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LATVIJAS TRASPORTLĪDZEKĻU APDROŠIĀTĀJU BIROJS
VADĪBAS ZIŅOJUMS
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 (turpmāk - OCTA) Latvijas Republikā.
1.3. Likuma 47. pantā paredzēts, ka LTAB valde ir LTAB izpildinstitūcija. LTAB valdes sastāvā ir valdes
priekšsēdētājs un divi valdes locekļi (valdes priekšsēdētāja vietnieks un valdes loceklis).
2. LTAB darbības mērķis un uzdevumi
Atbilstoši Likuma 43. panta pirmajai daļai LTAB nodrošina OCTA sistēmas sekmīgu darbību valstī atbilstoši
savam darbības mērķim un uzdevumiem. Likuma 44. pants nosaka, ka LTAB darbības mērķis ir nodrošināt
ceļu satiksmes negadījumā (turpmāk – CSNg) cietušo trešo personu interešu aizsardzību un veicināt OCTA
stabilitāti un attīstību, kā arī tajā ir uzskatīti LTAB uzdevumi, lai varētu īstenot minētā mērķa sasniegšanu.
LTAB kompetencē ir nodrošināt Latvijas garantijas fonda (turpmāk – GF) darbību un Likumā noteiktajos
gadījumos no GF izmaksāt 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, kā arī
citu Likumā minēto tiesību un pienākumu īstenošana.
3. LTAB svarīgākie sasniegumi 2008. gadā un attīstības perspektīvas 2009. gadā
3.1.Tiesību aktu izstrāde:
Tiesību akta nosaukums
Likums „Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu
īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās
apdrošināšanas likumā”
(Saeimā pieņemts
23.10.2008., publicēts: Latvijas Vēstnesis
07.11.2008., nr. 174, spēkā no 21.11.2008.)

Ministru kabineta 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""
(pieņemti
MK
25.03.2008., publicēti: Latvijas Vēstnesis,
01.04.2008., nr. 50, spēkā no 02.04.2008.)

2008. gadā paveiktais
Dalība likumprojekta „Grozījumi Sauszemes
transportlīdzekļu
īpašnieku
civiltiesiskās
atbildības obligātās apdrošināšanas likumā”
saskaņošanas procesā ar iesaistītajām institūcijām
(likumprojektu iesniegusi Zemkopības ministrija,
atsaucoties uz jauno traktortehnikas un tās
piekabju valsts reģistrācijas numura zīmju
standartu LVS 83:2007. Saskaņošanas ietvaros
LTAB ir sniedzis atzinumu Finanšu ministrijai par
šo likumprojektu, ierosinot GF līdzekļu
pārapdrošināšanas izdevumus segt no GF
līdzekļiem, un piedalījies Saeimas Budžeta un
finanšu (nodokļu) komisijas sēdēs šī jautājuma
izskatīšanā.)
Grozījumi
paredz
jaunus
kritērijus
apdrošinātājiem regulāro ikmēneša atskaitījumu
veikšanai un sankcijas par noteiktajā laikā
neveiktiem atskaitījumiem, kā arī precizētas
normas par GF līdzekļu glabāšanu un ieguldīšanu.
LTAB ir piedalījies minēto grozījumu izstrādē,
saskaņošanas procesā ar citām institūcijām un
izskatīšanā Ministru kabineta sēdē.

4

LATVIJAS TRASPORTLĪDZEKĻU APDROŠIĀTĀJU BIROJS
VADĪBAS ZIŅOJUMS
Ministru kabineta noteikumi "Grozījumi Ministru
kabineta 2004. gada 14. decembra noteikumos
Nr. 1008
"Noteikumi
par
apdrošināšanas
atlīdzības apmēru un aprēķināšanas kārtību par
personai
nodarītajiem
materiālajiem
zaudējumiem""
(pieņemti MK 25.03.2008., publicēti: Latvijas
Vēstnesis, 28.03.2008., nr. 49, spēkā no
29.03.2008.)

Precizētas normas par apdrošināšanas atlīdzības
aprēķināšanu, indeksējot cietušās personas vai
bojā gājušās personas pirms CSNg saņemtos
darba ienākumus. Šī jaunā kārtība attiecas uz
apdrošināšanas gadījumiem, kas notikuši pēc
31.12.2007.
LTAB ir piedalījies grozījumu izstrādē,
saskaņošanas procesā ar citām institūcijām un
izskatīšanā Ministru kabineta sēdē.

Tiesību akta projekta nosaukums
Sagatavoti
priekšlikumi
likumprojektam
„Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksā” (.r.930/Lp9,
kura priekšlikumu
iesniegšanas termiņš uz 2.lasījumu pagarināts līdz
10.03.2009.)

2008.gadā iesāktais un 2009. gada perspektīvas
LTAB ir izstrādājis priekšlikumus grozījumiem
Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas
22.10.2008. tika skatīti Konsultatīvās padomes
sēdē un pēc tam tika precizēti. Tie paredz
palielināt sodus par tāda transportlīdzekļa
izmantošanu ceļu satiksmē, attiecībā uz kuru nav
izdarīta OCTA, kā arī paredz soda sankcijas par
atkārtota pārkāpuma izdarīšanu.
30.01.2009. Finanšu ministrija ir iesniegusi
Saeimā priekšlikumus grozījumiem uz 2.lasījumu.
LTAB piedalījies Saeimas Juridiskās komisijas
sēdē, kurā diskutēts par grozījumiem
Noteikumu projekts paredz apdrošinātājam lemt
par ekspertīzes lietderību atsevišķos gadījumos,
kad trešā persona (cietušais) atlīdzību lietas
administrēšanas
sākumā
ir
nepārprotami
izvēlējusies apdrošināšanas atlīdzību saņemt kā
remontuzņēmuma sniegtu pakalpojumu saskaņā ar
Likuma 1. panta 1. punktu.
LTAB ir piedalījies grozījumu izstrādē un
saskaņošanas procesā ar citām institūcijām.

