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FINANŠU PĀRSKATI
Konsolidēts kopējo ieņēmumu pārskats (€ 000)
Piezīme
NETO NOPELNĪTĀS PRĒMIJAS
Bruto nopelnītās apdrošināšanas prēmijas
Pārapdrošinātāju daļa nopelnītajās apdrošināšanas prēmijās
KOPĀ

PĀRĒJIE IEŅĒMUMI
Peļņa no ieguldījumiem
Pārapdrošināšanas komisijas un citi ieņēmumi
KOPĀ
KOPĀ IEŅĒMUMI

NETO PIEKRITUŠĀS APDROŠINĀŠANAS ATLĪDZĪBAS
Bruto piekritušās atlīdzību prasības
Pārapdrošinātāju daļa piekritušajās atlīdzībās
KOPĀ
IZDEVUMI
Apdrošināšanas līgumu iegūšanas izmaksas
Administratīvie izdevumi
KOPĀ
KOPĀ ATLĪDZĪBAS UN IZDEVUMI
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NETO PEĻŅA PIRMS NODOKĻIEM
IENĀKUMA NODOKLIS

15

NETO PEĻŅA FINANŠU GADĀ
CITI KOPĒJIE IEŅĒMUMI, KAS PĀRKLASIFICĒTI UZ
NĀKAMAJIEM PERIODIEM:
Pārdošanai pieejamo aktīvu vērtības izmaiņas
KOPĀ
KOPĀ PĀRSKATA GADA KOPĒJIE IEŅĒMUMI
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2020.

2019.

150 306
-3205
147 101

147 991
-2921
145 070

2252
302
2554
149 655

2334
276
2610
147 680

-91 746
449
-91 297

-89 698
-134
-89 832

-23 421
-13 975
-37 396
-128 693

-23 003
-14 190
-37 193
-127 025

20 962
–4360

20 655
–766

16 602

19 889

2180

4183

2180

4183

18 782

24 072

__________________________________________________________________________
Finanšu pārskata pielikumi, kas iekļauti no 12. līdz 57. lappusei, ir finanšu pārskata
neatņemama sastāvdaļa.
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Pārskats par finanšu stāvokli (€ 000)

AKTĪVI
Nauda un naudas ekvivalenti
Finanšu aktīvi
Debitori no apdrošināšanas operācijām
Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu
izdevumi
Pārapdrošināšanas aktīvi
Ieguldījumi meitasuzņēmumā
Pamatlīdzekļi1
AKTĪVI KOPĀ
SAISTĪBAS UN PAŠU KAPITĀLS
Ar apdrošināšanas darbību saistītās
saistības
Nomas saistības
Uzkrātās saistības un nākamo periodu
ieņēmumi
Atliktā nodokļa saistības
No apdrošināšanas līgumiem izrietošās
saistības
SAISTĪBU KOPSUMMA
Pamatkapitāls
Akciju emisijas uzcenojums
Obligātās rezerves
Pārvērtēšanas rezerves
Nesadalītā peļņa
Neto peļņa finanšu gadā
KOPĀ PAŠU KAPITĀLS

KOPĀ SAISTĪBAS UN PAŠU KAPITĀLS

2020.gada
Piezīme 31.decembris

2019.gada
31.decembris

52 880
296 496
31 178

17 968
318 436
30 311

8
14
16
10

4003
5786
88
3160
393 591

4018
5114
88
4565
380 500

11
12

7644
2779

6205
3922

13
15

6708
75

6039
83

14

196 144
213 350

183 292
199 541

6391
3679
2362
7268
143 939
16 602
180 241

6391
3679
2362
5088
143 550
19 889
180 959

393 591

380 500

9
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1Piemērojot

16.SFPS Uzņēmums ir norādījis lietošanas tiesību aktīvus, kas neatbilst ieguldījuma
īpašuma definīcijai pamatlīdzekļu izpratnē.
Finanšu pārskata pielikumi, kas iekļauti no 12. līdz 57. lappusei, ir finanšu pārskata neatņemama
sastāvdaļa.
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Neatkarīgu revidentu ziņojums

Galvenie revīzijas jautājumi
(Tulkojums no angļu valodas.)
If P&C Insurance AS akcionāram
Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju

Atzinums
Esam veikuši If P&C Insurance AS (turpmāk — “Uzņēmums”) finanšu pārskatu revīziju,
tostarp pārskata par finanšu stāvokli 2020. gada 31. decembrī un apvienoto ienākumu
pārskata, naudas plūsmu pārskata un kapitāla izmaiņu pārskata par gadu, kurš tobrīd
beidzās, un piezīmju, kas aptver informāciju par nozīmīgām grāmatvedības metodēm un
citu paskaidrojošu informāciju, revīziju.
Mūsuprāt, finanšu pārskati, kas iekļauti 8.–57. lpp., visos būtiskajos aspektos taisnīgi
atspoguļo Uzņēmuma finanšu stāvokli 2020. gada 31. decembrī, tā finansiālās darbības
rezultātus un naudas plūsmas gadā, kas tobrīd beidzās, saskaņā ar Eiropas Savienības
pieņemtajiem starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.
Atzinuma pamats
Mēs veicām revīziju saskaņā ar starptautiskajiem revīzijas standartiem (Igaunijā). Mūsu
pienākumi saskaņā ar minētajiem standartiem ir plašāk izklāstīti ziņojuma sadaļā
“Revidentu pienākumi finanšu pārskatu revīzijās”. Mēs esam neatkarīgi no Uzņēmuma
saskaņā ar ētikas prasībām, kas attiecas uz mūsu veikto finanšu pārskatu revīziju Igaunijā,
un esam izpildījuši savus pārējos ētikas pienākumus saskaņā ar šīm prasībām. Uzskatām, ka
mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstīgi, lai nodrošinātu pamatu mūsu
atzinumam.
Galvenie revīzijas jautājumi ir tie jautājumi, kas saskaņā ar mūsu profesionālo spriedumu
bija visnozīmīgākie mūsu veiktajā finanšu pārskatu revīzijā par pārskata periodu. Šie
jautājumi tika skatīti kontekstā ar mūsu veikto finanšu pārskatu revīziju kopumā un
atzinuma veidošanas procesā, tāpēc par šiem jautājumiem atsevišķs atzinums nav sniegts.
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Nesamaksāto atlīdzību prasību rezervju novērtēšana un pilnīgums
Nesamaksāto atlīdzību rezervju bruto uzskaites vērtība 2020. gada 31. decembrī bija 131,587 tūkstoši EUR,
un atzītie izdevumi peļņā vai zaudējumos, ko rada izmaiņas nesamaksāto atlīdzību rezervē, bija
10,915 tūkstoši EUR.
Mēs atsaucamies uz šādiem finanšu pārskatiem: 1. piezīme (grāmatvedības metodes) un 14. piezīme (finanšu
informācija).
Galvenais revīzijas jautājums

Kā jautājums risināts mūsu revīzijā

Nesamaksāto
atlīdzību
rezerve
2020. gada
31. decembrī ietver radušos, bet nepieteikto
atlīdzību rezervi 34,971 tūkstoša EUR apmērā un
tādu pieteikto atlīdzību rezervi, par kurām vēl nav
veikti norēķini (tostarp ar izdevumiem saistīto
prasību rezervi) 96,616 tūkstošu EUR apmērā.

Mēs esam izvērtējuši, vai vadības izmantotās
rezervju aprēķināšanas metodes ir piemērotas un
finanšu
pārskatu
sagatavošanas
prasībām
atbilstošas.

Mēs pārbaudījām iekšējās kontroles mehānismus, ko
vadība īstenoja atlīdzību rezervju aprēķinos, tostarp,
Nesamaksāto atlīdzību rezerve ir saistīta ar būtisku piemēram, iekšējo kontroli
spriedumu par nenoteiktiem rezultātiem nākotnē,
KPMG Baltics OÜ, Igaunijas sabiedrība ar ierobežotu atbildību un
uzņēmums, kas ietilpst tādu neatkarīgo KPMG tīkla uzņēmumu
grupā, kuri saistīti ar KPMG International Cooperative (tālāk —
“KPMG International”), Šveices uzņēmumu ar reģistrācijas
Nr. 10096082.
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kas galvenokārt ietver tādu radušos atlīdzību laiku un attiecībā uz to datu iegūšanu, kas izmantoti kā
apmēru, par kurām tiks veikti norēķini ar polišu aktuāro aprēķinu ievaddati.
īpašniekiem.
Mēs piesaistījām savus iekšējos aktuāros
Uzņēmums
izmanto
iedibinātos
aktuāru speciālistus, lai pārbaudītu turpmāko naudas
novērtēšanas modeļus, kas palīdz veikt tehnisko plūsmu aprēķinos un rezerves novērtēšanā
rezervju aprēķinus. Modeļu sarežģītība var radīt izmantotās metodes un pieņēmumus. Mēs arī
kļūdu risku nepienācīgu/nepilnīgu datu un/vai veicām atkārtotus aprēķinus, lai pārbaudītu, vai
nepareizu pieņēmumu, un/vai nepareizu aktuāro rezerve ir samērīga attiecībā pret prognozētajām
aprēķinu dēļ.
turpmākajām atlīdzībām.
Uzņēmuma nesamaksāto atlīdzību rezerve ietver
dažādus atšķirīgus produktus ar atšķirīgām iezīmēm,
piemēram, ilgu norēķinu laiku, kaitējuma veidiem,
pieņēmumiem par inflāciju, atlaides likmi, mirstību
(mūža rente) un pieskaitāmajām izmaksām.

