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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

Toma iela 4
Rīga, LV – 1003
Latvija
tālrunis: (+371) 6 7114300,
fakss: (+371) 6 7114333

Biedri

9 apdrošināšanas sabiedrības
1. Apdrošināšanas akciju sabiedrība “Balta”
2. Apdrošināšanas akciju sabiedrība “BTA Baltic
Insurance Company”
3. ERGO Insurance SE
4. Akcinè draudimo bendrovè “Gjensidige”
5. Seesam Insurance AS
6. „Baltijas Apdrošināšanas Nams” apdrošināšanas
akciju sabiedrība
7. „If P&C Insurance” akciju sabiedrība
8. Swedbank P&C Insurance AS
9. „Compensa Vienna Insurance Group”, akcinè
draudimo bendrovè

Augstākā pārvaldes institūcija

Kopsapulce

Valde

Jānis Abāšins – valdes priekšsēdētājs no 30.05.2016.
Juris Stengrevics - valdes loceklis no 30.05.2016.

Pārskata gads

2019. gada 1. janvāris – 2019. gada 31. decembris

Iepriekšējais pārskata gads

2018. gada 1. janvāris – 2018. gada 31. decembris

Neatkarīgi revidenti un to adrese

Dace Negulinere
LR zvērināta revidente
Sertifikāts Nr. 175

SIA „Ernst & Young Baltic”
Muitas iela 1a, Rīga
Latvija, LV – 1010
Licence Nr.17
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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. Atbilstoši LTAB Statūtu 4.18. punktam LTAB valde ir lemttiesīga, ja tās
sēdē piedalās vismaz 2 valdes locekļi, no kuriem viens ir valdes priekšsēdētājs.
2. LTAB darbības mērķis un uzdevumi
Saskaņā ar Likuma 44. panta pirmo daļu 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.
Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/103/EK par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu
saistībā ar mehānisko transportlīdzekļu izmantošanu un kontroli saistībā ar pienākumu apdrošināt šādu atbildību
(6.direktīva) 1. panta 3. punktam un 6. pantam, kā arī saskaņā ar Likuma 43. panta ceturto daļu LTAB pilda
Latvijas Zaļās kartes (ZK) biroja funkcijas un ir ZK sistēmas Biroju padomes biedrs. Atbilstoši 6.direktīvas 24.
pantam un saskaņā ar Likuma 44. panta otrās daļas 13. un 14. punktu pilda Latvijas Kompensācijas iestādes
funkcijas, kā arī atbilstoši 6.direktīvas 23. pantam un Likuma 50. pantam ir Latvijas Informācijas Centrs.
3. LTAB svarīgākie sasniegumi 2019. gadā un attīstības perspektīvas 2020. gadā
3.1.Tiesību aktu izstrāde:
✓ līdzdalība LTAB iniciētā likumprojekta „Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku
civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā” saskaņošanas procesā Saeimā, paužot LTAB
viedokli Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēdēs, kā arī sniedzot nepieciešamo atbalstu
Saeimas Juridiskajam birojam un Finanšu ministrijai (turpmāk – FM).
✓ līdzdalība Jaunās konservatīvās partijas (JKP) likumprojekta „Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu
īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā” saskaņošanas procesā Saeimā,
paužot LTAB viedokli Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un FM jautājumā par JKP
ierosinātajām izmaiņām apdrošināšanas prēmijas atlaižu piešķiršanā personām ar invaliditāti (darbs
turpināsies arī 2020. gadā).
✓ līdzdalība Aizsardzības ministrijas (turpmāk – AM) izstrādātā likumprojekta „Grozījumi Sauszemes
transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā” saskaņošanas
procesā, sniedzot nepieciešamo atbalstu AM jautājumā par speciālās militārās tehnikas izņemšanu no
OCTA seguma (darbs turpināsies arī 2020. gadā).
✓ līdzdalība Satiksmes ministrijas (turpmāk – SM) likumprojekta “Grozījumi Ceļu satiksmes likumā”
izstrādē un saskaņošanas procesā Saeimā, paužot LTAB viedokli SM, Saeimas Tautsaimniecības,
agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai un FM jautājumā par administratīvā soda apmēriem par
transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē bez OCTA.
✓ iniciatīva priekšlikumu izstrādē grozījumiem Maksātnespējas likumā, lai atzītu un iekļautu Kreditoru
reģistrā LTAB “nākotnes prasījumus” (darbs turpināsies arī 2020. gadā).
✓ iniciatīva priekšlikumu izstrādē grozījumiem Likumā, Apdrošināšanas līguma likumā un Invaliditātes
likumā, lai LTAB un apdrošinātāji saņemtu informāciju no Invaliditātes informatīvās sistēmas (darbs
turpināsies arī 2020. gadā).
✓ iniciatīva grozījumu Ministru kabineta (turpmāk – MK) 22.03.2005. noteikumu Nr. 195 „Sauszemes
transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas garantijas fonda
izveidošanas, uzkrāšanas un administrēšanas kārtība” izstrādē un līdzdalība tā saskaņošanas procesā,
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sniedzot nepieciešamo informāciju FM par izmaiņām OCTA Garantijas fonda finansēšanā atskaitījumu un vienreizējās iemaksas veikšanas kārtībā.
✓ līdzdalība grozījumu MK 14.09.2010. noteikumos Nr.850 “Kriminālprocesa informācijas sistēmas
noteikumi” izstrādē un saskaņošanas procesā, lai nodrošinātu LTAB un apdrošināšanas sabiedrību
piekļuves tiesības Kriminālprocesa informācijas sistēmai no 01.01.2023..
✓ līdzdalība grozījumu MK 18.12.2007. noteikumos Nr. 876 ”Transportlīdzekļu un to numurēto agregātu
tirdzniecības noteikumi” izstrādē, lai noteiktu, ka gadījumos, kad transportlīdzeklis nodots tirdzniecībā,
komersantam ir pienākums noslēgt OCTA līgumu attiecībā uz tam izsniegtu tirdzniecības numura zīmi.
✓ sniegti dažādi atzinumi un viedokļi:
- FM un citām ministrijām par to sagatavotajiem projektiem, lai nodrošinātu atbilstību OCTA jomu
regulējošiem tiesību aktiem,
- FM par iespējamajiem grozījumiem 6.direktīvā un par Eiropas Savienības tiesas (turpmāk – EST)
spriedumu un EST ierosināto lietu iespējamo ietekmi uz Latvijas OCTA sistēmu,
- ZK sistēmas Biroju padomei jautājumos par OCTA Latvijā,
✓ nepieciešamo grozījumu veikšana LTAB iekšējos normatīvajos aktos.
Citas 2020. gadā plānotās aktivitātes:
✓ citu nepieciešamo grozījumu Likumā izstrāde un tālākā virzība (atlaižu likvidēšana lauksaimniekiem
un personām ar invaliditāti, OCTA seguma paplašināšana attiecībā uz atlīdzināmajām zaudējumu
pozīcijām, ar pasažiera durvīm nodarīto zaudējumu atlīdzināšana u.c.).
✓ līdzdalība FM sagatavoto grozījumu Likumā saskaņošanas procesā, lai novērstu Konkurences padomes
(KP) ziņojumā, FM iekšējā auditā un Valsts kancelejas horizontālajā auditā konstatētās problēmas un
Likuma normas saskaņotu ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu par valsts deleģētajiem uzdevumiem
LTAB un novērstu interešu konfliktu LTAB darbībā.
✓ līdzdalība FM sagatavoto grozījumu Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likumā
saskaņošanas procesā, lai noteiktu pieprasītāju identifikāciju visiem apdrošināšanas produktiem un
visiem izplatīšanas veidiem atbilstoši KP norādījumiem.
✓ u.c. grozījumu izstrāde.
3.2. Starptautiskā sadarbība (ZK sistēmas un Direktīvas sistēmas ietvaros):
✓

LTAB piedalās ZK sistēmas ietvaros organizētajās kopējās ZK biroju, Garantijas fondu sanāksmēs, kā
arī reģionālajās darba grupās un sanāksmēs, kā arī sadarbojas ar citu ZK sistēmas dalībvalstu ZK
birojiem un Garantijas fondiem,

✓

LTAB turpina darbību Koordinācijas komitejas sastāvā, kas ar Biroju padomes atbalstu koordinē
6.direktīvas iestāžu (Kompensācijas iestāžu un Garantijas fondu) darbību, veicina un harmonizē šo
iestāžu sadarbību ar ZK birojiem, kā arī risina visus aktuālos sistēmas jautājumus,

✓

LTAB kārto ZK prasības un risina ar OCTA un ZK saistītus starpvalstu jautājumus, kā arī veic
sadarbību ar EEZ valstu Kompensācijas iestādēm, Garantijas fondiem un Informācijas centriem, lai
koordinētu prasību kārtošanu vai kārtotu prasības sakarā ar EEZ valstīs notikušiem apdrošināšanas
gadījumiem,

✓

LTAB regulāri iesaistās Biroju padomes aktivitātēs, pauž viedokli par Biroju padomes komiteju
izstrādātajiem IKN, līgumu un citu normatīvu projektiem.
3.3. Informācijas tehnoloģiju joma:
✓

veikti uzlabojumi atlīdzību un regresa procesos, ieviešot automatizētus risinājums un attīstot integrāciju
ar lietvedības sistēmu,

✓

Lietvedības sistēmā integrēta VRAA e-adreses sistēma, informācijas sarakstei ar valsts institūcijām,

✓

veikti būtiskākie darbi jaunas testa vides izveidē,

✓

uzsākts darbs pie mājaslapas pārveides un modernizēšanas,

✓

sākta izvērtēšana iespējām LTAB IS pārnesei uz mākoņskaitļošanas risinājumiem.
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3.4. Sabiedrisko attiecību joma:
✓

Publicētas preses relīzes (17) par aktuāliem jautājumiem OCTA nozarē, sniegti komentāri un atbildes
uz medijus interesējošiem jautājumiem. LTAB pārstāvji piedalījās intervijās un diskusijās televīzijas
un radio raidījumos par sabiedrības un / vai konkrētā medija iniciētiem OCTA jautājumiem.

