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FINANŠU PĀRSKATI
Konsolidēts kopējo ieņēmumu pārskats (€ 000)
Piezīme
IEŅĒMUMI
NOPELNĪTO PRĒMIJU, PĀRAPDROŠINĀŠANAS NETO
IEŅĒMUMI
Nopelnītās apdrošināšanas prēmijas
Cedētās apdrošināšanas prēmijas
KOPĀ
PĀRĒJIE IEŅĒMUMI
Pārapdrošināšanas komisijas nauda

Peļņa no ieguldījumiem

2016.

2015.

133 298
-2569
130 729

129 531
–2986
126 545

4

1282
254
1536
132 265

3485
276
3761
130 306

5
5

-84 151
435
-83 716

–75 750
316
–75 434

-22 480
-11 816
-34 296
-118 012

–22 444
–11 694
–34 138
–109 572

14 253
–664

20 734
–809

13 589

19 925

2082

-966

2082

-966

15 671

18 959
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Citi ieņēmumi
KOPĀ
KOPĀ IEŅĒMUMI
IZDEVUMI
NETO APDROŠINĀŠANAS ATLĪDZĪBAS

Bruto piekritušās atlīdzību prasības
Pārapdrošinātāju daļa izmaksātajās atlīdzībās
KOPĀ
IZDEVUMI
Apdrošināšanas līgumu iegūšanas izmaksas
Administratīvie izdevumi
KOPĀ
KOPĀ IZDEVUMI

6
6

NETO PEĻŅA PIRMS NODOKĻIEM
IENĀKUMA NODOKLIS

14

NETO PEĻŅA FINANŠU GADĀ
CITI KOPĒJIE IEŅĒMUMI:

Pārdošanai pieejamo aktīvu vērtības izmaiņas
KOPĀ
KOPĀ PĀRSKATA GADA KOPĒJIE IEŅĒMUMI
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__________________________________________________________________________
Finanšu pārskata pielikumi, kas iekļauti no 14. līdz 60. lappusei, ir finanšu pārskata neatņemama
sastāvdaļa.
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Finanšu stāvokļa pārskats (€ 000)
Piezīme
AKTĪVI
Nauda un naudas ekvivalenti
Finanšu aktīvi
Debitori no apdrošināšanas operācijām
Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu
izdevumi
Pārapdrošināšanas prasības
Atliktā nodokļa aktīvs
Ieguldījumi meitasuzņēmumā
Pamatlīdzekļi
AKTĪVI KOPĀ

31.12.2016.

31.12.2015.

12 178
244 971
11 097

10 115
235 574
12 195

13
14
15
10

3734
2717
128
88
595
275 508

3947
2308
152
88
765
265 144

11

4878

5553

12

4490

4517

13

130 612
139 980

128 317
138 387

6391
3679
2362
3503
106 004
13 589
135 528

6391
3679
2362
1421
92 979
19 925
126 757

275 508

265 144

9
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SAISTĪBAS UN PAŠU KAPITĀLS
Apdrošināšanas saistības
Uzkrātās saistības un nākamo periodu
ieņēmumi
Saistības, kas izriet no apdrošināšanas
līgumiem
Saistību kopsumma
Pamatkapitāls
Akciju emisijas uzcenojums
Obligātās rezerves
Pārvērtēšanas rezerves
Nesadalītā peļņa
Neto peļņa finanšu gadā
Kopā pašu kapitāls
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KOPĀ SAISTĪBAS UN PAŠU KAPITĀLS

________________________________________________________________
Finanšu pārskata pielikumi, kas iekļauti no 14. līdz 60. lappusei, ir finanšu pārskata neatņemama
sastāvdaļa.

