723 648

16 064 920
4 375 264

Bruto nopelnītās prēmijas
Nopelnītās prēmijas, atskaitot pārapdrošinātāju daļu
Piekritušās atlīdzību prasības,
atskaitot pārapdrošinātāju daļu
Kopā darbības izdevumi
Neto peļņa
Kombinētais koeficients
Izdevumu koeficients
Zaudējumu koeficients

Formulas:
Izdevumu koeficients

Darbības izdevumi, atskaitot pārapdrošināšanas komisijas
Nopelnītās prēmijas, atskaitot pārapdrošinātāju daļu

Izdevumu koeficients

Piekritušās atlīdzību prasības, atskaitot pārapdrošinātāju daļu

Kombinētais koeficients
Ieguldījumu atdeve

Nopelnītās prēmijas, atskaitot pārapdrošinātāju daļu
Izdevumu koeficients + zaudējumu koeficients
Ieguldījumu atdeve, atskaitot ieguldījumu izdevumus
Vidējais finanšu ieguldījumu apjoms periodā
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PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU
„If Latvia” AAS vadība apstiprina, ka sabiedrības 2006. gada pārskats sagatavots saskaņā ar Eiropas
Savienības pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem un LR normatīvo aktu prasībām,
pamatojoties uz atbilstošām grāmatvedības metodēm, kuru izmantošana ir bijusi konsekventa, un tas
patiesi atspoguļo Sabiedrības finanšu stāvokli pārskata gada beigās, kā arī pārskata gada rezultātus un
naudas plūsmu 2006. gadā.
Vadības lēmumi un pieņēmumi par gada pārskata sagatavošanu bijuši piesardzīgi un saprātīgi. „If Latvia”
AAS vadība atbild par sabiedrības grāmatvedības kārtošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, par
sabiedrības līdzekļu saglabāšanu, kā arī par jebkuras negodīgas darbības tūlītēju novēršanu.

2007. gada 20. februārī
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2006. gada 31. decembra

BILANCE
Piezīmes

31.12.2006
LVL

31.12.2005
(koriģēts)
LVL

AKTĪVI
Pamatlīdzekļi
Nemateriālie aktīvi
Atliktie klientu piesaistīšanas izdevumi
Pārapdrošināšanas prasības
Nākamo periodu izmaksas
Finanšu aktīvi
Līdz termiņa beigām turēti aktīvi
Atspoguļoti patiesajā vērtībā peļņas vai zaudējumu
aprēķinā
Aizdevumi un debitoru parādi
Debitori no apdrošināšanas operācijām
Citi debitori
Nauda un naudas ekvivalenti
Kopā aktīvi

4
5
6
7
8

312 450
771 990
491 157
779 350
45 965

305 310
649 434
327 885
1 728 400
42 013

9 (a), (d)
9 (b), (d)

2 141 838
6 118 369

2 654 155
6 013 426

9 (c), (d)
10
11
12

11 178
4 489 070
358 164
4 058 372
19 577 903

10 516
2 496 639
214 072
1 623 070
16 064 920

3 100 000
1 623 648
4 723 648

3 100 000
1 275 264
4 375 264

11 797 647
89 809
7 185
76 329
2 883 285
14 854 255

9 677 555
100 056
10 799
9 108
1 892 138
11 689 656

19 577 903

16 064 920

PASĪVS
KAPITĀLS UN REZERVES, KAS ATTIECINĀMI UZ
SABIEDRĪBAS AKCIONĀRIEM
Akciju kapitāls
Nesadalītā peļņa
Kopā kapitāls un rezerves
KREDITORI
Apdrošināšanas saistības
Atliktā nodokļa saistības
Nākamo periodu ienākumi
Uzņēmumu ienākuma nodoklis
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem un pārējie kreditori
Kopā kreditori
Kopā pasīvs

16

13
14 (c)
14 (d)
15
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PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
PAR 2006. GADU
Piezīmes

2006
LVL

2005
(koriģēts)
LVL

Bruto nopelnītās apdrošināšanas prēmijas
Pārapdrošinātāju daļa bruto nopelnītajās apdrošināšanas
prēmijās
Neto apdrošināšanas ieņēmumi

17

13 473 127

10 574 069

17

(1 902 580)
11 570 547

(1 824 870)
8 749 199

Komisijas naudas ienākumi
Procentu ienākumi
Neto realizētie zaudējumi no finanšu aktīviem patiesajā
vērtībā
Neto nerealizētie (zaudējumi)/ peļņa no finanšu aktīviem
patiesajā vērtībā
Pārējie ienākumi
Pārējie ieņēmumi

18
19
20

48 763
322 287
(2 976)

58 184
269 438
(11 939)

21

(217 952)
56 810
206 932

126 525
145 212
587 420

11 777 479

9 336 619

(10 235 105)
4 133 473
(14 507)
(891 072)
(7 007 211)

(5 146 664)
1 115 242
(1 810 242)
920 358
(4 921 306)

(27 362)
(4 316 278)
(4 343 640)

(25 044)
(3 357 320)
(3 382 364)

Kopā atlīdzības un izmaksas

(11 350 851)

(8 303 670)

Neto peļņa pirms nodokļiem

426 628

1 032 949

(78 244)

(109 164)

348 384

923 785

Kopā ieņēmumi
Bruto izmaksātās atlīdzības
Pārapdrošinātāju daļa bruto izmaksātajās atlīdzībās
Bruto tehnisko rezervju izmaiņas
Bruto tehnisko rezervju izmaiņu pārapdrošinātāju daļa
Neto apdrošināšanas atlīdzības
Komisijas naudas izmaksas
Citas darbības un administratīvās izmaksas
Pārējās izmaksas

Ienākuma nodokļa izmaksas
Pārskata gada peļņa

22 (a)
22 (b)
13 (a)
7 (a)

23

14 (a), (b)
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KAPITĀLA UN REZERVJU IZMAIŅU PĀRSKATS
PAR 2006. GADU

2005. gada 1. janvārī
Ieguldījumi kapitālā
Pārskata gada peļņa (kā atspoguļots iepriekš)
2005. gada 1. janvārī (koriģēta)
SFPS pieņemšanas ietekme (skatīt pielikuma
2. piezīmi)
2005. gada 1. janvārī (koriģēta – skatīt
pielikuma 2. piezīmi)
Pārskata gada peļņa
2006. gada 31. decembrī

Akciju
kapitāls
LVL
2 750 000
350 000
3 100 000
-

Nesadalītā
peļņa
LVL
351 479
829 975
1 181 454
93 810

LVL
3 101 479
350 000
829 975
4 281 454
93 810

3 100 000

1 275 264

4 375 264

3 100 000

348 384
1 623 648

348 384
4 723 648

Kopā
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NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS
PAR 2006. GADU
Piezīmes
Naudas plūsma no apdrošināšanas darbības
Saņemtās prēmijas tiešajā apdrošināšanā
Izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības tiešajā
apdrošināšanā
Saņemtā nauda par nodoto pārapdrošināšanu
Samaksātā nauda par nodoto pārapdrošināšanu
Obligātie maksājumi
Administrācijas izmaksas
Pārējā samaksātā nauda
Pārējā saņemtā nauda
Samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis
Neto naudas plūsma no apdrošināšanas darbības
Naudas plūsma no ieguldīšanas darbības
Ieguldījumu iegāde
Ieguldījumi nomātajās ēkās
Līdz termiņa beigām turētie finanšu aktīvi
Finanšu aktīvi patiesajā vērtībā
Aizdevumi un debitoru parādi
Pamatlīdzekļu iegāde
Nemateriālo aktīvu iegāde
Ieguldījumu pārdošana
Līdz termiņa beigām turētie finanšu aktīvi
Finanšu aktīvi patiesajā vērtībā
Aizdevumi un debitoru parādi
Pamatlīdzekļu pārdošana
Ienākumi no ieguldījumiem
Līdz termiņa beigām turētie finanšu aktīvi
Finanšu aktīvi patiesajā vērtībā
Aizdevumi un debitoru parādi
Pārējā saņemtā nauda
Pārējā samaksātā nauda
Neto naudas plūsma no ieguldīšanas darbības
Naudas plūsma no finansēšanas darbības
Ienākumi no akciju emisijas
Neto naudas plūsma no finansēšanas darbības
Neto naudas un naudas ekvivalentu pieaugums
Valūtas kursu izmaiņu ietekme uz naudu un
naudas ekvivalentiem
Nauda un naudas ekvivalenti pārskata gada
sākumā
Nauda un naudas ekvivalenti pārskata gada beigās
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2006
LVL

2005
LVL

14 652 890

11 281 471

(9 768 276)
3 465 969
(1 577 212)
(181 487)
(4 168 610)
(146 474)
219 193
(21 270)
2 474 723

(5 003 056)
973 452
(938 149)
(144 862)
(2 920 301)
(187 761)
21 077
3 081 871

(2 818 093)
(3 762 605)
(31 701)
(125 521)
(391 700)

(16 751)
(3 430 000)
(5 694 935)
(26 185)
(168 570)
(374 737)

3 320 000
3 542 150
31 039
9 220

3 105 037
3 293 108
27 812
7 691

86 338
212 143
597
6 685
(27 361)
51 191

5 063
226 447
759
3 208
(92 204)
(3 134 257)

-

350 000
350 000

2 525 914

297 614

(90 612)

114 516

1 623 070
4 058 372

1 210 940
1 623 070
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FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS
1. Grāmatvedības politikas
1.1

Sabiedrība un tās darbība

1998. gadā dibinātā apdrošināšanas akciju sabiedrība „If Latvia” (turpmāk tekstā - „Sabiedrība”) ir
Ziemeļeiropas apdrošināšanas koncerna “If” uzņēmums. "If" koncerns izveidots 1999. gadā, apvienojot
Skandināvu kompānijas Skandia un Storebrand. 2002. gada februārī koncernam pievienojās Sampo P&C.
2004. gadā "If" koncerns pilnībā kļuva par Sampo koncerna sastāvdaļu.
„If Latvia” AAS darbojas Latvijā, un tās darbības joma ir nedzīvības apdrošināšana. Sabiedrības ieņēmumus
veido apdrošināšanas prēmijas šādos apdrošināšanas veidos:

nelaimes gadījumu apdrošināšana;

palīdzības apdrošināšana (ceļojumi);

sauszemes transporta (izņemot dzelzceļa) apdrošināšana;

sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana;

kravu apdrošināšana;

kuģu apdrošināšana;

kuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana;

īpašuma apdrošināšana pret uguns un dabas stihiju postījumiem un pret citiem zaudējumiem;

dažādu finansiālo zaudējumu apdrošināšana;

vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana;

sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana;

veselības apdrošināšana.
1.2

Finanšu pārskata sagatavošanas pamatprincipi

„If Latvia” AAS finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā pieņemtajiem Starptautiskajiem
finanšu pārskatu standartiem (SFPS) un Pastāvīgās interpretāciju komitejas (IFRIC) standartu
interpretācijām, kā arī ievērojot sākotnējās vērtības principu, izņemot attiecībā uz atsevišķiem finanšu
ieguldījumiem, kas uzskaitīti patiesajā vērtībā.
Jaunie vai mainītie standarti un interpretācijas, ko Eiropas Savienība pieņēmusi līdz bilances datumam, bet
kas spēkā stāsies tikai pēc bilances datuma, nav ietekmējušas Sabiedrības piemērotos grāmatvedības
uzskaites principus. Šie standarti ir SGS Nr. 19 „Darbinieku materiālie labumi: aktuārā peļņa un zaudējumi,
grupas plāni un skaidrojumi”, SFPIK interpretācija Nr. 4 „Noteikšana, vai vienošanās ietver nomu“, SFPS
Nr. 6 „Derīgo minerālu resursu ģeoloģiskie pētījumi un novērtēšana”, SFPIK interpretācija Nr. 5 „Tiesības
uz interesēm/ daļām, kas rodas no fondiem, kuri paredzēti pamatlīdzekļu izmantošanas pārtraukšanai un
likvidēšanai, rekultivācijai un apkārtējās vides uzlabošanai”, SFPS Nr. 7 „Finanšu instrumenti: skaidrojumi”,
SFPS Nr. 4 „Apdrošināšanas līgumi” (izmaiņas), SGS Nr. 39 “Finanšu instrumenti: atzīšana un novērtēšana”
(izmaiņas) un SGS Nr. 1 „Finanšu pārskatu sniegšana” (izmaiņas).
1.3