✓

No Ceļu satiksmes negadījumu novēršanas un profilakses līdzekļiem, kurus veido apdrošinātāju veiktās
iemaksas no OCTA līgumiem, tika īstenotas informatīvas kampaņas:
1) “Mobilais Saskaņotais Paziņojums” ar mērķi sekmēt saskaņoto paziņojumu pieejamību, izmantojot
moderno tehnoloģiju sniegtās iespējas, un veicinot autovadītājus to izmantot, lai pēc iespējas ātrāk
mazinātu un novērstu ceļu satiksmes negadījuma radītās sekas;
2) “Ja Tev nav OC/TA – nebrauc!” ar mērķi apkopot datus par OCTA un TA likumpārkāpējiem un
analizēt tos, kā arī mazināt to autovadītāju skaitu, kas apzināti vai aizmāršības dēļ neiegādājas
OCTA vai nokavē tehnisko apskati. Kampaņas rezultātā Valsts policijai sniegti ieteikumi, ka
nepieciešams meklēt un rast līdzekļus, lai nākotnē pielāgotu stacionāros fotoradarus OCTA un
tehniskās apskates kontrolei visā transporta plūsmā, neatkarīgi no transportlīdzekļu braukšanas
ātruma.

3.5. Cietušo trešo personu interešu aizsardzība:
✓

Sniegta palīdzība Latvijas Republikas rezidentiem to tiesību un interešu aizstāvībai jautājumos, kas
saistīti ar OCTA ārvalstīs, tai skaitā 10 gadījumos EEZ valstīs cietušās LV juridiskās vai fiziskās
personas saņēma atlīdzību no LTAB kā Kompensācijas iestādes.

✓

Saņemtas 315 sūdzības par apdrošināšanas sabiedrību pieņemtajiem lēmumiem un rīcības atbilstību
Likumam, kas ir 0,87 % no OCTA tirgū pieteiktajiem apdrošināšanas gadījumiem (36 032), par
kuriem 2019. gadā apdrošināšanas sabiedrībās tika pieņemti lēmumi par zaudējumu atlīdzināšanu. No
tām:
-

185 sūdzībās LTAB sniedza atzinumus, no kuriem 126 gadījumos apdrošināšanas sabiedrības
lēmums tika atzīts par pamatotu (68.11 %), bet 59 gadījumos - par nepamatotu (31.89 %).

-

pārējās 130 sūdzībās iesniedzējiem tika sniegts skaidrojums rakstiskas atbildes veidā, kā arī
sniegtas konsultācijas klātienē vai telefoniski,

- tika novadītas 24 trasoloģijas, 16 tehnisko ekspertu komisijas sēdes un 4 ārstu komisijas sēdes.
3.6. Kvalifikācijas celšana, tehnisko ekspertu sertifikācija:
✓ Noorganizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Itāliju, kur notika tikšanās ar Itālijas Transportlīdzekļu
apdrošinātāju biroja, Garantijas fonda un Itālijas Apdrošinātāju asociācijas pārstāvjiem. Darba kārtībā
izskatītas daudzpusīgas apdrošināšanas tēmas.
✓ Noorganizēti tehnisko ekspertu kvalifikācijas paaugstināšanas kursi SIA “Moller Auto Latvia” mācību
centrā. Tēma - transportlīdzekļu vadītāju asistentu sistēmas.
✓ Tehnisko ekspertu sertificēšanas komisija sniegusi 42 atzinumus par sertifikāta atkārtotu piešķiršanu,
1 atzinumus sertifikāta pirmreizējai piešķiršanai un 1 pretendentam sertifikāts pirmreizēji netika
piešķirts atbilstoši MK noteikumiem par transportlīdzekļu tehniskās ekspertīzes un tehnisko ekspertu
sertificēšanu.
3.7. Garantijas fonds (GF):
✓ LTAB veica apdrošināšanas atlīdzību no GF izmaksas trešajām personām Likumā noteiktajos
gadījumos,
✓

LTAB saskaņā ar Likumu turpināja apdrošināšanas atlīdzību izmaksas no GF saistībā ar AAS „Balva”
maksātnespēju MAAS „Balva” piekritīgajās atlīdzību lietās, turpināja regulāri iesniegt maksātnespējas
administratoram kreditora pieteikumus, piedalījās kreditoru sapulcēs, sniedza informāciju par šī
jautājuma virzību LTAB biedru sapulces un GF padomes sēdēs,

✓

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,

✓

Sākot ar 2018. gadu, ir aplēstas RBNR (Reported But Not Settled) atlīdzību rezerves LTAB ilgtermiņa
atlīdzībām, kas tiek aprēķinātas, pamatojoties aprēķiniem par saņemtajām, bet nenokārtotajām
ilgtermiņa prasībām apgādājamo zaudējumu atlīdzību un invaliditātes pensiju lietās, bet sākot ar
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2019. gadu ir aprēķinātas un gada pārskatā uzrādītas IBNR (Incurred But Not Reported) atlīdzību
rezerves,
✓

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

✓

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

Detalizētāka informācija par finanšu uzskaites metodēm, nodokļu uzskaiti un līdzekļu izlietojumu ir norādīta
LTAB finanšu pārskata skaidrojumos.
_______________________________
Jānis Abāšins
Valdes priekšsēdētājs
2020. gada 24. martā
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LATVIJAS TRANSPORTLĪDZEKĻU APDROŠINĀTĀJU BIROJS
BILANCE 2019. GADA 31. DECEMBRĪ
AKTĪVS

31.12.2019.

31.12.2018.

EUR

EUR

3

5,174
5,174

20,607
20,607

Pamatlīdzekļi
Pārējie pamatlīdzekļi
Kopā pamatlīdzekļi

3

28,928
28,928

106,400
106,400

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

4

13,256,772

13,193,787

13,290,874

13,320,794

1,471
2,640,838
2,908,107
2,151,767
7,702,183
20,993,057

313
2,239,681
3,141,336
2,059,611
7,440,941
20,761,735

7

13,388,758
13,388,758

16,534,665
16,534,665

8
10

5,945,052
5,945,052

28,117
2,743,255
2,771,372

8
10

27,190
1,632,057
1,659,247

80,021
1,375,677
1,455,698

7,604,299

4,227,070

20,993,057

20,761,735

Ilgtermiņa ieguldījumi
Nemateriālie ieguldījumi
Datorprogrammu lietošanas licences
Kopā nemateriālie ieguldījumi

Pielikumi

Kopā ilgtermiņa ieguldījumi
Apgrozāmie līdzekļi
Krājumi
Debitori
Īstermiņa finanšu ieguldījumi
Nauda un tās ekvivalenti
Kopā apgrozāmie līdzekļi
AKTĪVA KOPSUMMA

5
4
6

PASĪVS
Fondi
Rezerves fonds
Kopā fondi
Kreditori
Ilgtermiņa kreditori
Citi aizņēmumi
Pārējie kreditori
Ilgtermiņa kreditori kopā
Īstermiņa kreditori
Citi aizņēmumi
Pārējie kreditori
Kopā īstermiņa kreditori
Kopā kreditori
PASĪVA KOPSUMMA

Pielikumi no 11. līdz 25. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.
LTAB vārdā finanšu pārskatus 2020. gada 24. martā parakstīja:

Jānis Abāšins
Valdes priekšsēdētājs
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LATVIJAS TRANSPORTLĪDZEKĻU APDROŠINĀTĀJU BIROJS
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS PAR 2019.GADU

2019

2018

EUR

EUR

11
12
13

4,989,548
35,179
3,883,181
8,907,908

4,768,023
25,256
2,049,454
6,842,733

14
14

(503,065)
(121,135)

(498,370)
(119,824)

3
15

(100,193)
(11,329,422)
(12,053,815)

(103,109)
(6,953,898)
(7,675,201)

(3,145,907)

(832,468)