Mēs arī ņēmām vērā faktus un apstākļus, kas ir gada
pārskatā sniegtās informācijas pamatā, un
izvērtējām, vai attiecīgā informācija ir pietiekama,
lai ļautu izprast vadības izmantotās metodes un
pieņēmumus.

Pārējā informācija
Par pārējo informāciju ir atbildīga vadība. Pārējā informācija ietver vadības ziņojumu, taču
ne finanšu pārskatus vai mūsu revidentu ziņojumu par tiem.
Mūsu atzinums par finanšu pārskatiem neaptver pārējo informāciju, un mēs nekādā veidā
nepaužam pārliecinošus secinājumus par to.
Saistībā ar mūsu veikto finanšu pārskatu revīziju mūsu pienākums ir izlasīt pārējo
informāciju un, to darot, apsvērt, vai pārējā informācija ir būtiski neatbilstīga finanšu
pārskatiem vai mūsu revīzijā iegūtajām zināšanām, vai citādi šķiet būtiski nepatiesa. Ja,

pamatojoties uz mūsu veikto darbu, mēs secinām, ka pārējā informācija ir būtiski nepatiesa,
mums par to ir jāziņo. Šajā saistībā mums nav nekā ziņojama.
Vadības un par finanšu pārskatu pārvaldību atbildīgo personu pienākumi
Vadība ir atbildīga par finanšu pārskatu sagatavošanu un patiesu izklāstu saskaņā ar Eiropas
Savienības pieņemtajiem starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem un par tādu iekšējo
kontroli, kādu vadība uzskata par nepieciešamu, lai varētu sagatavot finanšu pārskatus, kuri
nav būtiski nepatiesi ne krāpniecības, ne kļūdas dēļ.
Gatavojot finanšu pārskatus, vadības pienākums ir izvērtēt Uzņēmuma spēju turpināt
darbību, attiecīgā gadījumā atklāt informāciju saistībā ar darbības turpināšanu un izmantot
darbības turpināšanas principu kā pamatu grāmatvedībai, ja vien vadība neplāno
Uzņēmumu likvidēt vai pārtraukt darbību, vai arī tai nav citu reālistisku alternatīvu, kā vien
to darīt.
Par pārvaldību atbildīgajām personām ir pienākums pārraudzīt Uzņēmuma finanšu pārskatu
sniegšanas procesu.
Revidentu pienākumi finanšu pārskatu revīzijā
Mūsu mērķi ir iegūt pamatotu pārliecību par to, vai finanšu pārskatos kopumā nav
ievērojamu nepatiesību, kas radušās vai nu krāpniecības, vai kļūdas dēļ, un sagatavot
revidentu ziņojumu, kas ietver mūsu atzinumu. Pamatota pārliecība ir augsta līmeņa
pārliecība, taču tā negarantē, ka revīzijā, kas veikta saskaņā ar starptautiskajiem revīzijas
standartiem (Igaunijā), vienmēr tiks konstatēta būtiska nepatiesība, ja tāda pastāv.
Nepatiesība var rasties krāpniecības vai kļūdas dēļ un tiek uzskatīta par ievērojamu, ja
pamatoti var uzskatīt, ka tā atsevišķi vai kopumā var ietekmēt lietotāju ekonomiskos
lēmumus, kas pieņemti, pamatojoties uz šiem finanšu pārskatiem.
Revīzijā saskaņā ar starptautiskajiem revīzijas standartiem (Igaunijā) mēs pieņemam
profesionālus lēmumus un revīzijas laikā saglabājam profesionālo skepticismu. Mēs arī:
•

