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 FINANŠU PĀRSKATI 

Konsolidēts kopējo ieņēmumu pārskats (€ 000) 

 Piezīme 2021.  2020.  

    
NETO NOPELNĪTĀS PRĒMIJAS    
Bruto nopelnītās apdrošināšanas prēmijas 160 426 150 306 
Pārapdrošinātāju daļa nopelnītajās apdrošināšanas prēmijās  -4364 -3205 
KOPĀ 3 156 062 147 101 
    
 
PĀRĒJIE IEŅĒMUMI    
Peļņa no ieguldījumiem 4 2521 2252 
Pārapdrošināšanas komisijas un citi ieņēmumi  372 302 
KOPĀ  2893 2554 
KOPĀ IEŅĒMUMI  158 955 149 655 

    
    
NETO PIEKRITUŠĀS APDROŠINĀŠANAS ATLĪDZĪBAS    
Bruto piekritušās atlīdzību prasības  -98 016 -91 746 
Pārapdrošinātāju daļa piekritušajās atlīdzībās         611 449 
KOPĀ        5 -97 405 -91 297 

    
IZDEVUMI    
Apdrošināšanas līgumu iegūšanas izmaksas  -24 569 -23 421 
Administratīvie izdevumi  -14 912 -13 975 
KOPĀ        6 -39 481 -37 396 
KOPĀ ATLĪDZĪBAS UN IZDEVUMI  -136 886 -128 693 
 
NETO PEĻŅA PIRMS NODOKĻIEM  22 069 20 962 
IENĀKUMA NODOKLIS       15 –3899 –4360 

NETO PEĻŅA FINANŠU GADĀ  18 170 16 602 
    
CITI KOPĒJIE IEŅĒMUMI, KAS PĀRKLASIFICĒTI UZ 
NĀKAMAJIEM PERIODIEM:    
Pārdošanai pieejamo aktīvu vērtības izmaiņas 4 -2558 2180 
    
KOPĀ  -2558 2180 

KOPĀ PĀRSKATA GADA KOPĒJIE IEŅĒMUMI  15 612 18 782 
 
__________________________________________________________________________ 
Finanšu pārskata pielikumi, kas iekļauti no 12. līdz 57. lappusei, ir finanšu pārskata neatņemama 
sastāvdaļa. 



 
 
 
 

Pārskats par finanšu stāvokli (€ 000) 

    Piezīme 
   2021.gada 
31.decembris   

   2020.gada 
31.decembris 

AKTĪVI     
Nauda un naudas ekvivalenti  78 327  52 880 
Finanšu aktīvi  9 276 198  296 496 
Debitori no apdrošināšanas operācijām 7 36 267  31 178 
Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu 
izdevumi 8 

 
4551  

 
4003 

Pārapdrošināšanas aktīvi 14 6260  5786 
Ieguldījumi meitasuzņēmumā 16 88  88 
Pamatlīdzekļi 10 3641   3160 
AKTĪVI KOPĀ  405 332  393 591  

     
SAISTĪBAS UN PAŠU KAPITĀLS     
Ar apdrošināšanas darbību saistītās 
saistības 11 

 
7644   

 
7644 

Nomas saistības 12 3471                 2779 
Uzkrātās saistības un nākamo periodu 
ieņēmumi 13 

 
7847  

 
6708 

Atliktā nodokļa saistības                                                      15                    40                     75 
No apdrošināšanas līgumiem izrietošās 
saistības  14 

 
208 616   

 
196 144 

SAISTĪBU KOPSUMMA  227 679  213 350 

     
Pamatkapitāls  6391  6391 
Akciju emisijas uzcenojums  3679  3679 
Obligātās rezerves  2362  2362 
Pārvērtēšanas rezerves  4710  7268 
Nesadalītā peļņa   142 341  143 939 
Neto peļņa finanšu gadā  18 170   16 602 
KOPĀ PAŠU KAPITĀLS 17 177 653  180 241 

     

KOPĀ SAISTĪBAS UN PAŠU KAPITĀLS   405 332  380 500  
 
 
Finanšu pārskata pielikumi, kas iekļauti no 12. līdz 57. lappusei, ir finanšu pārskata 
neatņemama sastāvdaļa. 
 