Pielikumi
Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās
iemaksas.
Ieņēmumi no saimnieciskās darbības
Citi ieņēmumi
Ieņēmumi kopā
Izdevumi
Algas
Sociālās apdrošināšanas maksājumi
Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu
amortizācija
Citi izdevumi
Izdevumi kopā
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU STARPĪBA

Pielikumi no 11. līdz 25. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.
LTAB vārdā finanšu pārskatus 2020. gada 24. martā parakstīja:

Jānis Abāšins
Valdes priekšsēdētājs

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

9

LATVIJAS TRANSPORTLĪDZEKĻU APDROŠINĀTĀJU BIROJS
ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU PĀRSKATS PAR 2019. GADU
EUR
I. Atlikums pārskata gada sākumā
II. Pārskata gadā saņemto
ziedojumu un dāvinājumu
kopsumma

Vispārējie ziedojumi
(Neierobežotai lietošanai)

1. Latvijas Republikā reģistrētās
juridiskās personas
Kopā
2. Ārvalstu juridiskās personas
Kopā
3. Fiziskās personas (rezidenti)
(nodokļu maksātāja reģistra kods
(personas kods))
Kopā
4. Fiziskās personas (nerezidenti)
Kopā
5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un
dāvinātāji
6. Citi ziedotāji

Naudas
ziedojums

Mantisks
ziedojums

Naudas
ziedojums

Mantiskais
ziedojums

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

III. Ziedojumu un dāvinājumu
izlietojuma kopsumma
1. Statūtos paredzētajiem mērķiem
un uzdevumiem
2. Administratīvajiem izdevumiem
3. Pārējiem saimnieciskās darbības
izdevumiem
IV. Atlikumi pārskata gada beigās

Mērķziedojumi
(Ierobežotai lietošanai)

Naudas ziedojums

Mantisks ziedojums

-

-

-

-

2019. gadā un iepriekšējos pārskata gados Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs nav saņēmis
ziedojumus, dāvinājumu un dotācijas no valsts un pašvaldību budžetiem, kā arī no juridiskām vai fiziskām
personām.
Pielikumi no 11. līdz 25. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.
LTAB vārdā finanšu pārskatus 2020. gada 24. martā parakstīja:

Jānis Abāšins
Valdes priekšsēdētājs
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LATVIJAS TRANSPORTLĪDZEKĻU APDROŠINĀTĀJU BIROJS
FINANŠU PĀRSKATU PIELIKUMI PAR 2019. 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. Saistības par atlīdzībām
tiek uzskaitītas, pamatojoties uz LTAB izstrādāto grāmatvedības politiku.
Finanšu pārskati ir sastādīti euro (“EUR”).
Ārvalstu valūtas – Darījumi, kas veikti ārvalstu valūtās, tiek pārrēķināti euro pēc oficiālā Eiropas
Centrālās 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 430 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 vai norakstīšanai, 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 pēdējo 3 gadu laikā, 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 vai
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FINANŠU PĀRSKATU PIELIKUMI PAR 2019. GADU
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. Gadījumos, 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 90 dienas, tiek atzīti kā nauda un
naudas ekvivalenti, bet ja termiņš pārsniedz 90 dienas, tad, attiecīgi, kā īstermiņa vai ilgtermiņa 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.
Saistības MAAS Balva lietās tiek aprēķinātas, pamatojoties uz ārvalstu sadarbības partneru sniegto
informāciju un aprēķiniem par saņemtajām, bet nenokārtotajām ilgtermiņa prasībām apgādājamo
zaudējumu atlīdzību un invaliditātes pensiju lietās.
Sākot ar 2018. gadu, ir aplēstas RBNR (Reported But Not Settled) atlīdzību rezerves LTAB
ilgtermiņa atlīdzībām, kas tiek aprēķinātas, pamatojoties aprēķiniem par saņemtajām, bet
nenokārtotajām ilgtermiņa prasībām apgādājamo zaudējumu atlīdzību un invaliditātes pensiju lietās,
bet sākot ar 2019. gadu ir aprēķinātas un gada pārskatā uzrādītas IBNR (Incurred But Not Reported)
atlīdzību rezerves. 2019. gadā tika aplēstas papildus LTAB ilgtermiņa atlīdzības 1 milj. EUR apmērā,
kas nebija uzskaitītas 2018. gadā.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006. gada 3. oktobrī pieņemtie noteikumi Nr. 808
”Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem” nenosaka kārtību kā gada
pārskatā būtu atspoguļojama grāmatvedības politikas maiņa un iepriekšējo gadu kļūdu labojumi,
piemēram, IBNR un RBNS atlīdzību uzradīšanas uzsākšana un ilgtermiņa atlīdzību korekcijas, tāpēc
LTAB nav aprēķinājusi un uzrādījusi 2018. gada 31. decembra un 2019. gada 31. decembra bilancē
atzīto RBNS atlīdzību korekciju un 2019. gada 31. decembra bilancē atzīto IBNR atlīdzību ietekmi
uz “Pārējie kreditori” un “Citi izdevumi” salīdzinošajiem rādītājiem.

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 ieņēmumu vai izdevumu
pārskatā, izmantojot lineāro metodi, visā nomas līguma periodā.
Ja LTAB ir nomnieks finanšu nomas darījumā, LTAB attiecīgo aktīvu atzīst bilancē pamatlīdzekļu vai
nemateriālo ieguldījumu 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
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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 Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās
iemaksas, saimnieciskās darbības ieņēmumos un citos ieņēmumos.
Postenī Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas norāda pārskata gadā iekasēto
biedru naudu, iestāšanās naudu un citus biedrības saņemtos tās biedru obligātos gadskārtējos naudas
maksājumus.
• LTAB biedru atskaitījumi biroja uzturēšanai – apdrošinātāji katru mēnesi ieskaita LTAB kontā
atskaitījumus, kas ietver fiksēto daļu (2 775 EUR mēnesī) un mainīgo daļu (0.41 EUR), kas
aprēķināta, pamatojoties uz noslēgto OCTA polišu skaitu.
• Ieņēmumi no Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās
apdrošināšanas likumā (turpmāk – Likums) un ar to saistītajiem Ministru Kabineta 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 Ministru kabineta noteikumos Nr. 195 Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku
civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas garantijas fonda izveidošanas, uzkrāšanas un
administrēšanas kārtībā noteiktajiem atskaitījumiem Garantijas fondā – apdrošinātāji katru mēnesi
veic regulāros ikmēneša atskaitījumus no katra sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās
atbildības obligātās apdrošināšanas līguma prēmijas atkarībā no transportlīdzekļa veida un
apdrošināšanas līguma.
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:
• Procenti par Garantijas Fonda atlikumu – procentu ieņēmumi tiek atzīti pēc uzkrāšanas principa.
• Ieņēmumi no regresa prasībām – regresa kārtībā atgūstamie līdzekļi par ceļu satiksmes negadījumā
nodarītajiem zaudējumiem un ar tiem saistītajiem izdevumiem tiek atzīti tajā periodā, kad tiek
uzskaitītas atlīdzību izmaksas
Izdevumi – atspoguļo izdevumus statūtos paredzēto mērķu sasniegšanai un uzdevumu veikšanai, kā arī
citus izdevumus. Citos izdevumos uzrādītie būtiskākie 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 Uzņēmumu ienākuma nodokļa
likumu.
Nodokļi – LTAB ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu
maksātājs.
Uzkrātās saistības darbinieku atvaļinājumiem un bonusiem – 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. Pie uzkrātajām saistībām tiek norādīti neizmaksātie darbinieku bonusi / prēmijas par pārskata
gadu, papildus tām 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.

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
13

LATVIJAS TRANSPORTLĪDZEKĻU APDROŠINĀTĀJU BIROJS
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Būtiskākās aplēses attiecas uz saistību novērtēšanu par MAAS Balva nenokārtotām atlīdzību izmaksām
un citām 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, kā arī uzkrājumu noteikšanu regresa parādiem.
Rezerves pieteiktām, bet nenokārtotām atlīdzībām (RBNS rezerves) tiek noteiktas, pamatojoties uz
atlīdzību noregulētāju novērtējumu par katru atsevišķo pieteikto apdrošināšanas gadījumu. LTAB saņem
atlīdzību prasības no Valsts Sociālās Apdrošināšanas aģentūras (VSAA). Šīs prasības tiek iesniegtas ar
kavējumu 1 līdz 3 gadi pēc negadījuma datuma, un tās tiek vērstas attiecībā uz VSAA izmaksātiem
pabalstiem un pensijām. LTAB atlīdzību noregulētāji, balstoties uz prasību raksturlielumiem, izveido
ilgtermiņa rezerves nākotnes maksājumiem, tai skaitā, maksājumu pieaugumam saistībā ar pensiju un
pabalstu indeksāciju.
Rezerve notikušajiem, bet nepieteiktajiem apdrošināšanas gadījumiem (IBNR rezerve) tiek aprēķināta,
kārtojot atlīdzību lēmumu datus trīsstūros pēc negadījuma un lēmuma pieņemšanas perioda un
piemērojot ķēdes koeficientu jeb Chain Ladder metodi. Balstoties uz statistiku par atlīdzību nokārtošanas
izdevumiem, tiek izveidota rezerve arī nākotnes izdevumiem par atlīdzību lietu administrēšanu.
Darbības turpināšanas principi - Mēs esam rūpīgi izvērtējuši visu mums pieejamo informāciju, tai
skaitā koronavīrusa izraisītās krīzes ietekmi uz Biedrības darbību, un uzskatām, ka darbības turpināšanās
princips finanšu pārskata sagatavošanā ir pilnībā piemērojams
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3.

NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI UN PAMATLĪDZEKĻI
Datorprogrammu
lietošanas licences
EUR

Pārējie
pamatlīdzekļi
EUR

KOPĀ

94,709
94,709

94,709

484,144
1,834
(3,124)
482,854
7,288
(20,854)
469,288

578,853
1,834
(3,124)
577,563
7,288
(20,854)
563,997

58,649
15,453

291,922
87,656

350,571
103,109

74,102
15,433

(3,124)
376,454
84,760

(3,124)
450,556
100,193

89,535

(20,854)
440,360

(20,854)
529,895

20,607
5,174

106,400
28,928

127,007
34,102

Sākotnējā vērtība
2017. gada 31. decembrī
Iegāde
Izslēgšana
2018. gada 31. decembrī
Iegāde
Izslēgšana
2019. gada 31. decembrī
Uzkrātais nolietojums / amortizācija
2017. gada 31. decembrī
Pārskata gada amortizācija/ nolietojums
Izslēgto nemateriālo ieguldījumu/pamatlīdzekļu
nolietojums
2018. gada 31. decembrī
Pārskata gada amortizācija/ nolietojums
Izslēgto nemateriālo ieguldījumu/pamatlīdzekļu
nolietojums
2019. gada 31. decembrī
Atlikusī vērtība
2018. gada 31. decembrī
2019. gada 31. decembrī

4.

EUR

FINANŠU IEGULDĪJUMI
31.12.2019.
EUR

31.12.2018.
EUR

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
OECD valstu parāda vērtspapīri
Latvijas Republikas valsts parāda vērtspapīri
Citi parāda vērtspapīri
Kopā:

6,279,787
3,896,502
3,080,483
13,256,772

7,169,629
3,505,696
2,518,462
13,193,787

Īstermiņa finanšu ieguldījumi
Ieguldījumu fondi
OECD valstu parāda vērtspapīri
Latvijas Republikas valsts parāda vērtspapīri
Kopā:
Finanšu ieguldījumi kopā:

2,171,985
736,122
2,908,107
16,164,879

2,171,985
491,549
477,802
3,141,336
16,335,123

Uzkrātie procentu ieņēmumi par finanšu ieguldījumiem tiek atspoguļoti debitoru sastāvā
(skat. 5.pielikumu).
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FINANŠU IEGULDĪJUMI PĒC TO PATIESĀS VĒRTĪBAS
31.12.2019.
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
OECD valstu parāda vērtspapīri
Latvijas Republikas valsts parāda vērtspapīri
Citi parāda vērtspapīri
Kopā:
Īstermiņa finanšu ieguldījumi
Ieguldījumu fondi
OECD valstu parāda vērtspapīri
Latvijas Republikas valsts parāda vērtspapīri
Kopā:
Finanšu ieguldījumi kopā:

Pamatsumma /
pārvērtēšana
6 651 650
3 894 060
2 832 393
13 378 103

31.12.2018.

Uzkrātie
Patiesā vērtība
ienākumi
148 332
6 799 981
11 296
3 905 356
16 732
2 849 125
176 359
13 554 462

Pamatsumma /
pārvērtēšana
7 202 323
3 483 651
2 522 573
13 208 547

2 320 388
739 645
0
3 060 033
16 614 495

2 185 171
491 692
482 491
3 159 354
16 367 901

2 320 388
736 580

3 065

3 056 968
16 435 071

3 065
179 424

Uzkrātie
Patiesā vērtība
ienākumi
11 737
7 214 060
11 644
3 495 295
154 380
2 676 953
177 761
13 386 308

2 227
976
3 203
180 964

2 185 171
493 919
483 467
3 162 557
16 548 865

Finanšu ieguldījumu patiesā vērtība veidojas no ieguldījumu fondu tirgus cenām un obligāciju tirgus
cenām ar uzkrātajiem procentiem, kur tirgus cenas ir iegūtas no Bloomberg un NASDAQ OMX.
Notikumi 2020. gadā neietekmē Garantijas fonda ieguldījumu portfeļa vērtējumu pēc tirgus cenām uz
2019. gada 31. decembri. Vīrusa Covid-19 pandēmijas rezultātā 2020. gada 1. ceturksnī pēc
provizoriskiem datiem uz 2020. gada 18. martu Garantijas fonda investīciju rezultāts kopš 2020. gada
sākuma pēc tirgus cenām ir aptuveni -0,73 % jeb aptuveni – 120 800.00 EUR. Pārskata sagatavošanas
brīdī nav iespējams noteikt, cik lielu ietekmi Covid-19 pandēmija atstās uz pasaules ekonomiku un
finanšu tirgiem līdz 2020. gada beigām, tāpēc nav iespējams precīzi prognozēt Garantijas fonda
investīciju atdevi visā 2020. gadā kopā. Līdzekļu pārvaldītājs rūpīgi seko Garantijas fonda ieguldījumu
portfeļa riska līmenim un īsteno visai piesardzīgu investīciju stratēģiju, lai kontrolētu portfeļa vērtības
svārstības.
5.

DEBITORI

Regresa kārtībā atgūstamās summas, bruto *
Uzkrājumi nedrošiem regresa parādiem *
MAAS Balva regresa kārtībā atgūstamās summas,
bruto
Uzkrājumi nedrošajiem MAAS Balva regresa
parādiem
Regresa kārtībā atgūstamās summas, neto
Apdrošināšanas akciju sabiedrību neiemaksātie
atskaitījumi
Uzkrātie procenti par vērtspapīriem un
termiņnoguldījumiem
Nākamo periodu izdevumi LTAB darbības
nodrošināšanai
Avansa maksājumi par precēm
Nākamo periodu izdevumi pārapdrošināšanas
maksājumiem
Pārmaksātie nodokļi (skat. 9. pielikumu)
Prasības pret preču pircējiem
Prasības pret darbiniekiem
Pārapdrošināšanas tranzītmaksājums
Kopā

31.12.2019.
EUR

31.12.2018.
EUR

12,812,096
(11,148,476)

10,395,086
(9,245,170)

5,406,123

5,524,733

(5,406,123)
1,663,620

(5,524,733)
1,149,916

725,134

852,179

179,424

180,964

40,472
15 371

40,772
-

12,083
3,114
1,548
72

11,583
2,452
1,341
12
462
2,239,681

2,640,838

* 2019. gadā tika atzītas papildus regresa kārtībā atgūstamās summas saistībā RBNS LTAB ilgtermiņa
atlīdzību izmaiņām, skatīt finanšu pārskata 10. piezīmi.
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Uzkrājumu nedrošiem regresa parādiem izmaiņas:
EUR
14,849,684
(79,781)
14,769,903
1,784,695
16,554,598

Uzkrājumi nedrošiem regresa parādiem 2017. gada 31. decembrī
Palielinājums (skat. 16. pielikumu)
Uzkrājumi nedrošiem regresa parādiem 2018. gada 31. decembrī
Palielinājums (skat. 16. pielikumu)
Uzkrājumi nedrošiem regresa parādiem 2019. gada 31. decembrī
6.

NAUDA UN TĀS EKVIVALENTI

Ceļu satiksmes negadījumu novēršanas, profilakses
fonda līdzekļi (CSNNPF)
Pārapdrošināšanas līdzekļi
Biroja uzturēšanas līdzekļi
Garantijas fonds (GF)
Kopā
7.