•

•
•

•

konstatējam un izvērtējam būtiskas nepatiesības riskus finanšu pārskatos, kas var
rasties krāpniecības vai kļūdas dēļ, izstrādājam un veicam šādiem riskiem atbilstošas
revīzijas procedūras un iegūstam revīzijas pierādījumus, kas ir pietiekami un
atbilstīgi, lai nodrošinātu pamatu mūsu atzinumam. Risks nekonstatēt krāpniecības dēļ
radušos ievērojamu nepatiesību ir augstāks nekā ar kļūdu saistīts risks, jo krāpniecība
var ietvert slepenas norunas, viltošanu, tīšu izlaišanu, maldinošu informāciju vai
iekšējās kontroles ignorēšanu;
gūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas attiecas uz revīziju, lai izstrādātu situācijai
piemērotas revīzijas procedūras, taču ne nolūkā paust atzinumu par Uzņēmuma
iekšējās kontroles efektivitāti;
novērtējam izmantoto grāmatvedības metožu piemērotību un grāmatvedības aplēšu
pamatotību, kā arī vadības sniegto saistīto informāciju;
izdarām secinājumus par to, cik piemēroti vadība izmanto darbības turpināšanas
pamatu grāmatvedībā, un, pamatojoties uz iegūto revīzijas pierādījumu, izdarām
secinājumus par to, vai pastāv būtiska nenoteiktība saistībā ar notikumiem vai
apstākļiem, kas var radīt ievērojamas šaubas par Uzņēmuma spēju turpināt darbību. Ja
mēs secinām, ka pastāv būtiska nenoteiktība, mums savā revidentu ziņojumā ir jāvērš
uzmanība uz saistīto informācijas atspoguļošanu finanšu pārskatos vai, ja šāda
informācija ir nepietiekama, jāmaina savs atzinums. Mūsu secinājumu pamatā ir
revīzijas pierādījumi, kas iegūti līdz mūsu revidentu ziņojuma datumam. Taču
turpmāki notikumi vai apstākļi var izraisīt Uzņēmuma darbības izbeigšanu;
novērtējam finanšu pārskatu kopējo atspoguļojumu, struktūru un saturu, tostarp
sniegto informāciju un to, vai finanšu pārskatos ir godīgi atspoguļoti pamatā esošie

•

darījumi un notikumi;
iegūstam pietiekamus un atbilstīgus revīzijas pierādījumus attiecībā uz struktūrvienību
vai darījumdarbības finanšu informāciju Uzņēmumā, lai paustu atzinumu par finanšu
pārskatiem. Mēs esam atbildīgi par Uzņēmuma revīzijas vadību, uzraudzību un
veikšanu. Tikai mēs esam atbildīgi par mūsu revīzijas atzinumu.

Mēs sazināmies ar personām, kuras atbildīgas par pārvaldību, cita starpā attiecībā uz
revīzijas plānoto tvērumu un laiku un nozīmīgiem revīzijas konstatējumiem, tostarp
jebkādām nozīmīgām nepilnībām iekšējā kontrolē, ko mēs konstatējam revīzijas laikā.
Ziņojums par citām juridiskajām un regulatīvajām prasībām

If P&C Insurance AS vienīgais akcionārs 2020. gada 20. martā mūs norīkoja veikt If P&C
Insurance AS finanšu pārskatu revīziju par gadu, kas beidzās 2020. gada 31. decembrī.
Mūsu kopējais nepārtrauktu saistību posms ir 3 gadi, aptverot periodus, kas beidzās laikā no
2018. gada 31. decembra līdz 2020. gada 31. decembrim.
Mēs apstiprinām, ka:
•
mūsu revīzijas atzinums saskan ar Uzņēmuma revīzijas komitejai sniegto papildu
ziņojumu;
•

mēs neesam Uzņēmumam snieguši aizliegtos ar revīziju nesaistītos pakalpojumus, kas
minēti ES Regulas (ES) Nr. 537/2014 5. panta 1. punktā. Revīzijas veikšanas laikā
mēs arī saglabājām neatkarību no revidētās struktūras.

Periodā, uz kuru attiecas mūsu veiktā likumā noteiktā revīzija, mēs nesniedzām
Uzņēmumam ar revīziju nesaistītus pakalpojumus papildus revīzijai un ar revīziju saistītiem
pakalpojumiem.
Tallinā, 2021. gada 22. februārī

Ēro Kaups (Eero Kaup),
sertificēts neatkarīgais grāmatvedis, licences Nr. 459
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