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Biedrības “Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs” biedriem:
Ziņojums par finanšu pārskatu
Mēs esam veikuši pievienotajā biedrības “Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs” 2015. gada pārskatā
ietvertā finanšu pārskata, kas atspoguļots no 9. līdz 23. lappusei, revīziju. Revidētais finanšu pārskats ietver
2015. gada 31. decembra bilanci, 2015. gada ieņēmumu un izdevumu pārskatu un ziedojumu un dāvinājumu
pārskatu, kā arī nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkumu un citu paskaidrojošu informāciju
pielikumā.
Vadības atbildība par finanšu pārskata sagatavošanu
Vadība ir atbildīga par šī finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu
saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.808 “Noteikumi par biedrību, nodibinājumu
un arodbiedrību gada pārskatiem”, kā arī par tādu iekšējo kontroli, kādu vadība uzskata par nepieciešamu, lai
nodrošinātu finanšu pārskata, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības,
sagatavošanu.
Revidentu atbildība
Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju, izsakām par šo finanšu pārskatu.
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
pārskatā nav būtisku neatbilstību.
Revīzija ietver procedūras, kas tiek veiktas, lai gūtu revīzijas pierādījumus par finanšu pārskatā uzrādītajām
summām un atklāto informāciju. Procedūras tiek izvēlētas, pamatojoties uz revidentu profesionālu vērtējumu,
ieskaitot krāpšanas vai kļūdu izraisītu būtisku neatbilstību riska novērtējumu finanšu pārskatā. Veicot šo riska
novērtējumu, revidenti ņem vērā iekšējo kontroli, kas izveidota, lai nodrošinātu finanšu pārskata sagatavošanu
un tajā sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu, ar mērķi noteikt apstākļiem piemērotas revīzijas
procedūras, bet nevis lai izteiktu atzinumu par kontroles efektivitāti. Revīzija ietver arī pielietoto
grāmatvedības uzskaites principu un vadības veikto grāmatvedības aplēšu pamatotības izvērtējumu, kā arī
finanšu pārskata vispārējā izklāsta izvērtējumu.
Uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu revidentu atzinuma
izteikšanai.
Atzinums
Mūsuprāt, iepriekš minētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par biedrības “Latvijas
Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs” finansiālo stāvokli 2015. gada 31. decembrī, kā arī par tās darbības
finanšu rezultātiem 2015. gadā saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.808
“Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem”.
Ziņojums par citu juridisko un regulējošo prasību izpildi
Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2015. gadu, kas atspoguļots pievienotā 2015. gada pārskata
4. – 8. lappusē, un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā vadības ziņojumā un 2015. gada finanšu
pārskatā atspoguļoto finanšu informāciju.
SIA „Deloitte Audits Latvia”
Licence Nr. 43
Roberts Stuģis
Valdes loceklis
Rīga
2016. gada 17. martā

Elīna Sedliņa
LR zvērināta revidente
Sertifikāts Nr.179

LATVIJAS TRANSPORTLĪDZEKĻU APDROŠINĀTĀJU BIROJS
SATURS

LAPA
NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS

2

INFORMĀCIJA PAR BIEDRĪBU

4

VADĪBAS ZIŅOJUMS

5–8

FINANŠU PĀRSKATI:
Bilance

9

Ieņēmumu un izdevumu pārskats

10

Ziedojumu un dāvinājumu pārskats

11

FINANŠU PĀRSKATU PIELIKUMI

12 - 23

3

LATVIJAS TRANSPORTLĪDZEKĻU APDROŠINĀTĀJU BIROJS
INFORMĀCIJA PAR BIEDRĪBU
Nosaukums

Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs

Juridiskais statuss

Biedrība

Reģistrācijas numurs, vieta un datums

Nr. 40008084453,
Rīga, 2004. gada 30. augusts

Adrese

Lomonosova iela 9
Rīga, LV – 1019
Latvija
tālrunis: (+371) 6 7114300,
fakss: (+371) 6 7114333

Biedri

10 apdrošināšanas sabiedrības
1. Apdrošināšanas akciju sabiedrība “Balta”
2. “Baltikums Vienna Insurance Group” AAS
3. Apdrošināšanas akciju sabiedrība “BTA Baltic
Insurance Company”
4. ERGO Insurance SE
5. Apdrošināšanas akciju sabiedrība “Gjensidige
Baltic”
6. Seesam Insurance AS
7. „Baltijas Apdrošināšanas Nams” apdrošināšanas
akciju sabiedrība
8. „If P&C Insurance” akciju sabiedrība
9. Swedbank P&C Insurance AS
10. Akciju sabiedrība „COMPENSA
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA
AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP”

Augstākā pārvaldes institūcija

Kopsapulce

Valde

Juris Stengrevics – valdes priekšsēdētājs no 08.10.2004.
Baiba Gribuste – valdes priekšsēdētāja vietniece no
01.02.2005.

Pārskata gads

2015. gada 1. janvāris – 2015. gada 31. decembris

Iepriekšējais pārskata gads

2014. gada 1. janvāris – 2014. gada 31. decembris

Revidenti un to adrese

Deloitte Audits Latvia SIA
Grēdu iela 4a, Rīga, LV-1019, Latvija
Atbildīgā zvērinātā revidente:
Elīna Sedliņa
Sertifikāts Nr. 179

4

LATVIJAS TRANSPORTLĪDZEKĻU APDROŠINĀTĀJU 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). Atbilstoši LTAB
Statūtu 4.18. punktam LTAB valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz 2 valdes locekļi, no kuriem viens
ir valdes priekšsēdētājs. Kopš 28.04.2013. LTAB valdes sastāvā ir valdes priekšsēdētājs un viens valdes
loceklis (valdes priekšsēdētāja vietnieks).
2. LTAB darbības mērķis un uzdevumi
LTAB darbības mērķis ir nodrošināt ceļu satiksmes negadījumā (turpmāk – CSNg) cietušo trešo personu
interešu aizsardzību un veicināt OCTA stabilitāti un attīstību.
LTAB nodrošina OCTA sistēmas sekmīgu darbību valstī atbilstoši savam darbības mērķim un uzdevumiem,
kā arī nodrošina Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas
garantijas fonda (turpmāk – GF) darbību.
3. LTAB svarīgākie sasniegumi 2015. gadā un attīstības perspektīvas 2016. gadā
3.1.Tiesību aktu izstrāde:
 Priekšlikumu grozījumiem Likumā izstrāde un to iesniegšana Finanšu ministrijai (turpmāk – FM)
tālākai virzībai,
 Ministru kabineta (turpmāk – MK) noteikumu projekta par valsts budžeta un pašvaldību budžetu
izdevumu atlīdzināšanas apmēru un kārtību saistībā ar ceļu satiksmes negadījumā (turpmāk – CSNg)
cietušajām personām tālāka virzība un dalība tā pieņemšanas procesā,
 līdzdalība MK noteikumu, kas nosaka bojājumus, pēc kuru konstatēšanas Valsts policija anulē
transportlīdzeklim atļauju piedalīties ceļu satiksmē, projekta izstrādē,
 līdzdalība grozījumu Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumos izstrādē saistībā ar transportlīdzekļu
izslēgšanu no reģistra,
 līdzdalība grozījumu Transportlīdzekļu un to numurēto agregātu tirdzniecības noteikumos izstrādē,
 līdzdalība likumprojekta „Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likums” pieņemšanas procesā
Saeimā jautājumos, kas attiecas uz OCTA jomu,
 Sniegti dažādi atzinumi un viedokļi:
-