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījums
Ministru kabineta 2005. gada 12. aprīļa
noteikumos Nr.251 "Transportlīdzekļu tehniskās
ekspertīzes un tehnisko ekspertu sertificēšanas
noteikumi""
(27.11.2008. noteikumu projekts izsludināts Valsts
sekretāru sanāksmē, 2009.gada 1.ceturksnī to
varētu skatīt Ministru kabineta sēdē)

Tiesību akta projekta nosaukums

2009. gada perspektīvas

Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi
Ministru kabineta 2007. gada 27. novembra
noteikumos nr.801 „Noteikumi par sauszemes
transportlīdzekļu
īpašnieku
civiltiesiskās
atbildības obligātās apdrošināšanas informācijas
sistēmas darbībai nepieciešamo datu apjomu un
veidiem, datu ievades, apmaiņas un izmantošanas
kārtību”” (29.01.2009 noteikumu projekts
izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē)

LTAB sadarbībā ar Finanšu ministriju ir
izstrādājis nepieciešamās izmaiņas noteikumu
projektā, kas pamatā izriet no grozījumiem
Likumā, kas stājušies spēkā 2007. gada
1. novembrī, un tiešsaistes datu apmaiņas izveides
ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centra
integrēto sistēmu.
Finanšu ministrija izstrādātos grozījumus
priekšlikumu un iebildumu veidā ir iesniegusi
Veselības ministrijai, kura, pēc saskaņošanas
procedūras pabeigšanas, varētu iesniegt šos
grozījumus Valsts kancelejā tālākai virzībai.

LTAB aktīvi piedalījies arī dažādu tiesību aktu projektu izvērtēšanā, sniedzot Finanšu ministrijai atzinumus
par to, kā konkrētais tiesību akts (gan Latvijas, gan Eiropas Savienības) varētu attiekties arī uz OCTA jomu, kā
arī sniedzis Zaļās kartes sistēmas biroju padomei skaidrojumus, kā Eiropas Savienības transportlīdzekļu
apdrošināšanas direktīvu normas ir ieviestas Latvijā.
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2008. gadā LTAB izstrādāti un apstiprināti šādi tiesību akti:

LTAB saistošie „Norādījumi sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās
apdrošināšanas standartlīgumu piedāvājumu sagatavošanai, pārbaudei un apstiprināšanai” (apstiprināti LTAB
biedru sapulces 2008. gada 30. aprīļa sēdē, protokols .r. 4, saistošo norādījumu .r.02-09/1);

LTAB saistošie „Norādījumi par kārtību, kādā izskatāmi saņemtie ārvalstu Transportlīdzekļu
apdrošinātāju biroju garantijas pieprasījumi par apdrošinātāju neapmaksātām prasībām” (apstiprināti LTAB
biedru sapulces 2008. gada 21. jūlija sēdē, protokols .r. 5, saistošo norādījumu .r.02-09/2);

Divi Automobiļu vērtību katalogu izdevumi (viens apstiprināts LTAB biedru sapulces 2008. gada 19.
marta sēdē, protokols .r. 2, stājies spēkā 2008. gada 1. aprīlī; otrs apstiprināts LTAB biedru sapulces
2008. gada 25.septembra sēdē, protokols .r. 6, stājies spēkā 2008. gada 1. oktobrī);

LTAB saistošie norādījumi „Grozījumi 2007. gada 3. augusta Saistošajos norādījumos regulāro finanšu
pārskatu sagatavošanai un pārbaudei” (apstiprināti LTAB biedru sapulces 2008. gada 19. decembra sēdē,
protokols .r. 8);

Noteikumi par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas
robežapdrošināšanas līguma tipveida polišu veidlapām un to aizpildīšanu (apstiprināti LTAB biedru sapulces
2008. gada 19. decembra sēdē, protokols .r. 8);

Noteikumi par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas
starptautiskā apdrošināšanas līguma (Zaļās kartes) tipveida polišu veidlapām un to aizpildīšanu (apstiprināti
LTAB biedru sapulces 2008. gada 19. decembra sēdē, protokols .r. 8);

