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VADĪBAS ZIĽOJUMS
1. Biedrības „Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs” (turpmāk tekstā – LTAB) pārvaldes
institūcijas
1.1. Saskaņā ar Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās
apdrošināšanas likuma (turpmāk – Likums) 45. pantu LTAB pārvaldes institūcijas ir kopsapulce un valde.
1.2. Likuma 46. panta pirmajā daļā noteikts, ka LTAB kopsapulce ir LTAB lēmējinstitūcija un to
veido visas apdrošināšanas sabiedrības, kurām ir tiesības veikt sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku
civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu Latvijas Republikā.
1.3. Likuma 47. pantā paredzēts, ka LTAB valde ir LTAB izpildinstitūcija. LTAB valde sastāv no
valdes priekšsēdētāja, valdes priekšsēdētāja vietnieka un viena valdes locekļa.
2. LTAB darbības mērķis un uzdevumi
Atbilstoši Likuma 43. panta pirmajai daļai LTAB nodrošina sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku
civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas (turpmāk – OCTA) sistēmas sekmīgu darbību valstī atbilstoši
savam darbības mērķim un uzdevumiem. Likuma 44. pants nosaka būtiskāko LTAB darbības mērķi, un tas ir –
nodrošināt ceļu satiksmes negadījumā cietušo trešo personu interešu aizsardzību un veicināt OCTA stabilitāti
un attīstību, kā arī LTAB pamatpienākumus minētā mērķa sasniegšanā. Šie LTAB pienākumi ir nodrošināt
sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas garantijas fonda
(turpmāk – GF) darbību un Likumā noteiktajos gadījumos no GF izmaksāt cietušajām trešajām personām
apdrošināšanas atlīdzības, kārtot Latvijas Republikā dzīvojošo personu prasības sakarā ar Eiropas Ekonomikas
zonas valstīs un Šveices Konfederācijā (turpmāk – EEZ) notikušajiem apdrošināšanas gadījumiem, sniegt
atzinumus trešajām personām par apdrošinātāja lēmumu saistībā ar apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai
atteikumu, sniegt palīdzību Latvijas Republikas fiziskajām un juridiskajām personām to tiesību un interešu
aizstāvībai ārvalstīs jautājumos, kas saistīti ar OCTA, sakarā ar ceļu satiksmes negadījumiem Zaļās kartes
sistēmas dalībvalstīs, kas nav EEZ valstis.
3. LTAB svarīgākie sasniegumi 2007. gadā un tā attīstības perspektīvas 2008. gadā
3.1. 2007. gadā paveiktais tiesību aktu izstrādes jomā un 2008. gada perspektīvas:
Tiesību akta nosaukums
Likums „Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu
īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās
apdrošināšanas likumā‖
(Saeimā pieņemts
27.09.2007., publicēts: Latvijas Vēstnesis
18.10.2007., nr. 168, spēkā no 01.11.2007.)

2007.gadā paveiktais
Dalība likumprojekta „Grozījumi Sauszemes
transportlīdzekļu
īpašnieku
civiltiesiskās
atbildības obligātās apdrošināšanas likumā‖
saskaņošanas procesā - vairākās starpministriju
sanāksmēs, MKK un MK sēdē, sadarbība ar
Saeimas budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju,
lai izskatītu un izvērtētu iesniegtos priekšlikumus
uz attiecīgajiem likumprojekta lasījumiem.

Likums „Grozījums Ceļu satiksmes likumā‖
(publicēts: Latvijas Vēstnesis, 04.10.2007,
nr. 160, spēkā no 01.06.2008.)

Priekšlikumi likumprojektam „Grozījums Ceļu
satiksmes likumā‖, kas saistīti ar grozījumiem
Likumā, lai izslēgtu no Ceļu satiksmes likuma
25. panta pirmās daļas 3. punktu, kas nosaka, ka
transportlīdzekļa
vadītājam
jābūt
klāt
transportlīdzekļa apdrošināšanas polisei, ja uz
transportlīdzekļa
nav
attiecīgas
vizuālas
informācijas (uzlīmes) par izdarīto apdrošināšanu.

4

LATVIJAS TRANSPORTLĪDZEKĻU APDROŠINĀTĀJU BIROJS
VADĪBAS ZIĽOJUMS
Likums „Grozījums Latvijas administratīvo
pārkāpumu
kodeksā‖
(publicēts:
Latvijas
Vēstnesis , 04.10.2007, nr. 160, spēkā no
01.06.2008.)

Priekšlikumi likumprojektam „Grozījums Latvijas
administratīvo pārkāpumu kodeksā‖, kas saistīti ar
grozījumiem Likumā, lai izslēgtu no Latvijas
administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.4 panta
pirmās daļas 3. punktu, kas paredz, ka par
transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav klāt dokuments
(uzlīme)
par
transportlīdzekļa
īpašnieka
civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu,
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu
transportlīdzekļa vadītājam divu latu apmērā.

MK noteikumi „Grozījumi Ministru kabineta
2005. gada 22. marta noteikumos Nr. 195
"Sauszemes
transportlīdzekļu
īpašnieku
civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas
garantijas fonda izveidošanas, uzkrāšanas un
administrēšanas kārtība"" (publicēti: Latvijas
Vēstnesis, 20.04.2007., nr. 65, spēkā no
21.04.2007.)

Noteikumi stājušies spēkā.
Saskaņā
ar
šiem
MK
noteikumiem
apdrošinātājam, kurš veicis vienreizējo iemaksu
GF lielāku nekā 5000 Ls, LTAB atmaksājis
vienreizējās iemaksas daļu atbilstoši šiem MK
noteikumiem.

MK noteikumi „Noteikumi par sauszemes
transportlīdzekļu
īpašnieku
civiltiesiskās
atbildības obligātās apdrošināšanas informācijas
sistēmas darbībai nepieciešamo datu apjomu un
veidiem, datu ievades, apmaiņas un izmantošanas
kārtību‖. (pieņemti 27.11.2007.; publicēti:
Latvijas Vēstnesis, 30.11.2007., nr. 193, spēkā no
01.12.2007.)

Noteikumi stājušies spēkā, notiek darbs pie
tehnisko prasību specifikāciju izstrādes un
saskaņošanas ar IemIC un Valsts policiju, VTUA,
CSDD un citām OCTA informācijas sistēmas
dalībnieku institūcijām, lai nodrošinātu datu
apmaiņu tiešsaistē.