4

EY
Building a better
working world
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Igaunija

Tālr.: +372 6114610
Fakss: +372 6114611
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Uzņēmuma reģistrācijas Nr.: 10877299
PVN reģistrācijas Nr.: EE 100770654

Tulkojums no tulkojuma angļu valodā no dokumenta oriģināla igauņu valodā
NEATKARĪGĀ REVIDENTA ZIŅOJUMS
AS “If P&C Insurance” akcionāriem
Atzinums
Mēs veicām AS “If P&C Insurance” finanšu pārskatu revīziju, kas ietvēra pārskatu par finanšu stāvokli
2016. gada 31. decembrī un pārskatu par vispārējiem ienākumiem, pārskatu par pašu kapitāla izmaiņām, kā arī
pārskatu par naudas plūsmām noslēgtā gada minētajā datumā un finanšu pārskatu piezīmes, cita starpā
kopsavilkumu par nozīmīgām grāmatvedības politikām.
Uzskatām, ka pievienotie finanšu pārskati visos aspektos patiesi atspoguļo AS “If P&C Insurance” finanšu
stāvokli 2016. gada 31. decembrī, un uzņēmuma finansiālie rezultāti un naudas plūsmas noslēgtā gada minētajā
datumā atbilst Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, kā tos pieņēmusi Eiropas Savienība.
Atzinuma pamatojums
Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (Igaunija). Mūsu pienākumi
saskaņā ar šiem standartiem ir pilnīgāk aprakstīti mūsu ziņojuma iedaļā “Revidenta pienākumi finanšu pārskatu
revīzijā”. Mēs esam neatkarīgi no uzņēmuma saskaņā ar Profesionālo grāmatvežu ētikas kodeksu (Igaunija), un
mēs ievērojām citus mūsu ētiskos pienākumus saskaņā ar ētikas kodeksa prasībām.
Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstīgi, lai nodrošinātu pamatu mūsu
atzinumam.
Pārējā informācija
Vadība atbild par pārējo informāciju. Pārējā informācija ietver vadības ziņojumu, bet neietver finanšu pārskatus
un mūsu revidenta ziņojumu par tiem.
Mūsu atzinums par finanšu pārskatiem neietver pārējo informāciju, un mēs nesniedzam nekāda veida atzinumu
par to.
Saistībā ar finanšu pārskatu revīziju mūsu pienākums ir izlasīt pārējo informāciju un, to darot, izvērtēt, vai pārējā
informācija būtībā atbilst finanšu pārskatiem un mūsu revīzijas laikā iegūtajām zināšanām un vai citādi nešķiet
būtiski neatbilstīga.
Ja, pamatojoties uz mūsu veikto darbu, mēs secinām, ka šajā pārējā informācijā ir būtiskas neatbilstības, mums ir
jāziņo šis fakts. Mums šādā saistībā nav nekas ziņojams.
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Vadības un par finanšu pārskatu pārvaldību atbildīgo personu pienākumi
Vadība atbild par finanšu pārskatu sagatavošanu un to godīgu atspoguļošanu saskaņā ar Starptautiskajiem
finanšu pārskatu standartiem, kā tos pieņēmusi Eiropas Savienība, kā arī par tādu iekšējo kontroli, kā vadība
vajadzības gadījumā nosaka, lai veicinātu atbilstīgu finanšu pārskatu sagatavošanu, kuros nav ne krāpniecisku,
ne kļūdas dēļ pieļautu būtisku neatbilstību.
Sagatavojot finanšu pārskatus, vadības pienākums ir novērtēt uzņēmuma spēju turpināt darbību, atklājot, ja
piemērojams, ar darbības turpināšanu saistītus jautājumus un izmantojot darbības turpināšanas principu, izņemot
gadījumu, kad vadība vai nu plāno likvidēt uzņēmumu, vai pārtraukt darbību, vai arī tai nav citas reālas
alternatīvas, izņemot šādu rīcību.
Par pārvaldību atbildīgo personu pienākums ir pārraudzīt uzņēmuma finanšu pārskatu sagatavošanas procesu.
Revidenta pienākumi finanšu pārskata revīzijā
Mūsu mērķi ir iegūt pamatotu pārliecību par to, ka finanšu pārskatos kopumā nav ne krāpnieciskos nolūkos, ne
kļūdas dēļ pieļautu būtisku neatbilstību, un sagatavot revidenta ziņojumu, kurā iekļauts mūsu atzinums. Pamatota
pārliecība ir augsta līmeņa pārliecība, taču tā nav garantija, ka saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu
standartiem (Igaunija) veiktā revīzija vienmēr atklās būtisku neatbilstību, kad tāda ir. Neatbilstību iemesls var
būt krāpniecība vai pieļauta kļūda, un tā tiek uzskatīta par būtisku, ja atsevišķi vai kopumā tā varētu ietekmēt
saimnieciskās darbības lēmumus, ko lietotāji pieņem, pamatojoties uz šādiem finanšu pārskatiem.
Veicot revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (Igaunija), visas revīzijas laikā mēs
piemērojam pienācīgu profesionālo rūpību un profesionālu piesardzību vērtējumos. Turklāt mēs:


nosakām un novērtējam finanšu pārskatu krāpniecisku vai kļūdas dēļ pieļautu būtisku neatbilstību
riskus, plānojam un veicam revīzijas procedūras šo risku novēršanai, kā arī iegūstam revīzijas
pierādījumus, kas ir pietiekami un atbilstīgi, lai nodrošinātu pamatu mūsu atzinumam. Risks neatklāt
būtiskas neatbilstības, kas radušās krāpnieciskas rīcības rezultātā, ir augstāks nekā pieļautu kļūdu dēļ, jo
krāpniecība var ietvert slepenas vienošanās, viltojumus, apzinātus izlaidumus, sagrozījumus vai iekšējās
kontroles pieļautu ignorēšanu;



gūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas saistīta ar revīziju, lai plānotu apstākļiem piemērotas revīzijas
procedūras, bet ne lai izteiktu atzinumu par uzņēmuma iekšējās kontroles efektivitāti;



novērtējam izmantoto grāmatvedības politiku piemērotību un grāmatvedības aplēšu pamatotību, kā arī
saistīto vadības atklāto informāciju;



izdarām secinājumus par vadības darbības turpināšanas principa izmantošanas piemērotību un,
pamatojoties uz iegūtajiem revīzijas pierādījumiem, par to, vai pastāv tāda būtiska ar notikumiem vai
apstākļiem saistīta neatbilstība, kas var radīt šaubas par uzņēmuma spēju turpināt darbību. Ja mēs
secinām, ka pastāv būtiska neatbilstība, mums savā revidenta ziņojumā ir jāvērš uzmanība uz attiecīgo
informāciju finanšu pārskatos vai, ja šādas informācijas atklāšana nav piemērojama, jāgroza mūsu
atzinums. Mūsu secinājumi pamatojas uz revīzijas pierādījumiem, kas iegūti līdz mūsu revidenta
ziņojuma datumam. Tomēr turpmāki notikumi vai apstākļi var uzņēmumam likt pārtraukt darbību kā
darbību turpinošam uzņēmumam;
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novērtējam finanšu pārskatu kopējo atspoguļojumu, struktūru un saturu, tostarp iekļauto informāciju
un to, vai finanšu pārskati atspoguļo pamatā esošos darījumus un notikumus tādā veidā, lai panāktu
patiesu informācijas atspoguļojumu.

Mēs sazināmies ar tām personām, kas cita starpā atbild par revīzijas plānoto apjomu un laiku un būtiskiem
revīzijas atklājumiem, arī jebkuriem tādiem būtiskiem trūkumiem iekšējā kontrolē, kurus mēs konstatējam
revīzijas laikā.

Tallinā, 2017. gada 23. februārī

/Paraksts/
Oļesja Abramova (Olesia Abramova)
Pilnvarotā revidenta Nr. 561
AS “Ernst & Young Baltic”
Revīzijas uzņēmuma reģistrācijas Nr. 58

/Paraksts/
Tīna Leifa (Tiina Leif)
Pilnvarotā revidenta Nr. 441
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