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L 154/1

EIROPAS KOPIENU OFICIĀLAIS VĒSTNESIS

19.6.1999.

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1225/1999
(1999. gada 27. maijs)
par rādītāju definēšanu apdrošināšanas pakalpojumu statistikas vajadzībām
(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 58/97 (1996. gada
20. decembris) par uzņēmumu strukturālo statistiku (1), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK, Euratom) Nr. 410/98 (2), un
jo īpaši tās 12. panta iii) punktu,

(1)

tā kā ar Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 58/97 ir izveidota vienota sistēma, pēc kuras apkopot Kopienas statistiku par apdrošināšanas nozares struktūru, darbībām, darbības sekmēm un konkurētspēju Kopienā;

(2)

tā kā jāizstrādā apdrošināšanas pakalpojumu statistikas
rādītāju definīcijas;

(3)

tā kā šajā regulā paredzētie pasākumi atbilst Statistikas
programmas komitejas atzinumam,

2. Šajās definīcijās, kur ir atsauces uz uzņēmumu grāmatvedību,
izmantoti posteņi, kas atrodami 6. pantā (bilance), 34. pantā (peļņas un zaudējumu aprēķins) vai 63. pantā (pārskata pielikuma
saturs) Padomes Direktīvā 91/674/EEK (3) par apdrošināšanas
uzņēmumu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem.

2. pants

1. Regulas (EK, Euratom) Nr. 58/97 5. pielikuma 4. iedaļas
3. punkta A sarakstā minēto rādītāju definīcijas dalībvalstis piemēros 1999. gadam un turpmākajiem pārskata gadiem, bet minētās regulas 5. pielikuma 4. iedaļas 4. punkta B sarakstā minēto
rādītāju definīcijas — 2003. gadam un turpmākajiem pārskata
gadiem.

2. Dalībvalstis minētās definīcijas piemēros A saraksta rādītājiem
arī 1996., 1997. un 1998. pārskata gadā, ja tas saskan ar attiecīgā
valstī pastāvošo praksi, un B saraksta rādītājiem — arī 2000.,
2001. un 2002. pārskata gadā, ja tas saskan ar attiecīgā valstī
pastāvošo praksi.

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

3. pants
1. pants
1. Šīs regulas pielikumā definēti rādītāji, kas minēti Regulas (EK,
Euratom) Nr. 58/97 4. pantā.
(1) OV L 14, 17.1.1997., 1. lpp.
(2) OV L 52, 21.2.1998., 1. lpp.

Šī regula stājas spēkā 20. dienā pēc tās publicēšanas Eiropas
Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

(3) OV L 374, 31.12.1991., 7. lpp.
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Briselē, 1999. gada 27. maijā
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PIELIKUMS

RĀDĪTĀJU DEFINĪCIJAS

STRUKTURĀLIE MAINĪGIE

Kods:

11 11 0

Nosaukums:

Uzņēmumu skaits

Definīcija
Mainīgais uzņēmumu skaits ir definēts Komisijas Regulā (EK) Nr. 2700/98 (1998. gada 17. decembris) par parametru
definēšanu uzņēmumu strukturālās statistikas vajadzībām (1).
Piezīme: Šajā mainīgajā ieskaita visus uzņēmumus, kas pārskata perioda beigās ir licencēti. Šajā mainīgajā neieskaita
uzņēmumus, kuri ir likvidēti vai atrodas likvidācijas stadijā (uzņēmumus, kuri atrodas likvidācijas stadijā, nevajadzētu
ieskaitīt, ja to ieguldījumi/rezerves ir mazas, tomēr lieli uzņēmumi, kuri atrodas likvidācijas stadijā, jāieskaita).
Mainīgajā ieskaita arī to uzņēmumu filiāles, kuru vadība (sēdeklis) atrodas ārpus EEZ valstīm. To pārapdrošināšanas
uzņēmumu filiāles, kuru vadība (sēdeklis) atrodas ārpus EEZ valstīm, mainīgajā neieskaita.

Kods:

11 11 1

Nosaukums:

Uzņēmumu skaits, dalot uzņēmumus pēc to juridiskā statusa

Definīcija
Uzņēmumu skaitu (sk. mainīgo 11 11 0) pēc uzņēmumu juridiskā statusa iedala šādi: akciju sabiedrības, savstarpējas
apdrošināšanas biedrības, tādu apdrošināšanas uzņēmumu filiāles, kuru vadība (sēdeklis) atrodas ārpus EEZ
dalībvalstīm, pārējie.

Saikne ar pārējiem mainīgiem
Mainīgais “uzņēmumu skaits, dalot uzņēmumus pēc to juridiskā statusa” ir mainīgā “uzņēmumu skaits” (11 11 0)
sīkāks iedalījums.

Kods:

11 11 2

Nosaukums:

Uzņēmumu skaits, dalot pēc bruto iegrāmatoto prēmiju kategorijām

Definīcija
Uzņēmumu skaits (sk. mainīgo 11 11 0), dalot pēc bruto iegrāmatoto prēmiju lielumu kategorijām.

(1)

OV L 344, 18.12.1998., 49. lpp.
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Saikne ar pārējiem mainīgiem

Mainīgais “uzņēmumu skaits, dalot pēc bruto iegrāmatoto prēmiju lielumu kategorijām” ir mainīgā “uzņēmumu
skaits” (11 11 0) sīkāks iedalījums.

Kods:

11 11 3

Nosaukums:

Uzņēmumu skaits, iedalīts pēc bruto tehnisko rezervju lielumu kategorijām

Definīcija
Uzņēmumu skaits (sk. mainīgo 11 11 0), ko iedala pēc bruto tehnisko rezervju lielumu kategorijām.

Saikne ar pārējiem mainīgiem
Mainīgais “uzņēmumu skaits, iedalīts pēc bruto tehnisko rezervju lielumu kategorijām” ir mainīgā “uzņēmumu skaits”
(11 11 0) sīkāks iedalījums.

Kods:

11 11 5

Nosaukums:

Uzņēmumu skaits, iedalīts pēc mātes uzņēmuma atrašanās valsts

Definīcija
“Mātes uzņēmums”: ir mātes uzņēmums Padomes 1983. gada 13. jūnija Direktīvas 83/349/EEK 1. panta 1. punkta
izpratnē — šī direktīva izstrādāta, pamatojoties uz Līguma par konsolidētajiem pārskatiem (1) 54. panta 3. punkta
g) apakšpunktu –, kā arī jebkurš cits uzņēmums, kuram pēc atbildīgās uzraudzības iestādes ieskatiem ir dominējoša
ietekme citā apdrošināšanas uzņēmumā.
Jāizmanto šāds mātes uzņēmumu ģeogrāfiskais iedalījums: mātes uzņēmumi, kas atrodas izcelsmes dalībvalstī (tad
uzskata, ka attiecīgais uzņēmums ir attiecīgās valsts kontrolē) un mātes uzņēmumi, kas atrodas citās valstīs (tad
uzskata, ka attiecīgie uzņēmumi ir citu valstu kontrolē). Tā kā savstarpējiem apdrošināšanas uzņēmumiem un to
apdrošināšanas uzņēmumu filiālēm, kuru vadība (sēdeklis) atrodas ārpus EEZ valstīm, nav mātes uzņēmumu, tad šādus
uzņēmumus šajā mainīgajā neieskaita. Priekšroku dod faktiskā īpašuma tiesību baudītāja koncepcijai, kas būtu
jāizmanto visos iespējamos gadījumos.
Piezīme: Praktisku apsvērumu dēļ dalībvalstīm ir iespēja attiecināt šo mainīgo tikai uz tiem apdrošināšanas
uzņēmumiem, kuri — pēc to bruto iegrāmatotām prēmijām — dzīvības apdrošināšanas, apdrošināšanas, kas nav
dzīvības apdrošināšana, jauktās apdrošināšanas un speciālās pārapdrošināšanas tirgū atrodas pirmo 90 vidū. Ja
dalībvalstis izmanto šo atvieglojumu, tad tas ir jānorāda.