Tiesību akta projekta nosaukums

2007.gadā iesāktais un 2008. gada perspektīvas

MK noteikumu projekts "Grozījumi Ministru
kabineta 2005. gada 22. marta noteikumos
Nr. 195 "Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku
civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas
garantijas fonda izveidošanas, uzkrāšanas un
administrēšanas kārtība""

Atbilstoši
grozījumiem
Sauszemes
transportlīdzekļu
īpašnieku
civiltiesiskās
atbildības
obligātās
apdrošināšanas
likumā izstrādāti priekšlikumi MK noteikumu
projektam, lai precizētu normas par GF līdzekļu
glabāšanu un ieguldīšanu, vienlaikus precizējot
normas, kas attiecas uz apdrošinātāju regulārajiem
ikmēneša atskaitījumiem.

(06.12.2007. noteikumu projekts izsludināts Valsts
sekretāru sanāksmē)
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MK noteikumu projekts "Grozījumi Ministru
kabineta 2004. gada 14. decembra noteikumos
Nr. 1008
"Noteikumi
par
apdrošināšanas
atlīdzības apmēru un aprēķināšanas kārtību par
personai
nodarītajiem
materiālajiem
zaudējumiem""
(06.12.2007. noteikumu projekts izsludināts Valsts
sekretāru sanāksmē.)

Likumprojekts
„Grozījums
Sauszemes
transportlīdzekļu
īpašnieku
civiltiesiskās
atbildības obligātās apdrošināšanas likumā‖
(24.01.2008. likumprojekts izsludināts Valsts
sekretāru sanāksmē.)

Atbilstoši
grozījumiem
Sauszemes
transportlīdzekļu
īpašnieku
civiltiesiskās
atbildības obligātās apdrošināšanas likumā
izstrādāti priekšlikumi MK noteikumu projektam,
lai precizētu normas par apdrošināšanas atlīdzības
aprēķināšanu, indeksējot cietušās personas vai
bojā gājušās personas pirms ceļu satiksmes
negadījuma saņemtos darba ienākumus. Šī jaunā
kārtība attieksies uz apdrošināšanas gadījumiem,
kas notikuši pēc 31.12.2007.

30.10.2007. iepriekšējais traktortehnikas un tās
piekabju numuru zīmju standarts LVS 83:1997 ir
zaudējis spēku. Līdz ar to Zemkopības ministrija
ir izstrādājusi nepieciešamo grozījumu Likumā,
atsaucoties uz jauno traktortehnikas un tās
piekabju valsts reģistrācijas numura zīmju
standartu LVS 83:2007.
LTAB sniedza atzinumu Finanšu ministrijai par
šo likumprojektu.

3.2. LTAB aktīvi piedalījies dažādu tiesību aktu projektu izvērtēšanā, sniedzot atzinumus Finanšu ministrijai,
kā konkrētais tiesību akts (gan Latvijas, gan Eiropas Savienības) varētu attiekties arī uz OCTA jomu.
3.3. 2007. gadā LTAB izstrādāti un apstiprināti šādi tiesību akti:
LTAB „Grozījumi Atlīdzību komisijas nolikumā‖ (apstiprināti LTAB valdes 2007. gada 29. maija sēdē,

protokols Nr. 10);
LTAB „Grozījumi Lietvedības instrukcijā‖ (apstiprināti LTAB valdes 2007. gada 17. jūlija sēdē,

protokols Nr. 11);
LTAB „Grozījumi metodikā „Par iepirkumu Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja vajadzībām‖‖

(apstiprināti biedru sapulces 2007. gada 22. jūnija sēdē, prot. Nr. 4);

LTAB ―Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas
garantijas fonda līdzekļu administrēšanas nolikums‖ (apstiprināti LTAB biedru sapulces 2007. gada
7.septembra sēdē, protokols Nr. 5, apstiprināti GF padomes 2007. gada 31. oktobra sēdē, protokols Nr. 4);

TAB „Nolikums darbam ar regresa lietām Juridiskajā daļā‖ (apstiprināts LTAB valdes 2007. gada
23. oktobra sēdē, protokols Nr. 14);
LTAB „Par izdevumu, kas radušies atgūstot no sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās

atbildības obligātās apdrošināšanas garantijas fonda izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības regresa kārtībā, segšanu
un kompensēšanu‖ (apstiprināti LTAB biedru sapulce 2007. gada 9. novembra sēdē, protokols Nr. 7);

Grozījumi 2004. gada 23. aprīļa „Noteikumos par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās
atbildības obligātās apdrošināšanas tipveida polisēm un to aizpildīšanu‖ (apstiprināti LTAB biedru sapulces
2007. gada 7. septembrī, 2007. gada 9. novembrī, 2007. gada 21. decembrī un 2008. gada 1. februārī);