Grozījumi Transportlīdzekļu tehnisko ekspertīžu metodikā (apstiprināti LTAB biedru sapulces
2008. gada 19. decembra sēdē, protokols .r. 8).
3.2. Starptautiskā sadarbība (Zaļo karšu sistēmas un starptautisko prasību kārtošanas ietvaros)
2008.gadā LTAB turpināja sadarbību ar Zaļās kartes (turpmāk – ZK) sistēmas Biroju padomi un ZK
sistēmas dalībvalstu ZK birojiem. LTAB piedalījās ZK sistēmas organizētajās kopējās sanāksmēs, kā arī
Baltijas jūras valstu un ZK sistēmas Ziemeļvalstu grupas sanāksmēs.
LTAB risinājis dažādus ar OCTA un ZK saistītu jautājumus un kārtojis prasības, kā arī sadarbojies ar
EEZ valstu Kompensācijas iestādēm, Garantijas fondiem un Informācijas centriem, lai koordinētu prasību
kārtošanu vai kārtotu prasības sakarā ar EEZ valstīs notikušiem apdrošināšanas gadījumiem.
2008.gadā LTAB kā GF un Latvijas Kompensācijas iestāde parakstīja šādus starptautiskus līgumus:
- Vienošanās starp Kompensācijas iestādēm un Garantijas fondiem atbildīgā OCTA apdrošinātāja
bankrota vai maksātnespējas gadījumā, kas paredz uzlabot starpvalstu prasību kārtošanu, sniedzot aizsardzību
CSNg cietušajiem atbildīgā apdrošinātāja maksātnespējas vai bankrota gadījumā;
- Vienošanās starp Kompensācijas iestādēm un Garantijas fondiem parakstītāju darba kārtība, kas
nosaka minēto institūciju darbību prasību kārtošanā;
- Vienošanās starp Kompensācijas iestādēm un Garantijas fondiem īstenošanas noteikumi, kas
paredz uzlabot Kompensācijas iestāžu un Garantijas fondu savstarpējo sadarbību.
2008.gadā LTAB parakstīja arī divpusēju sadarbības līgumu ar jaunās ZK sistēmas dalībvalsts
Krievijas ZK biroju.
3.3. Informācijas tehnoloģiju joma

2008. gadā realizēts projekts „e-polise”, kā rezultātā tika nodrošināta:


iespēja slēgt apdrošināšanas līgumus, izmantojot distances saziņas līdzekļus;



iespēja Ceļu policijai pārliecināties par apdrošināšanas spēkā esamību, izmantojot LTAB datubāzi;