Saikne ar pārējiem mainīgiem
Mainīgais “uzņēmumu skaits, iedalīts pēc mātes uzņēmuma atrašanās valsts” ir mainīgā “uzņēmumu skaits” (11 11 0)
sīkāks iedalījums.

(1)

OV L 193, 18.7.1983., 1. lpp.
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Kods:

11 41 0

Nosaukums:

Citās valstīs izvietotu filiāļu kopējais skaits un izvietojums

Definīcija
Filiāles definīcija ir tāda pati kā Padomes Direktīvas 92/49/EEK (1) 1. pantā (Trešā direktīva par apdrošināšanu, kas nav
dzīvības apdrošināšana) un Padomes Direktīvas 92/96/EEK (2) 1. pantā (Trešā dzīvības apdrošināšanas direktīva).
Ārvalstīs izvietotu filiāļu skaitu ģeogrāfiski iedala šādi: katra cita dalībvalsts, pārējās EEZ valstis, Šveice, Amerikas
Savienotās Valstis, Japāna, citas trešās valstis (pārējā pasaule).

Piezīme: Šajā mainīgajā neieskaita uzņēmumus, kas ir likvidēti vai atrodas likvidācijas stadijā, kā arī uzņēmumus bez
lieliem ieguldījumiem vai rezervēm. Ieskaita visas filiāles, kuras ārvalstīs izveidojis izcelsmes dalībvalstī reģistrēts
uzņēmums.

MAINĪGIE LIELUMI PEĻŅAS UN ZAUDĒJUMU APRĒĶINOS

Piezīme par datu sniegšanu peļņas un zaudējumu aprēķinos
Algebras zīmes izmanto tikai tādu mainīgo lielumu apzīmēšanai, kuru vērtība var izrādīties pozitīva vai negatīva
atkarībā no uzņēmējdarbības rezultātiem.
Apzīmējot mainīgos lielumus, kas ir vai nu vienmēr pozitīvi, vai vienmēr negatīvi, algebras zīmes nelieto.
Še turpmāk, apzīmējot mainīgos lielumus, kas var būt vai nu pozitīvi, vai negatīvi, ir izmantota algebras zīme (+/-).

SVARĪGI: kādas rezerves palielināšana izraisa kādus izdevumus (piem., ja palielinās nenopelnīto prēmiju rezerve, tad
samazinās nopelnīto prēmiju apjoms salīdzinājumā ar iegrāmatotām prēmijām), tādēļ attiecīgais mainīgais lielums
(piem., izmaiņas nenopelnīto prēmiju rezervē) jāraksta ar MĪNUS zīmi. Un otrādi — kādas rezerves samazināšana rada
kādus ienākumus (piem., ja samazinās nenopelnīto prēmiju rezerve, tad palielinās nopelnīto prēmiju apjoms
salīdzinājumā ar iegrāmatotām prēmijām), tādēļ attiecīgais mainīgais lielums jāraksta ar PLUS zīmi.

Kods:

12 11 0

Nosaukums:

Bruto iegrāmatotās prēmijas

Definīcija
Direktīvas 91/674/EEK 35. pants: bruto iegrāmatotās prēmijas ir līdzvērtīgas apgrozījumam.

Piezīme: Peļņas un zaudējumu aprēķina (tehniskā rezultāta) shēmu sk. — attiecībā uz apdrošināšanu, kas nav dzīvības
apdrošināšana, — Direktīvas 91/674/EEK 34. panta I punkta 1.a postenī, bet attiecībā uz dzīvības apdrošināšanu —
Direktīvas 91/674/EEK 34. panta II punkta 1.a postenī.

Saikne ar pārējiem mainīgiem lielumiem
Mainīgo lielumu “bruto iegrāmatotās prēmijas” (12 11 0) aprēķina šādi:

(1)
(2)

OV L 228, 11.8.1992., 1. lpp.
OV L 360, 9.12.1992., 1. lpp.
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Bruto iegrāmatotās tiešās apdrošināšanas prēmijas (12 11 1)
+

Bruto akceptētās pārapdrošināšanas prēmijas, iegrāmatotās prēmijas (12 11 2)

Mainīgo lielumu “bruto iegrāmatotās prēmijas” izmanto, aprēķinot mainīgo lielumu “bruto nopelnītās prēmijas”, kā
arī citas kopsummas vai bilances.

Kods:

32 11 4

Nosaukums:

Bruto iegrāmatotās prēmijas, iedalītas pēc uzņēmuma juridiskās formas

Definīcija
Mainīgo “bruto iegrāmatotās prēmijas” (sk. mainīgo 12 11 0) pēc uzņēmuma juridiskās formas iedala šādi: akciju
sabiedrības, savstarpējas apdrošināšanas biedrības, tādu apdrošināšanas uzņēmumu filiāles, kuru vadība (sēdeklis)
atrodas ārpus EEZ dalībvalstīm, pārējie.
Piezīme: Tādu pārapdrošināšanas uzņēmumu filiāles, kuru vadība (sēdeklis) atrodas ārpus EEZ valstīm, šajā mainīgajā
lielumā neieskaita.
Saikne ar pārējiem mainīgiem
Mainīgais lielums “bruto iegrāmatotās prēmijas, iedalītas pēc uzņēmuma juridiskās formas” ir mainīgā lieluma “bruto
iegrāmatotās prēmijas” (12 11 0) sīkāks iedalījums.

Kods:

12 11 1

Nosaukums:

Bruto iegrāmatotās tiešās apdrošināšanas prēmijas

Definīcija
Direktīvas 91/674/EEK 35. pants. Šajā mainīgajā lielumā ieskaita tikai tiešās apdrošināšanas prēmijas.
Piezīme: Peļņas un zaudējumu aprēķina (tehniskā rezultāta) shēmu sk. — attiecībā uz apdrošināšanu, kas nav dzīvības
apdrošināšana — Direktīvas 91/674/EEK 34. panta I punkta 1.a postenī, bet attiecībā uz dzīvības apdrošināšanu —
Direktīvas 91/674/EEK 34. panta II punkta 1.a postenī.
Saikne ar pārējiem mainīgiem
Bruto iegrāmatotās tiešās apdrošināšanas prēmijas (12 11 1)
+

Bruto akceptētās pārapdrošināšanas prēmijas, iegrāmatotās prēmijas (12 11 2)

=

Bruto iegrāmatotās prēmijas (12 11 0)

Kods:

12 11 3

Nosaukums:

Bruto iegrāmatotās tiešās apdrošināšanas prēmijas, individuālās prēmijas

Definīcija
Direktīvas 91/674/EEK 35. pants.
Piezīme: Individuālo prēmiju iedalījumu sk. Direktīvas 91/674/EEK 63. pantā.
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Saikne ar pārējiem mainīgiem

Bruto iegrāmatotās tiešās apdrošināšanas prēmijas, individuālās prēmijas (12 11 3)
+

Bruto iegrāmatotās tiešās apdrošināšanas prēmijas, kolektīvās apdrošināšanas prēmijas (12 11 4)

=

Bruto iegrāmatotās tiešās apdrošināšanas prēmijas (12 11 1)

Kods:

12 11 4

Nosaukums:

Bruto iegrāmatotās tiešās apdrošināšanas prēmijas, kolektīvās apdrošināšanas prēmijas

Definīcija
Direktīvas 91/674/EEK 35. pants.
Piezīme: Kolektīvās apdrošināšanas prēmiju iedalījumu sk. Direktīvas 91/674/EEK 63. pantā.
Saikne ar pārējiem mainīgiem
Bruto iegrāmatotās tiešās apdrošināšanas prēmijas, individuālās prēmijas (12 11 3)
+

Bruto iegrāmatotās tiešās apdrošināšanas prēmijas, kolektīvās apdrošināšanas prēmijas (12 11 4)

=

Bruto iegrāmatotās tiešās apdrošināšanas prēmijas (12 11 1)

Kods:

12 11 5

Nosaukums:

Bruto iegrāmatotās prēmijas, periodiskās prēmijas

Definīcija
Direktīvas 91/674/EEK 35. pants.
Piezīme: Periodisko prēmiju iedalījumu sk. Direktīvas 91/674/EEK 63. pantā.
Saikne ar pārējiem mainīgiem
Bruto iegrāmatotās tiešās apdrošināšanas prēmijas, periodiskās prēmijas (12 11 5)
+