 
 

 



 
 
 
 

 

 

Deloitte 
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NEATKARĪGA REVIDENTA ZIŅOJUMS 

If P&C Insurance AS akcionāram: 

Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju 

Atzinums 

Esam veikuši If P&C Insurance AS (turpmāk arī “Struktūra”) finanšu pārskatu revīziju, tostarp finanšu stāvokļa 2021. gada 
31. decembrī pārskata un peļņas vai zaudējumu un citu apvienoto ienākumu pārskata, naudas plūsmu pārskata un pašu kapitāla 
izmaiņu pārskata par gadu, kurš tobrīd beidzās, un finanšu pārskatu piezīmju, kas ietver nozīmīgu grāmatvedības metožu 
kopsavilkumu un citu paskaidrojošu informāciju, revīziju. 

Mūsuprāt, pievienotie finanšu pārskati visos būtiskajos aspektos taisnīgi atspoguļo Struktūras finanšu stāvokli 2021. gada 
31. decembrī un tās 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) (ISAs (EE)). Mūsu pienākumi saskaņā ar 
minētajiem standartiem ir plašāk izklāstīti ziņojuma sadaļā “Revidenta pienākumi finanšu pārskatu revīzijās”. Saskaņā ar 
Starptautisko grāmatvežu ētikas standartu padomes Profesionālo grāmatvežu ētikas kodeksu (IESBA kodekss, Igaunija) mēs esam 
neatkarīgi no Struktūras un esam izpildījuši savus pārējos ētikas pienākumus atbilstoši šīm prasībām. Uzskatām, ka mūsu iegūtie 
revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstīgi, lai nodrošinātu pamatu mūsu atzinumam. 

Galvenie revīzijas jautājumi 

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, bet par šiem jautājumiem atsevišķs atzinums nav sniegts. 
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Galvenais revīzijas jautājums Kā mūsu revīzijā tika risināts galvenais revīzijas jautājums 

Nesamaksāto atlīdzību prasību rezerves novērtēšana 

2021. gada 31. decembrī Struktūra ir atzinusi no apdrošināšanas 
līgumiem izrietošās saistības 208,616 tūkstošu EUR apmērā, kas, kā 
aprakstīts finanšu pārskatu 14. piezīmē “No apdrošināšanas 
līgumiem un pārapdrošināšanas aktīviem izrietošās saistības”, cita 
starpā ietver (a) radušos un pieteikto atlīdzību rezervi 107,640 
tūkstošu EUR apmērā un (b) radušos, bet vēl nepieteikto atlīdzību 
rezervi 28,089 tūkstošu EUR apmērā (turpmāk kopā saukti arī 
“nesamaksāto atlīdzību prasību rezerves”). 

Mūsu revīzijas procedūras cita starpā ietvēra turpmāk norādītās. 

Mēs esam izgājuši cauri nesamaksāto atlīdzību prasību rezerves 
veidošanas procesam un analizējuši aktuāros pārskatus, 
koncentrējoties uz pielietotajiem pieņēmumiem un modeļiem un to 
atbilstību finanšu pārskatu sagatavošanas prasībām. 

Deloitte attiecas uz vienu vai vairākiem Deloitte Touche Tohmatsu Limited uzņēmumiem, kas ir privāts uzņēmums ar ierobežotu garantiju Apvienotajā Karalistē, un tā dalībfirmu tīklu, no 
kuriem katrs ir atsevišķa un juridiski neatkarīga struktūrvienība. Detalizēts Deloitte Touche Tohmatsu Limited un tā dalībfirmu juridisko struktūru apraksts ir pieejams vietnē 
www.deloitte.com/about.  
Deloitte Touche Tohmatsu Limited dalībnieks 

Kā aprakstīts finanšu pārskatu 1. piezīmē “Nozīmīgās grāmatvedības 
metodes un novērtēšanas bāze” un 2. piezīmē “Riski un risku 
pārvaldība”, nesamaksāto atlīdzību rezerves atzīšana un 
novērtēšana cita starpā ietver būtisku vērtējumu par nākotnes 
atlīdzību maksājumu termiņa, biežuma un summas nenoteiktību, un 
ir nepieciešamas īpašas zināšanas par aktuārās modelēšanas 
metodēm, kā arī aprēķinos izmantoto lielapjoma datu analīze. 