augstāka apdrošināšanas līgumu datu kvalitāte.
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VADĪBAS ZIŅOJUMS
Lai nodrošinātu augstāku LTAB datu apstrādes sistēmas pieejamību, 2008. gadā turpināta projekta „Rezerves
datorsistēmas infrastruktūras izvietošana attālinātā datu centrā (dublētas datubāzes, dublēti sakaru kanāli,
nepārtrauktas elektroenerģijas padeves nodrošināšana)” realizācija.
2008. gadā uzsākts Bonus-Malus sistēmas izmaiņu projekts un veikta jaunā aprēķina algoritma prototipa
izstrāde, lai varētu veikt sākotnējos Bonus-Malus riska klašu izmaiņu aprēķinus. Tiek plānots, ka 2009. gada
septembrī tiks mainīts Bonus-Malus aprēķina princips uz vienotas riska klases noteikšanu viena īpašnieka
vienas kategorijas transportlīdzekļiem. Izmaiņu rezultātā tiks dota iespēja, slēdzot apdrošināšanas līgumu,
izmantojot distances saziņas līdzekļus, uz jauniegādātu transportlīdzekli, automātiski piemērot atbilstošu
apdrošināšanas riska Bonus-Malus klasi.
2008. gadā uzsākts vērienīgs projekts tiešsaistes datu apmaiņas izveidē ar Iekšlietu ministrijas Informācijas
Centra integrēto sistēmu, kā rezultātā LTAB un apdrošināšanas sabiedrībām tiks dota iespēja saņemt
informāciju tiešsaistes režīmā par CSNg, personām, kas sodītas par administratīvo pārkāpumu izdarīšu ceļu
satiksmē, u.c.
2008. gada beigās tika apstiprināti divi nozīmīgi projekti - Datu noliktavas (DWH) izstrādes projekts un
CSNRZRS (zaudējumu regulēšanas) sistēmas attīstības projekts (apstiprināti LTAB biedru sapulces 2008. gada
19. decembra sēdē, protokols .r. 8), kuru uzsākšana plānota 2009. gadā.
2008. gadā turpinājās LTAB finanšu uzskaites un uzņēmuma vadības sistēmas „Ozols” pilnveidošana, lai
uzlabotu LTAB regresa lietu apstrādi un uzskaiti, izveidojot funkcionalitāti ērtai saistību informācijas
nodošanai parādu piedziņas pakalpojumu sniedzēju ārpakalpojumu kompānijām un informācijas sniegšanai
Latvijas Bankas Kredītu reģistram.
2008. gada decembrī pabeigta projekta, kas paredz tiešsaistes datu apmaiņu ar Veselības un darbspēju
ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) invaliditātes informatīvo sistēmu, izstrādes un testēšanas fāze.
2009. gada 16. janvārī risinājums ieviests produkcijā. Tādējādi rasta iespēja invalīdiem saņemt Likumā
noteikto apdrošināšanas prēmijas maksājuma samazinājumu arī ja apdrošināšanas līgums tiek slēgts,
izmantojot distances saziņas līdzekļus.
3.4. Sabiedrisko attiecību joma
2008. gadā ar nacionālo un reģionālo mediju starpniecību LTAB regulāri informēja sabiedrību par jaunākajām
tendencēm un aktualitātēm OCTA, gan publicējot preses relīzes, gan piedaloties intervijās un diskusijās masu
saziņas līdzekļos (TV, radio). Liela uzmanība tika pievērsta e-polises ieviešanas gaitai un tās ieviešanas
pirmajiem rezultātiem.
Sadarbībā ar Ceļu satiksmes drošības padomi tika īstenota informatīva kampaņa „Meklējam Ilgoni!”, kuras
ietvaros tika pārraidīti interesanti un izglītojoši TV sižeti un radio reklāmas latviešu un krievu valodā.
Kampaņas pamatmērķis bija izglītot transportlīdzekļu īpašniekus par iespējamām sekām, ja to piederošajam
transportlīdzeklim nav OCTA, bet tas piedalījies ceļu satiksmē un ir bijis atbildīgs par zaudējumu nodarīšanu
CSNg. Papildus tika veikts arī interneta pētījums par to, vai transportlīdzekļu vadītāji zina, kas tos sagaida, ja
brauc bez OCTA.
Tika izveidotas OCTA kartes par to CSNg īpatsvaru dažādos Latvijas reģionos 2007. gadā, kuros zaudējumus
nodarījis neapdrošināts transportlīdzeklis, un par izmaksāto atlīdzību īpatsvaru šajos CSNg.
2008. gadā publicētas vairākas preses relīzes: par OCTA statistikas rādītājiem; par personai nodarīto
zaudējumu izmaksātajām atlīdzībām; par Latvijas iedzīvotāju nodarītajiem zaudējumiem CSNg ārvalstīs; par
to, ka aprit 10 gadi kopš Latvijā ieviesta ZK; par izmaiņām tiesību aktu jomā un OCTA tirgū u.c.
2009. gadā tiks turpināts darbs pie sabiedrības informēšanas saistībā ar aktualitātēm un izmaiņām OCTA jomā,
vairāk izvietojot informāciju internetā. Uzmanība tiks pievērsta problēmai par neapdrošināto transportlīdzekļu
izmantošanu ceļu satiksmē un to skaita pieaugumu. Sadarbībā ar Ceļu satiksmes drošības padomi plānots
organizēt informatīvu kampaņu transportlīdzekļu īpašniekiem un vadītājiem par saskaņotā paziņojuma pareizu
aizpildīšanu.
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LATVIJAS TRASPORTLĪDZEKĻU APDROŠIĀTĀJU BIROJS
VADĪBAS ZIŅOJUMS
3.5. Tehnisko ekspertu sertifikācija un apmācības
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 12. aprīļa noteikumu Nr. 251 „Transportlīdzekļu tehniskās
ekspertīzes un tehnisko ekspertu sertificēšanas noteikumi” prasībām 2008. gadā ir sertificēti 3 tehniskie
eksperti, bet atkārtoti sertifikāti ir izsniegti 44 tehniskajiem ekspertiem.
2008. gadā LTAB organizēja tehnisko ekspertu apmācības, kā lektorus piesaistot kompetentus speciālistus no
dažādām Latvijas un ārvalstu autospeciālistu un autoinženieru apmācību organizējošām iestādēm. Kopumā
kvalifikācijas paaugstināšanas un apmācību kursi tika organizēti 12 reizes, t.sk. brauciens uz ārvalstīm Igauniju un Somiju.
3.6. Statistika
Regulāri ik ceturksni LTAB sagatavoja statistikas pārskatus par situāciju OCTA jomā, kas iesniegti
izskatīšanai LTAB biedru sapulcē, Konsultatīvajā padomē, Finanšu ministrijā un Finanšu un kapitāla tirgus
komisijā. Tika gatavoti pārskati par GF naudas plūsmu un līdzekļu izlietojumu, kas skatīti un analizēti GF
padomes sēdēs. Pēc nepieciešamības tika gatavota operatīvā statistika par aktuāliem OCTA jautājumiem.
3.7. Garantijas fonds (GF)
2008. gada 24. aprīlī ar ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrību „SEB Wealth Management” tika noslēgts
sadarbības līgums par GF līdzekļu nodošanu ieguldīšanā un tās pārvaldi. Sabiedrība Līgumā noteiktā kārtībā
pārvalda GF līdzekļus, ievērojot Līgumā un Latvijas Republikā spēkā esošos tiesību aktus.
2008.gadā (salīdzinot ar 2007.gadu) par 163 % ir pieaudzis no GF līdzekļiem izmaksāto apdrošināšanas
atlīdzību apmērs CSNg cietušajiem, tādējādi sasniedzot lielāko izmaksāto atlīdzību apmēru
1 800 231 LVL kopš OCTA ieviešanas. Regresā pieņemtas 1664 lietas. Ņemot vērā strauji pieaugošo
apdrošināšanas atlīdzību izmaksu tendenci, 2008.gada beigās LTAB piesaistīja 2 ārpakalpojumu sniedzējus no
GF izmaksāto apdrošināšanas atlīdzību atgūšanai regresa kārtībā.
2008. gadā LTAB, noslēdza līgumu ar pārapdrošinātājiem, īstenojot GF pārapdrošināšanu kopīgi ar trīs
apdrošināšanas sabiedrību OCTA līgumu pārapdrošināšanu. LTAB apkopoja un iesniedza pārapdrošinātājiem
datus par pārapdrošināšanas gadījumu prasību attīstību, kā arī iesaistījās pārapdrošināšanas prasību regulēšanā
un līdzekļu saņemšanā no pārapdrošinātājiem. 2009.gadā LTAB slēgs līgumu ar pārapdrošinātājiem, lai
atbilstoši Likumam nodrošinātu tikai GF pārapdrošināšanu no GF līdzekļiem.
Detalizētāka 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
2009. gada 19. marts
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EATKARĪGU REVIDETU ZIŅOJUMS
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 10. līdz 21. lappusei, revīziju. Revidētie finanšu pārskati ietver 2008. gada 31. decembra bilanci, kā
arī ieņēmumu un izdevumu pārskatu un ziedojumu un dāvinājumu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2008. 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
2008. gada 31. decembrī, kā arī par tās darbības finanšu rezultātiem par gadu, kas noslēdzās 2008. gada 31. decembrī,
saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006. gada 3. oktobra noteikumiem Nr. 808 “ Noteikumi par biedrību,
nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem”.
Ziņojums par vadības ziņojuma atbilstību
Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2008. gadu, kas atspoguļots no 4. līdz 8. lappusei, un neesam
atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā vadības ziņojumā un 2008. gada finanšu pārskatos atspoguļoto vēsturisko
finanšu informāciju.
Deloitte Audits Latvia SIA
Licence nr. 43