Bruto iegrāmatotās tiešās apdrošināšanas prēmijas, vienreizējās prēmijas (12 11 6)

=

Bruto iegrāmatotās tiešās apdrošināšanas prēmijas (12 11 1)

Kods:

12 11 6

Nosaukums:

Bruto iegrāmatotās tiešās apdrošināšanas prēmijas, vienreizējās prēmijas

Definīcija
Direktīvas 91/674/EEK 35. pants
Piezīme: Vienreizējo prēmiju iedalījumu sk. Direktīvas 91/674/EEK 63. pantā.
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Saikne ar pārējiem mainīgiem

Bruto iegrāmatotās tiešās apdrošināšanas prēmijas, periodiskās prēmijas (12 11 5)
+

Bruto iegrāmatotās tiešās apdrošināšanas prēmijas, vienreizējās prēmijas (12 11 6)

=

Bruto iegrāmatotās tiešās apdrošināšanas prēmijas (12 11 1)

Kods:

12 11 7

Nosaukums:

Bruto iegrāmatotās tiešās apdrošināšanas prēmijas, prēmijas no līgumiem bez peļņas sadales

Definīcija
Direktīvas 91/674/EEK 35. pants.

Piezīme: Sīkāku iedalījumu prēmijām no līgumiem bez peļņas sadales sk. Direktīvas 91/674/EEK 63. pantā.

Saikne ar pārējiem mainīgiem
Bruto iegrāmatotās tiešās apdrošināšanas prēmijas, prēmijas no līgumiem bez peļņas sadales (12 11 7)
+

Bruto iegrāmatotās tiešās apdrošināšanas prēmijas, peļņas sadales līgumu prēmijas (12 11 8)

+

Bruto iegrāmatotās tiešās apdrošināšanas prēmijas, prēmijas no līgumiem, kuros ieguldījumu risku uzņemas
apdrošinājuma ņēmējs (12 11 9)

=

Bruto iegrāmatotās tiešās apdrošināšanas prēmijas (12 11 1)

Kods:

12 11 8

Nosaukums:

Bruto iegrāmatotās tiešās apdrošināšanas prēmijas, prēmijas no peļņas sadales līgumiem

Definīcija
Direktīvas 91/674/EEK 35. pants.

Piezīme: Prēmiju no peļņas sadales līgumiem iedalījumu sk. Direktīvas 91/674/EEK 63. pantā.

Saikne ar pārējiem mainīgiem
Bruto iegrāmatotās tiešās apdrošināšanas prēmijas, prēmijas no līgumiem bez peļņas sadales(12 11 7)
+

Bruto iegrāmatotās tiešās apdrošināšanas prēmijas, prēmijas no peļņas sadales līgumiem (12 11 8)

+

Bruto iegrāmatotās tiešās apdrošināšanas prēmijas, prēmijas no līgumiem, kuros ieguldījumu risku uzņemas
apdrošinājuma ņēmējs (12 11 9)

=

Bruto iegrāmatotās tiešās apdrošināšanas prēmijas (12 11 1)
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Kods:

12 11 9

Nosaukums:

Bruto iegrāmatotās tiešās apdrošināšanas prēmijas, prēmijas no līgumiem, kuros ieguldījumu
risku uzņemas apdrošinājuma ņēmējs

Definīcija
Direktīvas 91/674/EEK 35. pants.
Piezīme: Iedalījumu prēmijām no līgumiem, kuros ieguldījumu risku uzņemas apdrošinājuma ņēmējs, sk. Direktīvas
91/674/EEK 63. pantā.

Saikne ar pārējiem mainīgiem lielumiem
Bruto iegrāmatotās tiešās apdrošināšanas prēmijas, prēmijas no līgumiem bez peļņas sadales (12 11 7)
+

Bruto iegrāmatotās tiešās apdrošināšanas prēmijas, līgumiem (12 11 8)

+

Bruto iegrāmatotās tiešās apdrošināšanas prēmijas, prēmijas no līgumiem, kuros ieguldījumu risku uzņemas
apdrošinājuma ņēmējs (12 11 9)

=

Bruto iegrāmatotās tiešās apdrošināšanas prēmijas (12 11 1)

Kods:

32 11 5

Nosaukums:

Bruto iegrāmatotās tiešās apdrošināšanas prēmijas, kas iedalītas pēc valsts, kurā atrodas mātes
uzņēmums

Definīcija
Saskaņā ar mainīgā 11 11 5 iedalījumu mainīgo “bruto iegrāmatotās tiešās apdrošināšanas prēmijas” iedala prēmijās,
kas saistītas ar pašu valsts kontrolē esošiem uzņēmumiem, un prēmijās, kas saistītas ar ārvalstu kontrolē esošiem
uzņēmumiem.

Kods:

12 11 2

Nosaukums:

Akceptētās bruto pārapdrošināšanas prēmijas, iegrāmatotās prēmijas

Definīcija
Direktīvas 91/674/EEK 35. pants. Šajā mainīgajā ieskaita tikai akceptētās iegrāmatotās prēmijas.

Piezīme: Peļņas un zaudējumu aprēķina (tehniskā rezultāta) shēmu sk. — attiecībā uz apdrošināšanu, kas nav dzīvības
apdrošināšana — Direktīvas 91/674/EEK 34. panta I punkta 1.a postenī, bet attiecībā uz dzīvības apdrošināšanu —
Direktīvas 91/674/EEK 34. panta II punkta 1.a postenī.
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Saikne ar pārējiem mainīgiem

Bruto iegrāmatotās tiešās apdrošināšanas prēmijas (12 11 1)
+

Bruto akceptētās pārapdrošināšanas prēmijas, iegrāmatotās prēmijas (12 11 2)

=

Bruto iegrāmatotās prēmijas (12 11 0)

Kods:

32 11 6

Nosaukums:

Akceptētās bruto pārapdrošināšanas prēmijas, iegrāmatotās prēmijas, iedalītas pēc valsts, kurā
atrodas mātes uzņēmums

Definīcija
Saskaņā ar mainīgā 11 11 5 iedalījumu mainīgo “akceptētās bruto pārapdrošināšanas prēmijas, iegrāmatotās
prēmijas” iedala prēmijās, kas saistītas ar pašu valsts kontrolē esošiem uzņēmumiem, un prēmijās, kas saistītas ar
ārvalstu kontrolē esošiem uzņēmumiem.

Kods:

32 11 2

Nosaukums:

Bruto izmaiņas nenopelnīto prēmiju rezervē (+/-)

Definīcija
Direktīvas 91/674/EEK 25. un 37. pants.
Piezīme: Peļņas un zaudējumu aprēķina (tehniskā rezultāta) shēmu sk. — attiecībā uz apdrošināšanu, kas nav dzīvības
apdrošināšana — Direktīvas 91/674/EEK 34. panta I punkta 1.c postenī, bet attiecībā uz dzīvības apdrošināšanu —
Direktīvas 91/674/EEK 34. panta II punkta 1.c postenī.

Saikne ar pārējiem mainīgiem
Mainīgo “bruto izmaiņas nenopelnīto prēmiju rezervē” izmanto, aprēķinot mainīgo “bruto nopelnītās prēmijas”, kā
arī, aprēķinot tehniskā rezultāta bruto bilanci (32 17 0) un citas kopsummas un bilances.

Kods:

32 12 0

Nosaukums:

Ieguldījumu ienākumi, kas pārnesti no netehniskā rezultāta

Definīcija
Direktīvas 91/674/EEK 42. un 43. pants.
Piezīme: Peļņas un zaudējumu pārskata shēmu sk. Direktīvas 91/674/EEK 34. panta I punkta 2. postenī. Šo mainīgo
izveido ar dažādām metodēm, pēc kurām ienākumus no ieguldījumiem reģistrē tehniskajā un netehniskajā rezultātā.
Attiecībā uz valstīm, kuras izmanto Direktīvas 91/674/EEK 42. panta 4. punktā pieļautās iespējas, šo posteni var
aizstāt ar citiem posteņiem, ko paredz minētais pants.