Aplēšu, pieņēmumu un spriedumu izmantošana

Sagatavojot finanšu pārskatu, nākas pamatoties uz zināmām aplēsēm, pieņēmumiem un spriedumiem. Šīs
aplēses un pieņēmumi ietekmē atspoguļotos aktīvu un saistību posteņu un iespējamo saistību atlikumus
bilances datumā, kā arī atspoguļotos peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu atlikumus. Lai gan minētās
aplēses veiktas, pamatojoties uz vadības zināšanām un izvērtējot esošos faktus bilances datumā, faktiskie
rezultāti var atšķirties no šīm aplēsēm, iespējams, pat būtiski.
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1.4

Nozīmīgāko grāmatvedības politiku kopsavilkums

„If Latvia” AAS ir identificējusi tās grāmatvedības politikas, kas ir visnozīmīgākās saimnieciskajai darbībai
un tās rezultātu izpratnei. Šīs grāmatvedības politikas ir tās, kas saistītas ar vissarežģītākajiem vai
subjektīvākajiem lēmumiem vai novērtējumiem un attiecas uz tehniskajām rezervēm, atliktajiem klientu
piesaistīšanas izdevumiem, prasībām pret pārapdrošinātājiem un finanšu aktīvu patiesās vērtības
noteikšanu. Katrā no minētajiem gadījumiem attiecīgo grāmatvedības uzskaites principu noteikšanai ir
būtiska ietekme uz finanšu rezultātiem un finansiālo stāvokli kopumā, un vadībai jāpieņem sarežģīti
lēmumi, pamatojoties uz tādu informāciju un finanšu datiem, kas nākamajos periodos varētu mainīties.
Ņemot vērā to, ka šīs grāmatvedības politikas paredz izmantot subjektīvus spriedumus par nākotnes
notikumiem, kas var mainīties, tad atšķirīgu pieņēmumu un datu izmantošana var sniegt būtiski atšķirīgus
rezultātus. Tālāk tekstā izklāstītas nozīmīgākās grāmatvedības politikas, kas izmantotas šī finanšu pārskata
sagatavošanā.
(a)

Darījumi ārvalstu valūtās

Sabiedrības funkcionālā valūta ir lats, un tās finanšu pārskats sagatavots latos. Visas pārējās valūtas tiek
uzskatītas par ārvalstu valūtām.
Darījumi ārvalstu valūtā tiek pārvērtēti latos pēc darījuma dienā spēkā esošā Latvijas Bankas noteiktā
ārvalstu valūtas maiņas kursa. Monetārie aktīvi un pasīvi ārvalstu valūtā tiek pārvērtēti latos pēc pārskata
gada beigās spēkā esošā Latvijas Bankas noteiktā ārvalstu valūtas maiņas kursa. Ārvalstu valūtas maiņas
kursa rezultātā iegūtā peļņa vai zaudējumi tiek iekļauti attiecīgā perioda peļņas un zaudējumu aprēķinā.
(b)

Pamatlīdzekļi

Visi pamatlīdzekļi, kuros ietilpst arī īpašumi, kurus to īpašnieks izmanto savām vajadzībām, tiek uzskaitīti to
sākotnējā vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu un vērtības samazinājumu. Nolietojums tiek aprēķināts
visā atsevišķi nozīmīgo pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas laikā, izmantojot lineāro metodi. Aplēstais
lietderīgais izmantošanas laiks ir robežās no 2 līdz 10 gadiem.
Aktīvu atlikusī vērtība un lietderīgais izmantošanas laiks katrā bilances datumā tiek pārskatīts un, ja
nepieciešams, koriģēts. Ja pamatlīdzekļu bilances vērtība ir lielāka par to atgūstamo summu, tā tiek
nekavējoties norakstīta līdz aktīva atgūstamajai summai. Atgūstamā summa ir aktīva patiesā vērtība, no
kuras atskaitītas pārdošanas izmaksas, vai tā lietošanas vērtība atkarībā no tā, kurš no šiem rādītājiem ir
lielāks.
Pamatlīdzekļu kārtējā remonta un uzturēšanas izmaksas tiek iekļautas tā perioda peļņas vai zaudējumu
aprēķinā, kurā tās ir radušās.
Nomāto pamatlīdzekļu kapitālā remonta izmaksas tiek norakstītas aplēstajā kapitālo uzlabojumu lietderīgās
izmantošanas laikā vai nomas periodā atkarībā no tā, kurš no šiem periodiem īsāks, izmantojot lineāro
metodi.
(c)

Nemateriālie aktīvi

Nemateriālie aktīvi sākotnēji tiek uzskaitīti to iegādes vērtībā, ko veido pirkšanas cena un ar iegādi tieši
saistītās izmaksas. Nemateriālie aktīvi bilancē tiek atspoguļoti to sākotnējā vērtībā, atskaitot uzkrāto
nolietojumu un vērtības samazinājumu. Aktīvu amortizācija tiek aprēķināta visā aktīva lietderīgās
izmantošanas laikā, izmantojot lineāro metodi. Nemateriālo aktīvu lietderīgais izmantošanas laiks ir 3 – 5
gadi.
Nemateriālo aktīvu vērtība tiek norakstīta līdz to atgūstamajai summai (aktīva patiesā vērtība, no kuras
atskaitītas pārdošanas izmaksas, vai tā lietošanas vērtība atkarībā no tā, kurš no šiem rādītājiem ir lielāks),
ja tā bilances vērtība vairs nav atgūstama. Ja kādas pazīmes liecina, ka bilances vērtība varētu būt
neatgūstama, attiecīgo aktīvu vērtība tiek pārskatīta, lai noteiktu to vērtības samazināšanos.
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(d)

Atliktie klientu piesaistīšanas izdevumi

Klientu piesaistīšanas izdevumi, kas tieši saistīti ar prēmijām un kas pārnesti uz nākamo periodu, bilancē
atspoguļoti kā atliktie klientu piesaistīšanas izdevumi. Tiešie klientu piesaistīšanas izdevumi bilancē tiek
atspoguļoti, pamatojoties uz attiecību starp rezervēm nenopelnītajām prēmijām un parakstītājām
prēmijām. Klientu piesaistīšanas izdevumi ir izdevumi, kuri rodas Sabiedrībai, izplatot savas polises ar ārēju
starpnieku vai brokeru palīdzību.
(e)

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

Uzņēmumu ienākuma nodokli veido par pārskata gada aprēķinātais un atliktais uzņēmumu ienākuma
nodoklis. Pārskata gada uzņēmumu ienākuma nodokļa izmaksas ir iekļautas finanšu pārskatā, pamatojoties
uz vadības veiktajiem aprēķiniem saskaņā ar Latvijas Republikas nodokļu tiesību aktiem. Uzņēmumu
ienākuma nodokļa likme ir 15%.
Atliktais nodoklis tiek aprēķināts saskaņā ar saistību metodi attiecībā uz visām pagaidu atšķirībām starp
aktīvu un saistību vērtībām finanšu pārskatā un nodokļu bāzi. Atliktā nodokļa aktīvi un saistības jānovērtē
pēc nodokļu likmēm, kuru piemērošana gaidāma periodā, kad realizēs aktīvu vai izpildīs saistības,
pamatojoties uz nodokļa likmēm, kas ir spēkā bilances datumā. Pagaidu atšķirības galvenokārt rodas,
izmantojot atšķirīgas materiālo aktīvu nolietojuma likmes, kā arī no uzkrātajām izmaksām, atsevišķu
ieguldījumu pārvērtēšanas un pārnesamajiem nodokļu zaudējumiem.
Atliktā nodokļa aktīvs tiek atzīts tikai tik lielā mērā, kādā ir ticams, ka tiks gūta ar nodokli apliekama peļņa,
uz kuru varēs attiecināt pagaidu atšķirības, no iepriekšējiem periodiem pārnestos neizmantotos nodokļa
aktīvus un neizmantotos nodokļu zaudējumus. Atliktā nodokļa aktīva bilances vērtība tiek pārskatīta katrā
bilances datumā un samazināta tik lielām mērā, kādā vairs nav ticams, ka nākotnē būs pieejama
pietiekama ar nodokli apliekama peļņa, kas ļautu pilnībā vai daļēji izmantot atliktā nodokļa aktīvu.
(f)

Prasības pret pārapdrošinātājiem

Sabiedrība parastās darbības ietvaros nodod pārapdrošināšanu citai sabiedrībai. Prasības pret
pārapdrošinātājiem galvenokārt izriet no nodotajām apdrošināšanas saistībām.
Pārapdrošinātājiem
pienākošās summas tiek aplēstas atbilstoši attiecīgajām pārapdrošinātajām polisēm un saskaņā ar
pārapdrošināšanas līgumu. Nodotās prēmijas un izmaksātās atlīdzības tiek atspoguļotas bruto vērtībā.
Ja kādas pazīmes liecina, ka notikusi vērtības samazināšanās, tiek pārskatīta visa tehnisko rezervju
pārapdrošinātāju daļa, lai noteiktu tās vērtības samazināšanos. Prasību pret pārapdrošinātājiem vērtības
samazinājums tiek atzīts tikai tādā gadījumā, ja pastāv objektīvi pierādījumi tam, ka Sabiedrība varētu
nesaņemt visas tai saskaņā ar līgumu pienākošās summas, un ja to var ticami novērtēt.
(g)

Finanšu aktīvu un saistību patiesā vērtība

Patiesā vērtība tiek noteikta, pamatojoties uz attiecīgā instrumenta kotētām tirgus cenām vai izmantojot
salīdzinājumus ar pēc būtības līdzīgiem finanšu instrumentiem. Ja nav pieejamas kotētas tirgus cenas,
patiesās vērtības noteikšana neizbēgami saistās ar spriedumu izmantošanu, un šādi spriedumi jāizmanto,
veidojot uzkrājumus vērtības samazināšanai, sliktākiem ekonomiskiem apstākļiem (ieskaitot, attiecīgai
valstij specifiskus riskus), koncentrāciju atsevišķās nozarēs, instrumentu vai valūtu veidiem, tirgus likviditāti
un citiem faktoriem.
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(h)