Hendrik Kramer
Prokūrists
Rīga, Latvija
2009. gada 19. marts

Inguna Staša
Zvērināta revidente
Sertifikāts nr.145

LATVIJAS TRASPORTLĪDZEKĻU APDROŠIĀTĀJU BIROJS
BILACE
UZ 2008. GADA 31. DECEMBRI

AKTĪVS

Pielikumi

2008
LVL

2007
LVL

3

68,246
68,246

69,865
69,865

Pamatlīdzekļi
Pārējie pamatlīdzekļi
Kopā pamatlīdzekļi

3

105,274
105,274

81,329
81,329

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

4

3,828,107

3,833,945

4,001,627

3,985,139

1,203
2,105,570
64,569
13,169,341
2,522,042
17,862,725
21,864,352

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

8

21,705,212
21,705,212

21,934,074
21,934,074

10
11

117,967
41,173
159,140
21,864,352

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

Ilgtermiņa ieguldījumi
emateriālie ieguldījumi
Datorprogrammu lietošanas licences
Kopā nemateriālie ieguldījumi

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

5
6
4
7

PASĪVS

Fondi
Rezerves fonds
Kopā fondi
Īstermiņa kreditori
Pārējie kreditori
Nākamo periodu ieņēmumi
Kopā īstermiņa kreditori
KOPĀ PASĪVS

Pielikumi no 13. līdz 21. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.
Biedrības vārdā finanšu pārskatus 2009. gada 19. martā parakstīja:

J. Stengrevics
Valdes priekšsēdētājs

10

LATVIJAS TRASPORTLĪDZEKĻU APDROŠIĀTĀJU BIROJS
IEŅĒMUMU U IZDEVUMU PĀRSKATS
PAR GADU, KAS OSLĒDZĀS 2008. GADA 31. DECEMBRĪ

Pielikumi

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

2008
LVL

2007
LVL

12
13

51,020
6,083,679
6,134,699

10,439
4,237,414
4,247,853

14
14

(407,797)
(92,720)

(375,755)
(85,819)

3
15

(45,534)
(5,817,510)
(6,363,561)

(23,196)
(2,411,991)
(2,896,761)

(228,862)

1,351,092

(IZDEVUMU PĀRSIEGUMS PĀR IEŅĒMUMIEM) / /
IEŅĒMUMU PĀRSIEGUMS PĀR IZDEVUMIEM

Pielikumi no 13. līdz 21. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.
Biedrības vārdā finanšu pārskatus 2009. gada 19. martā parakstīja:

J. Stengrevics
Valdes priekšsēdētājs
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LATVIJAS TRASPORTLĪDZEKĻU APDROŠIĀTĀJU BIROJS
ZIEDOJUMU U DĀVIĀJUMU PĀRSKATS
PAR GADU, KAS OSLĒDZĀS 2008. GADA 31. DECEMBRĪ
LVL
-

I. Atlikums pārskata gada sākumā
II. Pārskata gadā saņemto ziedojumu
un dāvinājumu kopsumma

eierobežotai
lietošanai
nauda
manta
(vērtības
kopsumma)

1. Latvijas Republikā reģistrētās
juridiskās personas (nodokļu maksātāja
reģistrācijas kods)
Kopā
2. Ārvalstu juridiskās personas (ārvalstu
juridiskās personas nosaukums, juridiskā
adrese un reģistrācijas numurs)
Kopā
3. Fiziskās personas (rezidenti) (nodokļu
maksātāja reģistra kods (personas kods))
Kopā
4. Fiziskās personas (nerezidenti) (vārds,
uzvārds, personas identifikācijas kods un
valsts nosaukums)
Kopā
5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un
dāvinātāji
6. Citi ziedotāji
III. Ziedojumu un dāvinājumu
izlietojuma kopsumma
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

Ierobežotai
lietošanai
nauda
manta
(vērtības
kopsumma)

oteiktiem
mērķiem
nauda
manta
(vērtības
kopsumma)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nauda

Manta

Kopā

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2008. gadā un iepriekšējos pārskata gados Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs nesaņēma
ziedojumus, dāvinājumu un dotācijas no valsts un pašvaldību budžetiem un arī juridiskām vai fiziskām
personām.
Pielikumi no 13. līdz 21. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.
Biedrības vārdā finanšu pārskatus 2009. gada 19. martā parakstīja:

J. Stengrevics
Valdes priekšsēdētājs
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LATVIJAS TRASPORTLĪDZEKĻU APDROŠIĀTĀJU BIROJS
FIAŠU PĀRSKATU PIELIKUMI
PAR GADU, KAS OSLĒDZĀS 2008. GADA 31. DECEMBRĪ

1.