Saikne ar pārējiem mainīgiem
Mainīgo “ieguldījumu ienākumi, kas pārnesti no netehniskā rezultāta” izmanto, aprēķinot mainīgo “tehnisko rezultātu
bruto bilance” (32 17 0), kā arī citas kopsummas un bilances.
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Kods:

32 13 1

Nosaukums:

Samaksāto apdrošināšanas atlīdzību bruto summa

Definīcija
Direktīvas 91/674/EEK 38. pants.
Piezīme: Peļņas un zaudējumu aprēķina (tehniskā rezultāta) shēmu sk. — attiecībā uz apdrošināšanu, kas nav dzīvības
apdrošināšana — Direktīvas 91/674/EEK 34. panta I punkta 4.a) aa) postenī, bet attiecībā uz dzīvības apdrošināšanu
— Direktīvas 91/674/EEK 34. panta II punkta 5.a) aa) postenī. Šajā mainīgajā ieskaita visas apdrošināšanas atlīdzību
bruto summas, kas samaksātas konkrētajā finanšu gadā.

Saikne ar pārējiem mainīgiem
Mainīgo “samaksāto apdrošināšanas atlīdzību bruto summas” izmanto, aprēķinot mainīgo “apdrošināšanas atlīdzību
bruto izmaksas”, kā arī, aprēķinot tehniskā rezultāta bruto bilanci (32 17 0) un citas kopsummas un bilances.

Kods:

32 13 2

Nosaukums:

Par apdrošināšanas gadījumiem, kas iestājušies kārtējā pārskata gadā, samaksāto
apdrošināšanas atlīdzību bruto summas

Definīcija
Direktīvas 91/674/EEK 38. pants.
Piezīme: Šajā mainīgajā ieskaita visus kārtējā finanšu gadā veiktos bruto apdrošināšanas atlīdzību maksājumus par
apdrošināšanas gadījumiem, kas iestājušies kārtējā finanšu gadā.

Saikne ar pārējiem mainīgiem
Mainīgais “par apdrošināšanas gadījumiem, kas iestājušies kārtējā pārskata gadā, samaksāto apdrošināšanas atlīdzību
bruto summa” ir daļa no mainīgā “samaksāto apdrošināšanas atlīdzību bruto summa” (32 13 1).

Kods:

32 13 4

Nosaukums:

Bruto izmaiņas vēl maksājamo apdrošināšana atlīdzību rezervēs (+/-)

Definīcija
Direktīvas 91/674/EEK 38. pants.
Piezīme: Peļņas un zaudējumu aprēķina (tehniskā rezultāta) shēmu sk. — attiecībā uz apdrošināšanu, kas nav dzīvības
apdrošināšana — Direktīvas 91/674/EEK 34. panta I pnukta 4.b) aa) postenī, bet attiecībā uz dzīvības apdrošināšanu
— Direktīvas 91/674/EEK 34. panta II punkta 5.b) aa) postenī.

Saikne ar pārējiem mainīgiem
Mainīgo “bruto izmaiņas vēl maksājamo apdrošināšanas atlīdzību rezervēs” izmanto, aprēķinot mainīgo
“apdrošināšanas atlīdzību bruto izmaksas”, kā arī, aprēķinot tehniskā rezultāta bruto bilanci (32 17 0) un citas
kopsummas un bilances.
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Kods:

32 14 0

Nosaukums:

Bruto darbības izdevumi

Definīcija
Šo mainīgo iegūst, summējot: klientu piesaistes izdevumus, izmaiņas atliktajos klientu piesaistes izdevumos un
administratīvos izdevumus.
Piezīme: Peļņas un zaudējumu aprēķina (tehniskā rezultāta) shēmu sk. — attiecībā uz apdrošināšanu, kas nav dzīvības
apdrošināšana — Direktīvas 91/674/EEK 34. panta I punkta 7.a), b) un c) postenī, bet attiecībā uz dzīvības
apdrošināšanu — Direktīvas 91/674/EEK 34. panta II punkta 8.a), b) un c) postenī.

Saikne ar pārējiem mainīgiem
Mainīgo “bruto darbības izdevumi” izmanto, aprēķinot mainīgo “tehniskā rezultāta bruto bilance” (32 17 0) un citas
kopsummas un bilances.

Kods:

32 15 0

Nosaukums:

Izmaiņas izlīdzināšanas rezervē (+/-)

Definīcija
Direktīvas 91/674/EEK 30. pants.
Piezīme: Peļņas un zaudējumu aprēķina (tehniskā rezultāta) shēmu sk. — attiecībā uz apdrošināšanu, kas nav dzīvības
apdrošināšana — Direktīvas 91/674/EEK 34. panta I punkta 9. postenī.

Saikne ar pārējiem mainīgiem
Mainīgo “izmaiņas izlīdzināšanas rezervē” izmanto, aprēķinot mainīgo “tehniskā rezultāta bruto bilance” (32 17 0) un
citas kopsummas un bilances.

Kods:

32 16 0

Nosaukums:

Citi posteņi tehniskajā rezultātā, bruto (+/-)

Definīcija
Šis mainīgais ir vienāds ar bilanci, ko iegūst no bruto pārējiem tehniskiem ienākumiem, bruto izmaiņām pārējās
tehniskās rezervēs, kas nav parādītas citos posteņos, bruto gratifikācijām un atlaidēm un bruto citām tehniskām
izmaksām.
Ja šajā pozīcijā starpība starp bruto summu un neto summu ir niecīga, tad to var aizstāt ar mainīgo “citi posteņi
tehniskajā rezultātā, neto”. Tādā gadījumā šis mainīgais ir bilance, ko iegūst no neto pārējiem tehniskiem ienākumiem
(32 16 1), neto izmaiņām pārējās tehniskās rezervēs, kas nav parādītas citos posteņos (32 16 2), neto gratifikācijām
un atlaidēm (32 16 3) un neto citām tehniskām izmaksām (32 16 4). Ja dalībvalstis izmanto neto summas, tad tas ir
jānorāda.
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Saikne ar pārējiem mainīgiem

Mainīgo “citi posteņi tehniskajā rezultātā, bruto” izmanto, aprēķinot mainīgo “tehniskā rezultāta bruto bilance”
(32 17 0) un citas kopsummas un bilances.

Kods:

32 16 1

Nosaukums:

Citi tehniskie ienākumi, neto

Definīcija
Neto tehniskie ienākumi, kas nav iekļauti citos posteņos.
Piezīme: Peļņas un zaudējumu aprēķina (tehniskā rezultāta) shēmu sk. –- attiecībā uz apdrošināšanu, kas nav dzīvības
apdrošināšana — Direktīvas 91/674/EEK 34. panta I punkta 3. postenī, bet attiecībā uz dzīvības apdrošināšanu —
Direktīvas 91/674/EEK 34. panta II punkta 4. postenī.

Kods:

32 16 2

Nosaukums:

Neto izmaiņas pārējās tehniskās rezervēs, kas nav iekļautas citos posteņos (+/-)

Definīcija
Direktīvas 91/674/EEK 26. pants.
Piezīme: Peļņas un zaudējumu aprēķina (tehniskā rezultāta) shēmu sk. — attiecībā uz apdrošināšanu, kas nav dzīvības
apdrošināšana — Direktīvas 91/674/EEK 34. panta I punkta 5. postenī, bet attiecībā uz dzīvības apdrošināšanu —
Direktīvas 91/674/EEK 34. panta II punkta 6.b postenī.

Kods:

32 16 3

Nosaukums:

Gratifikācijas un atlaides, neto

Definīcija
Direktīvas 91/674/EEK 29. un 39. pants.
Piezīme: Peļņas un zaudējumu aprēķina (tehniskā rezultāta) shēmu sk. — attiecībā uz apdrošināšanu, kas nav dzīvības
apdrošināšana — Direktīvas 91/674/EEK 34. panta I punkta 6. postenī, bet attiecībā uz dzīvības apdrošināšanu —
Direktīvas 91/674/EEK 34. panta II punkta 7. postenī.