31.12.2019.
EUR

31.12.2018.
EUR

1,440,450
309,889
243,959
157,469
2,151,767

1,544,927
1,624
310,220
202,840
2,059,611

REZERVES FONDS

Rezerves fonds pārskata gada sākumā

2019
EUR

2018
EUR

16,534,665

17,367,133

Izdevumu pārsniegums pār ieņēmumiem pārskata gadā
(3,145,907)

(832,468)

tai skaitā:
LTAB pārskata gada rezultāts
GF pārskata gada rezultāts
CSNNPF pārskata gada rezultāts

(53,972)
(2,960,868)
(131,067)

34,817
(1,693,702)
826,417

Rezerves fonds pārskata gada beigās

13,388,758

16,534,665

Rezerves fonda pārskata gada rezultātā ietilpst:
7.1. 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”

Ieņēmumi sadarbība ar LAA
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un inventāra pārdošanas
Pārējie ieņēmumi
Kopā ieņēmumi

2019
EUR
1,018,882

2018
EUR
1,107,645

344,777
13,560
9,700
11,919
1,398,838

332,161
10,800
12,260
1,462,866
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Algas un sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Informācijas tehnoloģiju uzturēšana
Darba devēja apmaksāto veselības aprūpes pasākumu
pakalpojumu apmaksa un dzīvības apdrošināšanas
iemaksas
Biroja telpu noma
Sludinājumi, reklāmas
Komunālie maksājumi
Juridiskie un citi profesionālie pakalpojumi
Komandējumi
Reprezentācijas izdevumi
Transporta izdevumi
Pasta un telekomunikāciju izdevumi
Citi pakalpojumi, kas saistīti ar darbības nodrošināšanu
Kopā izdevumi
LTAB pārskata gada izdevumu pārsniegums pār
ieņēmumiem
LTAB pārskata gada ieņēmumu pārsniegums pār
izdevumiem

(624,200)
(454,526)

(618,194)
(457,463)

(39,194)
(34,099)
(27,508)
(25,046)
(23,946)
(15,770)
(12,506)
(9,713)
(8,592)
(177,710)
(1,452,810)

(34,391)
(34,099)
(27,100)
(18,588)
(26,719)
(13,694)
(10,853)
(8,482)
(8,981)
(169,485)
(1,428,049)

(53,972)
34,817

7.2. Garantijas fonda pārskata gada rezultāts
2019

2018

EUR

EUR

Ieņēmumi no regresa prasībām *
Ieņēmumi no MK noteikumos noteiktajiem atskaitījumiem
Procentu ieņēmumi no vērtspapīriem
Procenti par GF konta atlikumu
Pārējie ieņēmumi
Kopā ieņēmumi

3,801,336
1,795,554
72,830
7,123
615
5,677,458

1,878,442
1,441,466
162,540
7,853
1,958
3,492,259

IBNR aprēķins (BCL metode kopējam trīsstūrim)**
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem *
Kompensācijas par prēmiju maksājumu atlaidēm
RBNS LTAB ilgtermiņa lietās***
Atlīdzību izmaksas
Izdevumi saskaņā ar Nolikumu „Par izdevumiem, kas radušies

(2,586,523)
(1,784,696)
(1,022,021)
(1,011,717)
(908,239)

79,781
(1,025,102)
(934,133)
(1,515,686)

Norakstītie zaudējumi regresa lietās
Lieta saņemta LTAB, lēmums nav pieņemts****
Atlīdzību lietu administrēšana
Ar regresa atgūšanu saistītie izdevumi
GF pārapdrošināšana
Realizētie zaudējumi no vērtspapīru atsavināšanas
Pārējie izdevumi
Atlīdzību izmaksas MAAS Balva lietās
Kopā izdevumi

(344,777)
(324,777)
(253,621)
(163,841)
(163,564)
(143,000)
(13,786)
(29,677)
111 913
(8,638,326)

(332,161)
(496,449)
(330,920)
(176,694)
(195,861)
(136,167)
(92,788)
(8,927)
(20,854)
(5,185,961)

Garantijas fonda pārskata gada izdevumu
pārsniegums pār ieņēmumiem

(2,960,868)

(1,693,702)

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”

* 2019. gadā tika atzītas papildus regresa kārtībā atgūstamās summas saistībā RBNS LTAB
ilgtermiņa atlīdzību izmaiņām, skatīt finanšu pārskata 10. piezīmi.
** Pēc LTAB aplēsēm IBNR uz 31.12.2018. ir 2 000 710 EUR. Kā norādīts finanšu pārskata
2. piezīmes “Grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes” sadaļā “Kreditori un izmaksu
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uzskaite”, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr. 808 ”Noteikumi par biedrību,
nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem” nenosaka kārtību, kā gada pārskatā būtu
atspoguļojama grāmatvedības politikas maiņa, tāpēc Biedrība nav uzrādījusi 2019. gadā uzskaitīto
IBNR atlīdzību izmaksu salīdzinošos rādītājus par iepriekšējo gadu.
*** Kā norādīts finanšu pārskata 2. piezīmes “Grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes”
sadaļā “Kreditori un izmaksu uzskaite”, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr. 808
”Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem” nenosaka kārtību, kā
gada pārskatā būtu atspoguļojama grāmatvedības politikas maiņa, tāpēc Biedrība nav uzrādījusi
2018. un 2019. gadā uzskaitīto RBNS atlīdzību izmaksu salīdzinošos rādītājus par iepriekšējo gadu.
**** Sākot ar 2018. gada 31. decembri, LTAB atzīst saistībās arī tās atlīdzību lielas, kas ZRS
sistēmā ir atzīmētas kā potenciālās LTAB lietas, bet LTAB par tām nav pieņēmis lēmumu. Kā
norādīts finanšu pārskata 2. piezīmes “Grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes” sadaļā
“Kreditori un izmaksu uzskaite”, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr. 808
”Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem” nenosaka kārtību, kā gada
pārskatā būtu atspoguļojama grāmatvedības politikas maiņa, tāpēc Biedrība nav aprēķinājusi un
uzrādījusi 2018. gadā uzskaitīto potenciālās atlīdzību izmaksu salīdzinošos rādītājus par iepriekšējo
gadu.
7.3. Ceļu satiksmes negadījumu novēršanas un profilakses fonda (CSNNPF) pārskata gada
rezultāts

Ieņēmumi no atskaitījumiem CSNNPF
Citi ieņēmumi
Kopā ieņēmumi
Realizētie CSNNPF projekti
Bankas pakalpojumi
Kopā izdevumi
CSNNPF pārskata gada izdevumu pārsniegums pār
ieņēmumiem
CSNNPF pārskata gada ieņēmumu pārsniegums pār
izdevumiem

2019
EUR

2018
EUR

2,175,112
1,276
2,176,388

2,219,288
480
2,219,768

(2,307,297)
(158)
(2,307,455)

(1,393,233)
(118)
(1,393,351)

(131,067)
826,417
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8.

CITI AIZŅĒMUMI

2014. gada 22. decembrī LTAB ir noslēdzis finanšu līzinga (nomas pirkuma) līgumu ar SIA „SEB
līzings” par IT iekārtu iegādi par kopējo vērtību 397 215 EUR, ieskaitot PVN, ar mainīgo likmi: 0.96 %
+ 6 mēnešu EURIBOR. Līdz nomas termiņa beigām īpašumtiesības iznomātajiem aktīviem pieder SIA
“SEB līzings”
Līguma beigu termiņš ir 2020. gada 25. aprīlis.
31.12.2019.
EUR

31.12.2018.
EUR

27,190
27,190

28,117
80,021
108,138

Ilgtermiņa saistības
Īstermiņa saistības
Kopā

9.

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

Iedzīvotāju
ienākuma
nodoklis

Kopā

EUR

EUR

EUR

Nodokļu pārmaksa 31.12.2018.

955

1,497

2,452

Aprēķināts par 2019. gadu
Samaksāts 2019. gadā
Nodokļu pārmaksa 31.12.2019.

176,446
177,140
1,649

87,705
87,673
1,465

264,151
264,813
3,114

* Nodokļu pārmaksa uz 31.12.2020. atspoguļota postenī „Debitori” (skat 5. pielikumu)
10. PĀRĒJIE KREDITORI

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

31.12.2019.
EUR

31.12.2018.
EUR

2,586,523
1,945,850
1,761,744
773,707
307,849
128,514
32,964
28,222
10,126
1,610
7,577,109

934,133
2,096,137
905,641
103,720
43,132
28,249
6,507
1,413
4,118,932

* Pēc LTAB aplēsēm IBNR uz 31.12.2018. ir 2 000 710 EUR. Kā norādīts finanšu pārskata 2. piezīmes
“Grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes” sadaļā “Kreditori un izmaksu uzskaite”, Latvijas
Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr. 808 ”Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību
gada pārskatiem” nenosaka kārtību, kā gada pārskatā būtu atspoguļojama grāmatvedības politikas maiņa,
tāpēc Biedrība nav uzrādījusi 2019. gadā uzskaitīto IBNR atlīdzību izmaksu salīdzinošos rādītājus par
iepriekšējo gadu.
** LTAB bilancē ir iekļautas apzinātās MAAS Balva saistības par nenokārtotām atlīdzību izmaksām,
pamatojoties uz vadības aplēsēm, ārvalstu sadarbības partneru un MAAS Balva sniegto informāciju, kā
arī sertificētu aktuāru veikto novērtējumu par saņemtajām, bet nenokārtotajām ilgtermiņa prasībām
saistībā ar apgādājamā zaudējuma atlīdzībām un invaliditātes pensijām.
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Saistības par MAAS Balva atlīdzībām 31.12.2018.
Tai skaitā īstermiņa daļa
Tai skaitā ilgtermiņa daļa
Atlīdzību izmaksas MAAS Balva lietās 2019. gadā
Tehniskais labojums MAAS Balva lietās
RBNS rezervju MAAS Balva lietās pārrēķins uz 31.12.2019.
Saistības par MAAS Balva atlīdzībām 31.12.2019.
Tai skaitā īstermiņa daļa
Tai skaitā ilgtermiņa daļa