Finanšu aktīvi

Sabiedrība klasificē savus ieguldījumus šādās kategorijās: līdz termiņa beigām turēti finanšu aktīvi,
pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi, finanšu aktīvi, kas peļņas vai zaudējumu aprēķinā atspoguļoti to
patiesajā vērtībā, un aizdevumi un debitoru parādi. Šī klasifikācija atkarīga no attiecīgo ieguldījumu iegādes
vai izveides mērķa.
Finanšu aktīvu pirkšanu parastajā veidā atzīst darījuma dienā, proti, dienā, kad Sabiedrība apņēmusies
iegādāties attiecīgo aktīvu. Finanšu aktīvu pārdošanu parastajā veidā atzīst norēķinu dienā, proti, dienā,
kad aktīvs tiek nodots otrai darījuma pusei. Parastais pirkšanas vai pārdošanas veids ir finanšu aktīva
pirkšana vai pārdošana saskaņā ar līgumu, kura nosacījumi paredz aktīva piegādi saskaņā ar noteiktu
grafiku, kurš parasti noteikts attiecīgā tirgus noteikumos vai konvencijā.
Finanšu aktīvi sākotnēji tiek uzskaitīti to iegādes vērtībā, kas atbilst saņemtās atlīdzības patiesajai vērtībai.
Iegādes vērtība ietver visas izmaksas, kas saistītas ar finanšu aktīva iegādi, ieskaitot brokeru un
konsultantu atlīdzību par sniegtajiem pakalpojumiem, neatgūstamos nodokļus un līdzīgus izdevumus,
izņemot izmaksas, kas saistītas ar finanšu aktīvu iegādi, kas pelņas vai zaudējumu aprēķinā atzīti to
patiesajā vērtībā.
Līdz termiņa beigām turētie aktīvi ietver finanšu aktīvus, attiecībā uz kuriem Sabiedrībai ir pozitīvs nolūks
un iespējas tos turēt līdz termiņa beigām. Prēmijas un diskonti tiek amortizēti visā instrumenta lietderīgās
izmantošanas laikā, izmantojot efektīvo procentu metodi. Prēmiju un diskontu amortizācija tiek atspoguļota
peļņas vai zaudējumu aprēķinā.
Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi pēc to sākotnējās atzīšanas tiek uzskaitīti patiesajā vērtībā.
Nerealizētie guvumi un zaudējumi tiek atzīti pašu kapitālā kā atsevišķs postenis līdz ieguldījuma atzīšanas
pārtraukšanai vērtības samazināšanās noteikšanai.
Pārtraucot atzīšanu vai atzīstot vērtības
samazināšanos, iepriekš pašu kapitālā atzītos uzkrātos guvumus vai zaudējumus atzīst peļņas vai
zaudējumu aprēķinā (pārskata un salīdzināmajā periodā Sabiedrībai šādu ieguldījumu nebija).
Finanšu aktīvi, kas peļņas vai zaudējumu aprēķinā atspoguļoti to patiesajā vērtībā, tiek iedalīti divās
grupās: tirdzniecībai paredzēti finanšu aktīvi un aktīvi, kas sākotnējās atzīšanas brīdī peļņas vai zaudējumu
aprēķinā tiek noteikti kā finanšu aktīvi patiesajā vērtībā. Šie finanšu aktīvi sākotnēji tiek uzskaitīti iegādes
vērtībā un vēlāk pārvērtēti to patiesajā vērtībā. Patiesā vērtība un realizētie guvumi un zaudējumi tiek
uzskaitīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Sabiedrība ir klasificējusi aktīvus kā finanšu aktīvus, kas peļņas
vai zaudējumu aprēķinā atspoguļoti to patiesajā vērtībā sākotnējās atzīšanas brīdī.
Aizdevumi un debitoru parādi ir finanšu aktīvi ar fiksētiem vai nosakāmiem maksājumiem, Aizdevumi un
debitoru parādi tiek novērtēti to amortizētajā vērtībā, izmantojot efektīvo procentu metodi.
Vērtības samazināšanās
Visu to finanšu aktīvu bilances vērtība, kas nav atspoguļoti to patiesajā vērtībā, tiek pārskatīta visos
gadījumos, ja kādi notikumi vai apstākļu maiņa liecina, ka to bilances vērtība varētu būt neatgūstama.
Vērtības samazināšanās atklāšana un atgūstamo summu noteikšana neizbēgami ir subjektīvs process, kas
saistīts ar dažādu aplēšu un faktoru izmantošanu, ieskaitot otras darījuma puses finansiālo stāvokli,
prognozētās naudas plūsmas, novērojamās tirgus cenas un paredzamās pārdošanas cenas.
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Ja radušies zaudējumi no tādu aizdevumu un debitoru parādu vai līdz termiņa beigām turētu ieguldījumu
vērtības samazināšanās, kas uzskaitīti amortizētajās izmaksās, zaudējumu summa tiek novērtēta kā
starpība starp aktīva uzskaites vērtību un aplēsto nākotnes naudas plūsmu tagadnes vērtību, kas
diskontēta, izmantojot finanšu aktīva sākotnējo efektīvo procentu likmi. Ja izmantota mainīga procentu
likme, zaudējumu no vērtības samazināšanās noteikšanai piemērotā diskontētā likme ir attiecīgajā brīdī
spēkā esošā efektīvā procentu likme. Zaudējumi no vērtības samazināšanās tiek uzskaitīti peļņas vai
zaudējumu aprēķinā. Debitoru parādi tiek novērtēti, novērtējot katru debitoru, pamatojoties uz pieejamo
informāciju par klienta maksātspēju. Ar parasto darbību saistīto finanšu aktīvu norakstījumi tiek atspoguļoti
kā izmaksas peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kamēr ar ieguldīšanas darbību saistīto finanšu aktīvu
norakstījumi tiek atspoguļoti kā ieguldījumu izmaksas peļņas vai zaudējumu aprēķinā.
Ja turpmākā periodā samazinās zaudējumu no vērtības samazināšanās summa un ja samazinājumu var
objektīvi attiecināt uz notikumu, kas notiek pēc tam, kad vērtības samazināšanās ir tikusi atzīta, tad
iepriekš atzīto zaudējumu no vērtības samazināšanās reversē. Jebkāda turpmākā periodā veikta vērtības
samazināšanas reversēšana tiek atzīta peļņas vai zaudējumu aprēķinā tikai tik lielā apmērā, kādā aktīva
bilances vērtība nepārsniedz tā amortizēto vērtību reversēšanas dienā. Tikai parāda vērtspapīru zaudējumu
no vērtības samazināšanās reversēšana tiek atspoguļota peļņas un zaudējumu aprēķinā tik lielā apmērā,
kādā sākotnējie zaudējumi no vērtības samazināšanās tika pārnesti no pašu kapitāla uz peļņas vai
zaudējumu aprēķinu. Reversēšanai jābūt objektīvi pamatotai ar pierādījumiem par instrumentu patiesās
vērtības palielināšanos pēc tam, kad atzīti zaudējumi no vērtības samazināšanās.
(i)

Debitori no apdrošināšanas operācijām

Debitori no apdrošināšanas operācijām ietver prasības pret apdrošinājuma ņēmējiem, pārapdrošinātājiem,
starpniekiem, brokeriem un citām personām, kas bilancē tiek atspoguļotas amortizētajā vērtībā, atskaitot
uzkrājumus nedrošiem parādiem. Uzkrājumu summa tiek noteikta kā starpība starp bilances vērtību un
atgūstamo summu. Uzkrājumi nedrošiem parādiem tiek veidoti, kad vadība uzskata, ka attiecīgo debitoru
parādu atgūšana ir apšaubāma. Sliktie parādi tiek norakstīti, kad debitoru parādu atgūšana ir maz ticama.
Kad debitoru parādu no apdrošināšanas operācijām maksājumi netiek veikti savlaicīgi, polises tiek anulētas
un attiecīgās summas tiek atskaitītas no parakstītajām prēmijām.
(j)

Nauda un naudas ekvivalenti

Naudu un naudas ekvivalentus veido nauda bankā un kasē un īstermiņa noguldījumi, kuru sākotnējais
dzēšanas termiņš nepārsniedz trīs mēnešus un kas brīvi no jebkādiem apgrūtinājumiem.
(k)

Produktu klasifikācija

Apdrošināšanas līgumi ir līgumi, kuros līguma slēgšanas brīdī ietverts nozīmīgs apdrošināšanas risks, vai
līgumi, kuru noslēgšanas brīdī bijis spēkā scenārijs, kura ekonomiskā būtība liecina, ka apdrošināšanas
riska līmenis varētu būt nozīmīgs. Apdrošināšanas riska nozīmīgums atkarīgs gan no apdrošināšanas
gadījuma varbūtības, gan tā iespējamo seku apjoma.
Pēc tam, kad līgums klasificēts kā apdrošināšanas līgums, tas paliek apdrošināšanas līgums visu tā atlikušo
darbības laiku pat tādā gadījumā, ja apdrošināšanas risks šajā laikā būtiski samazinās.
(l)

Apdrošināšanas saistības

Vispārējās apdrošināšanas saistības
Vispārējās apdrošināšanas saistības tiek aplēstas, pamatojoties uz visu bilances datumā piekritušo, bet vēl
nenokārtoto apdrošināšanas atlīdzību aplēstajām galīgajām izmaksām, neatkarīgi no tā, vai ir vai nav
saņemts apdrošināšanas atlīdzības pieteikums, ieskaitot attiecīgos pieteikto apdrošināšanas atlīdzību
noregulēšanas izdevumus un paredzēto regresa prasību vai un citu atgūstamo summu samazinājumu. Ar
zināma veida apdrošināšanas atlīdzībām saistīti paziņojumi un to nokārtošana var ievērojami aizkavēties,
īpaši saistībā ar civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu un vides un piesārņojuma riskiem, līdz ar to bilances
datumā var nebūt zināmas šo apdrošināšanas atlīdzību galīgās izmaksas.
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Lai aplēstu vispārējās apdrošināšanas saistības, Sabiedrības vadībai jāizmanto zināmi pieņēmumi. Šie
pieņēmumi izklāstīti pielikuma 13. piezīmē.
Rezerves nenopelnītajām prēmijām
Parakstīto prēmiju daļa, kas attiecināma uz nākamajiem periodiem, tiek uzskaitīta kā nenopelnītās
prēmijas. Izmaiņas rezervēs nenopelnītajām prēmijām tiek atspoguļota peļņas vai zaudējumu aprēķinā
tādā kārtībā, kādā riska periodā tiek atzīti ieņēmumi, lai nodrošinātos pret nākotnē iespējamiem
zaudējumiem un darbības izdevumiem, kas varētu rasties apdrošināšanas līguma darbības laikā. Rezerves
nenopelnītajām prēmijām tiek aprēķinātas atsevišķi katram līgumam, ņemot vērā līguma atlikušā laika
proporciju kopējā līguma darbības laikā.
Rezervju pietiekamības pārbaude
Katrā bilances datumā tiek veikta rezervju pietiekamības pārbaude, lai nodrošinātu nenopelnīto prēmiju
pietiekamību, no kurām atskaitīti atliktie klientu piesaistīšanas izdevumi. Veicot šo pārbaudi, tiek
izmantotas vislabākās pieejamās aplēses attiecībā uz nākotnes līgumu naudas plūsmām, pieteikto
apdrošināšanas atlīdzību noregulēšanas izdevumiem un polišu administrācijas izmaksām, kā arī
ieņēmumiem no ieguldījumiem aktīvos šādu saistību segšanai. Konstatētā nepietiekamība nekavējoties tiek
atspoguļota peļņas vai zaudējumu aprēķinā, izveidojot neparedzēto risku tehniskās rezerves.
(m) Uzkrājumi pārējām finanšu saistībām
Uzkrājumi tiek atzīti, ja Sabiedrībai pastāv juridiskas vai pamatotas saistības kāda pagātnes notikuma dēļ,
un pastāv varbūtība, ka šo saistību izpildei būs nepieciešama ekonomiskos labumus ietverošu resursu
aizplūšana un saistību apmēru iespējams pietiekami ticami novērtēt. Ja ietekme ir būtiska, uzkrājumi tiek
noteikti, diskontējot paredzamās nākotnes naudas plūsmas, izmantojot pirmsnodokļu diskonta likmi, kas
atspoguļo tagadnes tirgus prognozes attiecībā uz vērtības izmaiņām un, ja nepieciešams, uz saistībām
attiecināmajiem riskiem.
(n)