Kods:

32 16 4

Nosaukums:

Citas tehniskas izmaksas, neto

Definīcija
Neto tehniskās izmaksas, kas nav iekļautas citās pozīcijās.
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Piezīme: Peļņas un zaudējumu aprēķina (tehniskā rezultāta) shēmu sk. — attiecībā uz apdrošināšanu, kas nav dzīvības
apdrošināšana — Direktīvas 91/674/EEK 34. panta I punkta 8. postenī, bet attiecībā uz dzīvības apdrošināšanu —
Direktīvas 91/674/EEK 34. panta II punkta 11. postenī.

Kods:

32 22 0

Nosaukums:

Ieguldījumu ienākumi

Definīcija
Direktīvas 91/674/EEK 42. pants.
Piezīme: Peļņas un zaudējumu aprēķina (tehniskā rezultāta) shēmu sk. — attiecībā uz dzīvības apdrošināšanu —
Direktīvas 91/674/EEK 34. panta II punkta 2. postenī. Šo mainīgo izveido ar dažādām metodēm, pēc kurām
ienākumus no ieguldījumiem reģistrē tehniskajā un netehniskajā rezultātā.

Saikne ar pārējiem mainīgiem
Mainīgo “ieguldījumu ienākumi” izmanto, aprēķinot mainīgo “starprezultāts I” (= tehniskā rezultāta bruto bilance)
(32 17 0).

Kods:

32 23 0

Nosaukums:

Neiestājusies peļņa no ieguldījumiem

Definīcija
Direktīvas 91/674/EEK 44. pants.
Piezīme: Peļņas un zaudējumu aprēķina (tehniskā rezultāta) shēmu sk. -attiecībā uz dzīvības apdrošināšanu —
Direktīvas 91/674/EEK 34. panta II punkta 3. postenī.

Saikne ar pārējiem mainīgiem
Mainīgo “neiestājusies īstenotā peļņa no ieguldījumiem” izmanto, aprēķinot mainīgo “starprezultāts I” (= tehniskā
rezultāta bruto bilance) (32 17 0).

Kods:

32 25 0

Nosaukums:

Bruto izmaiņas dzīvības apdrošināšanas rezervē (+/-)

Definīcija
Direktīvas 91/674/EEK 27. pants.
Piezīme: Peļņas un zaudējumu aprēķina (tehniskā rezultāta) shēmu sk. — attiecībā uz dzīvības apdrošināšanu —
Direktīvas 91/674/EEK 34. panta II punkta 6.a) aa) postenī.

Saikne ar pārējiem mainīgiem
Mainīgo “bruto izmaiņas dzīvības apdrošināšanas rezervē” izmanto, aprēķinot mainīgo “starprezultāts I” (= tehniskā
rezultāta bruto bilance) (32 17 0).
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Kods:

32 27 0

Nosaukums:

Ieguldījumu izmaksas

Definīcija
Direktīvas 91/674/EEK 42. pants.
Piezīme: Peļņas un zaudējumu aprēķina (tehniskā rezultāta) shēmu sk. — attiecībā uz dzīvības apdrošināšanu —
Direktīvas 91/674/EEK 34. panta II punkta 9. postenī. Šo mainīgo izveido ar dažādām metodēm, pēc kurām
ienākumus no ieguldījumiem reģistrē tehniskajā un netehniskajā rezultātā.

Saikne ar pārējiem mainīgiem
Mainīgo “ieguldījumu izmaksas” izmanto, aprēķinot mainīgo “starprezultāts I” (= tehniskā rezultāta bruto bilance)
(32 17 0).

Kods:

32 28 0

Nosaukums:

Neiestājušies zaudējumi no ieguldījumiem

Definīcija
Direktīvas 91/674/EEK 44. pants.
Piezīme: Peļņas un zaudējumu aprēķina (tehniskā rezultāta) shēmu sk. — Direktīvas 91/674/EEK 34. panta II punkta
10. postenī.

Saikne ar pārējiem mainīgiem
Mainīgo “neiestājušies zaudējumi no ieguldījumiem” izmanto, aprēķinot mainīgo “starprezultāts I” (= tehniskā
rezultāta bruto bilance) (32 17 0).

Kods:

32 29 0

Nosaukums:

Ieguldījumu ienākumi, kas pārnesti uz netehnisko rezultātu

Definīcija
Direktīvas 91/674/EEK 43. pants.
Piezīme: Peļņas un zaudējumu aprēķina shēmu sk. Direktīvas 91/674/EEK 34. panta II punkta 12. postenī. Šo mainīgo
izveido ar dažādām metodēm, pēc kurām ieguldījumu ienākumus reģistrē tehniskajā un netehniskajā rezultātā.

Saikne ar pārējiem mainīgiem
Mainīgo “ieguldījumu ienākumi, kas pārnesti uz netehnisko rezultātu” izmanto, aprēķinot mainīgo “starprezultāts I”
(= tehniskā rezultāta bruto bilance) (32 17 0).
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Kods:

32 17 0

Nosaukums:

Starprezultāts I (= tehniskā rezultāta bruto bilance) (+/-)

Definīcija
Peļņas un zaudējumu aprēķinu tehniskā rezultāta bruto bilance.
Piezīme: Bruto summa, kas atbilst starprezultātam, kurš attiecībā uz apdrošināšanu, kas nav dzīvības apdrošināšana,
minēts Direktīvas 91/674/EEK 34. panta I punkta 10. postenī, bet attiecībā uz dzīvības apdrošināšanu — Direktīvas
91/674/EEK 34. panta II punkta 13. postenī.

Saikne ar pārējiem mainīgiem
Apdrošināšanā, kas nav dzīvības apdrošināšana, mainīgo “starprezultāts I” aprēķina šādi:
Bruto nopelnītās prēmijas [12 11 0 + 32 11 2 (+/-)]
+

Ieguldījumu ienākumi, kas pārnesti no netehniskā rezultāta (32 12 0)

—

Apdrošināšanas atlīdzību bruto izmaksas [32 13 1 + 32 13 4 (+/-)]

—

Bruto darbības izdevumi (32 14 0)

+

Izmaiņas izlīdzināšanas rezervē (32 15 0) (+/-)

+

Citi posteņi tehniskajā rezultātā, bruto (32 16 0) (+/-).

Ja mainīgajā “citi posteņi tehniskajā rezultātā” (32 16 0) raksta tikai neto lielumus, tad šos neto lielumus izmanto arī
mainīgā “starprezultāts I” aprēķināšanai: tehniskā rezultāta bruto bilance.
Dzīvības apdrošināšanā mainīgo “starprezultāts I” aprēķina šādi:
Bruto nopelnītās prēmijas [12 11 0 + 32 11 2 (+/-)]
+

Ieguldījumu ienākumi (32 22 0)

+

Neiestājusies peļņa no ieguldījumiem (32 23 0)

—

Apdrošināšanas atlīdzību bruto izmaksas [32 13 1 + 32 13 4 (+/-)]

+

Bruto izmaiņas dzīvības apdrošināšanas rezervē (32 25 0) (+/-)

—

Bruto darbības izdevumi (32 14 0)

—

Ieguldījumu izmaksas (32 27 0)

—

Neiestājusies peļņa no ieguldījumiem (32 28 0)

—

Ieguldījumu ienākumi, kas pārnesti uz netehnisko rezultātu (32 29 0)

+

Citi posteņi tehniskajā rezultātā, bruto (32 16 0) (+/-).

Ja mainīgajā “citi posteņi tehniskajā rezultātā” (32 16 0) raksta tikai neto lielumus, tad šos neto lielumus izmanto arī
mainīgā “starprezultāts I” aprēķināšanai: tehniskā rezultāta bruto bilance.
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Mainīgo “starprezultāts I (= tehniskā rezultāta bruto bilance)” izmanto, aprēķinot mainīgo “starprezultāts II (= tehniskā
rezultāta neto bilance)” (32 19 0).

Kods:

32 18 0

Nosaukums:

Pārapdrošināšanas bilance (+/-)

Definīcija
Peļņas un zaudējumu aprēķina tehniskā rezultāta pārapdrošināšanas bilance.
Piezīme: Direktīvas 91/674/EEK 63. pants.