Saistības par LTAB ilgtermiņa atlīdzībām 31.12.2018.
Tai skaitā īstermiņa daļa
Tai skaitā ilgtermiņa daļa
Atlīdzību izmaksas LTAB ilgtermiņa lietās 2019. gadā
Saistību par LTAB ilgtermiņa atlīdzībām pārrēķins uz
31.12.2019.
Saistības par LTAB ilgtermiņa atlīdzībām 31.12.2019.
Tai skaitā īstermiņa daļa
Tai skaitā ilgtermiņa daļa

EUR
2,096,137
185,232
1,910,905
(111,913)
60 196
(282 676)
1,761,744
220,338
1,541,406
EUR
934,133
102,794
831,339
(99,784)
1,111,501
1,945,850
128,727
1,817,123

11. BIEDRU NAUDAS, IESTĀŠANĀS NAUDA UN CITAS GADSKĀRTĒJĀS IEMAKSAS

Ieņēmumi no Likumā noteiktiem atskaitījumiem
(CSNNPF)*
Ieņēmumi no MK noteikumos noteiktajiem atskaitījumiem
(GF)**
Atskaitījumi LTAB darbības nodrošināšanai
Kopā

31.12.2019.
EUR

31.12.2018.
EUR

2,175,112

2,219,288

1,795,554

1,441,328

1,018,882
4,989,548

1,107,407
4,768,023

* Ceļu satiksmes negadījumu novēršanas pasākumu veikšanai apdrošinātāji katru ceturksni ieskaita
LTAB 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.
** Garantijas fonda (turpmāk – GF) 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:
(Ieguldījuma fondi (tirgus vērtība) + parāda vērtspapīri (tirgus vērtība) + naudas līdzekļi (faktiskā
vērtība) + uzkrātie procenti uz ceturkšņa pēdējo dienu (līdzekļu pārvaldītāja atskaitēs norādītā summa)
+ bāzes līdzekļi (faktiskā vērtība)) – aprēķinātā komisijas maksa par portfeļa pārvaldīšanu (līdzekļu
pārvaldītāja atskaitēs norādītā summa)
Veicot aprēķinus pēc apstiprinātās formulas, Garantijas fonda līdzekļu kopējais apmērs uz pārskata
perioda beigām.
2019. gada 31. decembrī – 16 767 232 EUR
2018. gada 31. decembrī - 16 753 329 EUR
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Atbilstoši Ministru Kabineta noteikumu Nr. 195 „Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās
atbildības obligātās apdrošināšanas garantijas fonda izveidošanas, uzkrāšanas un administrēšanas
kārtība” (turpmāk – MK noteikumi) 12.1. punktam, ja GF kopējais apmērs ir lielāks nekā
20 000 000 EUR, apdrošinātāji neveic regulāros ikmēneša atskaitījumus GF.
Savukārt MK noteikumu 12.2. punkts nosaka, ja GF līdzekļu kopējais apmērs ir no 17 000 000 EUR līdz
20 000 000 EUR - apdrošinātājs veic regulāros ikmēneša atskaitījumus.
Ņemot vērā to, ka GF kopējais apmērs uz 31.12.2018. bija mazāks par 17 000 000 EUR, apdrošinātāji,
no 2019. gada janvāra, atbilstoši MK noteikumu 12.3. punktam veica regulāros ikmēneša atskaitījumus
divkāršā apmērā. Uz 30.06.2019. GF kopējais apmērs pārsniedza 17 000 000 EUR, līdz ar to
apdrošinātāji 2019. gada II pusgadā atgriezās pie regulāriem ikmēneša atskaitījumiem vienkāršā apmērā.
Regulārie ikmēneša atskaitījumi fondā tiek ieskaitīti 15 dienu laikā pēc katra pārskata perioda beigām.
12. IEŅĒMUMI NO SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS

Ieņēmumi no sadarbības ar Latvijas apdrošinātāju asociāciju
Ieņēmumi par sūdzību izskatīšanu un vēstures izziņu
sagatavošanu
Ieņēmumi par sertificēšanu
Citi ieņēmumi
Kopā

2019
EUR

2018
EUR

13,560

10,800

7,623
2,099
11,897
35,179

7,853
1,889
4,714
25,256

2019
EUR

2018
EUR

3,783,967

1,878,442

72,830
7,123
19,261
3,883,181

162,540
7,853
619
2,049,454

13. CITI IEŅĒMUMI

Ieņēmumi no regresa prasībām *
Procentu ieņēmumi no vērtspapīriem, vērtspapīru
pārvērtēšana
Procentu ieņēmumi no Garantijas Fonda atlikuma
Citi ieņēmumi
Kopā

* 2019. gadā tika atzītas papildus regresa kārtībā atgūstamās summas saistībā RBNS LTAB ilgtermiņa
atlīdzību izmaiņām, skatīt finanšu pārskata 10. piezīmi.
14. ALGAS UN SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS OBLIGĀTĀS IEMAKSAS
2019
EUR

2018
EUR

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

82,356
404,577
16,132
503,065

74,295
410,999
13,076
498,370

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

19,840
97,463
3,832
121,135

17,898
98,887
3,039
119,824

Kopā

624,200

618,194
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Gadā vidējais darbinieku skaits:
Valdes locekļi
Pārējie darbinieki
Komisiju locekļi un citi līgumdarbinieki
Kopā

31.12.2019.
2
19
13
34

31.12.2018.
2
19
13
34

2019
EUR
2,586,523
2,307,297
1,784,696
1,022,021
1,011,717
908,239
454,526
324,777

2018
EUR
1,393,233
(79,781)
1,025,102
934,133
1,515,686
457,463
496,449

253,621
163,841
163,564
143,000
39,194
34,099
28,501
27,508
25,046
23,946
15,770
13,786
12,506
11,443
9,713
9,055
8,592
5,822
4,252
2,766
1,534
560

306,580
176,694
195,860
136,167
34,391
34,099
25,617
27,100
18,588
26,719
13,694
92,788
10,853
11,459
8,482
1,859
8,981
1,353
5,664
2,677
508
827

43,420
(111,913)
11,329,422

49,799
20,854
6,953,898

15. CITI IZDEVUMI

IBNR aprēķins (BCL metode kopējam trīsstūrim) *
CSNNPF pasākumu izmaksas
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem (skat. 5.pielikumu)
Kompensācijas par prēmiju maksājumu atlaidēm
RBNS atlīdzību lietās
Atlīdzību izmaksas
Informācijas tehnoloģiju uzturēšanas izdevumi
Norakstītie zaudējumi regresa lietās
Potenciālās atlīdzību izmaksas, lieta saņemta LTAB,
lēmums nav pieņemts **
Atlīdzību lietu administrēšanas izdevumi
Ar regresa atgūšanu saistītie izdevumi
Pārapdrošināšanas izdevumi
Darba devēja apmaksātie veselības aprūpes pasākumi
Biroja telpu noma
Kredītiestāžu pakalpojumi
Sludinājumi, reklāmas izdevumi
Komunālie maksājumi
Juridiskie un citi profesionālie pakalpojumi
Komandējumi
Vērtspapīru pārvērtēšana
Reprezentācijas izdevumi
Biedru nauda starptautiskā organizācijā
Transporta izdevumi
Uzturēšanas un saimniecības materiāli
Pasta un telekomunikāciju izdevumi
Apgrozāmo līdzekļu norakstīšana
Kancelejas preces
Valūtas kursa svārstības
Inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana
Literatūra un periodiskie izdevumi
Citu pakalpojumu, kas saistīti ar darbības nodrošināšanu,
apmaksa
Atlīdzību izmaksas MAAS Balva lietās
Kopā

* Pēc LTAB aplēsēm IBNR uz 31.12.2018. ir 2 000 710 EUR. Kā norādīts finanšu pārskata 2. piezīmes
“Grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes” sadaļā “Kreditori un izmaksu uzskaite”, Latvijas
Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr. 808 ”Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību
gada pārskatiem” nenosaka kārtību, kā gada pārskatā būtu atspoguļojama grāmatvedības politikas maiņa,
tāpēc Biedrība nav uzrādījusi 2019. gadā uzskaitīto IBNR atlīdzību izmaksu salīdzinošos rādītājus par
iepriekšējo gadu.
** Sākot ar 2018. gada 31. decembri, LTAB atzīst saistībās arī tās atlīdzību lielas, kas ZRS sistēmā ir
atzīmētas kā potenciālās LTAB lietas, bet LTAB par tām nav pieņēmis lēmumu. Kā norādīts finanšu
pārskata 2. piezīmes “Grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes” sadaļā “Kreditori un izmaksu
uzskaite”, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr. 808 ”Noteikumi par biedrību,
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nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem” nenosaka kārtību, kā gada pārskatā būtu atspoguļojama
grāmatvedības politikas maiņa, tāpēc Biedrība nav aprēķinājusi un uzrādījusi 2018. un 2019. gadā
uzskaitīto potenciālās atlīdzību izmaksu salīdzinošos rādītājus par iepriekšējiem gadiem.
ATLĪDZĪBU IZMAKSU VĒSTURE – atlīdzību izmaksu vēsture atspoguļo kopējo atlīdzību
novērtējumu katram negadījuma gadam.
Dati par pieņemtajiem lēmumiem
CSNg periods