Mēs noteicām nesamaksāto atlīdzību prasību rezerves novērtēšanu 
kā galveno revīzijas jautājumu, ņemot vērā bilances nozīmi finanšu 
pārskatos kopumā, kā arī sarežģītos modeļus un augsto sprieduma 
līmeni, kas saistīts ar to vērtības noteikšanu. 

Ar mūsu aktuāro speciālistu palīdzību mēs: 
• izvērtējām izmantotos pieņēmumus un modeļus, lai 

izdarītu secinājumus par vadības izmantotās 
metodoloģijas atbilstību; 

• pārbaudījām pamatā esošo avota informāciju un 
aprēķinu matemātisko precizitāti; 

• izstrādājām virkni neatkarīgu aprēķinu par nesamaksāto 
atlīdzību prasību rezervēm atlasītajiem uzņēmējdarbības 
virzieniem izvēlētajās vietās un salīdzinājām mūsu 
aplēses ar vadības aplēsēm; 

• analizējām iepriekšējā gada aplēses (atlikušo saistību 
izpildes statistika), pamatojoties uz rezultātiem, kas 
iegūti aktuārajā ziņojumā par nesamaksāto atlīdzību 
prasību rezervēm, ņemot vērā faktiskos rezultātus. 

Ar mūsu IT speciālistu palīdzību noskaidrojām visatbilstošākās 
informācijas sistēmas nesamaksāto atlīdzību prasību rezerves 
aprēķinos izmantoto datu apstrādei un uzskaitei, un pārbaudījām 
vispārējās IT kontroles katrā no šīm sistēmām, tostarp veicot 
lietotāju piekļuves kontroles, izmaiņu pārvaldības kontroles un IT 
operāciju kontroles testēšanu. 

Mēs esam pārbaudījuši, vai salīdzinošajā informācijā atspoguļotās 
grāmatvedības metodes atbilst pašreizējā periodā pielietotajām 
grāmatvedības metodēm un to, vai nesamaksāto atlīdzību prasību 
rezerves ir pareizi uzskaitītas, atbilstoši uzrādītas un atspoguļotas 
finanšu pārskatos atbilstoši piemēroto finanšu pārskatu 
sagatavošanas prasībām.  

Pārējā informācija 

Par pārējo informāciju ir atbildīga vadība. Pārējā informācija ietver vadības ziņojumu, kas iekļauts Struktūras gada pārskatā, taču 
ne finanšu pārskatus un mūsu revidenta 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 zināšanām, kas iegūtas revīzijā, vai citādi šķiet ievērojami nepatiesa. 
Mūsu pienākumos arī ietilpst ziņot par to, vai vadības ziņojumā sniegtā informācija atbilst piemērojamajām juridiskajām prasībām. 



 
 
 
 

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, un mēs atzīmējam, ka vadības ziņojumā sniegtā informācija būtiskajos aspektos atbilst finanšu 
pārskatiem un piemērojamajām juridiskajām prasībām. 

Vadības un par finanšu pārskatu pārvaldību atbildīgo personu pienākumi 

Vadība ir atbildīga par finanšu pārskatu sagatavošanu un patiesu izklāstu saskaņā ar Eiropas Komisijas 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 Struktūras spēju turpināt darbību, attiecīgā gadījumā atklāt informāciju 
saistībā ar darbības turpināšanu un izmantot darbības turpināšanas principu kā pamatu grāmatvedībai, ja vien vadība neplāno 
Struktūru likvidēt vai pārtraukt darbību, vai arī tai nav citu reālistisku alternatīvu, kā vien to darīt. 