PAMATIFORMĀCIJA

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 U OVĒRTĒŠAAS 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”).
Salīdzinošie rādītāji – noteikti salīdzinošie iepriekšējā pārskata gada rādītāji tika pārklasificēti, lai
atbilstu pārskata gada klasifikācijai. T.i., pārapdrošināšanas izmaksas un pārapdrošināšanas ieņēmumi
LVL 1,136,887 apmērā, kas iepriekš tika uzrādīti ieņēmumu un izdevumu pārskata rindās “Citi
ieņēmumi” un “Citi izdevumi”, uzrādīti neto summā.
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
31. decembri:

EUR

2008

2007

0.702804

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.
emateriālie 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
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LATVIJAS TRASPORTLĪDZEKĻU APDROŠIĀTĀJU BIROJS
FIAŠU PĀRSKATU PIELIKUMI
PAR GADU, KAS OSLĒDZĀS 2008. GADA 31. DECEMBRĪ
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:
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 pielietojot
statistiskās datu analīzes metode jeb trīsstūra metode, kurā prognozētās atgūstamās summas ir noteiktas
balstoties uz vēsturiski atgūto summu analīzi pa periodiem.
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.
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, kuras LTAB ir
saņēmis pārskata gadā un 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 kuras nav saņemtas pārskata perioda beigās vai par kurām LTAB vēl nav
pieņēmis lēmumu par atlīdzības izmaksu, finanšu pārskatos nav uzrādītas.
Visi pārējie izdevumi tiek atzīti pēc uzkrājuma principa.
auda un naudas ekvivalenti – Nauda sastāv no bezskaidrās naudas kredītiestādēs, un
termiņnoguldījumiem, kuru dzēšanas termiņš nepārsniedz 90 dienas.
ākamo periodu ieņēmumos un izdevumos – atspoguļo ieņēmumus un izdevumos, kas samaksāti
pārskata gadā, bet attiecas uz nākamo finanšu gadu.
Ieņēmumu 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 ieņēmumi 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.
Uzņēmumu ienākuma nodoklis – ņemot vērā bezpeļņas organizācijas statusu, LTAB ir atbrīvota no
uzņēmumu ienākuma nodokļa maksāšanas saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par uzņēmumu
ienākuma nodokli”.
odokļi – 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.
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Būtiskākā aplēse attiecas uz uzkrājumu novērtēšanu regresa parādiem. Uzkrājumu apjoms ir aprēķināts
pielietojot statistiskās datu analīzes metodi jeb trīsstūra metodi, kurā prognozētās atgūstamās summas
ir noteiktas, balstoties uz vēsturiski atgūto summu analīzi pa periodiem. LTAB 2008. gada ir veikusi
visu regresa lietu inventarizāciju. Inventarizācijas laikā ir iegūti dati parādu atgūstamības analīzei un ir
izstrādāta jauna metodoloģija uzkrājumu aprēķināšanai, kas ļauj novērtēt nepieciešamo uzkrājumu
apjomu ar lielāku pārliecību.
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.

EMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI U PAMATLĪDZEKĻI
Datorprogrammu
lietošanas licences
LVL

Pārējie
pamatlīdzekļi
LVL

88,556
15,813
104,369

113,499
52,147
(100)
165,546

Uzkrātais nolietojums / amortizācija
Uz 2007. gada 31. Decembri
Pārskata gada amortizācija/ nolietojums
Uz 2008. gada 31. Decembri

18,691
17,432
36,123

32,170
28,102
60,272

Atlikusī vērtība
Uz 2007. gada 31. Decembri
Uz 2008. gada 31. Decembri

69,865
68,246

81,329
105,274

2008
LVL

2007
LVL

3,828,107

3,833,945

2,566,541
10,602,800
16,997,448

3,833,945

Sākotnējā vērtība
Uz 2007. gada 31. Decembri
Iegāde
Norakstīšana
Uz 2008. gada 31. Decembri

4.

FIAŠU IEGULDĪJUMI

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
LR valsts parāda vērtspapīri
Īstermiņa finanšu ieguldījumi
LR valsts parāda vērstpapīri
Termiņnoguldījumi kredītiestādēs
Kopā

Finanšu ieguldījumi (vērtspapīri) ir uzrādīti atbilstoši amortizētajām iegādes izmaksām, prēmijas vai
diskontus atzīstot ieņēmumu vai izdevumu pārskatā pēc efektīvo procentu metodes paredzamajā
finanšu instrumentu termiņā.
Uzkrātie procentu ieņēmumi par finanšu ieguldījumiem tiek atspoguļoti debitoru sastāvā
(skat. 5. pielikumu).
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Informācija par vērtspapīriem uz 2008. gada 31. decembri:
Termiņš

Procentu
likme

ominālvērtība
LVL

LR valsts obligācijas
LR valsts obligācijas
LR valsts obligācijas
LR valsts obligācijas
LR valsts obligācijas