FM par citu institūciju sagatavotajiem tiesību aktu projektiem, kā tie varētu attiekties uz OCTA
jomu, un par Eiropas Savienības tiesas (turpmāk – EST) lietu iespējamo ietekmi uz Likumu un
tam pakārtotajiem MK noteikumiem, kā arī citiem spēkā esošajiem tiesību aktiem, kas attiecas uz
OCTA,

-

Eiropas komisijai (turpmāk – EK) par plānotajiem grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes
Direktīvā 2009/103/EK, kas attiecas uz OCTA (turpmāk - Direktīva 2009/103/EK), saistībā ar
EST spriedumu „Vnuk” lietā C-162/13 un šī sprieduma iespējamo ietekmi uz Latvijas normatīvo
regulējumu, gan piedaloties EK rīkotajā ekspertu darba grupā, gan sniedzot rakstveida viedokli
pēc šīs darba grupas,

-

Zaļās kartes (turpmāk – ZK) sistēmas Biroju padomei jautājumos par OCTA Latvijā un
ierosinājumiem ZK sistēmas Biroju padomes izstrādātajiem normatīvajiem aktiem,

-

saistībā ar Satversmes tiesas (turpmāk – ST) 29.12.2014. spriedumu lietā Nr.2014-06-03, kur ST
vērtēja MK 17.05.2005. noteikumu Nr.331 „Noteikumi par apdrošināšanas atlīdzības apmēru un
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aprēķināšanas kārtību par personai nodarītajiem nemateriālajiem zaudējumiem” (turpmāk –
Noteikumi Nr.331) normu atbilstību, kā arī par Noteikumu Nr.331 un MK 10.07.2014.
noteikumu Nr.340 „Noteikumi par apdrošināšanas atlīdzības apmēru un aprēķināšanas kārtību
par personai nodarītajiem nemateriālajiem zaudējumiem” (turpmāk – Noteikumi Nr.340)
piemērošanu,
-

grāmatas “Par CSNg cietušo un bojāgājušo personu zaudējumu atlīdzināšanu Latvijā” (PEOPIL
Book III) izstrādātājiem par OCTA sistēmu Latvijā, aktualizējot normatīvo regulējumu.

LTAB uzsāktie projekti, pie kuriem darbs turpināsies 2016. gadā:
 darbs pie likumprojekta „Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības
obligātās apdrošināšanas likumā” un tā anotācijas izstrādes un turpmāka dalība tā virzīšanas procesā
MK un Saeimā,
 Noteikumu Nr.331 un Noteikumu Nr.340 piemērošanas skaidrojošais darbs,
 Nepieļaut tālāku transportlīdzekļa piedalīšanos ceļu satiksmē, ja konstatēts, ka nav veikta OCTA
(atbilstoši MK 11.02.2014. apstiprinātajam Ceļu satiksmes drošības plānam 2014.–2016. gadam).
2015. gadā veikti grozījumi LTAB iekšējos normatīvajos aktos, piem., grozījumi metodikā „Par ceļu
satiksmes negadījumā personai nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu”, grozījumi noteikumos par Zaļās kartes un
robežapdrošināšanas polišu veidlapām, to aizpildīšanu un polišu noformēšanu u.c., Izstrādāts un apstiprināts
Līgums par prasību kārtošanu sadarbībai ar LTAB korespondentiem.
3.2. Starptautiskā sadarbība (ZK sistēmas un Direktīvas prasību kārtošanas ietvaros):


Dalība ZK sistēmas ietvaros organizētajās kopējās ZK biroju, Garantijas fondu sanāksmēs, kā arī
reģionālajās darba grupās un sanāksmēs, kā arī sadarbība ar citu ZK sistēmas dalībvalstu ZK
birojiem,



Garantijas fondu, Kompensācijas iestāžu, Informācijas centru (Direktīvas 2009/103/EK noteikto
iestāžu) ikgadējās sanāksmes sekmīga noorganizēšana, 2015.gada novembrī Rīgā, kurā piedalījās
Eiropas Ekonomikas zonas (turpmāk – EEZ) valstu attiecīgo iestāžu pārstāvji (kopumā sanāksmē
piedalījās 78 dalībnieki),



Turpināta darbība Koordinācijas komitejas sastāvā, kas ar Biroju padomes atbalstu koordinē
Direktīvas iestāžu darbību, veicina un harmonizē šo iestāžu sadarbību ar ZK birojiem, kā arī risina
visus aktuālos sistēmas jautājumus,



Kārtotas ZK prasības un risināti dažādi ar OCTA un ZK saistīti jautājumi, kā arī veikta sadarbība ar
EEZ valstu Kompensācijas iestādēm, Garantijas fondiem un Informācijas centriem, lai koordinētu
prasību kārtošanu vai kārtotu prasības sakarā ar EEZ valstīs notikušiem apdrošināšanas gadījumiem,



Iesaistīšanās Biroju padomes aktivitātēs saistībā ar krāpniecības OCTA apdrošināšanā identificēšanu
(kontaktpersonas iecelšana starpvalstu sadarbībai) un ārvalstu pieredzes izskatīšana LTAB
organizētajās apmācībās apdrošinātāju pārstāvjiem.

3.3. Informācijas tehnoloģiju joma:


Veikts LTAB datu apstrādes sistēmas infrastruktūras modernizācijas projekts, kura mērķis bija
nodrošināt arī turpmāko piecu gadu periodā datu apstrādes sistēmas stabilu un ātru darbību,



Veikta ZRS jaunās lietotāju saskarnes izstrāde un nodošana ekspluatācijā, ieviešot pārskatāmāku un
ērtāku ZRS esošo datu apstrādi, vienlaikus papildinot ar jauniem ZRS objektiem,



Ieviesta kārtība CSNg, kas notikuši Latvijā un ir reģistrēti uz Saskaņotā paziņojuma pamata, GPS
koordināšu datu apstrādei,



Apstiprināta kārtība kādā ZRS tiek veikta personu izmaksu ilgtermiņa atlīdzību izmaksu lietu
fiksēšana un RBNS rezervju summu kontrole šajās lietās;
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Ieviesta iespēja veikt personu Soda punktu datu apstrādi risku izvērtēšanā,



Veikti uzlabojumi un pilnveidošana vairākos LTAB datu apstrādes sistēmas servisos (apdrošināšanas
līgumu slēgšanas un ZRS webservisos, datu noliktavā, komisiju vadības sistēmā, apdrošināšanas
vēstures izziņu sagatavošanas sistēmā, mājas lapā u.c.).

3.4. Sabiedrisko attiecību joma:


Publicētas preses relīzes (26), t.sk., 1 infografika, publicēti 5 viedokļu raksti portālā DB.lv, sniegti
komentāri un atbildes uz medijus interesējošiem jautājumiem, kā arī organizētas intervijas un
diskusijas televīzijas un radio raidījumos par aktualitātēm OCTA nozarē,



Turpināts darbs pie LTAB mājas lapas un LTAB OCTA kalkulatora popularizēšanas,



No Ceļu satiksmes negadījumu novēršanas un profilakses līdzekļiem, kurus veido apdrošinātāju
veiktās iemaksas no OCTA līgumiem, tika īstenota sociāla kampaņa „Nezīlē, bet ielādē”, kuras
ietvaros tika izstrādāta aplikācija mobilajām ierīcēm, kas ļauj ātri un ērti uzzināt OCTA polises beigu
termiņu un uzzināt apdrošinātāju OCTA polišu piedāvājumus, kā arī iegūt citu informāciju, kura
pieejama LTAB mājas lapā.