Ieņēmumu atzīšana

Ieņēmumi no prēmijām
Parakstītās nedzīvības apdrošināšanas prēmijas tiek atzītas polises izsniegšanas brīdī, ieņēmumi no tām
nopelnīti proporcionāli visā attiecīgajā apdrošināšanas periodā. Iekasētās prēmijas ir saskaņā ar
apdrošināšanas līgumiem saņemtās prēmijas vai gadījumos, kad prēmiju summa tiek maksāta pa daļām,
tās iemaksas, kuru maksāšanas termiņš ir attiecīgajā pārskata periodā. Ja pirmā maksājuma termiņš ir
vēlāk nekā līguma spēkā stāšanās datumā, apdrošināšanas prēmijas tiek atzītas līguma spēkā stāšanās
datumā. Apdrošināšanas prēmijas un kārtējie prēmiju maksājumi, kas saņemti to līgumu ietvaros, kuri
stājušies spēkā pēc bilances datuma, tiek atzīti kā avansa maksājumi.
Pārapdrošināšanas komisijas nauda
Saskaņā ar pārapdrošināšanas līgumu pārapdrošinātāja samaksātā komisijas nauda tiek atzīta peļņas vai
zaudējumu aprēķinā kā pārapdrošināšanas komisijas nauda.
Ieņēmumi no ieguldījumiem
Procentu ieņēmumi tiek atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā to rašanās brīdī, ņemot vērā aktīva faktisko
ienesīgumu vai piemērojamo mainīgo procentu likmi. Procentu ieņēmumi ietver jebkāda diskonta vai
prēmijas amortizāciju.
Peļņas vai zaudējumu aprēķinā atspoguļotie realizētie guvumi un zaudējumi
Realizētie guvumi un zaudējumi no pamatlīdzekļu un pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārdošanas tiek
aprēķināti kā starpība starp neto pārdošanas ieņēmumiem un sākotnējo vai amortizēto vērtību. Realizētie
guvumi un zaudējumi tiek atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā pārdošanas brīdī.
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(o)

Apdrošināšanas atlīdzības

Piekritušās apdrošināšanas atlīdzības ietver visas pārskata gadā izmaksātās atlīdzības, neatkarīgi no tā, vai
ir vai nav saņemts apdrošināšanas atlīdzības pieteikums, ieskaitot attiecīgos pieteikto apdrošināšanas
atlīdzību noregulēšanas izdevumus un paredzēto derīgo atlieku realizācijas vērtības un citu atgūstamo
summu samazinājumu, kā arī jebkādas iepriekšējā gadā neizmaksāto atlīdzību korekcijas.
Atlīdzību noregulēšanas izdevumi ietver iekšējās un ārējās izmaksas, kas radušās apdrošināšanas atlīdzību
apspriešanas un izmaksāšanas procesā. Iekšējās izmaksas ietver Atlīdzību departamenta darbinieku
atlīdzību par darbu un sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.
(p) No apdrošināšanas līgumiem izrietošās apdrošināšanas saistības
Saistībā ar apdrošināšanas līgumiem jāveic aplēses gan attiecībā uz paredzamajām pieteikto
apdrošināšanas atlīdzību galīgajām izmaksām bilances datumā, gan attiecībā uz tām paredzamajām
apdrošināšanas atlīdzību izmaksām, kas veicamas par apdrošināšanas gadījumiem, kuri ir notikuši, bet par
kuriem bilances datumā vēl nav saņemts apdrošināšanas atlīdzības pieteikums (IBNR). Līdz brīdim, kad
galīgās atlīdzību izmaksas var tikt precīzi noteiktas, var paiet visai ilgs laiks, tādēļ atlīdzības par
apdrošināšanas gadījumiem, kuri ir notikuši, bet par kuriem vēl nav saņemts apdrošināšanas atlīdzības
pieteikums, bilancē veido apdrošināšanas saistības. Aplēšot pieteikto apdrošināšanas atlīdzību un
piekritušo, bet vēl nepieteikto atlīdzību izmaksas, vadība, lai prognozētu nākotnes apdrošināšanas atlīdzību
nokārtošanas tendences, galvenokārt pamatojas uz iepriekšējām atlīdzības pieprasījumu nokārtošanas
tendencēm. Katrā bilances datumā tiek no jauna izvērtēta iepriekšējā gada tehnisko rezervju pietiekamība
un, ja nepieciešams, veiktas tajās nepieciešamās izmaiņas. Neizmaksāto atlīdzību tehniskās rezerves netiek
diskontētas, ņemot vērā naudas vērtību laikā. Neizmaksāto atlīdzību tehniskās rezerves ietver gan pašas
apdrošināšanas atlīdzības, gan atlīdzību noregulēšanas izdevumus.
(r)

Īstermiņa un ilgtermiņa aktīvi un saistības

Tās katra aktīvu vai saistību posteņu summas, ko paredzēts atgūt vai samaksāt divpadsmit mēnešu laikā,
bilances datumā tiek klasificētas kā īstermiņa aktīvi vai saistības, bet šo posteņu atlikumi – kā ilgtermiņa
aktīvi vai saistības.
(s)

Notikumi pēc bilances datuma

Finanšu pārskatā tiek atspoguļoti visi tie būtiskie apstākļi, kas ietekmē aktīvu un saistību novērtējumu un
kļuvuši zināmi laika periodā starp bilances datumu un finanšu pārskata datumu, bet attiecas uz darījumiem,
kas veikti pārskata gadā vai iepriekš.
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2. Starptautisko finanšu pārskatu standartu piemērošana pirmo reizi
(a)

Atbilstības apliecinājums

„If Latvia” AAS, sagatavojot 2006. gada finanšu pārskatu, ir piemērojusi Eiropas Savienības apstiprinātos
Starptautiskos finanšu pārskatu standartus un koriģējusi 2005. gada salīdzinošos rādītājus saskaņā ar
visiem 2006. gada 31. decembrī spēkā esošajiem standartiem. Tādējādi pārejas datums uz SFPS ir 2005.
gada 1. janvāris.
Šis ir Sabiedrības pirmais finanšu pārskats, kas sagatavots saskaņā ar SFPS. Nākamajā tabulā atspoguļota
2004. gada kapitāla un rezervju un neto peļņas saskaņošana, kas aprēķināta saskaņā ar Latvijas
vispārpieņemtajiem grāmatvedības principiem (LVGP) un SFPS.

Kapitāls un rezerves saskaņā ar LVGP
Kapitāls un rezerves saskaņā ar SFPS
Starpība

31.12.2004
LVL
3 101 479
3 101 479
-

31.12.2005
LVL
4 281 454
4 375 264
93 810

Saskaņā ar Sabiedrības vadības aplēsēm iespējamā 2005. gada 1. decembra kapitāla un rezervju sākuma
atlikuma korekcija, kas būtu veicama saistība ar SFPS piemērošanu, ir nebūtiska, un līdz ar to šajā finanšu
pārskatā šāda korekcija nav atzīta.
Atbilstoši LVGP un SFPS sagatavoto peļņas vai zaudējumu aprēķinu saskaņošana var tikt atspoguļota šādi:

Uz akcionāriem attiecinātā pārskata gada peļņa saskaņā ar LVGP
Uz akcionāriem attiecinātā pārskata gada peļņa saskaņā ar SFPS
Starpība
(b)

31.12.2005
LVL
829 975
923 785
93 810

Piemērojot SFPS, veiktas šādas SFPS Nr. 1 paredzētās darbības

Finanšu aktīvu un finanšu saistību noteikšana
Koncerns nolēmis, ka SGS Nr. 39 "Finanšu instrumenti: atzīšana un novērtēšana" prasības attiecībā uz
finanšu aktīvu un finanšu saistību sākotnējo atzīšanu to patiesajā vērtībā peļņas vai zaudējumu aprēķinā
tiks piemērotas, sākot ar pārejas datumu uz SFPS. Arī pirms SPFP piemērošanas šie finanšu aktīvi tika
uzskaitīti to patiesajā vērtībā saskaņā LVGP.
Aplēses
Sabiedrības tehnisko rezervju aplēses, kas iepriekš tika veiktas saskaņā ar LVGP, neietvēra derīgo atlieku
realizācijas vērtības un no pārējām apdrošināšanas sabiedrībām pēc pārskata gada beigām saņemamo
regresa prasību samazinājumu. Pārejas datumā uz SFPS derīgo atlieku realizācijas vērtība un regresa
prasības pret citām apdrošināšanas sabiedrībām tika atzītas pēc uzkrājumu principa. 2005. gadā veikta
neto peļņas un kapitāla un rezervju pārvērtēšana par šādām summām:

Derīgo atlieku realizācijas vērtība
Regresa prasības pret citām apdrošināšanas sabiedrībām
Starpība

31.12.2005
LVL
6 576
87 234
93 810
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3. Riska pārvaldība
„If Latvia” AAS riska pārvaldības galvenais uzdevums ir noteikt, pārvaldīt un novērtēt ar Sabiedrības
darbību saistos riskus, nodrošināt stabilu ieņēmumu struktūru, nodrošināt Uzņēmuma uzticamību,
stabilitāti un ienesīgumu, kā arī aizsargāt to no notikumiem, ieskaitot iespēju neizmantošanu, kas
apdraud Sabiedrības izvirzīto mērķu ilgtspējīgus sasniegumus. „If Latvia” AAS apzinās, cik liela nozīme ir
efektīvai riska pārvaldībai.
„If Latvia” AAS izvērtē to risku spektru, kam pakļauta tās uzņēmējdarbība, kā arī šo risku izmaiņas laika
gaitā un iespējamo riskus mazinošo pasākumu ietekmi. Sabiedrības parastā darbība pakļauta
apdrošināšanas riskam, finanšu riskam un tirgus riskam.
(a)

Tiesiskais regulējums

Regulatori ir ieinteresēti apdrošinājuma ņēmēju tiesību aizsardzībā un stingri uzrauga, lai Sabiedrība savā
darbībā ievērotu apdrošināto personu intereses. Tajā pašā laikā regulatori ir ieinteresēti nodrošināt arī
to, lai Sabiedrība saglabātu pienācīgu maksātspējas līmeni, lai segtu neparedzētas saistības, kas varētu
rasties ekonomisku krīžu vai dabas katastrofu rezultātā, kā arī lai Sabiedrības riski nepārsniegtu
pieņemamo līmeni.
Sabiedrība pakļauta arī tās jurisdikcijas vietējo tiesību aktu prasībām, kurā tā veic savu darbību. Šādi
tiesību akti ne tikai paredz apdrošināšanas darbības apstiprināšanu un uzraudzību, bet arī nosaka
zināmus ierobežojumus, piemēram, kapitāla pietiekamību, lai mazinātu apdrošināšanas sabiedrību
saistību neizpildes un maksātnespējas risku, tādējādi nodrošinot, ka tās spēs segt neparedzētas saistības
to rašanās brīdī.
„If Latvia” AAS valde ir ieviesusi procedūras un pamatnostādnes Sabiedrības darbību ietekmējošo risku
pārvaldībai. Apstiprināti šādi iekšējie noteikumi un procedūras: neparastu un aizdomīgu finanšu darījumu
identificēšanas politika, darbības nepārtrauktības plāns, ētikas pamatnostādnes, godīgums
apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanā, labvēlīga attieksme pret apdrošinājuma ņēmējiem un noteikumi,
kas regulē iespējamo interešu konfliktu, apdrošinātāju darbiniekiem saņemot un izmantojot
apdrošināšanas darījumam nepieciešamo informāciju, kā arī klientu sūdzību izskatīšanas noteikumi,
Baltijas biznesa sfēras pārvaldības politika, lēmumu pieņemšanas procedūras pamatnostādnes un „If
Latvia” AAS pilnvarošanas politika, informācijas drošības politika un uzņēmējdarbības dokumentācijas
politika.
(b)