2007. gadā LTAB ir sagatavoti un apstiprināti 2 Transportlīdzekļu vērtību katalogu izdevumi, viens
sagatavots 2006. gadā, stājies spēkā 2007. gada 15. janvārī.
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3.4. LTAB, atbilstoši savam darbības mērķim un kompetencei, turpina veiksmīgi sadarboties ar turpat visu
Zaļās kartes (turpmāk – ZK) sistēmas dalībvalstu ZK birojiem dažādu jautājumu risināšanā. 2007. gadā LTAB
ir aktīvi sadarbojies arī ar ZK sistēmas Biroju Padomi. Tāpat arī LTAB, pildot Kompensācijas iestādes,
Garantijas fonda un Informācijas centra funkcijas, ir sadarbojies ar EEZ valstu Kompensācijas iestādēm,
Garantijas fondiem un Informācijas centriem, lai kārtotu prasības saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes
Direktīvas 2000/26/EK nosacījumiem. Turklāt, Saeimā pieņemtie grozījumi Likumā ir ieviesuši Eiropas
Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/14/EK (2005. gada 11. maijs), ar ko groza Padomes Direktīvas
72/166/EEK, 84/5/EEK, 88/357/EEK un 90/232/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu
2000/26/EK attiecībā uz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saistībā ar mehānisko transportlīdzekļu
lietošanu (turpmāk – 5.direktīva) prasības, kas Eiropas Savienības dalībvalstīm bija jāievieš līdz 2007. gada
10. jūnijam.
2008. gadā paredzēts aktīvi turpināt starptautisko sadarbību un attīstīt to atbilstoši ZK sistēmas Biroju
Padomes, kā arī Eiropas Savienības prasībām.
3.5. Laika posmā no 2007. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim LTAB turpināja sadarbību ar Pārapdrošināšanas
brokeru sabiedrībām „RFIB Group Ltd‖ un SIA „MAI Insurance Brokers‖ pārapdrošināšanas līguma, kas bija
noslēgts laika posmam no 2006. gada 1. maija līdz 2007. gada 30. aprīlim, kā arī no 2007. gada 1. maija spēkā
esošā līguma ietvaros.
2008. gadā ir savlaicīgi uzsākts darbs pie Latvijas OCTA un Garantijas fonda 2008./2009. gada
pārapdrošināšanas programmas. Līdz ar to LTAB turpinās sekot pārapdrošināšanas līguma nosacījumu
izpildei, kā arī koordinēs un risinās pārapdrošināšanas jautājumus.
3.6. 2007. gadā paveiktais Informācijas tehnoloģiju jomā un 2008. gada perspektīvas:
3.6.1. 2007. gadā realizēts projekts „Regulāro finanšu pārskatu sagatavošana izmantojot datu LTAB apstrādes
sistēmu‖, kā rezultātā tika nodrošināta automātiska regulāra finanšu pārskatu sagatavošana un nosūtīšana
apdrošināšanas sabiedrībām.
3.6.2. 2007. gadā realizēta LTAB datubāzes programmatūras Oracle Standart edition versijas migrācija uz
Oracle Enterprise edition, kā rezultātā tika panākta stabilāka datu bāzes darbība un iespēja izmantot virkni
papildus funkciju, kas nodrošina ātrāku un drošāku LTAB datubāzes darbību.
3.6.3. 2007. uzsākta projekta „Rezerves datorsistēmas infrastruktūras izvietošana attālinātā datu centrā
(dublētas datubāzes, dublēti sakaru kanāli, nepārtrauktas elektroenerģijas padeves nodrošināšana)‖, lai
nodrošinātu augstāku LTAB datu apstrādes sistēmas pieejamību, realizācija. Projektu plānots realizēt līdz
2008. gada 31. martam.
3.6.4. 2007. gada beigās balstoties uz pieņemtajām izmaiņām OCTA likumā un pieņemtajiem MK
noteikumiem Nr. 801. par informācijas apmaiņu OCTA informācijas sistēmā, uzsākta projekta realizācija, kas
nodrošinās iespēju no 2008. gada 1. jūnija slēgt standartlīgumus izmantojot distances saziņas līdzekļus (epolise), kā arī tiks īstenota virkne uzlabojumu pastāvošajā līgumus slēgšanas sistēmā, kas nodrošinās datu
apmaiņu tiešsaistē ar pārējiem OCTA informācijas sistēmas dalībnieku reģistriem.
3.6.5. 2007. gada beigās uzsākts projekts „Datu noliktavas izveide izmantojot LTAB OCTA, finanšu sistēmas,
un ārējo reģistru (CSDD, VTUA) datu bāzes, LTAB un Apdrošināšanas sabiedrību vajadzībām‖, kā rezultātā
Apdrošināšanas sabiedrības un LTAB varēs veikt statistisko un analītisko pārskatu gatavošanu izmantojot
vienotu datu noliktavas datu apstrādes sistēmu.
3.6.6. 2007. gadā turpinājās LTAB finanšu uzskaites un uzņēmuma vadības sistēmas „Ozols‖ pilnveidošana,
lai uzlabotu LTAB regresa lietu apstrādi un uzskaiti.
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3.7. Paveiktais 2007. gadā sabiedrisko attiecību jomā un 2008. gada perspektīvas:
3.7.1. 2007. gada laikā LTAB regulāri informēja sabiedrību par aktualitātēm OCTA jomā gan izdodot dažādas
preses relīzes, gan piedaloties intervijās un diskusijās masu saziņas līdzekļos (TV, radio). 2008.gadā plānots
turpināt regulāri informēt sabiedrību par aktualitātēm OCTA jomā, par būtiskākajām izmaiņām, kas saistītas ar
grozījumiem OCTA likumā u.c. normatīvajos dokumentos, kas attiecas uz OCTA jomu. Sadarbībā ar Ceļu
satiksmes drošības padomi plānots realizēt projektu - izglītojošā kampaņa transportlīdzekļu īpašniekiem par
piedalīšanos ceļu satiksmē tikai ar OCTA apdrošinātu transportlīdzekli.
3.7.2. Saistībā ar to, ka 2007.gadā apritēja 10 gadi kopš ieviesta OCTA, tika izdota rokasgrāmata „Kas
automašīnas īpašniekam jāzina par OCTA‖, kā arī tika organizētas atsevišķas kampaņas par paveikto OCTA
pastāvēšanas laikā. Izstrādāta speciāla spēle autovadītājiem, aicinot atsvaidzināt savas zināšanas pirmās
medicīniskās palīdzības sniegšanā. 2008.gadā plānots publicēt atsevišķas preses relīzes par to, ka 2008.gadā
aprit 10 gadi kopš tika ieviesta Latvijas Zaļā karte.
3.7.3. 2007. gada laikā LTAB turpināja informēt sabiedrību saistībā ar vienotās Bonus – Malus jeb piemaksu –
atlaižu noteikšanas sistēmas darbību Latvijā.
3.7.4. 2007. gada laikā LTAB organizēja vairākas sabiedrisko attiecību kampaņas ar mērķi informēt sabiedrību
par:


Saskaņoto paziņojumu izmantošanas rādītājiem noformējot ceļu satiksmes negadījumus;



nepieciešamību nokārtot īpašumtiesību maiņu pārdodot transportlīdzekļus;



OCTA statistiskajiem rādītājiem;



personām nodarīto materiālo un nemateriālo zaudējumu saņemšanas iespējām un kārtību;



plānotajiem grozījumiem OCTA likumdošanas jomā saistībā ar Eiropas parlamenta un padomes
5.direktīvas prasībām.

2008.gadā LTAB informēs sabiedrību par OCTA statistiskajiem rādītājiem kopumā, gan arī izdalot atsevišķas
tēmas: par izmaksāto vidējās atlīdzības apjomu, Saskaņoto paziņojumu izmantošanas rādītājiem, par
piešķirtajām Bonus-malus klasēm, u.c.
3.8. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 251 „Transportlīdzekļu tehniskās ekspertīzes un tehnisko
ekspertu sertificēšanas noteikumi‖ prasībām – 2007. gadā ir sertificēti 38 tehniskie eksperti, kuriem ir izsniegti
sertifikāti, sertifikāti ir pagarināti 43 tehniskajiem ekspertiem.
2007. gadā LTAB turpināja organizēt tehnisko ekspertu un apdrošināšanas sabiedrību speciālistu apmācības,
piesaistot kā lektorus kompetentus speciālistus no dažādām Latvijas un ārvalstu autospeciālistu un
autoinženieru apmācību organizējošām iestādēm. Regulāri ik ceturksni LTAB ir:
- sagatavojis statistikas pārskatus, kas iesniegti izskatīšanai Konsultatīvajā padomē un LTAB
kopsapulcē.
- veicis normstundu izcenojumu apsekojumu autoservisos.
2008.gadā paredzēts:
- rīkot mācības kvalifikācijas paaugstināšanai sauszemes transportlīdzekļu tehniskajiem ekspertiem un
apdrošināšanas sabiedrību speciālistiem, veicinot vienotu praksi sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku
civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas jomā, t.sk., atlīdzību lietu administrēšanā, īpašu
uzmanību pievēršot aktuālajiem jautājumiem saistībā ar Transportlīdzekļu tehnisko ekspertīžu metodiku,
tās praktisko piemērošanu un grozījumiem tajā;
-

turpināt darbu pie neatkarīgo autoremontuzņēmumu – apdrošinātāju sadarbības partneru reģistra
uzturēšanas un tālākas tā aktualizēšanas Biroja interneta „mājas lapā‖;

-

turpināt darbu pie Tehnisko ekspertu reģistra uzturēšanas un tālākas tā aktualizēšanas Biroja interneta
„mājas lapā‖;
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-

turpināt darbu pie normatīvo aktu izstrādes, ieviešanas, grozījumu priekšlikumu sagatavošanas, piem.,
nepieciešamības gadījumā priekšlikumu gatavošana labojumiem krājumā ―Ceļu satiksmes negadījumā
iesaistīto personu atbildības pakāpes noteikšana‖, ―Transportlīdzekļu tehnisko ekspertīžu metodikā‖ un
citos Biroja tiesību aktos un dokumentos.