3.5. Cietušo trešo personu interešu aizsardzība:
 Sniegta palīdzība Latvijas Republikas rezidentiem to tiesību un interešu aizstāvībai jautājumos, kas
saistīti ar OCTA ārvalstīs,
 Saņemta 221 sūdzība par apdrošināšanas sabiedrību pieņemtajiem lēmumiem un rīcības atbilstību
Likumam, kas ir 0,65% no OCTA tirgū pieteiktajiem apdrošināšanas gadījumiem (34 198), par
kuriem 2015. gadā apdrošināšanas sabiedrībās tika pieņemti lēmumi par zaudējumu atlīdzināšanu.
No tām:
-

123 sūdzībās LTAB sniedza atzinumus, no kuriem 89 gadījumos apdrošināšanas sabiedrības
lēmums tika atzīts par pamatotu (72 %), bet 34 gadījumos - par nepamatotu (28 %),

-

pārējos gadījumos sūdzības iesniedzējam tika sniegts skaidrojums rakstiskas atbildes veidā, kā
arī sniegtas konsultācijas klātienē vai telefoniski.

3.6. Kvalifikācijas celšana, tehnisko ekspertu sertifikācija:






Noorganizētas apmācības LTAB biedriem par:
- Personai nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu,
- Iespējamo krāpniecības gadījumu identificēšanu, dalītās atbildības metodiku, transportlīdzekļu
vērtību katalogu.
Noorganizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Polijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroju un
Garantijas fondu un tikšanās ar Zaļās kartes sistēmas prezidentu. Tikšanās laikā dalībnieki tika
iepazīstināti ar Polijas OCTA sistēmu, tās aktuālajiem problēmjautājumiem, aktualitātēm ZK biroju
sadarbībā.
Tehnisko ekspertu sertificēšanas komisija sniegusi 38 atzinumus par sertifikāta atkārtotu piešķiršanu,
2 atzinumus par sertifikāta atkārtotu nepiešķiršanu un 2 atzinumus sertifikāta pirmreizējai
piešķiršanai atbilstoši MK noteikumiem par transportlīdzekļu tehniskās ekspertīzes un tehnisko
ekspertu sertificēšanu,
Organizētas tehnisko ekspertu apmācības, kā lektorus piesaistot kompetentus speciālistus no
dažādiem Latvijas dīleru uzņēmumiem, auto remonta servisiem, rezerves daļu izplatītājiem un
importētājiem, lai sniegtu ieskatu jaunākajās nozares aktualitātēs un tehnoloģiskajos jauninājumos.
2015. gadā kvalifikāciju paaugstināja 27 eksperti.
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3.7. Garantijas fonds (GF):
 LTAB veica apdrošināšanas atlīdzību no GF izmaksas trešajām personām Likumā noteiktajos
gadījumos. 2015. gadā, salīdzinot ar 2014. gadu, par 4,4% ir samazinājušās no GF līdzekļiem
izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības CSNg cietušajiem,
 LTAB veica izmaksas no GF saistībā ar LAAS „Balva” piekritīgajām ārvalstu sadarbības partneru
administrētajām prasībām, lai atbilstoši ZK sistēmas Biroju padomes Iekšējās kārtības noteikumiem
nodrošinātu savlaicīgu ZK prasību apmaksu ZK sistēmas birojiem/to ieceltiem aģentiem. Regulāri
sniedza informāciju LTAB biedru sapulces un GF padomes sēdēs, tikās ar Finanšu un kapitāla tirgus
komisijas pārstāvjiem un LAAS „Balva” administratoru, lai pārrunātu dažādus problēmjautājumus,
tai skaitā iespējamo LAAS „Balva” maksātnespējas procesa ierosināšanu,


Regulāri tika gatavoti pārskati par GF naudas plūsmu un līdzekļu izlietojumu, kas skatīti un analizēti
GF padomes sēdēs. Pēc nepieciešamības tika gatavota statistika par citiem aktuāliem OCTA
jautājumiem saistītiem ar GF,



Turpinājās sadarbība ar ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrību „SEB Wealth Management” par GF
līdzekļu ieguldīšanu un to pārvaldi,



Sadarbībā ar Brokeru sabiedrību SIA „MAI Reinsurance Brokers” noslēdza līgumus ar
pārapdrošinātājiem atbilstoši Likumam, nodrošinot GF pārapdrošināšanu no GF līdzekļiem,



2015. gadā LTAB izvērtēja iespēju noslēgt ZK sistēmas Biroju padomes piedāvāto tipveida regresa
līgumu pret neapdrošinātajām personām, un 2016. gada sākumā šāds līgums tika noslēgts ar Īrijas
Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroju, lai LTAB būtu iespējams iesniegt regresa prasību pret Īrijā
dzīvojošiem regresātiem.

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
2016. gada 17. martā
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LATVIJAS TRANSPORTLĪDZEKĻU APDROŠINĀTĀJU BIROJS
BILANCE 2015. GADA 31. DECEMBRĪ
AKTĪVS

31.12.2015.

31.12.2014.
(koriģēts *)

EUR

EUR

3

67,861
67,861

12,249
12,249

Pamatlīdzekļi
Pārējie pamatlīdzekļi
Kopā pamatlīdzekļi

3

373,431
373,431

68,639
68,639

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

4

9,904,027

9,595,403

10,345,319

9,676,291

5
6
4
7

1,905,897
66,104
10,622,035
533,401
13,127,437
23,472,756

2,511,509
53,710
13,225,978
272,605
16,063,802
25,740,093

8

21,586,183
21,586,183

24,347,495
24,347,495

9

264,233
264,233

-

9
10
11

81,767
112
1,540,461
1,622,340

1,392,005
593
1,392,598

1,886,573

1,392,598

23,472,756

25,740,093

Pielikumi

Ilgtermiņa ieguldījumi
Nemateriālie ieguldījumi
Datorprogrammu lietošanas licences
Kopā nemateriālie ieguldījumi

Kopā ilgtermiņa ieguldījumi
Apgrozāmie līdzekļi
Debitori
Nākamo periodu izdevumi
Īstermiņa finanšu ieguldījumi
Nauda un tās ekvivalenti
Kopā apgrozāmie līdzekļi
AKTĪVA KOPSUMMA

PASĪVS
Fondi
Rezerves fonds
Kopā fondi
Kreditori
Ilgtermiņa kreditori
Aizņēmums no kredītiestādes
Ilgtermiņa kreditori kopā
Īstermiņa kreditori
Aizņēmums no kredītiestādes
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas
Pārējie kreditori
Nākamo periodu ieņēmumi
Kopā īstermiņa kreditori
Kopā kreditori
PASĪVA KOPSUMMA
* skat. 16. pielikumu.
Pielikumi no 12. līdz 23. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.
LTAB vārdā finanšu pārskatus 2016. gada 17. martā parakstīja:

J. Stengrevics
Valdes priekšsēdētājs
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LATVIJAS TRANSPORTLĪDZEKĻU APDROŠINĀTĀJU BIROJS
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS PAR 2015.GADU

2015
EUR

2014
(koriģēts *)
EUR

1,137,346
1,023,054
44,954
3,152,093
5,357,447

1,074,237
627,555
33,288
4,380,597
6,115,677

14
14

(447,420)
(105,371)

(456,983)
(105,402)

3
15

(113,702)
(7,452,266)
(8,118,759)

(73,750)
(8,198,273)
(8,834,408)

(2,761,312)

(2,718,731)

Pielikumi
Ieņēmumi no Likumā noteiktiem atskaitījumiem (CSNNPF)
Biedru atskaitījumi LTAB uzturēšanai
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

12
13

IZDEVUMU PĀRSNIEGUMS PĀR IEŅĒMUMIEM
* skat. 16. pielikumu.
Pielikumi no 12. līdz 22. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.
LTAB vārdā finanšu pārskatus 2016. gada 17. martā parakstīja:

J. Stengrevics
Valdes priekšsēdētājs
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LATVIJAS TRANSPORTLĪDZEKĻU APDROŠINĀTĀJU BIROJS
ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU PĀRSKATS PAR 2015. GADU
EUR
I. Atlikums pārskata gada sākumā
II. Pārskata gadā saņemto
ziedojumu un dāvinājumu
kopsumma

Neierobežotai
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

Noteiktiem
mērķiem
nauda
manta
(vērtības
kopsumma)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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)

Nauda

Manta

Kopā

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2015. gadā un iepriekšējos pārskata gados Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs nesaņēma
ziedojumus, dāvinājumu un dotācijas no valsts un pašvaldību budžetiem, kā arī no juridiskām vai fiziskām
personām.
Pielikumi no 12. līdz 23. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.
LTAB vārdā finanšu pārskatus 2016. gada 17. martā parakstīja:

J. Stengrevics
Valdes priekšsēdētājs
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LATVIJAS TRANSPORTLĪDZEKĻU APDROŠINĀTĀJU BIROJS
FINANŠU PĀRSKATU PIELIKUMI PAR 2015. GADU

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, 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 izmaksu un uzkrāšanas grāmatvedības principu.
Finanšu pārskati ir sastādīti euro (“EUR”).
Ārvalstu valūtas – Darījumi, kas veikti ārvalstu valūtās, tiek pārrēķināti euro 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 euro pēc Eiropas centrālās bankas noteiktā
valūtas maiņas kursa pārskata gada pēdējā dienā.
Ārvalstu valūtas kursu svārstību rezultātā gūtā neto peļņa vai zaudējumi tiek atspoguļoti attiecīgā
perioda ieņēmumu un izdevumu pārskatā.
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 – pamatlīdzekļi sākotnēji tiek atzīti iegādes izmaksās, iekļaujot ievedmuitu un jebkādas
citas izmaksas, kuras ir tieši attiecināmas uz pamatlīdzekļa izveidošanu, lai pamatlīdzeklis būtu darba
kārtībā tam paredzētajam nolūkam. Kā pamatlīdzekļi tiek uzskaitīti aktīvi, kuru izmaksas ir
142.29 EUR vai vairāk un kuri tiks izmantoti ilgāk par 1 gadu. 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:
Biroja mēbeles
20 %
Datortehnika
20 - 30 %
Pārējā biroja elektrotehnika un aprīkojums
20 %
Debitori – Bilancē debitoru parādi atspoguļoti neto vērtībā, no debitoru parādu kopsummas atskaitot
uzkrājumus nedrošiem parādiem. Tiek uzskaitīti visi regresa parādi, kas radušies pēc atlīdzību lietas
izmaksas līdz to pilnīgai atgūšanai, kā arī atbilstoši Ceļu satiksmes negadījumu radīto zaudējumu
regulēšanas sistēmas datiem arī LTAB piekritīgās lietas. Uzkrājumu apjoms ir aprēķināts, pielietojot
statistiskās datu analīzes metodi jeb trijstūra metodi, kurā prognozētās atgūstamās summas ir noteiktas,
balstoties uz vēsturisko pieredzi par atgūtajām summām, veicot analīzi par periodiem.
Parāda vērtspapīri - Parāda vērtspapīrus bilancē sākotnēji atzīst, pamatojoties uz naudas summu, kas
par tiem samaksāta. Starpība starp parāda vērtspapīru nominālvērtību un iegādes vērtību tiek amortizēta
vērtspapīra termiņa laikā. Izņēmuma gadījumos, ja attiecīgā parāda vērtspapīra tirgus vai biržas cena ir
ievērojami zemāka par sākotnēji iegrāmatoto vērtību un samazinājums uzskatāms par pastāvīgu,
bilancē norāda zemāko vērtību. Starpību noraksta izdevumos. Procentu ieņēmumi tiek atzīti ieņēmumu
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vai izdevumu pārskatā periodā, kad tie nopelnīti. Uzkrātie procenti par parāda vērtspapīriem uzrādīti
debitoru sastāvā.
Līdz termiņa beigām turēto finanšu aktīvu portfelī klasificē aktīvus, kuriem ir fiksēts termiņš un fiksēts
vai nosakāms ienākums, kā arī ieguldījumu mērķis ir bijis tos turēt līdz termiņa beigām vai dzēšanas
datumam. Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi ietver termiņnoguldījumus un parāda vērtspapīrus,
kuriem ir fiksēts dzēšanas datums un fiksēti vai nosakāmi procentu ienākumi un kuru ieguldījumu
mērķis ir bijis tos turēt līdz dzēšanas datumam.
Ieguldījumu fondi – Ieguldījumu fondi bilancē tiek uzrādīti to izmaksu vērtībā. Gadījumus, kad
ieguldījumu fondu tirgus cena ir ievērojami zemāka par iegādes vērtību un samazinājums uzskatāms
par pastāvīgu, bilancē norāda zemāko vērtību. Realizētie guvumi vai zaudējumi tiek atzīti ieņēmumu
vai izdevumu pārskatā ieguldījumu fondu atsavināšanas brīdī.
Nauda un naudas ekvivalenti – Nauda sastāv no bezskaidrās naudas kredītiestādēs.
Termiņnoguldījumi, kuru sākotnējais dzēšanas termiņš nepārsniedz 365 dienas, tiek atzīti kā īstermiņa
finanšu ieguldījumi.
Kreditori un izmaksu uzskaite – Kreditoru parādi norāda biedrības saistības pret piegādātājiem par
saņemtajām precēm un pakalpojumiem, neizmaksātajām atlīdzībām, saistības pret darbiniekiem un
citām personām.
Saistības par atlīdzībām tiek atzītas par notikušajām un pieteiktajām atlīdzībām, balstoties uz
sekojošiem principiem:



finanšu pārskatā ir ietvertas visas atlīdzību lietas, kuras LTAB ir saņēmis pārskata gadā un par
kurām pieņemts lēmums par atlīdzību izmaksu līdz gada pārskata sagatavošanas datumam;



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, tiek novērtētas, balstoties uz Ceļu satiksmes negadījumu
radīto zaudējumu regulēšanas sistēmas datiem. Tā kā nav iespējams veikt ticamu aprēķinu,
pārskatā netiek uzrādītas tās saistības, par kurām LTAB uz pārskata gada beigām nav bijusi
informācija: potenciālās LTAB lietas, kur negadījums ir noticis ārzemēs, atlīdzību lietas, par kurām
būtu veicama ilgstoša atlīdzību izmaksa.