Apdrošināšanas risks

Apdrošināšanas līguma risks ir risks, ka iestāsies apdrošināšanas gadījums, ieskaitot neskaidrības, kas
saistītas ar jebkādu izrietošo apdrošināšanas atlīdzību apjomu un laiku. Saistībā ar šiem apdrošināšanas
līgumiem Sabiedrība ir pakļauta galvenokārt riskam, ka faktiskie zaudējumi pārsniegs aplēstās
apdrošināšanas saistības. Tas ir atkarīgs no atlīdzību pieprasīšanas biežuma, atlīdzību apjoma, kā arī
sākotnēji aplēsto atlīdzību apjoma salīdzinājumā ar faktiskām atlīdzībām.
Riska sadale var tikt uzlabota, diversificējot zaudējumu risku lielā apdrošināšanas līgumu portfelī, jo ir
mazāka iespēja, ka izmaiņas kādā vienā portfeļa daļā vai kādi neparedzēti notikumi varētu kopumā
ietekmēt šādu diversificētu portfeli. Arī risku manīgumu iespējams pārvaldīt, rūpīgi izvēloties un ieviešot
apdrošināšanas stratēģiju un pamatnostādnes, kā arī izmantojot pārapdrošināšanu.
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Sabiedrības apdrošināšanas stratēģija ir izstrādāta tā, lai nodrošinātu, ka riski tiek pietiekami diversificēti
gan risku veidu, gan apdrošināšanas summu ziņā. Tas lielā mērā sasniedzams, sadalot riskus pa nozarēm
un klientu segmentiem, palielinot privātpersonu apdrošināšanas īpatsvaru kopējā portfelī, regulāri
izvērtējot faktiski izmaksāto atlīdzību pieredzi un produktu cenas, kā arī piemērojot detalizētas atlīdzību
noregulēšanas procedūras. Sabiedrībā noteiktas maksimālās apdrošināšanas summas, lai ieviestu un
kontrolētu attiecīgo risku izvēli. Sabiedrība īsteno apdrošināšanas atlīdzību aktīvas pārvaldības un
uzraudzības politiku, lai mazinātu risku saistībā ar neparedzētiem nākotnes notikumiem, kas varētu
negatīvi ietekmēt Sabiedrību.
Apdrošināšanas atlīdzības tiek noregulētas saskaņā ar apdrošināšanas atlīdzību noregulēšanas vadlīnijām.
Atlīdzību maksimālās summas tiek noteiktas, atlīdzību pieteikumu izskatītājiem veicot to regulāru
novērtēšanu.
Periodiski tiek novērtēta apdrošināšanas risku īstenošanās, ja nepieciešams, ieviešot papildinājumus
attiecīgajās procedūrās un noteikumos.
(c)

Finanšu risks

(1)

Kredītrisks

Kredītrisks saistās ar Sabiedrības ienākumu svārstībām, ko izraisa līgumslēdzēju nespēja pildīt savas
saistības vai izmaiņas līgumslēdzēju kredītspējā. Sabiedrības kredītrisks saistīts ar debitoriem no
apdrošināšanas operācijām, pārapdrošināšanu, finanšu ieguldījumu pārvaldīšanu un likviditātes risku.
Debitori no apdrošināšanas operācijām
Kredītrisks saistībā ar klientu atlikumiem, kas radušies nesamaksāto prēmiju rezultātā, pastāv tikai polisē
noteiktajā labvēlības periodā, kura laikā polise vai nu tiek apmaksāta vai izbeigta. Apdrošināšanas seguma
noteikumi un nosacījumi izklāstīti vispārējos apdrošināšanas nosacījumos. Šo noteikumu ievērošana tiek
sistemātiski pārbaudīta.
Pārapdrošināšana
Pārapdrošināšanas līgumi galvenokārt tiek slēgti ar radniecīgajiem uzņēmumiem. Pirms jebkura
pārapdrošināšanas līguma slēgšanas ar kādu neatkarīgu pārapdrošinātāju tiek veikta attiecīgā
pārapdrošinātāja maksātspējas un uzticamības analīze. Katra gada beigās vadība veic pārapdrošinātāju
kredītspējas novērtējumu un nosaka atbilstošo uzkrājumu apmēru debitoriem no apdrošināšanas
operācijām.
Finanšu ieguldījumi
Finanšu ieguldījumu pārvaldību regulē Investīciju komitejas izstrādātā investīciju politika, ko apstiprinājusi
„If Latvia” AAS padome. Šie noteikumi nosaka kredītriska, procentu likmju un valūtas riska ierobežojumus
attiecībā uz ieguldījumiem un to reģionālo sadali. Investīciju politika tiek pārskatīta un, ja nepieciešams,
koriģēta reizi pusgadā.
(2)

Likviditātes risks

Likviditātes risks ir Sabiedrības nespēja pildīt savas saistības dēļ tirgus situācijas vai nepareiziem lēmumiem
attiecībā uz bilances struktūras veidošanu. Likviditātes pārvaldība ietver savstarpēji koordinētus lēmumus
par aktīvu un saistību, kā arī finanšu instrumentu termiņstruktūru. Galvenais likviditātes pārvaldības mērķis
ir nodrošināt Sabiedrības spēju savlaicīgi pildīt savas saistības, ievērot Apdrošināšanas sabiedrību un to
uzraudzības likuma prasības un savlaicīgi un atbilstoši reaģēt uz izmaiņām uzņēmējdarbības vidē. Lai
saglabātu pietiekamu likviditātes līmeni, „If Latvia” AAS iegulda daļu savu aktīvu likvīdos finanšu
instrumentos, piemēram, banku depozītos un vērtspapīros. Likvīdo aktīvu apmēru un sadalījumu nosaka
Investīciju komiteja.
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Sabiedrība, kas galvenokārt nodarbojas ar apdrošināšanu, parasti nevar iepriekš absolūti precīzi paredzēt
nepieciešamo finansējumu, jo, lai noteiktu varbūtējo nepieciešamā finansējuma apjomu un laiku, kad šis
finansējums būs nepieciešams attiecīgo saistību nokārtošanai, apdrošināšanas līgumiem tiek piemērota
varbūtības teorija. Tādējādi apdrošināšanas tehnisko rezervju apjoms un termiņi tiek noteikti, pamatojoties
uz vadības aplēsēm, izmantojot statistikas metodes un pagātnes pieredzi.
(d)

Tirgus risks

Tirgus risks saistās ar finanšu instrumentu patiesās vērtības izmaiņām, kas izriet no svārstībām ārvalstu
valūtas kursos (valūtas risks), tirgus procentu likmēs (procentu likmju risks) un tirgus cenās (cenu risks),
neatkarīgi no tā, vai šādas cenu izmaiņas noteikuši tieši ar attiecīgo instrumentu vai tā emitentu saistīti
faktori, vai faktori, kas ietekmē visus attiecīgajā tirgū tirgotos instrumentus.
Sabiedrība strukturē tirgus riska līmeņus un apstiprina tos Investīciju komitejā, kas nosaka, kas ir
Sabiedrības tirgus riska pamatā: finanšu aktīvu un saistību patiesās vērtības noteikšanas bāze, aktīvu
sadalījuma un portfeļa ierobežojumu struktūra, diversifikācijas kritēriji pa instrumentu veidiem un
ģeogrāfiskajiem reģioniem; nosaka neto riska limitus katram līgumslēdzējam un ģeogrāfiskajam
segmentam; uzrauga atbilstību tirgus riska politikai un pārskata tirgus riska politikas piemērotību
mainīgajiem apstākļiem.
Valūtas risks
Sabiedrība lielāko daļu savu darījumu veic latos un eiro (kas piesaistīti latam), tādējādi tā pakļauta valūtas
riskam galvenokārt saistībā ar darījumiem ASV dolāros un Lielbritānijas sterliņu mārciņās, kas veido
nebūtisku Sabiedrības darījumu daļu. Lai mazinātu valūtas risku, Sabiedrības finanšu aktīvi tiek denominēti
tajās pašās valūtās kā tās tehniskās rezerves. Investīciju politikā noteikti atvērto valūtas pozīciju
ierobežojumi, ko Investīciju komiteja pārskata reizi pusgadā. Valūtu pozīcijas tiek uzturētas zemākajā
klientu apkalpošanai nepieciešamajā līmenī.
Procentu likmju risks
Procentu likmju risks ir risks, ka finanšu instrumentu vērtība un nākotnes naudas plūsmas varētu mainīties
procentu likmju svārstību ietekmē. Vispārējo procentu likmju riska līmeni apstiprina Investīciju komiteja.
Sabiedrības procentu likmju riska politika nosaka, ka procentu likmju risks jāpārvalda, uzturot atbilstošu
līdzsvaru starp finanšu instrumentiem ar fiksētu un mainīgu procentu likmi. Šī politika arī nosaka, ka
Sabiedrībai jāpārvalda un jāsaskaņo finanšu aktīvu, par kuriem tiek rēķināti procenti, un tehnisko rezervju
termiņi.
Cenu risks
Sabiedrība pakļauta cenu riskam saistībā ar finanšu aktīviem, kuru vērtība var svārstīties, mainoties tirgus
cenām, proti, galvenokārt saistībā ar ieguldījumu vērtspapīriem. Šādi ieguldījumu vērtspapīri ir pakļauti
cenu riskam sakarā ar izmaiņām instrumentu tirgus vērtībās, ko nosaka tieši ar attiecīgajiem instrumentiem
vai to emitentiem saistīti faktori, vai faktori, kas ietekmē visus attiecīgajā tirgū tirgotos instrumentus.
Sabiedrības cenu riska politika nosaka, ka šādi riski jāpārvalda, nosakot un uzraugot ieguldījumu mērķus
un ierobežojumus, diversifikācijas plānus un katrā atsevišķā valstī veikto ieguldījumu limitus.
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4. Pamatlīdzekļi
Piezīmes

Sākotnējā vērtība
2005. gada 1. janvārī
Iegāde
Likvidācija
2005. gada 31. decembrī
Iegāde
Likvidācija
2006. gada 31. decembrī

Iekārtas
LVL

Kopā
LVL

502 448
168 570
(59 022)
611 996
125 521
(32 267)
705 250

502 448
168 570
(59 022)
611 996
125 521
(32 267)
705 250

249 105
108 311
(50 730)
306 686
116 527
(30 413)
392 800

249 105
108 311
(50 730)
306 686
116 527
(30 413)
392 800

Bilances vērtība
2005. gada 31. decembrī

305 310

305 310

2006. gada 31. decembrī

312 450

312 450

Uzkrātais nolietojums
2005. gada 1. janvārī
Nolietojums
Likvidēto aktīvu nolietojums
2005. gada 31. decembrī
Nolietojums
Likvidēto aktīvu nolietojums
2006. gada 31. decembrī

23
23

Pilnībā nolietojuma izmaksās norakstīto pamatlīdzekļu vērtība 2006. gada 31. decembrī bija
LVL 154 146 (2005. gada 31. decembrī: LVL 77 068).
Kopējās nolietojuma izmaksas iekļautas pārējās darbības un administratīvajās izmaksās.
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5. Nemateriālie aktīvi
Piezīmes

Sākotnējā vērtība
2005. gada 1. janvārī
Kapitalizētās izmaksas
Likvidācija
2005. gada 31. decembrī
Kapitalizētās izmaksas
2006. gada 31. decembrī

Licences,
programmatūra
LVL

Kopā
LVL

574 288
374 737
(734)
948 291
391 699
1 339 990

574 288
374 737
(734)
948 291
391 699
1 339 990

141 217
158 348
(708)
298 857
269 143
568 000

141 217
158 348
(708)
298 857
269 143
568 000

Bilances vērtība
2005. gada 31. decembrī

649 434

649 434

2006. gada 31. decembrī

771 990

771 990

Uzkrātā amortizācija
2005. gada 1. janvārī
Amortizācija
Likvidēto aktīvu amortizācija
2005. gada 31. decembrī
Amortizācija
2006. gada 31. decembrī

23
23

Pilnībā amortizācijas izmaksās norakstīto nemateriālo aktīvu vērtība 2006. gada 31. decembrī bija
LVL 22 171 (2005. gada 31. decembrī: LVL 20 598)
Kopējās amortizācijas izmaksas iekļautas pārējās darbības un administratīvajās izmaksās.
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6. Atliktie klientu piesaistīšanas izdevumi
31.12.2006
LVL

31.12.2005
LVL

327 885
1 123 145
(959 873)
163 272

299 696
773 377
(745 188)
28 189

491 157

327 885

2006
LVL

2005
LVL

Atlikums 1. janvārī
Pārskata gadā atliktie izdevumi
Aprēķinātā amortizācija
Neto izmaiņas pārskata gadā
Atlikums 31. decembrī
Sadalījums pa apdrošināšanas veidiem var tikt atspoguļots šādi:

Sauszemes transporta (izņemot dzelzceļa) apdrošināšana
Veselības apdrošināšana
Īpašuma apdrošināšana pret uguns un dabas stihiju
postījumiem
Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
Īpašuma apdrošināšana pret citiem zaudējumiem
Kravu apdrošināšana
Sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās
atbildības obligātā apdrošināšana
Nelaimes gadījumu apdrošināšana
Sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās
atbildības apdrošināšana
Kuģu īpašnieku civiltiesiskā atbildības apdrošināšana
Dažādu finansiālo zaudējumu apdrošināšana
Palīdzības apdrošināšana
Kuģu apdrošināšana
Kopā

70 354
28 635
27
15
15
6

15 912
16 378

938
831
044
823

9 911
229
8 109
4 370

3 413
1 957

(31 978)
1 117

220
(776)
(6 167)
163 272

(370)
(52)
(4)
1 826
2 741
28 189

7. Pārapdrošināšanas prasības
31.12.2006
LVL

31.12.2005
LVL

728 509

1 619 581

50 841
779 350

108 819
1 728 400

Apdrošināšanas ņēmēju pieteikto atlīdzību
pārapdrošinātāju daļa
Pārapdrošinātāju daļa nenopelnītajās prēmijās
Kopā tehnisko rezervju pārapdrošinātāju daļa
Bilances vērtība atbilst attiecīgo aktīvu patiesajai vērtībai gada beigās.