Par pārvaldību atbildīgajām personām ir pienākums pārraudzīt Struktūras finanšu pārskatu sniegšanas procesu. 

Revidenta 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 (International Standards 
on Auditing - ISA) (EE), 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 ISA (EE) 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 Struktūras 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 iegūtajiem revīzijas pierādījumiem, 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 pierādījums, kas 
iegūts līdz mūsu revidentu ziņojuma datumam. Taču turpmāki notikumi vai apstākļi var izraisīt Struktūras 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 Struktūrā, lai paustu atzinumu par finanšu pārskatiem. Mēs esam atbildīgi par grupas 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 nozīmīgām nepilnībām, ja tādas pastāv, iekšējā kontrolē, ko mēs konstatējam 
revīzijas laikā. 

Mums ir arī jāsniedz par pārvaldību atbildīgajām personām paziņojums par to, ka esam ievērojuši attiecīgās ētiskās prasības 
attiecībā uz neatkarību, un jāinformē par jebkādām attiecībām un citiem jautājumiem, kurus var pamatoti uzskatīt par nozīmīgiem 
mūsu neatkarībai, un attiecīgā gadījumā par saistītajiem aizsardzības pasākumiem. 

No jautājumiem, par kuriem veikta saziņa ar personām, kas atbildīgas par pārvaldību, mēs nosakām tos jautājumus, kuri bija 
visnozīmīgākie attiecīgā perioda finanšu pārskatu revīzijā un tāpēc ir galvenie revīzijas jautājumi. Mēs izklāstām minētos 
jautājumus savā revidentu ziņojumā, ja vien tiesību akti vai regulējums neaizliedz informācijas publiskošanu par attiecīgo 
jautājumu, vai ārkārtīgi retos gadījumos, kad mēs nosakām, ka par jautājumu nevajadzētu ziņot mūsu ziņojumā, jo var pamatoti 
uzskatīt, ka šādas rīcības nelabvēlīgās sekas pārsniegs paziņojuma radītos ieguvumus sabiedrības interesēm. 



 
 
 
 

Ziņojums par citām juridiskajām un regulatīvajām prasībām 

Citi ziņošanas pienākumi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regulu (ES) Nr. 537/2014 par 
īpašām prasībām attiecībā uz obligāto revīziju sabiedriskas nozīmes struktūrās 

Revidenta iecelšana 

Struktūras akcionāru pilnsapulcē 2021. gada 18. martā mūs iecēla par apstiprināto revidentu uz vienu gadu. Mūsu kā apstiprinātā 
revidenta kopējais nepārtrauktā darba ilgums ir viens gads. 

Atbilstība revīzijas komitejai sniegtajam papildu ziņojumam 

Mūsu sniegtais revīzijas atzinums saskan ar revīzijas komitejai sagatavoto papildu ziņojumu, ko mēs sniedzām 2022. gada 
17. februārī. 

Neatkarība 

Apliecinām, ka revīzijas laikā esam palikuši neatkarīgi no Struktūras saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 
Nr. 537/2014 noteikumiem un Revīzijas likumā noteiktajām ētikas prasībām. 

Mēs apliecinām, ka atbilstoši mūsu rīcībā esošajām zināšanām un mūsu labākajai pārliecībai attiecībā uz sabiedriskas nozīmes 
struktūru obligāto revīziju netika sniegti aizliegti ar auditu nesaistīti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 537/2014 
5. pantā minētie pakalpojumi saistībā ar īpašām prasībām. Izņemot obligātos revīzijas pakalpojumus un pakalpojumus, kas minēti 
vadības ziņojumā vai finanšu pārskatos, mēs Struktūrai nesniedzām citus pakalpojumus. 

22. februārī 
AS Deloitte Audit Eesti 
Licences Nr. 27 
Mariela Akermane (Mariel Akkermann) 
Zvērināta revidente Nr. 574 
/Paraksts/ 
 
 
 
 
 
 