Finanšu līzings (nomas pirkums) – Nomas darījumi, kas būtībā nodod nomniekam visus ar aktīva
īpašuma tiesībām raksturīgos riskus un atlīdzības, tiek klasificēti kā finanšu nomas darījumi. Visi citi
nomas darījumi tiek klasificēti kā operatīvās nomas darījumi.
Maksājumi, kas veikti saskaņā ar operatīvās nomas līgumu, tiek iekļauti peļņas vai zaudējumu
aprēķinā, izmantojot lineāro metodi, visā nomas līguma periodā.
Ja LTAB ir nomnieks finanšu nomas darījumā, LTAB attiecīgo aktīvu atzīst bilancē pamatlīdzekļu
sastāvā un finanšu nomas saistības zemākajā no nomātā aktīva patiesās vērtības vai minimālo nomas
maksājumu pašreizējas vērtības. Katru nomas maksājumu sadala starp saistībām un finanšu
procentiem, lai panāktu nemainīgas procentu likmes piemērošanu finanšu atlikumam. Finanšu izmaksu
procentu maksājuma daļu atzīst ieņēmumu un izdevumu pārskatā nomas termiņa laikā. Nomātā
pamatlīdzekļa nolietojumu aprēķina īsākajā no periodiem – aktīva lietderīgās lietošanas laikā vai nomas
termiņā, ja vien nav noteikti zināms, ka nomas perioda beigās LTAB iegūs īpašumtiesības uz
nomātajiem pamatlīdzekļiem.
Norēķini par pārapdrošināšanas līgumiem – atspoguļo no apdrošinātājiem saņemtos
pārapdrošināšanas maksājumus. LTAB ir pārapdrošināšanas maksājumu naudas saņēmējs un tās
pārsūtītājs pārapdrošinātājam, un nav uzskatāms par pārapdrošināšanas pakalpojumu sniedzēju.
Ieņēmumi – ieņēmumi tiek uzskaitīti, sadalot tos saimnieciskās darbības ieņēmumos un citos
ieņēmumos. Kā ieņēmumus no saimnieciskās darbības norāda summu, kas aprēķināta no pārskata gada
pakalpojumu sniegšanas ieņēmumiem atskaitot piešķirtās atlaides (ja tādas ir).
Citos ieņēmumos uzrādītie būtiskākie ieņēmumi ir:



LTAB biedru atskaitījumi biroja uzturēšanai – apdrošinātāji katru mēnesi ieskaita LTAB kontā
atskaitījumus, kas ietver fiksēto daļu (1 458.44 EUR mēnesī) un mainīgo daļu, kas aprēķināta,
pamatojoties uz noslēgto OCTA polišu skaitu.



Procenti par Garantijas Fonda atlikumu – procentu ieņēmumi tiek atzīti pēc uzkrāšanas principa.
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Ieņēmumi no Likumā un MK noteiktajiem atskaitījumiem – ceļu satiksmes negadījumu novēršanas
pasākumu veikšanai apdrošinātāji katru ceturksni ieskaita LTAB kontā 2% no parakstīto OCTA
prēmiju summas, kas norādīta apdrošināšanas līgumā tā noslēgšanas brīdī.



Ieņēmumi no regresa prasībām - regresa kārtībā atgūstamie līdzekļi par ceļu satiksmes negadījumā
nodarītajiem zaudējumiem un ar tiem saistītajiem izdevumiem tiek atzīti pēc uzkrāšanas principa
tajā pašā periodā, kad radušies attiecīgie izdevumi.

Izdevumi – atspoguļo izdevumus statūtos paredzēto mērķu sasniegšanai un uzdevumu veikšanai, kā arī
citus izdevumus. Citos izdevumos uzrādīti arī sekojoši izdevumi:



Ceļu satiksmes negadījumu novēršanas un profilakses fonda izdevumi - atspoguļo izdevumus, kas
saistīti ar CSDD un citiem projektiem



Subsīdijas, kompensācijas - izdevumi, kas rodas, kompensējot apdrošinātājiem radušos
zaudējumus par OCTA polisēm piešķirtajām atlaidēm (invalīdiem un laukstrādniekiem).

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”.
Nodokļi – LTAB ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu
maksātājs. Ar Valsts ieņēmumu dienesta 19.04.2011. lēmumu nr. 8.21.4.1.1/11605 LTAB 2011. gada
26. aprīlī tika izslēgts no Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu
reģistra.
Uzkrātās saistības darbinieku atvaļinājumiem – Uzkrāto saistību summa tiek noteikta, reizinot
vidējo darbinieku atalgojumu pārskata gadā ar pārskata gada beigās uzkrāto neizmantoto atvaļinājumu
dienu skaitu, papildus aprēķinot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.
Aplēšu izmantošana – Sagatavojot finanšu pārskatus, LTAB vadībai ir jāveic aplēses un jāizdara
pieņēmumi, kas ietekmē finanšu pārskatos uzrādīto aktīvu un pasīvu novērtējumu uz finanšu pārskatu
sastādīšanas dienu. Tas pats attiecināms arī uz finanšu pārskatos uzrādītajiem atbilstošajiem
ieņēmumiem un izdevumiem pārskata periodā. Patiesie rezultāti var atšķirties no šīm aplēsēm.
Būtiskākās aplēses attiecas uz uzkrājumu novērtēšanu regresa parādiem un saistību novērtēšanu 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.
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3.

NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI UN PAMATLĪDZEKĻI
Datorprogrammu
lietošanas licences
EUR

Pārējie
pamatlīdzekļi
EUR

KOPĀ

235,101
(30,569)
204,532
77,664
(187,318)
94,878

233,316
3,043
(31,315)
205,044
403,643
(79,603)
529,084

468,417
3,043
(61,884)
409,576
481,307
(266,921)
623,962

203,910
17,804

106,653
55,946

310,563
73,750

(29,431)
192,283
19,064

(26,194)
136,405
94,638

(55,625)
328,688
113,702

(184,330)
27,017

(75,390)
155,653

(259,720)
182,670

12,249
67,861

68,639
373,431

80,888
441,292

Sākotnējā vērtība
2013. gada 31. decembrī
Iegāde
Izslēgšana
2014. gada 31. decembrī
Iegāde
Izslēgšana
2015. gada 31. decembrī
Uzkrātais nolietojums / amortizācija
2013. gada 31. decembrī
Pārskata gada amortizācija/ nolietojums
Izslēgto nemateriālo ieguldījumu/pamatlīdzekļu
nolietojums
2014. gada 31. decembrī
Pārskata gada amortizācija/ nolietojums
Izslēgto nemateriālo ieguldījumu/pamatlīdzekļu
nolietojums
2015. gada 31. decembrī
Atlikusī vērtība
2014. gada 31. decembrī
2015. gada 31. decembrī

4.