Aptuveni 77% no apdrošināšanas ņēmēju pieteikto atlīdzību pārapdrošinātāju daļas veido prasības
pret koncerna sabiedrībām. Sabiedrībai nav nekādu ķīlu saistībā ar tehnisko rezervju
pārapdrošinātāju daļu.
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(a) Apdrošināšanas ņēmēju pieteikto atlīdzību pārapdrošinātāju daļa
Izmaiņas apdrošināšanas ņēmēju pieteikto atlīdzību pārapdrošinātāju daļā pārskata gadā var
atspoguļot šādi:
31.12.2006

31.12.2005

LVL

LVL

Atlikums 1. janvārī
Pārskata gadā piekritušas atlīdzības
Izmaiņas atlīdzībās, kas piekritušas iepriekšējos pārskata gados
Pārskata gadā izmaksātas atlīdzības

1 619 581
2 757 874
484 527
(4 133 473)

699 223
1 852 836
182 764
(1 115 242)

Neto izmaiņas pārskata gadā

(891 072)

920 358

728 509

1 619 581

Atlikums 31. decembrī
Sadalījums pa apdrošināšanas veidiem var tikt atspoguļots šādi:

2006
LVL
Īpašuma apdrošināšana pret uguns un dabas stihiju
postījumiem
Kuģu apdrošināšana
Īpašuma apdrošināšana pret citiem zaudējumiem
Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
Sauszemes transporta (izņemot dzelzceļa)
apdrošināšana
Dažādu finansiālo zaudējumu apdrošināšana
Sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās
atbildības obligātā apdrošināšana
Kravu apdrošināšana
Kopā

(408
(272
(219
(80

2005
LVL

335)
275)
873)
331)

205
423
167
171

14 969
15 191

199
361
890
311

2 866
1 000

22 500
37 082
(891 072)

(5 505)
(45 764)
920 358

(b) Pārapdrošinātāju daļa nenopelnītajās prēmijās
Izmaiņas nenopelnīto prēmiju pārapdrošinātāju daļā pārskata gadā var atspoguļot šādi:

Piezīmes
Atlikums 1. janvārī
Pārskata gadā parakstītās
prēmijas
Pārskata gadā nopelnītās prēmijas
Neto izmaiņas pārskata gadā
Atlikums 31. decembrī

31.12.2006
LVL

31.12.2005
LVL

17

108 819
1 844 602

209 139
1 724 550

17

(1 902 580)

(1 824 870)

(57 978)

(100 320)

50 841

108 819
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Sadalījums pa apdrošināšanas veidiem var tikt atspoguļots šādi:
2006
LVL
Īpašuma apdrošināšana pret uguns un dabas stihiju
postījumiem
Dažādu finansiālo zaudējumu apdrošināšana
Īpašuma apdrošināšana pret citiem zaudējumiem
Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
Kuģu īpašnieku civiltiesiskā atbildības apdrošināšana
Kravu apdrošināšana
Kopā

(23
(16
(12
(4

677)
894)
749)
658)
(57 978)

2005
LVL

(8 700)
(4 056)
(7 118)
(41 323)
(26 444)
(12 679)
(100 320)

8. Nākamo periodu izmaksas

Priekšapmaksa par telpu nomu
Pārējās nākamo periodu izmaksas
Kopā avansa maksājumi

31.12.2006
LVL

31.12.2005
LVL

17 056
28 909
45 965

15 398
26 615
42 013

9. Finanšu aktīvi
(a) Līdz termiņa beigām turēti aktīvi
Līdz termiņa beigām turētie aktīvi ieguldīti termiņnoguldījumos. Bilances vērtība pietiekami atbilst
attiecīgo aktīvu patiesajai vērtībai gada beigās.
(b) Atspoguļoti patiesajā vērtībā peļņas vai zaudējumu aprēķinā
Nākamā tabula atspoguļo Sabiedrības ieguldījumus finanšu aktīvos, kas pelņas vai zaudējumu
aprēķinā atspoguļoti to patiesajā vērtībā, sadalījumā pa biržās kotētiem un nekotētiem
vērtspapīriem:
31.12.2006
LVL

31.12.2005
LVL

Akcijas
Kotētas
Kopā aktīvi

2 107 764
2 107 764

52 183
52 183

Parāda vērtspapīri
Kotēti
Nekotēti
Kopā parāda vērtspapīri

4 010 605
4 010 605

5 809 529
151 714
5 961 243

6 118 369

6 013 426

Kopā patiesajā vērtībā atspoguļotie finanšu
aktīvi
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Nākamā tabula atspoguļo Sabiedrības ieguldījumus finanšu aktīvos, kas pelņas vai zaudējumu
aprēķinā atspoguļoti to patiesajā vērtībā, sadalījumā pa ieguldījumu veidiem:
31.12.2006
LVL

31.12.2005
LVL

Akcijas
Ieguldījumu fondi
Kopā akcijas

2 107 764
2 107 764

52 183
52 183

Parāda vērtspapīri
Valdības obligācijas
Finanšu institūciju obligācijas
Uzņēmumu obligācijas
Kopā parāda vērtspapīri

1 664 148
1 238 482
1 107 975
4 010 605

3 072 519
753 683
2 135 041
5 961 243

6 118 369

6 013 426

Kopā patiesajā vērtībā atspoguļotie finanšu
aktīvi
(c) Aizdevumi un debitoru parādi

Aizdevumi un debitoru parādi ietver aizdevumus darbiniekiem. Bilances vērtība pietiekami atbilst
attiecīgo aktīvu patiesajai vērtībai gada beigās.
(d) Finanšu aktīvu analīze
Nākamā tabula atspoguļo Sabiedrības finanšu aktīvus atbilstoši laika periodam, kas atlicis pēc
bilances datuma līdz tuvākajam procentu likmes maiņas datumam:
12 mēneši
Finanšu aktīvi

3 185 333

Kopā
1 – 5 gadi Vairāk nekā 5 Bezprocentu
gadi
1 355 755
2 863 765
866 532
8 271 385

Procentu
likme
4.09%

Nākamā tabula atspoguļo Sabiedrības finanšu aktīvus atbilstoši atlikušajam termiņam:

Finanšu aktīvi

12 mēneši

1 – 5 gadi

3 185 333

1 937 816

Vairāk nekā 5
gadi un bez
noteikta termiņa
3 148 236

Kopā
8 271 385

Nākamā tabula atspoguļo Sabiedrības finanšu aktīvus atbilstoši to pakļautībai naudas plūsmas
procentu likmju riskam un patiesās vērtības procentu likmju riskam:

Finanšu aktīvi

Pakļauti naudas Pakļauti patiesās
plūsmas procentu vērtības procentu
likmju riskam
likmju riskam
866 532
5 297 089

Nav pakļauti
procentu likmju
riskam
2 107 764

Kopā
8 271 385

Nākamā tabula atspoguļo Sabiedrības finanšu aktīvus sadalījumā pa valūtām:

Finanšu aktīvi

LVL
5 218 438

EUR
2 082 695

USD
638 134

GBP
332 118

Kopā
8 271 385
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Nākamā tabula atspoguļo Sabiedrības finanšu aktīvus sadalījumā pa valstīm, kurās tie izvietoti:
Latvija
Nīderlande
Igaunija
Pārējie*
Kopā
Finanšu aktīvi
4 224 329
705 871
433 287
2 907 898
8 271 385
*Pārējie ieguldījumi ietver ieguldījumus tādos ieguldījumu fondos, par kuru portfeļa struktūru
Sabiedrībai nav pietiekamas informācijas.
Sabiedrības finanšu aktīvi ir diversificēti, un nav nekādas nozīmīgas koncentrācijas attiecībā uz
kādu vienu emitentu vai emitentu grupu.
Sabiedrībai nav nekādu ķīlu saistībā ar tās rīcībā esošajiem finanšu aktīviem.

10.Debitori no apdrošināšanas operācijām

Prasības pret apdrošināšanas ņēmējiem
Prasības pret pārapdrošinātājiem
Prasības pret brokeriem un citiem starpniekiem
Kopā debitori no apdrošināšanas operācijām

31.12.2006
LVL

31.12.2005
LVL

2 807 353
1 416 415

2 026 550
265 739

265 302
4 489 070

204 350
2 496 639

Bilances vērtība pietiekami atbilst attiecīgo aktīvu patiesajai vērtībai gada beigās.

11. Citi debitori
Piezīmes
Prasības pret apdrošināšanas sabiedrībām
(regresa prasības)
Prasības pret pārapdrošinātājiem saistībā ar
atlīdzību izmaksu
Derīgo atlieku realizācija
Citi debitori
Kopā citi debitori

31.12.2006
LVL

31.12.2005
LVL

140 328

87 234

79 782
50 502
87 552
358 164

91 928
6 576
28 334
214 072

31.12.2006
LVL

31.12.2005
LVL

2 336 331

1 620 351

1 718 511
3 530
4 058 372

2 719
1 623 070
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12.Nauda un naudas ekvivalenti

Nauda bankā
Īstermiņa noguldījumi (ieskaitot noguldījumus uz pieprasījuma un
termiņnoguldījumus)
Nauda kasē
Kopā nauda un naudas ekvivalenti

Visiem noguldījumiem piemērotā vidējā mainīgā procentu likme ir 3,11% noguldījumiem latos un
1,8% - noguldījumiem eiro.
Bilances vērtība pietiekami atbilst attiecīgo aktīvu patiesajai vērtībai gada beigās.
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13.Apdrošināšanas saistības
31.12.2006
LVL

31.12.2005
LVL

Tehniskās rezerves apdrošināšanas ņēmēju pieteiktajām
atlīdzībām
Tehniskās rezerves apdrošināšanas gadījumiem, kuri ir
notikuši, bet par kuriem bilances datumā vēl nav saņemts
apdrošināšanas atlīdzības pieteikums (IBNR)
Kopā tehniskās rezerves apdrošināšanas atlīdzībām

3 840 833

3 849 777

972 061
4 812 894

821 570
4 671 347

Nenopelnīto prēmiju tehniskās rezerves
Kopā nenopelnīto prēmiju tehniskās rezerves

6 984 753
6 984 753

5 006 208
5 006 208

11 797 647

9 677 555

Kopā apdrošināšanas līgumu tehniskās rezerves
(a) Tehniskās rezerves apdrošināšanas atlīdzībām