3.9. Tika izstrādāta, pieņemta un 2007. gada 1. jūlijā spēkā stājās Vienošanās Nr. 3 pie līguma Nr. TAB/SAD1 „Par savstarpējo sadarbību atlīdzību lietu administrēšanā‖, kas paredz LTAB un apdrošināšanas sabiedrību
sadarbību atlīdzību lietu administrēšanā, kad pienākums pieņemt pieteikumu par ceļu satiksmes negadījumu ir
LTAB. Minētā vienošanās precizē kārtību, kādā tiek administrētas atlīdzību lietas, veiktas apdrošināšanas
atlīdzības izmaksas un savstarpējie norēķini par atlīdzību lietu administrēšanu, nosaka jaunu minimālo robežu
maksai par atlīdzību lietu administrēšanu, kā arī papildina Līgumu ar 2. pielikumu „Lēmuma par
apdrošināšanas atlīdzību pieņemšanai nepieciešamie dokumenti LTAB atlīdzību lietās‖.
3.10. Saskaņā ar LTAB kopsapulces apstiprināto Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās
atbildības obligātās apdrošināšanas garantijas fonda līdzekļu administrēšanas nolikumu un pieņemtajiem
lēmumiem saistībā ar GF līdzekļu sadalījumu pa komercbankām, 2007. gadā slēdzot līgumus ar
komercbankām, GF līdzekļi tika izvietoti depozīttermiņnoguldījumos, tādējādi nodrošinot to efektīvu
administrēšanu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Atbilstoši Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas likuma 51. 1 panta
grozījumiem, kas paredz garantijas fonda līdzekļu atlikuma ieguldīšanu un tā pārvaldi, ir uzsākts darbs pie
līgumu slēgšanas ar potenciālajiem līdzekļu pārvaldītājiem.
3.8. Salīdzinājumā ar 2006. gadu par 60 % ir pieaudzis izmaksu skaits no Garantijas fonda ceļu satiksmes
negadījumos cietušajiem. Pieaudzis arī Birojā pieņemto atlīdzību lietu skaits.
Pieaug regresā pieņemto lietu skaits, ja 2006. gadā tās bija 497 lietas, tad 2007. gadā – 778 lietas.
Uz 2007. gada 31. decembri birojā bija 5584 aktīvās lietas, ar kurām strādā juristi. 2007. gadā regress kārtībā
lielākais atgūto līdzekļu apjoms atgūts regress lietās, kuras ir jaunākas par 2004. gadu – 76.5 %. Pēdējo gadu
laikā biežāk tiek panāktas vienošanās par labprātīgu līdzekļu atmaksu. Lietās, kurās atlīdzība izmaksāta no
2002. gada un vēlāk, lielākā daļa atgūto līdzekļu ir atgūti tiesāšanās procesā.
Sīkāka informācija par finanšu uzskaites metodēm, nodokļu uzskaiti un līdzekļu izlietojumu ir norādīta LTAB
finanšu pārskata skaidrojumos.
_______________________________
Biedrības „Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs‖
valdes priekšsēdētājs
J. Stengrevics
2008. gada 19. marts
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NEATKARĪGU REVIDENTU ZIĽOJUMS
Biedrības ―Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs‖ biedriem:
Ziņojums par finanšu pārskatiem
Mēs esam veikuši pievienoto biedrības ―Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs‖ (―Biedrība‖) finanšu
pārskatu, kas atspoguļoti no 12. līdz 21. lappusei, revīziju. Revidētie finanšu pārskati ietver 2007. gada
31. decembra bilanci, kā arī ieņēmumu un izdevumu pārskatu un ziedojumu un dāvinājumu pārskatu par gadu,
kas noslēdzās 2007. gada 31. decembrī, kā arī nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkumu un
citu paskaidrojošu informāciju pielikumā.
Vadības atbildība par finanšu pārskatu sagatavošanu
Vadība ir atbildīga par šo finanšu pārskatu sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu
saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006. gada 3. oktobra noteikumiem Nr. 808 ― Noteikumi par
biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem‖. Šī atbildība ietver tādu iekšējās kontroles
izveidošanu, ieviešanu un uzturēšanu, kas nodrošina finanšu pārskatu, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu
izraisītas būtiskas neatbilstības, sagatavošanu un patiesu atspoguļojumu, piemērotas grāmatvedības politikas
izvēli un lietošanu, kā arī apstākļiem atbilstošu grāmatvedības aplēšu sagatavošanu.
Revidenta atbildība
Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju, izsakām par šiem finanšu
pārskatiem. Mēs veicām revīziju saskaņā ar starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka
mums jāievēro ētikas prasības un jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka
finanšu pārskatos nav būtisku neatbilstību.
Revīzija ietver procedūras, kas tiek veiktas, lai iegūtu revīzijas pierādījumus par finanšu pārskatos uzrādītajām
summām un atklāto informāciju. Procedūras tiek izvēlētas, pamatojoties uz revidenta profesionālu vērtējumu,
ieskaitot krāpšanas vai kļūdu izraisītu būtisku neatbilstību riska novērtējumu finanšu pārskatos. Veicot šo riska
novērtējumu, revidents ņem vērā iekšējo kontroli, kas izveidota, lai nodrošinātu finanšu pārskatu sagatavošanu
un tajā sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu, ar mērķi noteikt apstākļiem piemērotas revīzijas
procedūras, bet nevis lai izteiktu atzinumu par iekšējās kontroles efektivitāti. Revīzija ietver arī pielietoto
grāmatvedības principu un nozīmīgu vadības izdarīto pieņēmumu pamatotības, kā arī finanšu pārskatos
sniegtās informācijas vispārēju izvērtējumu.
Uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu revīzijas atzinuma
izteikšanai.
Atzinums
Mūsuprāt, iepriekš minētie finanšu pārskati sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Biedrības finansiālo
stāvokli 2007. gada 31. decembrī, kā arī par tās darbības finanšu rezultātiem par gadu, kas noslēdzās 2007.
gada 31. decembrī, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006. gada 3. oktobra noteikumiem Nr.
808 ― Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem‖.
Apstākļu akcentējums
Neizsakot atzinumu ar iebildēm, mēs vēršam uzmanību finanšu pārskatu 2. pielikumam „Grāmatvedības
uzskaites un novērtēšanas metodes „Aplēšu izmantošana‖‖. Biedrība veido uzkrājumus regresa prasībām
balstoties uz vēsturiski atgūto regresu proporciju pret kopējām izmaksātajām atlīdzībām, kas, iespējams,
nepietiekami atspoguļo Biedrības risku neatgūt regresa parādus. 2008. gadā Biedrība ir uzsākusi regresa lietu
detalizētu pārbaudi, kā rezultātā tiks izstrādāta uzlabota metodoloģija nepieciešamo uzkrājumu novērtēšanai.
Pastāv iespēja, ka būs nepieciešams veikt būtiskas korekcijas uzkrājumu apjomā.