EUR

FINANŠU IEGULDĪJUMI

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Latvijas Republikas valsts parāda vērtspapīri
OECD valstu parāda vērtspapīri
Citi parāda vērtspapīri
Termiņnoguldījumi kredītiestādēs
Kopā:
Īstermiņa finanšu ieguldījumi
Termiņnoguldījumi kredītiestādēs
OECD valstu parāda vērtspapīri
OECD valstīs reģistrēti ieguldījumu fondi
Latvijā reģistrēti ieguldījumu fondi
Kopā:
Finanšu ieguldījumi kopā:

31.12.2015.
EUR

31.12.2014.
EUR

4,026,386
2,298,759
1,878,804
1,700,078
9,904,027

2,191,258
4,678,897
2,725,248
9,595,403

6,827,102
2,298,864
1,496,069
10,622,035
20,526,062

11,124,710
1,821,000
280,268
13,225,978
22,821,381

Uzkrātie procentu ieņēmumi par finanšu ieguldījumiem tiek atspoguļoti debitoru sastāvā
(skat. 5.pielikumu).
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5.

DEBITORI

Regresa kārtībā atgūstamās summas, bruto
Uzkrājumi nedrošiem regresa parādiem
Regresa kārtībā atgūstamās summas, neto
Apdrošināšanas akciju sabiedrību neiemaksātie
atskaitījumi
Uzkrātie procenti par vērtspapīriem un
termiņnoguldījumiem
Prasības pret preču pircējiem
Pārmaksātie nodokļi (skat. 10. pielikumu)
Avansa maksājumi par precēm
Prasības pret darbiniekiem
Kopā

31.12.2015.
EUR

31.12.2014.
EUR

12,293,167
(11,068,275)
1,224,892

11,713,957
(9,860,555)
1,853,402

391,409

332,713

251,701
34,980
2,044
869
2
1,905,897

280,071
34,050
5,750
5,476
47
2,511,509

Uzkrājumu nedrošiem regresa parādiem izmaiņas:
EUR
8,556,196
1,304,359
9,860,555
1,207,720
11,068,275

Uzkrājumi nedrošiem regresa parādiem 2013. gada 31. decembrī
Palielinājums (skat. 15. pielikumu)
Uzkrājumi nedrošiem regresa parādiem 2014. gada 31. decembrī
Palielinājums (skat. 15. pielikumu)
Uzkrājumi nedrošiem regresa parādiem 2015. gada 31. decembrī
6.

NĀKAMO PERIODU IZDEVUMI

Nākamo periodu
nodrošināšanai
Nākamo periodu
maksājumiem
Kopā
7.

izdevumi

LTAB

izdevumi

pārapdrošināšanas

31.12.2015.
EUR

31.12.2015.
EUR

55,229

42,835

10,875
66,104

10,875
53,710

31.12.2015.
EUR

31.12.2014.
EUR

332,437
194,141
5,046
1,777
533,401

357
244,641
25,808
1,799
272,605

darbības

NAUDA UN TĀS EKVIVALENTI

Ceļu satiksmes negadījumu novēršanas, profilakses
fonda līdzekļi
Garantijas fonds
Biroja uzturēšanas līdzekļi
Pārapdrošināšanas līdzekļi
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.
2013. gada 25. oktobra LTAB Biedru sapulcē (protokols Nr. 4) tika apstiprināta formula, saskaņā ar
kuru aprēķina Garantijas fonda līdzekļu kopējo apmēru uz pārskata perioda beigām. 2015. gada
31. decembrī tas bija 21 098 921 EUR.
Atbilstoši Ministru Kabineta noteikumu Nr. 195 „Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās
atbildības obligātās apdrošināšanas garantijas fonda izveidošanas, uzkrāšanas un administrēšanas
kārtība” 12. punktam, ja Garantijas fonda kopējais apmērs ir lielāks nekā 20 000 000 EUR,
apdrošinātāji neveic regulāros ikmēneša atskaitījumus Garantijas fondā.
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Ceļu satiksmes negadījumu novēršanas pasākumu veikšanai apdrošinātāji katru ceturksni ieskaita
Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja kontā divus procentus no parakstīto OCTA 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 pakļautībā esošās
iestādes.
8.

REZERVES FONDS
2015

Rezerves fonds pārskata gada sākumā
tai skaitā:
LTAB rezerves fonds
GF rezerves fonds
CSNNPF rezerves fonds
Budžeta iestāžu pamatlīdzekļu fonds
Satiksmes Biroja budžeta izpildes rezultāts
Izdevumu pārsniegums pār ieņēmumiem pārskata
gadā
tai skaitā:
LTAB pārskata gada rezultāts
GF pārskata gada rezultāts
CSNNPF pārskata gada rezultāts
Rezerves fonds pārskata gada beigās
tai skaitā:
LTAB rezerves fonds
GF rezerves fonds
CSNNPF rezerves fonds
Budžeta iestāžu pamatlīdzekļu fonds
Satiksmes Biroja budžeta izpildes rezultāts

EUR

2014
(koriģēts*)
EUR

24,347,495

27,066,226

(1,793,642)
23,781,731
257,218
13,868
2,088,320

(1,401,547)
26,061,651
303,934
13,868
2,088,320

(2,761,312)

(2,718,731)

(76,890)
(2,670,093)
(14,329)

(392,095)
(2,279,920)
(46,716)

21,586,183

24,347,495

(1,870,532)
21,111,638
242,889
13,868
2,088,320

(1,793,642)
23,781,731
257,218
13,868
2,088,320

*Skat. 16. pielikumu.
Rezerves fonda pārskata gada rezultātā ietilpst:
8.1. LTAB ieņēmumu un izdevumu pārskata gada rezultāts

Biedru atskaitījumi biroja uzturēšanai
Ieņēmumi saskaņā ar Nolikumu „Par

izdevumiem, kas radušies
administrējot sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās
apdrošināšanas atlīdzību lietas un atgūstot no sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās
atbildības obligātās apdrošināšanas garantijas fonda izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības
regresa kārtībā, segšanu”

Pārējie ieņēmumi
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un inventāra pārdošanas
Kopā ieņēmumi
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EUR
1,022,891

2014
EUR
627,298

351,463
38,596
1,412,950

257,753
24,606
175
909,832
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Algas un sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Informācijas tehnoloģiju uzturēšana
Sludinājumi, reklāmas
Juridiskie un citi profesionālie pakalpojumi
Darba devēja apmaksāto veselības aprūpes pasākumu
pakalpojumu apmaksa
Reprezentācijas izdevumi
Biroja telpu noma
Komandējumi
Pasta un telekomunikāciju izdevumi
Komunālie maksājumi
Transporta izdevumi
Citi pakalpojumi, kas saistīti ar darbības nodrošināšanu
Kopā izdevumi

(552,791)
(439,597)
(87,111)
(52,005)

(562,385)
(341,103)
(37,633)
(10,194)

(39,007)
(37,469)
(34,099)
(18,469)
(15,601)
(22,044)
(12,655)
(178,992)
(1,489,840)

(37,446)
(30,869)
(40,904)
(23,363)
(40,473)
(25,351)
(13,490)
(138,716)
(1,301,927)

LTAB pārskata gada izdevumu pārsniegums pār
ieņēmumiem

(76,890)

(392,095)

8.2. Garantijas fonda pārskata gada rezultāts
2015
EUR

2014
(koriģēts)
EUR

2,821,396
282,105
48,070
6,521
128
3,158,220

3,641,289
438,607
252,743
8,764
47,057
4,388,460

(1,286,227)
(1,284,673)
(1,207,720)
(854,284)
(372,138)