14.02.2013
06.11.2009
30.01.2009
05.06.2009
29.05.2009

5.125%
9.501%
11.5%
11.5%
11.47%

Kopā

Uzskaites
vērtība
LVL

3,800,000
826,900
750,000
678,700
432,800

3,828,107
764,972
741,463
646,777
413,329

6,488,400

6,394,648

Informācija par termiņnoguldījumiem uz 2008. gada 31. decembri:
Kredītiestādes nosaukums

Termiņš

DnB NORD Banka
Latvijas Hipotēku un zemes banka
Latvijas Hipotēku un zemes banka
Latvijas Hipotēku un zemes banka
SEB Latvijas Unibanka
Swedbanka
Nordea Bank Finland
Nordea Bank Finland
Kopā

Procentu likme

16.03.2009
29.05.2009
09.06.2009
12.06.2009
07.05.2009
06.03.2009
09.06.2009
15.06.2009

7.50 %
8.35 %
8.55 %
8.40 %
8.74 %
7.50 %
8.06 %
8.04 %

Pamatsumma
LVL
739,000
1,200,000
600,000
900,000
2,906,800
3,190,000
578,000
489,000
10,602,800

Informācija par vērtspapīriem uz 2007. gada 31. decembri:
Termiņš

Procentu
likme

ominālvērtība
LVL

LR valsts obligācijas
Kopā

5.

14.02.2013

5.125%

Uzskaites
vērtība
LVL

3,800,000
3,800,000

3,833,945
3,833,945

2008
LVL

2007
LVL

4,186,237
(3,278,200)
908,037

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

695,622
478,003

335,276
430,611

20,717
1,831
1,231
129
2,105,570

7,316
786
233
1,937,048

DEBITORI

Regresa kārtībā atgūstamās summas (aktīvs)
Uzkrājumi nedrošiem regresa parādiem (pasīvs)
Regresa kārtībā atgūstamās summas, neto
GF depozītnoguldījuma procenti, uzkrātie procenti par
vērtspapīriem
Apdrošināšanas akciju sabiedrību neiemaksātie atskaitījumi
Pārmaksātie nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas (skat. 9. pielikumu)
Prasības pret preču pircējiem
Avansa maksājumi
Prasības pret darbiniekiem
Kopā
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Uzkrājumu nedrošiem regresa parādiem izmaiņas pārskata gadā:
LVL
Uzkrājumi nedrošiem regresa parādiem 2007. gada 31. decembrī
Palielinājums
Uzkrājumi nedrošiem regresa parādiem 2008. gada 31. decembrī

6.

ĀKAMO PERIODU IZDEVUMI

Nākamo periodu izdevumi pārapdrošināšanas maksājumiem
Nākamo periodu izdevumi LTAB
Kopā

7.

1,487,267
1,790,933
3,278,200

2008
LVL

2007
LVL

41,173
23,396
64,569

73,923
31,586
105,509

2008
LVL

2007
LVL

656,606

330,542

712,568
596,534

659,564
744,630

556,125
209
2,522,042

1,144
1,183,967
7,452,511
5,802,608
16,174,966

AUDA U TĀS EKVIVALETI

Hansabanka (Garantijas fonds)
Hansabanka (Ceļu satiksmes negadījuma novēršanas,
profilakses fonds)
Hansabanka (Biroja uzturēšanas mērķiem)
SEB Wealth Management pārvaldīšanā nodotie līdzekļi
(Garantijas fonds)
Hansabanka (Pārapdrošināšanas līdzekļi)
SAMPO banka (Garantijas fonds)
Nordea Bank Finland (Garantijas fonds)
SEB Latvijas Unibanka (Garantijas fonds)
Kopā

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.
8.

REZERVES FODS

Rezerves fonds pārskata gada sākumā
Izdevumu pārsniegums pār ieņēmumiem pārskata gadā
Rezerves fonds pārskata gada beigās
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2008
LVL

2007
LVL

21,934,074
(228,862)
21,705,212

20,582,982
1,351,092
21,934,074
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Rezerves fonda pārskata gada rezultātā ietilpst:


LTAB ieņēmumu un izdevumu pārskata gada rezultāts
2008
LVL

Pārapdrošināšanas ieņēmumi
Biedru atskaitījumi biroja uzturēšanai
Pārējie ieņēmumi
Kopā ieņēmumi

1,105,954
784,077
52,683
1,942,714

Pārapdrošināšanas izdevumi
Algas un sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Informācijas tehnoloģiju uzturēšana
Sludinājumi, reklāmas
Darba devēja apmaksāto veselības aprūpes pasākumu pakalpojumu apmaksa
Biroja telpu īre
Pasta un telekomunikāciju izdevumi
Juridiskie un citi profesionālie pakalpojumi
Komandējumi
Komunālie maksājumi
Transporta izdevumi
Reprezentācijas izdevumi
Semināri, kursi
Citi pakalpojumi, kas saistīti ar darbības nodrošināšanu
Kopā izdevumi
Izdevumu pārsniegums pār ieņēmumiem


(1,105,914)
(500,517)
(73,967)
(36,884)
(34,744)
(30,113)
(26,588)
(20,765)
(20,647)
(16,959)
(12,639)
(11,432)
(11,024)
(117,218)
(2,019,411)
(76,697)

Garantijas fonda pārskata gada rezultāts
2008
LVL

Ieņēmumi no regresa prasībām
Procenti par GF atlikumu
Ieņēmumi no Likumā un MK noteiktiem atskaitījumiem
Procentu ieņēmumi no vērtspapīriem
Vērtspapīru pārvērtēšana
Vienreizējā iemaksa GF
Pārējie ieņēmumi
Kopā ieņēmumi
Atlīdzību izmaksas
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem
Subsīdijas, kompensācijas
Atlīdzību lietu administrēšana
Pārējie izdevumi
Kopā izdevumi