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIĽOJUMS - turpinājums
Ziņojums par vadības ziņojuma atbilstību
Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2007. gadu, kas atspoguļots no 4. līdz 9. lappusei, un
neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā vadības ziņojumā un 2007. gada finanšu pārskatos
atspoguļoto vēsturisko finanšu informāciju.

Deloitte Audits Latvia SIA
Licence nr. 43
Inguna Staša
Valdes locekle
Zvērināta revidente
Sertifikāts nr. 145
Rīga, Latvija
2008. gada 19. marts

LATVIJAS TRANSPORTLĪDZEKĻU APDROŠINĀTĀJU BIROJS
BILANCE
UZ 2007. GADA 31. DECEMBRI
AKTĪVS

Pielikumi

Ilgtermiľa ieguldījumi
Nemateriālie ieguldījumi
Datorprogrammu lietošanas licences
Kopā nemateriālie ieguldījumi
Pamatlīdzekļi
Pārējie pamatlīdzekļi
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem
Kopā pamatlīdzekļi
Ilgtermiľa finanšu ieguldījumi

2006
LVL

3

69,865
69,865

35,259
35,259

3

81,329
81,329

62,766
1,638
64,404

4

3,833,945

3,839,619

3,985,139

3,939,282

18
1,937,048
105,509
16,174,966
18,217,541
22,202,680

393
1,933,158
84,328
1,840,302
12,901,657
16,759,838
20,699,120

8

21,934,074
21,934,074

20,582,981
20,582,981

10
11

194,683
73,923
268,606
22,202,680

56,737
59,402
116,139
20,699,120

Kopā ilgtermiľa ieguldījumi
Apgrozāmie līdzekļi
Krājumi
Debitori
Nākamo periodu izdevumi
Īstermiņa finanšu ieguldījumi
Nauda un tās ekvivalenti
Kopā apgrozāmie līdzekļi
KOPĀ AKTĪVS

2007
LVL

5
6
4
7

PASĪVS
Fondi
Rezerves fonds
Kopā fondi
Īstermiľa kreditori
Pārējie kreditori
Nākamo periodu ieņēmumi
Kopā īstermiľa kreditori
KOPĀ PASĪVS

Pielikumi no 15. līdz 21. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.
Biedrības vārdā finanšu pārskatus 2008. gada 19. martā parakstīja:

J. Stengrevics
Valdes priekšsēdētājs
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LATVIJAS TRANSPORTLĪDZEKĻU APDROŠINĀTĀJU BIROJS
IEĽĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS
PAR GADU, KAS NOSLĒDZĀS 2007. GADA 31. DECEMBRĪ

Pielikumi

Ieņēmumi no saimnieciskās darbības
Citi ieņēmumi
Ieľēmumi kopā
Izdevumi statūtos paredzēto mērķu sasniegšanai un
uzdevumu veikšanai
Algas
Sociālās apdrošināšanas maksājumi
Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu
amortizācija
Citi izdevumi
Izdevumi kopā

2007
LVL

2006
LVL

12
13

10,439
5,374,301
5,384,740

22,728
5,043,853
5,066,581

14
14

(375,755)
(85,819)

(319,912)
(72,641)

3
15

(23,196)
(3,548,878)
(4,033,648)

(67,673)
(2,493,031)
(2,953,257)

1,351,092

2,113,324

IEĽĒMUMU PĀRSNIEGUMS PĀR IZDEVUMIEM

Pielikumi no 15. līdz 21. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.
Biedrības vārdā finanšu pārskatus 2008. gada 19. martā parakstīja:

J. Stengrevics
Valdes priekšsēdētājs
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LATVIJAS TRANSPORTLĪDZEKĻU APDROŠINĀTĀJU BIROJS
ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU PĀRSKATS
PAR GADU, KAS NOSLĒDZĀS 2007. GADA 31. DECEMBRĪ
(LVL)
0.00

I. Atlikums pārskata gada sākumā

(norāda iepriekšējos gados ziedojumos un dāvinājumos saņemtās naudas summas atlikuma un šādā veidā iegūtās mantas atlikuma vērtības
kopsummu pārskata gada sākumā)

II. Pārskata gadā saņemto ziedojumu un
dāvinājumu kopsumma
1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās
personas (nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)

Kopā, LVL

0.00
Neierobežotai
lietošanai

Ierobežotai
lietošanai

Noteiktiem
mērķiem

nauda

manta
(vērtības
kopsumma)

nauda

manta
(vērtības
kopsumma)

nauda

manta
(vērtības
kopsumma)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2. Ārvalstu juridiskās personas (ārvalstu juridiskās
personas nosaukums, juridiskā adrese un reģistrācijas
numurs)

3.

Fiziskās

personas

Kopā, LVL
(rezidenti) (nodokļu

maksātāja reģistra kods (personas kods))

Kopā, LVL
4. Fiziskās personas (nerezidenti) (vārds, uzvārds,
personas identifikācijas kods un valsts nosaukums)

Kopā, LVL
5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji
6. Citi ziedotāji
III. Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma
kopsumma

0.00
Nauda

1.
Neierobežotai
lietošanai
paredzēto
ziedojumu un dāvinājumu izlietojums 2. Ierobežotai lietošanai paredzēto ziedojumu
un dāvinājumu izlietojums 3. Noteiktiem mērķiem paredzēto ziedojumu
un dāvinājumu izlietojums IV. Atlikumi pārskata gada beigās

Manta

Kopā

0.00

2007. gadā Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs nesaņēma ziedojumus, dāvinājumu un dotācijas no
valsts un pašvaldību budžetiem un arī juridiskām vai fiziskām personām.
Pielikumi no 15. līdz 21. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.
Biedrības vārdā finanšu pārskatus 2008. gada 19. martā parakstīja:

J. Stengrevics
Valdes priekšsēdētājs
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LATVIJAS TRANSPORTLĪDZEKĻU APDROŠINĀTĀJU BIROJS
FINANŠU PĀRSKATU PIELIKUMI
PAR GADU, KAS NOSLĒDZĀS 2007. GADA 31. DECEMBRĪ

1.