Saikne ar pārējiem mainīgiem
Šo mainīgo aprēķina šādi:
Pārapdrošinātāju daļa no bruto iegrāmatotām prēmijām (32 18 1)
+

Pārapdrošinātāju daļa no bruto izmaiņām nenopelnīto prēmiju rezervē (32 18 3) (+/-)

—

Pārapdrošinātāju daļa no apdrošināšanas atlīdzību bruto izmaksām [32 18 5 + 32 18 6 (+/-)]

—

Pārapdrošināšanas komisijas maksas un līdzdalība peļņā (32 18 7)

+

Pārapdrošinātāju daļa no bruto pārējiem posteņiem tehniskajā rezultātā (32 18 8) (+/-)

+

Pārapdrošinātāju daļa no bruto izmaiņām dzīvības apdrošināšanas rezervē (32 33 4) (+/-)

Mainīgo “pārapdrošināšanas bilance” izmanto, aprēķinot mainīgo “starprezultāts II (= tehniskā rezultāta bruto
bilance)” (32 19 0) (+/-).

Kods:

32 18 1

Nosaukums:

Pārapdrošinātāju daļa no bruto iegrāmatotām prēmijām

Definīcija
Direktīvas 91/674/EEK 36. pants.
Piezīme: Peļņas un zaudējumu aprēķina (tehniskā rezultāta) shēmu sk. –- attiecībā uz apdrošināšanu, kas nav dzīvības
apdrošināšana — Direktīvas 91/674/EEK 34. panta I punkta 1.b postenī, bet attiecībā uz dzīvības apdrošināšanu —
Direktīvas 91/674/EEK 34. panta II punkta 1.b postenī.

Saikne ar pārējiem mainīgiem
Mainīgais “pārapdrošinātāju daļa no bruto iegrāmatotām prēmijām” ir daļa no mainīgā “pārapdrošināšanas bilance”
(32 18 0).
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Kods:

32 18 2

Nosaukums:

Pārapdrošinātāju daļa no bruto iegrāmatotām prēmijām, iedalīta pēc valsts, kurā atrodas mātes
uzņēmums

Definīcija
Saskaņā ar mainīgā 11 11 5 iedalījumu mainīgo “pārapdrošinātāju daļa no bruto iegrāmatotām prēmijām” iedala daļā,
kas saistīta ar pašu valsts kontrolē esošiem uzņēmumiem, un daļā, kas saistīta ar ārvalstu kontrolē esošiem
uzņēmumiem.

Kods:

32 18 3

Nosaukums:

Pārapdrošinātāju daļa no bruto izmaiņām nenopelnīto prēmiju rezervē (+/-)

Definīcija
Direktīvas 91/674/EEK 25. un 37. pants.
Piezīme: Peļņas un zaudējumu aprēķina (tehniskā rezultāta) shēmu sk. — attiecībā uz apdrošināšanu, kas nav dzīvības
apdrošināšana — Direktīvas 91/674/EEK 34. panta I punkta 1.d postenī, bet attiecībā uz dzīvības apdrošināšanu —
Direktīvas 91/674/EEK 34. panta II punkta 1.c postenī. Šajā mainīgajā izmanto pārapdrošinātāju daļu no bruto
summas.

Saikne ar pārējiem mainīgiem
Mainīgais “pārapdrošinātāju daļa no bruto izmaiņām nenopelnīto prēmiju rezervē” ir daļa no mainīgā
“pārapdrošināšanas bilance” (32 18 0).

Kods:

32 18 5

Nosaukums:

Pārapdrošinātāju daļa samaksāto apdrošināšanas atlīdzību bruto summā

Definīcija
Direktīvas 91/674/EEK 38. pants.
Piezīme: Peļņas un zaudējumu aprēķina (tehniskā rezultāta) shēmu sk. — attiecībā uz apdrošināšanu, kas nav dzīvības
apdrošināšana — Direktīvas 91/674/EEK 34. panta I punkta 4.a) bb) postenī, bet attiecībā uz dzīvības apdrošināšanu
— Direktīvas 91/674/EEK 34. panta II punkta 5.a) bb) postenī.

Saikne ar pārējiem mainīgiem
Mainīgais “pārapdrošinātāju daļa samaksāto apdrošināšanas atlīdzību bruto summā” ir daļa no mainīgā
“pārapdrošināšanas bilance” (32 18 0).
Mainīgais “pārapdrošinātāju daļa samaksāto apdrošināšanas atlīdzību bruto summā” ir daļa no mainīgā “pārapdrošinātāju daļa apdrošināšanas atlīdzību bruto izmaksās”.
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Kods:

32 18 6

Nosaukums:

Pārapdrošinātāju daļa no bruto izmaiņām vēl maksājamo atlīdzību rezervē (+/-)

Definīcija
Direktīvas 91/674/EEK 38. pants.
Piezīme: Peļņas un zaudējumu aprēķina (tehniskā rezultāta) shēmu sk. — attiecībā uz apdrošināšanu, kas nav dzīvības
apdrošināšana — Direktīvas 91/674/EEK 34. panta I punkta 4.b) bb) postenī, bet attiecībā uz dzīvības apdrošināšanu
— Direktīvas 91/674/EEK 34. panta II punkta 5.b) bb) postenī.

Saikne ar pārējiem mainīgiem
Mainīgais “pārapdrošinātāju daļa no bruto izmaiņām vēl maksājamo apdrošināšanas atlīdzību rezervē” ir daļa no
mainīgā “pārapdrošināšanas bilance” (32 18 0).
Mainīgais “pārapdrošinātāju daļa no bruto izmaiņām vēl maksājamo apdrošināšanas atlīdzību rezervē” ir daļa no
mainīgā “pārapdrošinātāju daļa apdrošināšanas atlīdzību bruto izmaksās”.

Kods:

32 18 7

Nosaukums:

Pārapdrošināšanas komisijas maksas un dalība peļņā

Definīcija
Pārapdrošināšanas komisijas maksas un dalība peļņā, ko saņem no darījumu cesijas.
Piezīme: Peļņas un zaudējumu aprēķina (tehniskā rezultāta) shēmu sk. — attiecībā uz apdrošināšanu, kas nav dzīvības
apdrošināšana — Direktīvas 91/674/EEK 34. panta I punkta 7.d postenī, bet attiecībā uz dzīvības apdrošināšanu —
Direktīvas 91/674/EEK 34. panta II punkta 8.d postenī.

Saikne ar pārējiem mainīgiem
Mainīgais “pārapdrošināšanas komisijas maksas un dalība peļņā” ir daļa no mainīgā “pārapdrošināšanas bilance”
(32 18 0).

Kods:

32 18 8

Nosaukums:

Pārapdrošinātāju daļa no bruto pārējiem posteņiem tehniskajā rezultātā (+/-)

Definīcija
Šis mainīgais ir pārapdrošinātāju daļa, kas atbilst mainīgajam 32 16 0 (iekļaujot šādus elementus: pārējie tehniskie
ienākumi; izmaiņas pārējās tehniskajās rezervēs, kas nav iekļautas citos posteņos; gratifikācijas un atlaides; pārējās
tehniskās izmaksas).
Piezīme: Ja mainīgo “pārējie posteņi tehniskajā rezultātā” (32 16 0) izsaka tikai neto, tad šo mainīgo nav obligāti
jānorāda.
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Saikne ar pārējiem mainīgiem

Mainīgais “pārapdrošinātāju daļa no bruto pārējiem posteņiem tehniskajā rezultātā” ir daļa no mainīgā
“pārapdrošināšanas bilance” (32 18 0).

Kods:

32 33 4

Nosaukums:

Pārapdrošinātāju daļa no bruto izmaiņām dzīvības apdrošināšanas rezervē (+/-)

Definīcija
Direktīvas 91/674/EEK 27. pants.
Piezīme: Peļņas un zaudējumu aprēķina shēmu sk. Direktīvas 91/674/EEK 34. panta II punkta 6.a) bb) postenī.