Izmaiņas gada laikā pieteiktajās apdrošināšanas atlīdzībās var atspoguļot šādi:
Piezīmes

Atlikums 1. janvārī
Pārskata gadā piekritušās atlīdzības
Izmaiņas atlīdzībās, kas piekritušās iepriekšējos
pārskata gados
Pārskata gadā izmaksātas atlīdzības
Neto izmaiņas pārskata gadā
Atlikums 31. decembrī

22 (a)

31.12.2006
LVL

31.12.2005
LVL

4 671 347
11 728 315
(1 351 663)

2 767 295
7 989 342
(938 626)

(10 235 105)

(5 146 664)

141 547

1 904 052

4 812 894

4 671 347

Izmaiņas gada laikā pieteiktajās apdrošināšanas atlīdzībās var atspoguļot šādi:
31.12.2006
LVL
Atlikums 1. janvārī
Izmaiņas pārskatā gadā
Koriģēts par regresa prasībām un derīgo atlieku vērtību
Neto izmaiņas pārskata gadā
Atlikums 31. decembrī

31.12.2005
LVL

4 671 347
14 507
127 040

2 767 295
1 810 242
93 810

141 547

1 904 052

4 812 894

4 671 347
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Sadalījums pa apdrošināšanas veidiem var tikt atspoguļots šādi:
2006
LVL
Sauszemes transporta (izņemot dzelzceļa)
apdrošināšana
Sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās
atbildības obligātā apdrošināšana
Kravu apdrošināšana
Veselības apdrošināšana
Dažādu finansiālo zaudējumu apdrošināšana
Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
Nelaimes gadījumu apdrošināšana
Palīdzības apdrošināšana
Sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās
atbildības apdrošināšana
Kuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
Īpašuma apdrošināšana pret citiem zaudējumiem
Īpašuma apdrošināšana pret uguns un dabas stihiju
postījumiem
Kuģu apdrošināšana
Kopā
(b)

2005
LVL

702 336

349 746

117
103
99
39
32
17
5

157
114
077
261
420
397
967

94 715
7 713
119 456
377
442 837
23 557
3 896

(85)

(243)

(360)
(203 101)

(6 255)
134 827

(377 188)
(394 448)
141 547

164 788
568 638
1 904 052

Zaudējumu tendences
2005. gads un
iepriekšējie
gadi
LVL

2006
LVL

Kopā
LVL

Apdrošināšanas gadījumi iestāšanās gadā
Vienu gadu vēlāk

16 653 780
15 302 119

11 482 327
-

28 136 107
15 302 119

Uzkrāto atlīdzību pašreizējā aplēse
Līdz šim brīdim uzkrātie maksājumi

15 302 119
14 490 461

11 482 327
7 481 091

26 784 446
21 971 552

811 658

4 001 236

4 812 894

Bilancē atzītās saistības
(c) Nenopelnīto prēmiju tehniskās rezerves

Izmaiņas prēmijās, kas attiecas uz apdrošināšanas tehniskajām rezervēm:
Piezīmes

Atlikums 1. janvārī
Pārskata gadā parakstītās prēmijas
Pārskata gadā nopelnītās prēmijas

31.12.2006
LVL

31.12.2005
LVL

5 006 208
15 451 672
(13 473 127)

3 823 568
11 756 709
(10 574 069)

Neto izmaiņas pārskata gadā

1 978 545

1 182 640

Atlikums 31. decembrī

6 984 753

5 006 208

17
17

32

Sadalījums pa apdrošināšanas veidiem var tikt atspoguļots šādi:
2006
LVL
Sauszemes transporta (izņemot dzelzceļa)
apdrošināšana
Veselības apdrošināšana
Īpašuma apdrošināšana pret uguns un dabas stihiju
postījumiem
Īpašuma apdrošināšana pret citiem zaudējumiem
Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
Sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās
atbildības obligātā apdrošināšana
Nelaimes gadījumu apdrošināšana
Palīdzības apdrošināšana
Kuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
Sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās
atbildības apdrošināšana
Kravu apdrošināšana
Dažādu finansiālo zaudējumu apdrošināšana
Kuģu apdrošināšana
Kopā

2005
LVL

1 138 289
475 743

519 461
243 278

264 163
142 241
137 768

124 751
102 069
26 821

79 286
22 862
1 619

(50 082)
15 016
2 777

-

(26 458)

(135)
(9 880)
(10 304)
(263 107)
1 978 545

(361)
80 155
1 037
144 176
1 182 640

(d) Pieņēmumi
Tehnisko rezervju apjomu noteikšanai Sabiedrībai nākas izmantot zināmus pieņēmumus. Pieņemts,
ka tehniskajām rezervēm piekritušajām atlīdzībām par apdrošināšanas gadījumiem, kuri ir notikuši,
bet par kuriem bilances datumā vēl nav saņemts apdrošināšanas atlīdzības pieteikums, būs
nepieciešama līdzekļu aizplūde tādā apmērā, kādā to noteicis par atlīdzību noregulēšanu atbildīgais
departaments. Sabiedrības vadība ir pieņēmusi, ka vairums atlīdzību pieteiktas noteikumos
paredzētajā laika periodā pēc apdrošināšanas gadījuma datuma un ka varbūtība, ka atlīdzības
pieteikums tiks iesniegts, laikam ritot, samazinās. Līdz ar to ir noteikts, ka tehnisko rezervju
apmērs notikušajām, bet nepieteiktajām atlīdzībām ir tieši atkarīgs no diviem galvenajiem
faktoriem: i) bruto nopelnītajām apdrošināšanas prēmijām un ii) laika perioda, kurā attiecīgā
prēmija nopelnīta. Pamatojoties uz šiem pieņēmumiem, Sabiedrības vadība ir izstrādājusi metodi,
ar kuras palīdzību tiek aplēstas piekritušās, bet vēl nepieteiktās (IBNR) prasības. Šīs metodes
pamatā ir statistikas modelis, kur tehniskās rezerves tiek aprēķinātas kā procenti no bruto
nopelnītajām prēmijām; jo ilgāks laika periods pagājis pēc prēmijas nopelnīšanas, jo mazāks
nopelnīto prēmiju procents tiek piemērots tehnisko rezervju aprēķināšanai. Pieņēmumi attiecībā uz
prēmiju nopelnīšanas laiku un tā ietekmi uz tehniskajām rezervēm notikušajām, bet nepieteiktajām
atlīdzībām, var tikt atspoguļoti šādi.
Laika periods pēc
prēmijas nopelnīšanas
IBNR rezerve kā
procenti no bruto
nopelnītajām prēmijām

1 - 3 mēneši

4 - 6 mēneši

0,15 – 0,25

0,05 – 0,13

7 - 9 mēneši
0,002 – 0,075

10 mēneši un
vairāk
0,00025 – 0,04

Pārskata gada laikā nekādas izmaiņas pieņēmumos attiecībā uz IBNR rezerves aprēķināšanu nav
notikušas.
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Rezerves atlīdzību noregulēšanas izdevumiem atkarībā no apdrošināšanas veida tiek aprēķinātas kā
procenti gan no pieteiktajām, bet neizmaksātajām atlīdzībām, gan notikušajām, bet nepieteiktajām
atlīdzībām. Pārskata gadā Sabiedrība ir mainījusi savus pieņēmumus, pamatojoties uz atlīdzību
noregulēšanai nepieciešamo resursu apmēru, kā rezultātā atlīdzību noregulēšanas izdevumi
samazinājušies no aptuveni 15% uz 11% no tehniskajām rezervēm. Aplēsts, ka izmaiņas viena
procentpunkta apmērā rada finanšu ietekmi 40 tūkst. latu apmērā.

14.Uzņēmumu ienākuma nodoklis
(a)

Uzņēmumu ienākuma nodokļa izmaksas

Par pārskata gadu aprēķinātais ienākuma nodoklis
Atliktais nodoklis
Kopā uzņēmumu ienākuma nodokļa izmaksas
(b)

88 491
(10 247)
78 244

9 108
100 056
109 164

2006

2005

LVL
426 628

LVL
1 032 949

63 994

154 942

19 310

25 190

14 226
(20 214)
14 072
(13 144)
78 244

(1 537)
(53 082)
(14 072)
(2 277)
109 164

31.12.2006
LVL

31.12.2005
LVL

100 056
19 028
(29 275)
89 809

100 056
100 056

31.12.2006
LVL

31.12.2005
LVL

Nodoklis, piemērojot 15% likmi
Pastāvīgās atšķirības
Atšķirības, kas izriet no nerealizētajiem guvumiem un
zaudējumiem
Iepriekš neatzītā nodokļa aktīva atzīšana
SFPS piemērošana pirmo reizi
Ziedojumi
Kopā nodokļa izmaksas pārskata gadā
Atliktā nodokļa saistības

Atlikums 1. janvārī
Pagaidu atšķirība materiālo aktīvu nolietojumā
Pārējās pagaidu atšķirības
Atlikums 31. decembrī
(d)

2005
LVL

Nodokļa izmaksu saskaņošana

Peļņa pirms nodokļiem

(c)

2006
LVL

Par pārskata gadu aprēķinātais uzņēmumu ienākuma nodoklis

Atlikums 1. janvārī
Aprēķināts
Samaksāts
Atlikums 31. decembrī

9 108
88 491
(21 270)
76 329

9 108
9 108
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15.Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem un pārējie kreditori

Kreditori no pārapdrošināšanas operācijām
Kreditori no tiešās apdrošināšanas operācijām
Uzkrājumi prēmijām un neizmantotajiem
atvaļinājumiem
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem
Pārējās uzkrātās izmaksas
Kopā parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem
un pārējie kreditori

31.12.2006
LVL

31.12.2005
LVL

2 051 852
418 532

1 296 781
303 424

193 445
120 880
98 576

129 739
112 112
50 082

2 883 285

1 892 138

16. Akciju kapitāls
Sabiedrības akciju kapitālu veido 310 000 parasto akciju ar balsstiesībām. Vienas akcijas
nominālvērtība ir LVL 10. 2006. gada 31. decembrī visas akcijas bija pilnībā apmaksātas, un to
vienīgais īpašnieks ir IF P&C Insurance Holding AB.
17. Neto apdrošināšanas ieņēmumi
Piezīmes

2006
LVL

2005
LVL

15 451 672
(1 978 545)
13 473 127

11 756 709
(1 182 640)
10 574 069

7 (b)

(1 844 602)

(1 724 550)

7 (b)

(57 978)

(100 320)

(1 902 580)

(1 824 870)

11 570 547

8 749 199

Bruto parakstītās apdrošināšanas prēmijas
13 (c)
Bruto izmaiņas nenopelnītajās prēmijās
13 (c)
Kopā bruto nopelnītās apdrošināšanas prēmijas
Pārapdrošinātāju daļa bruto parakstītajās
apdrošināšanas prēmijās
Pārapdrošinātāju daļa nenopelnītajās prēmijās
Kopā pārapdrošinātāju daļa bruto nopelnītajās
prēmijās
Kopā neto apdrošināšanas ieņēmumi
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(a) Bruto parakstītās apdrošināšanas prēmijas
Sadalījums pa apdrošināšanas veidiem var tikt atspoguļots šādi:

Sauszemes transporta (izņemot dzelzceļa)
apdrošināšana
Veselības apdrošināšana
Īpašuma apdrošināšana pret uguns un dabas stihiju
postījumiem
Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
Kravu apdrošināšana
Īpašuma apdrošināšana pret citiem zaudējumiem
Sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās
atbildības obligātā apdrošināšana
Nelaimes gadījumu apdrošināšana
Dažādu finansiālo zaudējumu apdrošināšana
Palīdzības apdrošināšana
Kuģu apdrošināšana
Sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās
atbildības apdrošināšana
Kopā bruto parakstītās apdrošināšanas
prēmijas