PAMATINFORMĀCIJA

Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (―LTAB‖) tika dibināts 2004. gada 30. augustā. LTAB
darbojas saskaņā ar statūtiem.
LTAB mērķi un pamatuzdevumi ir nodrošināt sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās
atbildības obligātās apdrošināšanas (―OCTA‖) sistēmas sekmīgu darbību valstī. Tā darbības mērķis ir
nodrošināt ceļu satiksmes negadījumā cietušo trešo personu interešu aizsardzību un veicināt
civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas stabilitāti un attīstību. LTAB pamatpienākumi ir
izmaksāt cietušajām personām apdrošināšanas atlīdzības no garantijas fonda, kārtot Latvijas Republikā
dzīvojošo personu prasības sakarā ar Eiropas Ekonomikas zonas (―EEZ‖) valstīs notikušajiem
apdrošināšanas gadījumiem, sniegt atzinumus trešajām personām par apdrošinātāja lēmumu attiecībā
uz apdrošināšanas atlīdzības izmaksu, sniegt palīdzību Latvijas Republikas fiziskajām un juridiskajām
personām to tiesību un interešu aizstāvībai ārvalstīs jautājumos, kas saistīti ar civiltiesiskās atbildības
obligāto apdrošināšanu sakarā ar ceļu satiksmes negadījumiem Zaļās kartes sistēmas dalībvalstīs, kas
nav EEZ valstis.
2.

GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITES UN NOVĒRTĒŠANAS METODES

Finanšu pārskatu sagatavošana – Finanšu pārskati tika sagatavoti saskaņā ar Latvijas Republikas
likumu ―Par grāmatvedību‖ un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006. gada 3. oktobrī
pieņemtajiem noteikumiem Nr. 808 ‖Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada
pārskatiem‖, ievērojot iegādes vērtības grāmatvedības principu.
Finanšu pārskati ir sastādīti Latvijas nacionālajā valūtā latos (―LVL‖).
Ārvalstu valūtas – Darījumi, kas veikti ārvalstu valūtās, tiek pārrēķināti latos pēc oficiālā Latvijas
Bankas maiņas kursa, kas noteikts uz dienu, kurā darījums ir veikts. Naudas līdzekļi, kā arī debitori un
kreditori ārvalstu valūtās gada beigās tiek pārrēķināti latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas maiņas
kursa pārskata gada pēdējā dienā. Galvenajām valūtām tika pielietoti sekojoši maiņas kursi uz
2007. gada 31. decembri:

USD
EUR

2007

2006

0.484000
0.702804

0.536000
0.702804

Ārvalstu valūtas kursu svārstību rezultātā gūtā neto peļņa vai zaudējumi tiek atspoguļoti attiecīgā
perioda ieņēmumu un izdevumu pārskatā.
Peļņa vai zaudējumi no valūtas pārvērtēšanas tiek aprēķināti pēc Latvijas Bankas noteiktā maiņas kursa
uz bilances datumu.
Nemateriālie ieguldījumi – nemateriālie ieguldījumi ietver datorprogrammu lietošanas tiesību jeb
licenču iegādes izmaksas, no kurām atskaitīta uzkrātā amortizācija. Lietojumā esošo datorprogrammu
iegādes izmaksu amortizāciju aprēķina licencēs noteiktajā datorprogrammu lietošanas tiesību laikā,
izmantojot lineāro metodi.
Pamatlīdzekļi – pamatlīdzekļu sākotnējā vērtība sastāv no iegādes vērtības, iekļaujot ievedmuitu un
jebkādas citas izmaksas, kuras ir tieši attiecināmas uz pamatlīdzekļa izveidošanu, lai pamatlīdzeklis
būtu darba kārtībā tam paredzētajam nolūkam. Tikai aktīvi, kuru izmaksas ir LVL 100 vai vairāk un
tiks izmantoti ilgāk par 1 gadu, tiek uzskaitīti kā pamatlīdzekļi. Ja kādu iemeslu dēļ, kuri nav uzskatāmi
par īslaicīgiem, pamatlīdzekļu atgūstamā vērtība ir zemāka par to bilances vērtību, tad pamatlīdzekļu
vērtība tiek norakstīta līdz to atgūstamai vērtībai.
Nolietojums tiek aprēķināts visiem pamatlīdzekļiem, ņemot vērā to sākotnējo vērtību pēc lineārās
metodes un sekojošām likmēm gadā:
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Biroja mēbeles
Datortehnika
Mobilie tālruņi
Pārējā biroja elektrotehnika un aprīkojums