Saikne ar pārējiem mainīgiem
Mainīgais “pārapdrošinātāju daļa no bruto izmaiņām dzīvības apdrošināšanas rezervē” ir daļa no mainīgā
“pārapdrošināšanas bilance” (32 18 0).

Kods:

32 19 0

Nosaukums:

Starprezultāts II (= tehniskā rezultāta neto bilance) (+/-)

Definīcija
Peļņas un zaudējumu aprēķina tehniskā rezultāta neto bilance (atskaitot pārapdrošināšanu).
Piezīme: Peļņas un zaudējumu aprēķina shēmu sk. — attiecībā uz apdrošināšanu, kas nav dzīvības apdrošināšana —
Direktīvas 91/674/EEK 34. panta I punkta 10. postenī (tehniskais rezultāts), attiecībā uz dzīvības apdrošināšanu —
Direktīvas 91/674/EEK 34. panta II punkta 13. postenī (tehniskais rezultāts), un Direktīvas 91/674/EEK 34. panta
III punkta 1. un 2. postenī (netehniskais rezultāts).

Saikne ar pārējiem mainīgiem
Šo mainīgo aprēķina šādi:
Tehniskā rezultāta bruto bilance (32 17 0) (+/-)
—

Pārapdrošināšanas bilance (32 18 0) (+/-).

Kods:

32 42 0

Nosaukums:

Ieguldījumu ienākumi

Definīcija
Direktīvas 91/674/EEK 42. pants.
Piezīme: Peļņas un zaudējumu aprēķina (tehniskā rezultāta) shēmu sk. Direktīvas 91/674/EEK 34. panta III punkta 3.
postenī. Šo mainīgo izveido ar dažādām metodēm, pēc kurām ieguldījumu ienākumus reģistrē tehniskajā un
netehniskajā rezultātā.
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Kods:

32 43 0

Nosaukums:

Ieguldījumu ienākumi, kas pārnesti no dzīvības apdrošināšanas tehniskā rezultāta

Definīcija
Direktīvas 91/674/EEK 43. pants.
Piezīme: Peļņas un zaudējumu aprēķina (netehniskā rezultāta) shēmu sk. Direktīvas 91/674/EEK 34. panta III punkta
4. postenī. Šo mainīgo izveido ar dažādām metodēm, pēc kurām ieguldījumu ienākumus reģistrē tehniskajā un
netehniskajā rezultātā.

Kods:

32 44 0

Nosaukums:

Ieguldījumu izmaksas

Definīcija
Direktīvas 91/674/EEK 42. pants.
Piezīme: Peļņas un zaudējumu aprēķina (netehniskā rezultāta) shēmu sk. Direktīvas 91/674/EEK 34. panta III punkta
5. postenī. Šo mainīgo izveido ar dažādām metodēm, pēc kurām ieguldījumu ienākumus reģistrē tehniskajā un
netehniskajā rezultātā.

Kods:

32 45 0

Nosaukums:

Ieguldījumu ienākumi, kas pārnesti no netehniskā rezultāta

Definīcija
Direktīvas 91/674/EEK 42. pants.
Piezīme: Peļņas un zaudējumu aprēķina (netehniskā rezultāta) shēmu sk. Direktīvas 91/674/EEK 34. panta III punkta
6. postenī. Šo mainīgo izveido ar dažādām metodēm, pēc kurām ieguldījumu ienākumus reģistrē tehniskajā un
netehniskajā rezultātā.

Kods:

32 46 0

Nosaukums:

Pārējie ienākumi

Definīcija
Pārējie ienākumi, kas nav iekļauti citos posteņos.
Piezīme: Peļņas un zaudējumu aprēķina (netehniskā rezultāta) shēmu sk. — attiecībā uz netehnisko rezultātu —
Direktīvas 91/674/EEK 34. panta III punkta 7. postenī.
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Kods:

32 47 0

Nosaukums:

Pārējās izmaksas (tostarp pārvērtēšana)

Definīcija
Pārējās izmaksas, kas nav iekļautas citos posteņos (tostarp pārvērtēšana).
Piezīme: Peļņas un zaudējumu aprēķinu (netehniskā rezultāta) shēmu sk. Direktīvas 91/674/EEK 34. panta III punkta
8. postenī.

Kods:

32 48 0

Nosaukums:

Peļņa vai zaudējumi no pamatdarbības (+/-)

Definīcija
Daļēja informācija ir Direktīvas 78/660/EEK (1) 22. un turpmākos pantos.
Piezīme: Peļņas un zaudējumu aprēķina (netehniskā rezultāta) shēmu sk. Direktīvas 91/674/EEK 34. panta III punkta
9. un 10. postenī.

Kods:

32 49 0

Nosaukums:

Ārkārtas peļņa vai zaudējumi (+/-)

Definīcija
Daļēja informācija ir Direktīvas 78/660/EEK 22. un turpmākos pantos.
Piezīme: Peļņas un zaudējumu aprēķina (netehniskā rezultāta) shēmu sk. Direktīvas 91/674/EEK 34. panta III punkta
13. postenī.

Kods:

32 50 0

Nosaukums:

Visi nodokļi (nodoklis par peļņu vai zaudējumiem no pamatdarbības, nodoklis par ārkārtas
peļņu vai zaudējumiem, citi nodokļi)

Definīcija
Daļēja informācija ir Direktīvas 78/660/EEK 22. un turpmākos pantos.
Piezīme: Peļņas un zaudējumu aprēķina (netehniskā rezultāta) shēmu sk. Direktīvas 91/674/EEK 34. panta III punkta
9., 14. un 15. postenī.

(1)

OV L 222, 14.8.1978., 11. lpp.
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Kods:

32 51 0

Nosaukums:

Finanšu gada peļņa vai zaudējumi (+/-)

Definīcija
Daļēja informācija ir Direktīvas 78/660/EEK 22. un turpmākos pantos.
Piezīme: Peļņas un zaudējumu aprēķina (netehniskā rezultāta) shēmu sk. Direktīvas 91/674/EEK 34. panta III punkta
16. postenī.

Kods:

32 61 1

Nosaukums:

Komisijas maksas par visām apdrošināšanas darbībām

Definīcija
Šis mainīgais ir to komisijas maksu summa, ko iekasē par tiešās apdrošināšanas darbībām (32 61 2) un par visiem
akceptētiem pārapdrošināšanas darījumiem (sk. arī Direktīvas 91/674/EEK 64. pantu).

Saikne ar pārējiem mainīgiem
Mainīgo “komisijas maksas par visām apdrošināšanas darbībām” izmanto, aprēķinot mainīgo “ārējie izdevumi par
precēm un pakalpojumiem” (32 61 4).

Kods:

32 61 2

Nosaukums:

Komisijas maksas par tiešo apdrošināšanu

Definīcija
Direktīvas 91/674/EEK 64. pants. Šajā mainīgajā ieskaita pilnīgi visas komisijas maksas par tiešo apdrošināšanu.

Saikne ar pārējiem mainīgiem
Mainīgais “komisijas maksas par tiešo apdrošināšanu” ir daļa no mainīgā “komisijas maksas par visām apdrošināšanas
darbībām” (32 61 1).

Kods:

32 61 4

Nosaukums:

Ārējie izdevumi par precēm un pakalpojumiem

Definīcija
Visas preču un pakalpojumu iegādes (mainīgais 13 11 0 Regulā (EK) Nr. 2700/98 par rādītāju definēšanu uzņēmumu
strukturālās statistikas vajadzībām), atskaitot komisijas maksas par visām apdrošināšanas darbībām (mainīgais
32 61 1).
Piezīme: Uzņēmumu grupām sadale starp uzņēmumiem jānodrošina, ievērojot noteiktus sadales principus.
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Kods:

13 31 0

Nosaukums:

Personāla izmaksas

Definīcija
Personāla izmaksas ir definētas Regulas (EK) Nr. 2700/98 pielikumā.
Piezīme: Uzņēmumu grupām sadale starp uzņēmumiem jānodrošina, ievērojot noteiktus sadales principus.