1,963,522
1,083,748
428,166
224,849
41,825
5,000
500
3,747,610
(1,800,231)
(1,790,933)
(298,979)
(163,701)
(16,814)
(4,070,658)

Pārskata gada izdevumu pārsniegums pār ieņēmumiem
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 Ceļu satiksmes negadījumu novēršanas un profilakses fonda (CSNNPF) pārskata gada rezultāts
2008
LVL
Ieņēmumi no atskaitījumiem CSNNPF
Procentu ieņēmumi par CSNNPF konta atlikumu
Kopā ieņēmumi

1,534,511
15,779
1,550,290

Realizētie CSNNPF projekti
Bankas pakalpojumi
Kopā izdevumi

(1,379,380)
(27)
(1,379,407)

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

9.

170,883

ODOKĻI U VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠIĀŠAAS OBLIGĀTĀS IEMAKSAS
VSAOI

Iedzīvotāju
ienākuma
nodoklis

Pievienotās
vērtības
nodoklis

Kopā

LVL

LVL

LVL

LVL

odokļu pārmaksa 31.12.2007.
odokļu parāds uz 31.12.2007.

4,999
-

2,317
-

102

7,316
102

Aprēķināts par 2008. gadu
Samaksāts 2008. gadā
odokļu pārmaksa 31.12.2008.

(127,723)
128,736
6,012

(84,536)
96,878
14,659

(1,509)
1,657
46

(213,768)
227,271
20,717

10. PĀRĒJIE KREDITORI

Saistības pret piegādātājiem un apdrošināšanas akciju
sabiedrībām
Uzkrātās saistības neizmantotiem atvaļinājumiem
Pārējie
Kopā

2008
LVL

2007
LVL

101,119
16,848
117,967

176,080
18,502
101
194,683

11. ĀKAMO PERIODU IEŅĒMUMI

Pārapdrošināšanas maksājumi
Kopā
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2008
LVL

2007
LVL

41,173
41,173

73,923
73,923
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12. IEŅĒMUMI O SAIMIECISKĀS DARBĪBAS

Ieņēmumi par sertificēšanu
Valūtas kursa svārstības
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu, mazvērtīgā inventāra pārdošanu
Ieņēmumi par sūdzību izskatīšanu
Citi pašu ieņēmumi
Kopā

2008
LVL

2007
LVL

11,758
8,845
3,768
902
25,747
51,020

9,073
596
770
10,439

2008
LVL

2007
LVL

1,967,677
1,963,522
1,083,748
224,849
784,077
41,825
17,981
6,083,679

2,005,179
378,973
406,852
692,073
667,744
86,593
4,237,414

13. CITI IEŅĒMUMI

Ieņēmumi no Likumā un MK noteiktiem atskaitījumiem
Ieņēmumi no regresa prasībām
Procenti par Garantijas Fonda atlikumu
Procentu ieņēmumi no vērtspapīriem
Biedru atskaitījumi biroja uzturēšanai
Vērtspapīru pārvērtēšana
Pārējie ieņēmumi
Kopā

14. ALGAS U SOCIĀLĀS APDROŠIĀŠAAS OBLIGĀTĀS IEMAKSAS

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

2008
LVL

2007
LVL

79,694
314,557
13,546
407,797

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

14,778
74,825
3,117
92,720

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

500,517

461,574

2008

2007

3
18
37
58

3
19
33
55

Pastāvīgi nodarbināto skaits gada beigās:

Valdes locekļi
Komisiju locekļi un citi līgumdarbinieki
Pārējie darbinieki
Kopā
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15. CITI IZDEVUMI

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

2008
LVL

2007
LVL

1,800,231
1,790,933

685,873
195,720

1,379,380
298,979
-

738,954
200,669

163,701
73,967

195,000
69,656
40,049

64,042
36,884

28,351
34,103

34,744
30,113
26,588
20,765
20,647
16,959
12,639
11,432
11,024
7,920
6,164
4,084
2,989
2,694
631
5,817,510

26,770
26,641
30,366
19,445
12,404
17,625
11,235
11,275
10,766
10,375
9,629
6,340
6,542
2,382
3,598
16,455
1,768
2,411,991

16. ĀRPUSBILACES SAISTĪBAS
Saistības par atlīdzību prasībām
Balstoties uz integrētās ceļu satiksmes negadījumu radīto zaudējumu regulēšanas sistēmas (CSNRZRS)
datiem LTAB vadība sagaida, ka pēc 2008. gada 31. decembra tiks saņemts būtisks apdrošināšanas
atlīdzību lietu skaits, kas attiecas uz ceļu satiksmes negadījumiem, kas notikuši 2008. un iepriekšējos
gados. Ņemot vērā CSNRZRS datu nepilnības, vadība uzskata, ka sistēmā pieejamā informācija nav
pietiekami ticama, lai to izmantotu grāmatvedības uzskaitē. LTAB plāno nākotnē turpināt darbu pie
sistēmas nepilnību novēršanas un veikt izmaiņas grāmatvedības politikā, atzīstot saistības to rašanās
brīdī.
omas 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 26 887, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

*****
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