Lēmuma par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu pieņemšanas periods
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Pirms 2009
2007

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2009

572 893

643 526

136 323

135 243

43 959

152 596

102 755

28 249

15 666

31 070

6 661

2010

480 917

478 056

83 805

121 556

15 526

14 109

11 336

5 298

8 065

8 046

2011

335 504

320 745

154 119

73 574

22 254

97 928

12 847

15 913

12 190

2012

343 057

399 998

67 649

102 729

16 992

6 548

11 632

7 393

2013

270 902

369 427

113 572

151 707

32 273

32 133

140 341

2014

352 083

363 348

167 919

47 868

31 515

30 501

2015

329 350

380 880

69 489

114 454

32 508

2016

316 065

388 564

91 807

52 944

2017

455 538

432 277

62 994

2018

568 774

494 295

2019

363 408

0

Kumulatīvie dati un attīstības faktoru aprēķināšana
Lēmuma par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu pieņemšanas periods
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

CSNg periods
2007

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2009

572 893

1 216 419

1 352 742

1 487 985

1 531 944

1 684 540

1 787 295

1 815 544

1 831 209

1 862 279

1 868 940

2010

480 917

958 972

1 042 777

1 164 333

1 179 859

1 193 969

1 205 304

1 210 602

1 218 666

1 226 712

2011

335 504

656 249

810 368

883 942

906 196

1 004 124

1 016 971

1 032 885

1 045 075

2012

343 057

743 055

810 704

913 433

930 425

936 973

948 604

955 997

2013

270 902

640 330

753 902

905 609

937 882

970 015

1 110 356

2014

352 083

715 431

883 350

931 218

962 733

993 234

2015

329 350

710 230

779 719

894 173

926 681

2016

316 065

704 629

796 436

849 380

2017

455 538

887 815

950 809

2018

568 774

1 063 068

2019

363 408

0

16. 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
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 5 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.
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- Garantijas fonda līdzekļi tiek ieguldīt tikai tādos finanšu instrumentos, kas denominēti euro.

17. ĀRPUSBILANCES SAISTĪBAS
Nomas saistības
LTAB ir noslēgts līgums 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. Līgumu iespējams pārtraukt, brīdinot iznomātāju 1 mēnesi iepriekš. 13.11.2019. Valsts
Nekustamajiem īpašumiem tika nosūtīta vēstule par nomas līguma pārtraukšanu ar 2020. gada 15.
janvāri.
01.12.2019. tika noslēgts jauns līgums par biroja telpu nomu Toma ielā 4, Rīgā. Noslēgtais līgums ir
spēkā līdz 2024. gada 31. decembrim. Gada nomas maksa sastāda 2 450 EUR, neskaitot pievienotās
vērtības nodokli. Līgumu iespējams pārtraukt, brīdinot iznomātāju 6 mēnešus iepriekš.
Saistības par atlīdzību lietu izmaksām
LTAB bilancē ir iekļautas uz finanšu pārskatu sagatavošanas brīdi zināmās saistības par izmaksām
atlīdzību lietās, saistības MAAS Balva atlīdzību lietās, kas tiek aprēķinātas, pamatojoties uz ārvalstu
sadarbības partneru sniegto informāciju un aprēķiniem par saņemtajām, bet nenokārtotajām ilgtermiņa
prasībām apgādājamo zaudējumu atlīdzību un invaliditātes pensiju lietās. Tāpat sākot ar 2018. gadu, ir
aplēstas RBNR (Reported But Not Settled) atlīdzības LTAB ilgtermiņa atlīdzībām, kas tiek aprēķinātas,
pamatojoties aprēķiniem par saņemtajām, bet nenokārtotajām ilgtermiņa prasībām apgādājamo
zaudējumu atlīdzību un invaliditātes pensiju lietās. Sākot ar 2019. gadu, ir aprēķinātas un bilancē
uzrādītas IBNR (Incurred But Not Reported) atlīdzības.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006. gada 3. oktobrī pieņemtie noteikumi Nr. 808 ”Noteikumi
par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem” nenosaka, ka biedrību, nodibinājumu un
arodbiedrību pārskatos būtu uzrādāmas rezerves.
Pēc bilances notikumi
Pēc finanšu gada beigām, 2020. gada martā, Latvijas Republikā un daudzās citās valstīs ir stājušies spēkā
ar koronavīrusa izplatību saistīti ierobežojumi, kas ievērojami samazina ekonomikas attīstību valstī un
pasaulē. Nav paredzams, kā situācija varētu attīstīties nākotnē, un līdz ar to, pastāv ekonomikas attīstības
nenoteiktība. Biedrības vadība nepārtraukti izvērtē situāciju. Pašlaik Biedrība uzsākusi īstenot
apstiprināto darbības nepārtrauktības plānu. Biedrība turpina pildīt tai normatīvajos aktos un statūtos
noteiktos pienākumus pilnā apjomā, optimizējot un pārstrukturizējot Biedrības darba procesus un
pielāgojot tos situācijai saistībā ar Covid 19 pandēmiju un tās ierobežojošajiem pasākumiem.
Biedrības vadība uzskata, ka Biedrība spēs pārvarēt ārkārtas situāciju un nodrošinās normatīvajos aktos
un statūtos noteiktos pienākumus pilnā apjomā. Tomēr šis secinājums balstās uz informāciju, kas ir
pieejama šī finanšu pārskata parakstīšanas brīdī un turpmāko notikumu ietekme uz Biedrības darbību
nākotnē var atšķirties no vadības izvērtējuma.
*****
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NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS
DOKUMENTA DATUMS IR TĀ ELEKTRONISKĀS PARAKSTĪŠANAS LAIKS
Biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedriem
Atzinums ar iebildi
Mēs esam veikuši Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (turpmāk tekstā - Sabiedrība) pievienotajā gada pārskatā
ietvertā finanšu pārskata, kas atspoguļots no 8. līdz 25. lappusei, revīziju. Pievienotais finanšu pārskats ietver 2019. gada
31. decembra bilanci un ieņēmumu un izmaksu pārskatu, ziedojumu un dāvinājumu pārskatu par gadu, kas noslēdzās
2019. gada 31. decembrī, kā arī finanšu pārskata pielikumu, kas ietver nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu
kopsavilkumu un citu paskaidrojošu informāciju.
Mūsuprāt, izņemot šī ziņojuma sadaļā “Atzinuma ar iebildi pamatojums” minēto jautājumu ietekmi, pievienotais finanšu pārskats
sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs finanšu stāvokli 2019. gada
31. decembrī un par tās darbības finanšu rezultātiem gadā, kas noslēdzās 2019. gada 31. decembrī saskaņā ar Latvijas
Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.808 “Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem” un
pievienotajā finanšu pārskatā ietverto nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkumu.
Atzinuma ar iebildi pamatojums
Kā atspoguļots pielikuma 10.piezīmē, 2018. gada 31. decembrī postenī “Pārējie kreditori” ir iekļautas saistības par MAAS Balva
atlīdzību izmaksām EUR 2 096 137 apmērā. Sabiedrība aprēķināja šīs saistības balstoties uz tās izstrādātu modeli, kas iekļauj
būtiskus pieņēmumus. 2018.gada 31.decembrī mēs nevarējām iegūt pietiekamus revīzijas pierādījumus Sabiedrības
pieņēmumiem, kas tika izmantoti minēto saistību apmēra aprēķinā. Tādejādi mēs nevarējām noteikt iespējamo ietekmi uz MAAS
Balva atlīdzību izmaksu saistībām 2018.gada 31.decembrī un attiecīgajām izmaksām, kas atzītas 2018. un 2019. gados. Šie
apstākļi pastāvēja arī 2018. gada 31. decembrī un 2019. gada 25. martā mēs sniedzām atzinumu ar iebildi saistībā ar šo
jautājumu.
Kā atspoguļots pielikuma 10.piezīmē, 2019. gada 31. decembrī postenī “Pārējie kreditori” ir iekļautas saistības par Sabiedrības
ilgtermiņa atlīdzībām EUR 1 945 850 apmērā (2018. gada 31. decembrī - EUR 934 133), un attiecīgās izmaksas par 2019. un
2018. gadiem ir atspoguļotas pielikuma 15.piezīmē postenī “Citi izdevumi,” attiecīgi, EUR 1 011 717 un EUR 934 133 apmērā.
2018. gada 31. decembrī Sabiedrība aprēķināja šīs saistības balstoties uz pašas izstrādātu metodoloģiju, nepiesaistot nozares
ekspertu – aktuāru. Mēs nevarējām iegūt pietiekamus revīzijas pierādījumus par Sabiedrības izmantotās metodoloģijas
piemērotību un pieņēmumiem attiecībā uz minēto saistību apmēru 2018. gada 31. decembrī. Turklāt kā atspoguļots pielikuma
2. piezīmē “Grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes”, Sabiedrība 2019. gadā atklāja būtisku kļūdu ilgtermiņa
atlīdzību saistību aprēķinā EUR 1 171 697 apmērā un šī korekcija tika iekļauta 2019. gada izdevumos, tomēr daļēji tā attiecas
uz 2018. gadu, kad tika veikta šo saistību pirmreizējā atzīšana. Ņemot vērā iepriekš minētos apstākļus un atklāto kļūdu ilgtermiņa
atlīdzību saistību aprēķinā, mēs nevarējām noteikt iespējamo ietekmi uz Sabiedrības ilgtermiņa atlīdzībām 2018.gada
31.decembrī un attiecīgajām izmaksām 2019. un 2018.gados. Līdzīgi apstākļi pastāvēja arī 2018. gada 31. decembrī un 2019.
gada 25. martā mēs sniedzām atzinumu ar iebildi.
Mēs veicām revīziju saskaņā ar Latvijas Republikā atzītiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem (SRS). Mūsu pienākumi, kas
noteikti šajos standartos, tālāk izklāstīti mūsu ziņojuma sadaļā „Revidenta atbildība par finanšu pārskata revīziju”. Mēs esam
neatkarīgi no Sabiedrības saskaņā ar Starptautiskā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (iekļaujot starptautiskos
neatkarības standartus) (SGĒSP kodekss) prasībām un Latvijas Republikas Revīzijas pakalpojumu likumā iekļautajām
neatkarības prasībām, kas ir piemērojamas mūsu veiktajai finanšu pārskata revīzijai Latvijas Republikā. Mēs esam ievērojuši
pārējos Revīzijas pakalpojumu likumā un SGĒSP kodeksā noteiktos ētikas principus. Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas
pierādījumi dod pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam ar iebildi.