(2,104,954)
(1,376,027)
(1,304,359)
(758,577)
(338,875)

Ar regresa atgūšanu saistītie izdevumi
GF pārapdrošināšana
Atlīdzību lietu administrēšana
Pārējie izdevumi
Kopā izdevumi

(351,463)
(154,933)
(130,500)
(126,433)
(59,942)
(5,828,313)

(257,753)
(138,145)
(128,917)
(127,911)
(132,862)
(6,668,380)

Garantijas fonda pārskata gada izdevumu
pārsniegums pār ieņēmumiem

(2,670,093)

(2,279,920)

Ieņēmumi no regresa prasībām
Procentu ieņēmumi no vērtspapīriem
Procenti par GF atlikumu
Pārējie ieņēmumi
Neparedzēti ieņēmumi
Kopā ieņēmumi
Atlīdzību izmaksas LAAS Balva lietās
Atlīdzību izmaksas
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem
Norakstītie zaudējumi regresa lietās
Kompensācijas par prēmiju maksājumu atlaidēm
Izdevumi saskaņā ar Nolikumu „Par izdevumiem, kas radušies
administrējot sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās
atbildības obligātās apdrošināšanas atlīdzību lietas un atgūstot no
sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās
apdrošināšanas garantijas fonda izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības
regresa kārtībā, segšanu”
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8.3. Ceļu satiksmes negadījumu novēršanas un profilakses fonda (CSNNPF) pārskata gada
rezultāts

Ieņēmumi no atskaitījumiem CSNNPF
Procentu ieņēmumi par CSNNPF konta atlikumu
Kopā ieņēmumi
Realizētie CSNNPF projekti
Bankas pakalpojumi
Kopā izdevumi
CSNNPF pārskata gada izdevumu pārsniegums pār
ieņēmumiem

9.

2015
EUR

2014
EUR

1,137,345
395
1,137,740

1,074,237
900
1,075,137

(1,151,977)
(92)
(1,152,069)

(1,121,744)
(109)
(1,121,853)

(14,329)

(46,716)

AIZŅĒMUMS NO KREDĪTIESTĀDES

2014. gada 22. decembrī LTAB ir noslēdzis finanšu līzinga (nomas pirkuma) līgumu ar „SEB līzings”
SIA par IT iekārtu iegādi par kopējo vērtību 397 215 EUR, ieskaitot PVN, ar mainīgo likmi: 0.96 % +
6 mēnešu EURIBOR.
Līguma beigu termiņš ir 2020. gada 25. aprīlis.
31.12.2015.
EUR

31.12.2014.
EUR

264,233
81,767
346,000

-

Ilgtermiņa saistības
Īstermiņa saistības
Kopā

-

10. NODOKĻI UN VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS OBLIGĀTĀS IEMAKSAS
Valsts sociālās
apdrošināšanas
obligātās
iemaksas

Iedzīvotāju
ienākuma
nodoklis

Kopā

EUR

EUR

EUR

Nodokļu pārmaksa 31.12.2014.
Nodokļu parāds 31.12.2014.

1,964

3,786

5,750

Aprēķināts par 2015. gadu
Samaksāts 2015. gadā
Nodokļu pārmaksa 31.12.2015.
Nodokļu parāds 31.12.2015.

153,691
151,615

81,431
79,689
2,044

235,122
231,304
2,044
112

112

* Nodokļu pārmaksa uz 31.12.2015. atspoguļota pozīcijā „Debitori” (skat 5.pielikumu)
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11. PĀRĒJIE KREDITORI

Saistības par LAAS Balva*
Saistības par atlīdzībām
Norēķini ar apdrošināšanas akciju sabiedrībām
Norēķini par LTAB darbības nodrošināšanas izdevumiem
Uzkrātās saistības neizmantotiem atvaļinājumiem
Regresa prasību pārmaksas
Tranzītmaksājumi par pārapdrošināšanu
Citi izdevumi
Kopā

31.12.2015.
EUR

31.12.2014.
EUR

919,162
414,389
122,989
69,193
8,926
4,150
805
847
1,540,461

759,018
465,960
114,903
39,637
9,441
2,302
17
727
1,392,005

* 2015. gada pārskatā ir uzrādītas apzinātās LAAS Balva saistības uz pārskata gada beigām, par kurām
no GF, visticamāk, tiks veikti maksājumi. Jāņem vērā, ka zaudējumu regulēšanas sistēmā LAAS Balva,
iespējams, nav reģistrējusi visus zaudējumu pieteikumus, par kuriem varētu būt jāpieņem lēmumi par
izmaksu no Garantijas fonda.
12. IEŅĒMUMI NO SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS

Kompensācija par izdevumiem, kas radušies par
starptautiskās konferences rīkošanu
Ieņēmumi par sūdzību izskatīšanu un vēstures izziņu
sagatavošanu
Ieņēmumi no sadarbības ar Latvijas apdrošinātāju asociāciju
Ieņēmumi par sertificēšanu
Procenti par Biroja konta atlikumu
Citi pašu ieņēmumi
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un inventāra pārdošanas
Kopā

2015
EUR

2014
EUR

17,628

-

11,312
4,277
2,772
1,033
7,932
44,954

13,015
2,412
4,771
2,436
10,479
175
33,288

2015
EUR

2014
EUR

2,821,396
282,105
48,069
395
128
3,152,093

3,641,290
438,607
252,743
900
47,057
4,380,597

13. CITI IEŅĒMUMI

Ieņēmumi no regresa prasībām
Procentu ieņēmumi no vērtspapīriem
Procentu ieņēmumi no Garantijas Fonda atlikuma
Procentu ieņēmumi no CSNNPF konta atlikuma
Neparedzētie ieņēmumi
Kopā
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14. ALGAS UN SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS OBLIGĀTĀS IEMAKSAS
2015
EUR

2014
EUR

Algas
Valdes locekļi
Pārējie darbinieki
Komisiju locekļi un citi līgumdarbinieki
Algas kopā

108,863
323,634
14,923
447,420

100,522
342,154
14,307
456,983

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

25,681
76,345
3,345
105,371

23,713
78,814
2,875
105,402

Kopā

552,791

562,385

31.12.2015.
2
21
15
38

31.12.2014.
2
22
15
39

2015
EUR

2014
EUR

1,286,227
1,284,673
1,207,720
1,151,977
854,284
439,597
372,138
154,933
130,500
126,433
87,111
52,005
40,053
39,007
37,469
34,099
22,044
18,469
15,601
12,655
12,566
12,173
9,828
9,620
7,751
5,519
2,182

2,104,954
1,376,027
1,304,359
1,121,744
758,577
341,103
338,875
138,145
128,917
127,911
37,633
10,194
48,892
37,446
30,869
40,904
25,351
23,363
40,473
13,490
10,946
66,565
7,532
18,294
10,294
7,165
2,589

25,632
7,452,266

25,661
8,198,273

Pastāvīgi nodarbināto skaits gada beigās:
Valdes locekļi
Pārējie darbinieki
Komisiju locekļi un citi līgumdarbinieki
Kopā
15. CITI IZDEVUMI