20 %
30 %
50 %
20 %

Debitori – Bilancē debitoru parādi atspoguļo neto vērtību, ko iegūst no debitoru parādu kopsummas
atskaitot uzkrājumus nedrošiem parādiem. Tiek uzskaitīti arī visi regresa parādi, kas radušies pēc
atlīdzību lietas izmaksas līdz to pilnīgai atgūšanai. Uzkrājumu apjoms ir aprēķināts balstoties uz
vēsturiski atgūto regresu proporciju pret kopējām izmaksātajām atlīdzībām.
Vērtspapīri – Vērtspapīri tiek uzskaitīti amortizētajā iegādes vērtībā, izmantojot faktisko procentu
likmes metodi. Procenti, kas iegūti par šo vērtspapīru uzglabāšanu, uzrādāmi kā procentu ienākumi.
Kreditori un izmaksu uzskaite – Kreditoru parādi ir atspoguļoti pēc to nominālvērtības, ņemot vērā
datus, kas iegūti līdz bilances slēgšanai.
Atlīdzību lietu uzskaite finanšu grāmatvedībā tiek veikta no brīža, kad LTAB pieņēmis lēmumu par
atlīdzības izmaksu cietušajam. Šajā finanšu pārskatā ir ietvertas visas atlīdzību lietas, par kurām
pieņemts lēmums līdz bilances sastādīšanas datumam.
Līdz ar to saistības par atlīdzībām, kuras attiecas uz negadījumiem, kuri notikuši pārskata gadā vai
iepriekšējos gados, bet pārskata perioda beigās LTAB vēl nav pieņēmis lēmumu par atlīdzības
izmaksu, finanšu pārskatos nav uzrādītas.
Visi pārējie izdevumi tiek atzīti pēc uzkrājuma principa.
Nauda un naudas ekvivalenti – Nauda sastāv no bezskaidrās naudas kredītiestādēs.
Nākamo periodu ieľēmumos un izdevumos – atspoguļo ieņēmumus un izdevumos, kas samaksāti
pārskata gadā, bet attiecas uz nākamo finanšu gadu. Šajos posteņos tiek uzrādītas arī summas, ko
apdrošināšanas akciju sabiedrības ieskaitījušas par pārapdrošināšanas III apdrošināšanas ceturksni
(novembris – janvāris) jau oktobra mēnesī un janvāra summa tiek attiecināta uz nākamo periodu.
Ieľēmumu uzskaite – ieņēmumi tiek uzskaitīti sadalot tos pēc normatīvos aktos paredzētās kārtības
(piemēram, atskaitījumi vai pārapdrošināšana) un pašu saimnieciskās darbības ieņēmumos. Visi
ieņēmumi tiek atzīti pēc uzkrājuma principa.
Pārapdrošināšanas ieľēmumi un izdevumi – pamatojoties uz pārapdrošināšanas līgumu,
apdrošināšanas akciju sabiedrības veic pārapdrošināšanas maksājumus pēc LTAB piestādītajiem
rēķiniem. LTAB ir pārapdrošināšanas maksājumu naudas saņēmējs un tālāks pārsūtītājs, bet nav
uzskatāms par pārapdrošināšanas pakalpojumu sniedzēju.
Uzľēmumu ienākuma nodoklis – ņemot vērā bezpeļņas organizācijas statusu, LTAB ir atbrīvota no
uzņēmumu ienākuma nodokļa maksāšanas saskaņā ar Latvijas Republikas likumu ―Par uzņēmumu
ienākuma nodokli‖.
Nodokļi – LTAB maksā iedzīvotāju ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas un pievienotās vērtības nodokli.
Aplēšu izmantošana – Sagatavojot finanšu pārskatus, Biedrības vadībai ir jāveic aplēses un jāizdara
pieņēmumi, kas ietekmē finanšu pārskatos uzrādīto aktīvu un pasīvu, kā arī ārpusbilances prasību un
saistību novērtējumu uz finanšu pārskatu sastādīšanas dienu. Tas pats attiecināms arī uz finanšu
pārskatos uzrādītajiem ieņēmumiem un izdevumiem pārskata periodā. Patiesie rezultāti var atšķirties no
šīm aplēsēm.
Būtiskākā aplēse attiecas uz uzkrājumu novērtēšanu regresa parādiem. Uzkrājumu apjoms ir aprēķināts
balstoties uz vēsturiski atgūto regresu proporciju pret kopējām izmaksātajām atlīdzībām. LTAB 2008.
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gada sākumā ir uzsākusi visu regresa lietu inventarizāciju. Inventarizācijas laikā tiks iegūti dati, lai
veiktu parādu atgūstamības analīzi un tiks izstrādāta jauna metodoloģija uzkrājumu aprēķināšanai, kas
ļaus novērtēt nepieciešamo uzkrājumu apjomu ar lielāku pārliecību. Iespējams, ka būs nepieciešams
veikt korekcijas uzkrājumu apjomā un šo korekciju apjoms var būt būtisks.
Uzkrātās saistības darbinieku atvaļinājumiem – Uzkrāto saistību summa tiek noteikta, reizinot
vidējo darbinieku atalgojumu pārskata gadā ar pārskata gada beigās uzkrāto neizmantoto atvaļinājumu
dienu skaitu.

3.

NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI UN PAMATLĪDZEKĻI
Datorprogrammu
lietošanas licences

Pārējie
pamatlīdzekļi

LVL

LVL

Sākotnējā vērtība
Uz 2006. gada 31. decembri
Iegāde
2007.gadā norakstītie pamatlīdzekļi
Uz 2007. gada 31. decembri

44,607
43,949
88,556

81,083
47,616
(15,200)
113,499

Uzkrātais nolietojums / amortizācija
Uz 2006. gada 31. decembri
Pārskata gada amortizācija/ nolietojums
Norakstītais pamatlīdzekļu nolietojums
Uz 2007. gada 31. decembri

9,348
9,343
18,691

18,317
13,853
32,170

Atlikusī vērtība
Uz 2006. gada 31. decembri
Uz 2007. gada 31. decembri

35,259
69,865

62,766
81,329

4.

FINANŠU IEGULDĪJUMI
2007
LVL

Ilgtermiņa vērtspapīri (LR valsts parāda vērtspapīri)
Īstermiņa vērtspapīri (LR valsts parāda vērstpapīri)
Kopā

3,833,945
3,833,945

2006
LVL
3,839,619
1,840,302
5,679,921

Finanšu ieguldījumi (vērtspapīri) ir uzrādīti atbilstoši amortizētajām iegādes izmaksām.
Informācija par vērtspapīriem uz 2007. gada 31. decembri ir šāda:
Termiľš

Procentu
likme

Nominālvērtība
LVL

LR valsts obligācijas
Kopā

14.02.2013

5.125%
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3 800 000
3,800,000

Uzskaites
vērtība uz
LVL
3,833,945
3,833,945
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5.

DEBITORI
2007
LVL

Regresa kārtībā atgūstamās summas (aktīvs)
Uzkrājumi nedrošiem regresa parādiem (pasīvs)
Regresa kārtībā atgūstamās summas, neto
Apdrošināšanas akciju sabiedrību neiemaksātie atskaitījumi
Pārējie (GF depozītnoguldījuma procenti, uzkrātie procenti
par vērtspapīriem)
Pārmaksātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (skat. 9.
pielikumu)
Prasības pret preču pircējiem
Avansa maksājumi
Pārmaksātais pievienotās vērtības nodoklis
(skat. 9. pielikumu)
Prasības pret darbiniekiem
Kopā
6.

2006
LVL

2,650,093
(1,487,267)
1,162,826
430,611

2,593,054
(1,361,249)
1,231,805
330,612

335,276

366,429

7,316
786
-

2,196
557
1,130

233
1,937,048

429
1,933,158

NĀKAMO PERIODU IZDEVUMI
2007
LVL

Nākamo periodu izdevumi pārapdrošināšanas maksājumiem
Nākamo periodu izdevumi LTAB
Nākamo periodu izdevumi

7.