Apstākļu akcentējums
Mēs vēršam uzmanību uz finanšu pārskatu pielikuma 2. piezīmes “Grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes” sadaļu
“Kreditori un izmaksu uzskaite”, kurā ir sniegta informācija par to, ka Sabiedrība 2019. gadā ir mainījusi savu grāmatvedības
politiku, uzsākot atzīt bilancē ilgtermiņa atlīdzību saistības un atlīdzības par notikušajiem, bet nepieteiktajiem apdrošināšanas
gadījumiem (IBNR atlīdzības) un, saskaņā savu grāmatvedības politiku, ir iekļāvusi šo atlīdzību pirmreizējās atzīšanas izmaksas
tekošajā gadā. Tāpat arī finanšu pārskatu 2. piezīmē ir atklāta informācija par to, ka Sabiedrība 2019. gadā atklāja būtisku kļūdu
2018. gada 31. decembra ilgtermiņa atlīdzību izmaksu aprēķinā EUR 1 171 697 apmērā, kuru saskaņā savu grāmatvedības
politiku atzina tekošā gada izdevumos.
Ziņošana par citu informāciju
Cita informācija ietver vadības ziņojumu, kas sniegts pievienotajā gada pārskatā no 4. līdz 7. lappusei, bet tā neietver finanšu
pārskatu un mūsu revidentu ziņojumu par to. Vadība ir atbildīga par citu informāciju.
Mūsu atzinums par finanšu pārskatu neattiecas uz šo citu informāciju, un mēs nesniedzam par to nekāda veida apliecinājumu.
Saistībā ar finanšu pārskata revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar citu informāciju un, to darot, izvērtēt, vai šī cita informācija
būtiski neatšķiras no finanšu pārskata vai no mūsu revīzijas gaitā iegūtajām zināšanām un vai tā nesatur cita veida būtiskas
neatbilstības.
Ja, pamatojoties uz veikto darbu un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās zināšanas un izpratni par Sabiedrību un tās darbības vidi,
mēs secinām, ka citā informācijā ir būtiskas neatbilstības, mūsu pienākums ir par to ziņot. Izņemot „Atzinuma ar iebildi
pamatojums“ minēto jautājumu ietekmi uz vadības ziņojumu, mūsu uzmanības lokā šajā ziņā nav nonākuši nekādi apstākļi, par
kuriem būtu jāziņo.
Vadības un personu, kurām uzticēta Sabiedrības pārvalde, atbildība par finanšu pārskatu
Vadība ir atbildīga par finanšu pārskata, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu, sagatavošanu saskaņā ar Latvijas Republikas
Ministru kabineta noteikumiem Nr.808 “Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem” un pievienotajā
gada pārskatā ietverto nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkumu, un par tādu iekšējo kontroli, kādu vadība
uzskata par nepieciešamu, lai būtu iespējams sagatavot finanšu pārskatu, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas
neatbilstības.
Sagatavojot finanšu pārskatu, vadības pienākums ir izvērtēt Sabiedrības spēju turpināt darbību, pēc nepieciešamības sniedzot
informāciju par apstākļiem, kas saistīti ar Sabiedrības spēju turpināt darbību un darbības turpināšanas principa piemērošanu, ja
vien vadība neplāno likvidēt Sabiedrību vai pārtraukt tās darbību, vai arī tai nav citas reālas alternatīvas kā Sabiedrības
likvidēšana vai darbības pārtraukšana.
Personas, kurām uzticēta Sabiedrības pārvalde, ir atbildīgas par Sabiedrības finanšu pārskata sagatavošanas pārraudzību.
Revidenta atbildība par finanšu pārskata revīziju
Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskats kopumā nesatur kļūdu vai krāpšanas izraisītas būtiskas
neatbilstības, un sniegt revidentu ziņojumu, kurā izteikts atzinums. Pietiekama pārliecība ir augsta līmeņa pārliecība, bet tā
negarantē, ka revīzijā, kas veikta saskaņā ar SRS, vienmēr tiks atklāta būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. Neatbilstības var
rasties krāpšanas vai kļūdu rezultātā, un tās ir uzskatāmas par būtiskām, ja var pamatoti uzskatīt, ka tās katra atsevišķi vai visas
kopā varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, ko lietotāji pieņem, pamatojoties uz šo finanšu pārskatu.
Veicot revīziju saskaņā ar SRS, mēs visā revīzijas gaitā izdarām profesionālus spriedumus un ievērojam profesionālo skepsi.
Mēs arī:
• identificējam un izvērtējam riskus, ka finanšu pārskatā varētu būt krāpšanas vai kļūdu dēļ radušās būtiskas
neatbilstības, izstrādājam un veicam revīzijas procedūras šo risku mazināšanai, kā arī iegūstam revīzijas
pierādījumus, kas sniedz pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam. Risks, ka netiks atklātas būtiskas
krāpšanas radītas neatbilstības, ir augstāks nekā kļūdu izraisītu neatbilstību risks, jo krāpšana var ietvert slepenas
norunas, dokumentu viltošanu, ar nodomu neuzrādītu informāciju, maldinošas informācijas sniegšanu vai iekšējās
kontroles pārkāpumus;

•
•
•

•

iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai izstrādātu konkrētajiem apstākļiem
atbilstošas revīzijas procedūras, nevis lai sniegtu atzinumu par Sabiedrības iekšējās kontroles efektivitāti;
izvērtējam pielietoto grāmatvedības uzskaites politiku piemērotību un grāmatvedības aplēšu un attiecīgās vadības
uzrādītās informācijas pamatotību;
izdarām secinājumu par vadības piemērotā darbības turpināšanas principa atbilstību un, pamatojoties uz iegūtajiem
revīzijas pierādījumiem, par to, vai pastāv būtiska nenoteiktība attiecībā uz notikumiem vai apstākļiem, kas var radīt
nozīmīgas šaubas par Sabiedrības spēju turpināt darbību. Ja mēs secinām, ka būtiska nenoteiktība pastāv, revidentu
ziņojumā tiek vērsta uzmanība uz finanšu pārskatā sniegto informāciju par šiem apstākļiem. Ja šāda informācijas
finanšu pārskatā nav sniegta, mēs sniedzam modificētu atzinumu. Mūsu secinājumi ir pamatoti ar revīzijas
pierādījumiem, kas iegūti līdz revidentu ziņojuma datumam. Tomēr nākotnes notikumu vai apstākļu ietekmē
Sabiedrība savu darbību var pārtraukt;
izvērtējam vispārējo finanšu pārskata izklāstu, struktūru un saturu, tajā skaitā pielikumā atklāto informāciju un to, vai
finanšu pārskats patiesi atspoguļo tā pamatā esošos darījumus un notikumus.

Personām, kurām uzticēta Sabiedrības pārvalde, mēs cita starpā sniedzam informāciju par plānoto revīzijas apjomu un laiku,
kā arī par svarīgiem revīzijas novērojumiem, tajā skaitā par būtiskiem iekšējās kontroles trūkumiem, kurus mēs identificējam
revīzijas laikā.
SIA „ERNST & YOUNG BALTIC”
Licence Nr. 17
Diāna Krišjāne
Valdes priekšsēdētāja

Dace Negulinere
LR zvērināta revidente
Sertifikāts Nr.175

Rīgā

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