Atlīdzību izmaksas LAAS Balva lietās
Pārējās atlīdzību izmaksas
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem (skat. 5.pielikumu)
CSNNP pasākumu izmaksas
Norakstītie zaudējumi regresa lietās
Informācijas tehnoloģiju uzturēšanas izdevumi
Kompensācijas par prēmiju maksājumu atlaidēm
Ar regresa atgūšanu saistītie izdevumi
Pārapdrošināšanas izdevumi
Atlīdzību lietu administrēšanas izdevumi
Sludinājumi, reklāmas izdevumi
Juridiskie un citi profesionālie pakalpojumi
Kredītiestāžu pakalpojumi
Darba devēja apmaksātie veselības aprūpes pasākumi
Reprezentācijas izdevumi
Biroja telpu noma
Komandējumi
Komunālie maksājumi
Pasta un telekomunikāciju izdevumi
Transporta izdevumi
Biedru nauda starptautiskā organizācijā
Vērtspapīru pārvērtēšana
Uzturēšanas un saimniecības materiāli
Valūtas kursa svārstības
Inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana
Kancelejas preces
Literatūra un periodiskie izdevumi
Citu pakalpojumu, kas saistīti ar darbības nodrošināšanu,
apmaksa
Kopā
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16. IEPRIEKŠĒJĀ GADA KĻŪDU LABOJUMS
2015. gadā LTAB atklāja kļūdu grāmatvedības politikas piemērošanā 2014. gada finanšu pārskatā.
LTAB konstatēja, ka, sagatavojot 2014. gada finanšu pārskatu, netika piemērots princips, ka starpība
starp parāda vērtspapīru nominālvērtību un iegādes vērtību tiek amortizēta vērtspapīra termiņa laikā, kā
arī līdz termiņa beigām turēti vērtspapīri, kuru dzēšanas termiņš iestājas vairāk par vienu gadu pēc
pārskata gada beigām, uzrādīti ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā. 2015. gada pārskatā ir veikts šīs kļūdas
labojums ar atpakaļejošu spēku, kura ietekme uz salīdzinošajiem 2014. gada rādītājiem ir šāda:
Ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2014. gadu
2014. gada
posteņa rādītājs
pirms labojuma
EUR

Labojuma
summa
EUR

2014. gada
posteņa
rādītājs pēc
labojuma
EUR

4,497,803
6,232,883

(117,206)
(117,206)

4,380,597
6,115,677

(2,601,525)

(117,206)

(2,718,731)

Citi ieņēmumi
Ieņēmumi kopā
IZDEVUMU PĀRSNIEGUMS PĀR IEŅĒMUMIEM

2014. gada 31. decembra bilance
AKTĪVS

2014. gada
posteņa
rādītājs pirms
labojuma
EUR

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Apgrozāmie līdzekļi
Īstermiņa finanšu ieguldījumi
Kopā apgrozāmie līdzekļi
AKTĪVA KOPSUMMA
PASĪVS
Fondi
Rezerves fonds
Kopā fondi
PASĪVA KOPSUMMA

EUR

2014. gada
posteņa
rādītājs pēc
labojuma
EUR

-

9,595,403

9,595,403

23,030,120
25,867,944
25,948,832

(9,804,142)
(9,804,142)
(208,739)

13,225,978
16,063,802
25,740,093

24,556,234
24,556,234
25,948,832

Labojuma
summa

(208,739)
(208,739)
(208,739)

24,347,495
24,347,495
25,740,093

17. IEGULDĪJUMU POLITIKA UN RISKU VADĪBA
Ieguldot Garantijas fonda līdzekļus, LTAB ir pakļauta ieguldījumu kredītriskam, procentu likmju
riskam un citiem investīciju riskiem, kas saistīti ar minētajiem ieguldījumiem. Garantijas fonda līdzekļu
administrēšanas mērķis ir panākt garantijas fonda līdzekļu drošu glabāšanu, pēc iespējas novēršot
garantijas fonda līdzekļu samazināšanās risku un nodrošinot garantijas fonda finansiālo stabilitāti.
Garantijas fonda līdzekļi tiek ieguldīti, ievērojot šādus galvenos nosacījumus:
- ne vairāk kā 20% no Garantijas fonda līdzekļiem tiek noguldīta vienas kredītiestādes depozītā, un
kopējais depozītos izvietojamo līdzekļu apjoms nepārsniedz 75% no Garantijas fonda;
- ieguldījumi vienas dalībvalsts vai pašvaldības emitētajos vai garantētajos vērtspapīros vai naudas
tirgus instrumentos nepārsniedz 25% no Garantijas fonda līdzekļiem;
- komercsabiedrību zema riska obligācijās un citos zema riska fiksēta ienākuma vērtspapīros, kuri nav
kapitāla vērtspapīri vai riska ziņā tiem pielīdzināmi instrumenti, un kuru ilgtermiņa kredītreitings ir
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vismaz investīciju kategorijā, kas apliecina emitenta saistības pret vērtspapīru turētāju, tiek investēti ne
vairāk kā 40% no Garantijas fonda līdzekļiem. Investēšanas termiņš vērtspapīros līdz to dzēšanai
nepārsniedz piecus gadus;
- komercsabiedrību obligācijās un citos fiksēta ienākuma vērtspapīros, kuru ilgtermiņa kredītreitings ir
zemāks par investīciju kategoriju, tiek investēti ne vairāk kā 10% no Garantijas fonda līdzekļiem;
- ieguldījumi tiek veikti gan tieši, gan ar dalībvalstī reģistrētu ieguldījumu fondu, kuri neveic
investīcijas kapitāla vērtspapīros vai riska ziņā tiem pielīdzināmos instrumentos un kuru risks nav
lielāks kā iepriekš minēto parāda vērtspapīru risks, starpniecību.
- Garantijas fonda līdzekļi tiek ieguldīt tikai tādos finanšu instrumentos, kas denominēti euro.
18. ĀRPUSBILANCES SAISTĪBAS
Nomas saistības
LTAB ir noslēgts līgumu par biroja telpu nomu Lomonosova ielā 9, Rīgā. Esošais līgums ir spēkā līdz
2020. gada 31. oktobrim. Gada nomas maksa sastāda 28 181 EUR, neskaitot pievienotās vērtības
nodokli.
Saistības par atlīdzību lietu izmaksām
LTAB bilancē ir iekļautas uz finanšu pārskatu sagatavošanas brīdi zināmās saistības par izmaksām
atlīdzību lietās. LTAB nav pieejama informācija, lai noteiktu saistības par negadījumiem, kas pārskata
vai, iepriekšējos gados notikuši ārvalstīs, bet par kuriem nav saņemts pieteikums no ārvalstu sadarbības
partneriem. Saistības pret Latvijā reģistrētām apdrošināšanas sabiedrībām par lietām, kas LTAB nav
saņemtas, tiek atzītas, balstoties uz Latvijas apdrošināšanas sabiedrību sniegto informāciju atbilstoši
Ceļu satiksmes negadījumu radīto zaudējumu regulēšanas sistēmas datiem. LTAB nav iespējams
pārliecināties par šo datu pilnīgumu, ticami novērtēt saistību, kas attiecas uz invaliditātes pensijām un
apgādnieka zaudējumu atlīdzībām, par kurām veicama ilgstoša atlīdzību izmaksa, summu, kā arī
potenciālo LTAB lietu par negadījumiem, kas notikuši pārskata vai iepriekšējos gados, bet par kuriem
nav iesniegti dati Ceļu satiksmes negadījumu radīto zaudējumu regulēšanas sistēmā, summu.
*****
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