73,923
31,586
105,509

2006
LVL
59,402
24,926
84,328

NAUDA UN TĀS EKVIVALENTI
2007
LVL

Nordea Bank Finland (Garantijas fonds)
SEB Latvijas Unibanka (Garantijas fonds)
SAMPO banka (Garantijas fonds)
Hansabanka (Biroja uzturēšana)
Hansabanka (Ceļu satiksmes negadījuma
profilakses fonds)
Hansabanka (Garantijas fonds)
Hansabanka (Pārapdrošināšanas līdzekļi)
Kopā

2006
LVL

7,452,511
5,802,608
1,183,967
744,630

1,635,336
5,618,000
817,417

659,564
330,542
1,144
16,174,966

314,709
4,514,935
1,260
12,901,657

novēršanas,

Garantijas fonda mērķis ir nodrošināt apdrošināšanas atlīdzības izmaksas likumā noteiktajos gadījumos
to zaudējumu segšanai, kurus nodarījuši transportlīdzekļi (sk. OCTA likuma 44. panta pirmo daļu).
Garantijas fonds kalpo kā papildu drošības līdzeklis attiecībā uz OCTA.
Ceļu satiksmes negadījumu novēršanas pasākumu veikšanai apdrošinātāji katru ceturksni ieskaita
Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja kontā divus procentus no parakstīto apdrošināšanas prēmiju
summas, kas norādīta apdrošināšanas līgumā tā noslēgšanas brīdī. Par naudas izlietojumu lemj Ministru
kabineta izveidota konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir sekmēt vienotas valsts politikas
izstrādi un īstenošanu ceļu satiksmes drošības jomā, lai paaugstinātu vispārējo ceļu satiksmes drošības
līmeni valstī, — Ceļu satiksmes drošības padome, ievērojot, ka ne mazāk par pusi no OCTA likuma
44. panta pirmajā daļā minētajiem līdzekļiem izmanto Iekšlietu ministrijas padotībā esošās iestādes.
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8.

REZERVES FONDS
2007
LVL

Rezerves fonds pārskata gada sākumā
Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem pārskata gadā
Rezerves fonds pārskata gada beigās

2006
LVL

20,582,982
1,351,092
21,934,074

18,469,657
2,113,324
20,582,981

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006. gada 3. oktobrī pieņemtajiem noteikumiem
Nr. 808 ‖Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem‖ 22. punktu LTAB
2007. gadā palielināja tās rezerves fondu attiecīgā gada ieņēmumu pārsnieguma pār izdevumiem
apmērā.
Rezerves fondā pārskata gada rezultātā ietilpst:



9.

LTAB ieņēmumu un izdevumu pārskata gada rezultāts,
Garantijas fonda pārskata gada rezultāts,
Ceļu satiksmes negadījumu novēršanas un profilakses fonda pārskata gada rezultāts.

NODOKĻI UN VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS OBLIGĀTĀS IEMAKSAS

LVL

Sociālās
apdrošināšanas
obligātās
iemaksas
LVL

Iedzīvotāju
ienākuma
nodoklis

Pievienotās
vērtības
nodoklis

Kopā

LVL

LVL

LVL

Nodokļu pārmaksa 31.12.2006.

961

1,235

429

2,625

Aprēķināts par 2007. gadu
Samaksāts 2007. gadā
Nodokļu pārmaksa 31.12.2007.
Nodokļu parāds 31.12.2007.

(111,955)
115,993
4,999
-

(76,516)
77,598
2,317
-

(944)
413
102

7,316
102

10. PĀRĒJIE KREDITORI
2007
LVL
Saistības pret piegādātājiem un apdrošināšanas akciju
sabiedrībām
Darba algas
Pārējie
Kopā

2006
LVL
176,080
18,502
101
194,683

45,906
10,824
7
56,737

11. NĀKAMO PERIODU IEĽĒMUMI
2007
LVL
Pārapdrošināšanas maksājumi
Nākamo periodu ieľēmumi

2006
LVL
73,923
73,923
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12. IEĽĒMUMI NO SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS
2007
LVL
Ieņēmumi par sertificēšanu
Ieņēmumi par sūdzību izskatīšanu
Ieņēmumi par polišu pārdošanu
Citi pašu ieņēmumi
Kopā

2006
LVL

9,073
596
770
10,439

5,468
229
15,339
1,692
22,728

13. CITI IEĽĒMUMI
2007
LVL
Ieņēmumi no Likumā un MK noteiktiem atskaitījumiem
Pārapdrošināšanas ieņēmumi
Procentu ieņēmumi no vērtspapīriem
Biedru atskaitījumi biroja uzturēšanai
Pārējie ieņēmumi
Kopā

2006
LVL

2,005,179
1,136,887
692,073
667,744
872,418
5,374,301

1,420,510
1,189,459
531,206
855,362
1,047,316
5,043,853

14. ALGAS UN SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS OBLIGĀTĀS IEMAKSAS
2007
LVL
Algas
Valdes locekļi
Komisiju locekļi un citi līgumdarbinieki
Pārējie darbinieki
Algas kopā

71,229
6,631
297,895
375,755

69,803
5,703
244,406
319,912

11,158
1,554
73,107
85,819

16,816
1,200
54,625
72,641

461,574

392,553

Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Valdes locekļi
Komisiju locekļi un citi līgumdarbinieki
Pārējie darbinieki
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas kopā
Kopā

2006
LVL

Pastāvīgi nodarbināto skaits gada beigās:
2007
Valdes locekļi
Komisiju locekļi un citi līgumdarbinieki
Pārējie darbinieki
Kopā

2006
3
19
33
55
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15. CITI IZDEVUMI
2007
LVL
Pārapdrošināšanas izdevumi
Ceļu satiksmes negadījumu novēršanas un profilakses
fonda izdevumi
Atlīdzību izmaksa
Subsīdijas, kompensācijas
Līdzekļu atgriešana saskaņā ar Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 195
Atlīdzību lietu administrēšanas izdevumi
Citu pakalpojumu, kas saistīti ar darbības nodrošināšanu,
apmaksa
Informācijas tehnoloģiju uzturēšana
Sludinājumi, reklāma
Pasta un telekomunikāciju izdevumi
Darba devēja apmaksāto veselības aprūpes pasākumu
pakalpojumu apmaksa
Biroja telpu īre
Juridiskie un citi profesionālie pakalpojumi
Telpu remonts
Pārējais mazvērtīgais inventārs
Komandējumi
Transporta izdevumi
Komunālie maksājumi
Reprezentācijas izdevumi
Telpu uzturēšana
Semināri, kursi
Kancelejas preces
Uzturēšanas un saimniecības materiāli
Inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana
Literatūra un periodiskie izdevumi
Kredītiestāžu pakalpojumi
Pārējie
Kopā

2006
LVL

1,136,887

1,189,484

738,954
685,873
200,669

434,315
367,585
131,798

195,000
69,656

44,486

43,351
40,049
34,103
30,366

9,749
50,043
12,751
28,759

26,770
26,641
19,445
17,625
16,455
12,404
11,275
11,235
10,766
10,375
9,629
6,542
6,340
3,598
2,382
1,768
180,720
3,548,878

20,815
24,219
8,868
9,815
20,016
29,110
13,175
10,046
10,436
8,527
5,917
7,400
5,177
11,583
3,016
702
35,239
2,493,031

16. ĀRPUSBILANCES SAISTĪBAS
LTAB ir noslēdzis līgumu par biroja telpu īri Lomonosova ielā 9, Rīgā. Līguma termiņš ir 2010. gada
1. novembris.
Gada nomas maksa sastāda LVL 23 600 plus PVN un komunālie maksājumi.
*****
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