2006
LVL

2005
LVL

5 713 141
2 478 224

3 646 923
1 410 400

2
1
1
1

1
1
1
1

084
322
135
122

228
184
708
276

898
226
203
152
115

201
165
559
089
897

388
010
025
136

924
910
958
393

818
182
203
115
816

626
228
041
566
919

-

821

15 451 672

11 756 709

(b) Pārapdrošinātāju daļa bruto parakstītajās apdrošināšanas prēmijās
2006
LVL
Kuģu apdrošināšana
Īpašuma apdrošināšana pret uguns un dabas stihiju
postījumiem
Kravu apdrošināšana
Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
Īpašuma apdrošināšana pret citiem zaudējumiem
Sauszemes transporta (izņemot dzelzceļa)
apdrošināšana
Dažādu finansiālo zaudējumu apdrošināšana
Sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās
atbildības obligātā apdrošināšana
Nelaimes gadījumu apdrošināšana
Palīdzības apdrošināšana
Veselības apdrošināšana
Kopā apdrošinātāju daļa ieņēmos no prēmijām

2005
LVL

448 554

120 509

400
375
246
215

451
193
282
369

940
874
411
891

075
824
951
062

62 530
54 204

155 093
74 196

28 175
6 253
5 770
1 844 602

46 778
8 599
3 006
19 457
1 724 550

18.Komisijas naudas ienākumi
Komisijas naudas ienākumos ietilpst pārapdrošināšanas komisijas naudas ienākumi.
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19.Procentu ienākumi

Finanšu aktīvi patiesajā vērtībā
Līdz termiņa beigām turēti finanšu aktīvi
Nauda un naudas ekvivalenti
Aizdevumi un debitoru parādi
Kopā procentu ienākumi

2006
LVL

2005
LVL

194 445
82 496
44 749
597
322 287

159 277
83 784
25 618
759
269 438

20. Neto realizētie zaudējumi no finanšu aktīviem patiesajā vērtībā
2006
LVL
Realizētā peļņa
Realizētie zaudējumi
Kopā neto realizētie zaudējumi

2 850
(5 826)
(2 976)

2005
LVL
6 988
(18 927)
(11 939)

21.Pārējie ienākumi
2006
LVL
Pārējie ienākumi
Neto peļņa no ārvalstu valūtas kursu svārstībām
Kopā pārējie ienākumi

56 810
56 810

2005
LVL
30 973
114 239
145 212
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22. Izmaksātās atlīdzības
(a) Bruto izmaksātās atlīdzības
Sadalījums pa apdrošināšanas veidiem var tikt atspoguļots šādi:
2006
LVL
Sauszemes transporta (izņemot dzelzceļa)
apdrošināšana
Īpašuma apdrošināšana pret uguns un dabas stihiju
postījumiem
Kuģu apdrošināšana
Veselības apdrošināšana
Dažādu finansiālo zaudējumu apdrošināšana
Kravu apdrošināšana
Īpašuma apdrošināšana pret citiem zaudējumiem
Sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās
atbildības obligātā apdrošināšana
Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
Nelaimes gadījumu apdrošināšana
Palīdzības apdrošināšana
Kopā izmaksātās atlīdzības

2005
LVL

2 723 758

1 422 636

1
1
1
1

1 234
533
726
28
216
231

485
164
135
115
851
799

490
446
883
794
732
879

650 705
187 395
70 146
49 877
10 235 105

252
664
530
557
076
650

578 457
109 859
49 911
15 072
5 146 664

(b) Pārapdrošinātāju daļa bruto atlīdzībās
2006
LVL
Īpašuma apdrošināšana pret uguns un dabas stihiju
postījumiem
Dažādu finansiālo zaudējumu apdrošināšana
Kuģu apdrošināšana
Kravu apdrošināšana
Īpašuma apdrošināšana pret citiem zaudējumiem
Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
Sauszemes transporta (izņemot dzelzceļa)
apdrošināšana
Sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās
atbildības obligātā apdrošināšana
Kopā pārapdrošinātāju daļa bruto atlīdzībās

1 309 361
1 113 182
1 014 545
374 978
275 000
45 565

2005
LVL

579
14
497
5
1
11

261
120
926
188
133
128

842

602

4 133 473

5 884
1 115 242
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23. Citas darbības un administratīvās izmaksas
Piezīme
s

Klientu piesaistīšanas izdevumi
Personāla izmaksas
IT uzturēšanas izdevumi
Nemateriālo aktīvu amortizācija
Telpu noma
Transporta izdevumi
Pamatlīdzekļu nolietojums
Biroja izmaksas
Sakaru izmaksas
Citi administratīvie izdevumi
Kopā citi darbības un administratīvie izdevumi

5
4

2006

2005

LVL

LVL

1 267 642
1 259 801
314 030
269 143
236 703
141 005
116 527
98 859
81 713
530 855
4 316 278

1 034 484
834 501
271 626
158 348
211 237
103 002
108 311
92 413
71 408
471 990
3 357 320

24.Personāla izmaksas
2006. gadā vidējais Sabiedrības darbinieku skaits bija 128 (2005. gadā: 93), no kuriem 28
darbinieki (2005. gadā: 26 darbinieki) strādāja klientu apkalpošanas centros.
Personāla izmaksas iekļautas šādos izmaksu posteņos:
2006
LVL
Citas darbības un administratīvās izmaksas
Izmaksātās atlīdzības
Kopā personāla izmaksas

1 259 801
245 982
1 505 783

2005
LVL
834 501
143 607
978 108

Personāla izmaksas var tikt atspoguļots šādi:
2006
LVL
Atlīdzība par darbu
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Prēmijas
Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem
Kopā personāla izmaksas

1 068 172
281 722
110 614
45 275
1 505 783

2005
LVL
690 503
183 055
72 092
32 458
978 108

(a) Valdes locekļiem izmaksātā atlīdzība var tikt atspoguļota šādi:

Atlīdzība par darbu
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Prēmijas
Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem
Kopā atlīdzība par darbu

2006
LVL

2005
LVL

172 995
40 214
25 825
8 306
247 340

179 778
39 631
18 298
7 778
245 485
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25. Peļņas vai zaudējumu aprēķina rādītāju sadalījums

pa trim lielākajiem apdrošināšanas veidiem
Sauszemes
transporta
līdzekļu
apdrošināšana
Bruto nopelnītās apdrošināšanas prēmijas
Pārapdrošinātāju daļa bruto nopelnītajās
apdrošināšanas prēmijās
Neto apdrošināšanas ieņēmumi

Veselības
apdrošināšana

Īpašuma
apdrošināšana
pret uguns un
dabas stihiju
postījumiem

4 574 852

2 002 481

1 820 065

(62 530)
4 512 322

2 002 481

(424 617)
1 395 448

19 017
125 687

8 439
55 777

5 881
38 869

(1 161)

(515)

(359)

(84 998)
22 155
80 700

(37 720)
9 832
35 813

(26 286)
6 851
24 956

Kopā ieņēmumi

4 593 022

2 038 294

1 420 404

Bruto izmaksātās atlīdzības
Pārapdrošinātāju daļa bruto izmaksātajās
atlīdzībās
Bruto tehnisko rezervju izmaiņas
Bruto tehnisko rezervju izmaiņu pārapdrošinātāju
daļa
Neto apdrošināšanas pabalsti un atlīdzības

(2 723 758)

(1 135 883)

(1 485 490)

842
(576 982)

(99 077)

1 309 361
377 188

14 969
(3 284 929)

(1 234 960)

(408 335)
(207 276)

Komisijas naudas izmaksas
Citi darbības un administratīvie izdevumi
Pārējie izdevumi

(10 671)
(1 467 588)
(1 478 259)

(4 735)
(359 161)
(363 896)

(3 300)
(892 935)
(896 235)

Kopā atlīdzības un izdevumi

(4 763 188)

(1 598 856)

(1 103 511)

Neto peļņa pirms nodokļiem

(170 166)

439 438

316 893

(30 514)

(13 541)

(9 437)

(200 680)

425 897

307 456

Komisijas naudas ienākumi
Procentu ienākumi
Neto realizētie zaudējumi no finanšu aktīviem
patiesajā vērtībā
Neto nerealizētie (zaudējumi)/ peļņa no finanšu
aktīviem patiesajā vērtībā
Pārējie ienākumi
Pārējie ieņēmumi

Ienākuma nodokļa izmaksas
Pārskata gada peļņa
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26. Darījumi ar saistītajām personām
Visi apdrošināšanas līgumi ar saistītajām personām noslēgti atbilstoši patiesajām vērtībām,
pamatojoties uz tirgus cenām un nosacījumiem.
(a) No darījumiem ar saistītajām personām izrietošie atlikumi var tikt atspoguļoti šādi:
Piezīmes

Debitori no pārapdrošināšanas operācijām
Debitori saistībā ar atlīdzību izmaksām
Aktīvi

11

Kreditori no pārapdrošināšanas operācijām
Parādi par saņemtajiem pakalpojumiem
Saistības

31.12.2006
LVL

31.12.2005
LVL

1 342 421
79 782
1 422 203

189 579
91 928
281 507

1 884 523
1 946
1 886 469

1 188 958
1 188 958

(b) Darījumi ar saistītājām personām var tikt atspoguļoti šādi:
2006
LVL
Pārapdrošināšanas prēmijas
Mātes uzņēmums
Pārējie radniecīgie uzņēmumi
Izmaksātās atlīdzības
Mātes uzņēmums
Pārējie radniecīgie uzņēmumi
Izmaiņas tehnisko rezervju pārapdrošinātāju daļā
Mātes uzņēmums
Pārējie radniecīgie uzņēmumi
Pārapdrošināšanas līgumi
Parakstītās prēmijas
Pārējie radniecīgie uzņēmumi
Starpnieku komisijas nauda par sniegtajiem
pakalpojumiem
Pārējie radniecīgie uzņēmumi
Pārējie pārdotie pakalpojumi
Pārējie radniecīgie uzņēmumi
Iegādātās IT licences
Pārējie radniecīgie uzņēmumi
Radniecīgajiem uzņēmumiem izmaksātās atlīdzības
Mātes uzņēmums
Pārējie radniecīgie uzņēmumi
Starpnieku komisijas nauda par saņemtajiem
pakalpojumiem
Pārējie radniecīgie uzņēmumi
Pārējie saņemtie pakalpojumi
Pārējie radniecīgie uzņēmumi
Pārējie, neto

2005
LVL

(1 571 593)

(1 299 352)
(1 277)

3 703 024

765 740
200 648

(303 167)
1 828 264

234 938
261 405
162 102

27 086

36 177

5 564

-

8 469

7 234

(29 536)

(22 067)

(28 639)

(5 338)
(13 884)

(6 748)

(2 294)

(736)
(24 540)

(4 088)
(4 260)
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27. Iespējamās saistības
(a) Sabiedrība noslēgusi operatīvās nomas līgumus par automašīnu nomu. Minimālos nomas
maksājumus saskaņā ar neatsaucamajiem operatīvās nomas līgumiem var atspoguļot šādi:
31.12.2006.
LVL

31.12.2005.
LVL

32 475
31 655

33 710
30 328

64 130

64 038

Mazāk par vienu gadu
1 – 5 gadi
Kopā

(b) Sabiedrība noslēgusi operatīvās nomas līgumus par telpu nomu. Minimālos nomas maksājumus
saskaņā ar neatsaucamajiem operatīvās nomas līgumiem var atspoguļot šādi:
31.12.2006
LVL

31.122005
LVL

300 463
1 187 040
90 688

215 839
112 980
1 100

1 578 191

329 919

Mazāk par vienu gadu
1 - 5 gadi
Vairāk par 5 gadiem
Kopā

Sabiedrības vadībai nav zināmas nekādas citas iespējamās saistības.
28. Notikumi pēc bilances datuma
Līdz šī finanšu pārskata datumam nav bijuši nekādi būtiski notikumi, kas varētu ietekmēt aktīvu un
saistību novērtējumu.
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