Kods:

32 61 5

Nosaukums:

Ārēji un iekšēji apdrošināšanas atlīdzību nokārtošanas izdevumi

Definīcija
Ārēji un iekšēji apdrošināšanas atlīdzību nokārtošanas izdevumi.
Piezīme: Komisijas maksu, ārējo izdevumu par precēm un pakalpojumiem un personāla izmaksu kopsummu
(32 61 1 + 32 61 4 + 13 31 0) sadala pēc funkcijām. Tādēļ minēto kopsummu iedala mainīgajos 32 61 5, 32 61 6,
32 61 7, 32 61 8 un 32 61 9 (sk. arī Direktīvas 91/674/EEK 38. pantu).

Saikne ar pārējiem mainīgiem
Mainīgais “ārēji un iekšēji apdrošināšanas atlīdzību nokārtošanas izdevumi” ir daļa no mainīgā “komisijas maksu, ārējo
izdevumu par precēm un pakalpojumiem un personāla izmaksu kopsumma”.

Kods:

32 61 6

Nosaukums:

Klientu piesaistes izdevumi

Definīcija
Direktīvas 91/674/EEK 40. pants.
Piezīme: Komisijas maksu, ārējo izdevumu par precēm un pakalpojumiem un personāla izmaksu kopsummu
(32 61 1 + 32 61 4 + 13 31 0) sadala pēc funkcijām, un tādēļ kopsummu iedala mainīgajos 32 61 5, 32 61 6,
32 61 7, 32 61 8 un 32 61 9.

Peļņas un zaudējumu aprēķina (tehniskā rezultāta) shēmu sk. Direktīvas 91/674/EEK 34. panta I punkta 7.a postenī
un II punkta 8.a postenī — attiecīgi apdrošināšanai, kas nav dzīvības apdrošināšana, vai dzīvības apdrošināšanai.

Saikne ar pārējiem mainīgiem
Mainīgais “klientu piesaistes izdevumi” ir daļa no mainīgā “komisijas maksu, ārējo izdevumu par precēm un
pakalpojumiem un personāla izmaksu kopsumma”.
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Kods:

32 61 7

Nosaukums:

Administratīvie izdevumi

Definīcija
Direktīvas 91/674/EEK 41. pants.
Piezīme: Komisijas maksu, ārējo izdevumu par precēm un pakalpojumiem un personāla izmaksu kopsummu
(32 61 1 + 32 61 4 + 13 31 0) sadala pēc funkcijām, un tādēļ kopsummu iedala mainīgajos 32 61 5, 32 61 6,
32 61 7, 32 61 8 un 32 61 9.
Peļņas un zaudējumu aprēķina (tehniskā rezultāta) shēmu sk. Direktīvas 91/674/EEK 34. panta I punkta 7.c postenī
un II punkta 8.c postenī — attiecīgi vai nu sakarā ar apdrošināšanu, kas nav dzīvības apdrošināšana, vai sakarā ar
dzīvības apdrošināšanu.

Saikne ar pārējiem mainīgiem
Mainīgais “administratīvie izdevumi” ir daļa no mainīgā “komisijas maksu, ārējo izdevumu par precēm un
pakalpojumiem un personāla izmaksu kopsumma”.

Kods:

32 61 8

Nosaukums:

Bruto citas tehniskās izmaksas

Definīcija
Bruto citas tehniskās izmaksas.
Piezīme: Komisijas maksu, ārējo izdevumu par precēm un pakalpojumiem un personāla izmaksu kopsummu
(32 61 1 + 32 61 4 + 13 31 0) sadala pēc funkcijām, un šādam nolūkam kopsummu iedala mainīgajos 32 61 5,
32 61 6, 32 61 7, 32 61 8 un 32 61 9.
Piezīme: Peļņas un zaudējumu aprēķina (tehniskā rezultāta) shēmu sk. Direktīvas 91/674/EEK 34. panta I punkta 8.
postenī un II punkta 11. postenī — attiecīgi apdrošināšanai, kas nav dzīvības apdrošināšana, un dzīvības
apdrošināšanai.

Saikne ar pārējiem mainīgiem
Mainīgais “bruto citas tehniskās izmaksas” ir daļa no mainīgā “komisijas maksu, ārējo izdevumu par precēm un
pakalpojumiem un personāla izmaksu kopsumma”.

Kods:

32 61 9

Nosaukums:

Ieguldījumu pārvaldības saistītie izmaksas

Definīcija
Direktīvas 91/674/EEK 42. pants.
Piezīme: Komisijas maksu, ārējo izdevumu par precēm un pakalpojumiem un personāla izmaksu kopsummu
(32 61 1 + 32 61 4 + 13 31 0) sadala pēc funkcijām, un tādēļ kopsummu iedala mainīgajos 32 61 5, 32 61 6,
32 61 7, 32 61 8 un 32 61 9.

189

190

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

Piezīme: Peļņas un zaudējumu aprēķina (tehniskā rezultāta) shēmu sk. Direktīvas 91/674/EEK 34. panta II punkta 9.a
postenī un III punkta 5.a postenī — attiecīgi apdrošināšanai, kas nav dzīvības apdrošināšana, un dzīvības
apdrošināšanai.

Saikne ar pārējiem mainīgiem
Mainīgais “ieguldījumu pārvaldības izmaksas” ir daļa no mainīgā “komisijas maksu, ārējo izdevumu par precēm un
pakalpojumiem un personāla izmaksu kopsumma”.

Kods:

32 71 1

Nosaukums:

Ienākumi no līdzdalības

Definīcija
Direktīvas 91/674/EEK 42. pants.
Piezīme: Peļņas un zaudējumu aprēķina shēmu sk. — attiecībā uz dzīvības apdrošināšanu –- Direktīvas 91/674/EEK
34. panta II punkta 2.a postenī (tehniskais rezultāts) un III punkta 3.a postenī (netehniskais rezultāts).

Saikne ar pārējiem mainīgiem
Mainīgo “ienākumi no līdzdalības” izmanto, aprēķinot mainīgo “ieguldījumu ienākumi”.

Kods:

32 71 3

Nosaukums:

Ienākumi no zemes un ēkām

Definīcija
Direktīvas 91/674/EEK 42. pants.
Piezīme: Peļņas un zaudējumu aprēķina shēmu sk. — attiecībā uz dzīvības apdrošināšanu — Direktīvas 91/674/EEK
34. panta II punkta 2.b) aa) postenī (tehniskais rezultāts) un III punkta 3.b) aa) postenī (netehniskais rezultāts).

Saikne ar pārējiem mainīgiem
Mainīgo “ienākumi no zemes un ēkām” izmanto, aprēķinot mainīgo “ieguldījumu ienākumi”.

Kods:

32 71 4

Nosaukums:

Ienākumi no pārējiem ieguldījumiem

Definīcija
Direktīvas 91/674/EEK 42. pants.
Piezīme: Peļņas un zaudējumu aprēķina shēmu sk. — attiecībā uz dzīvības apdrošināšanu — Direktīvas 91/674/EEK
34. panta II punkta 2.b) bb) postenī (tehniskais rezultāts) un III punkta 3.b) bb) postenī (netehniskais rezultāts).
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Saikne ar pārējiem mainīgiem

Mainīgo “ienākumi no pārējiem ieguldījumiem” izmanto, aprēķinot mainīgo “ieguldījumu ienākumi”.

Kods:

32 71 5

Nosaukums:

Ieguldījumu vērtības atkārtotas korekcijas

Definīcija
Direktīvas 91/674/EEK 42. pants.
Piezīme: Peļņas un zaudējumu aprēķina shēmu sk. — attiecībā uz dzīvības apdrošināšanu — Direktīvas 91/674/EEK
34. panta II punkta 2.c postenī (tehniskais rezultāts) un III punkta 3.c postenī (netehniskais rezultāts).

Saikne ar pārējiem mainīgiem
Mainīgo “ieguldījumu vērtības atkārtotas korekcijas” izmanto, aprēķinot mainīgo “ieguldījumu ienākumi”.

Kods:

32 71 6

Nosaukums:

Peļņa no ieguldījumu īstenošanas

Definīcija
Direktīvas 91/674/EEK 42. pants.
Piezīme: Peļņas un zaudējumu aprēķina shēmu sk. — attiecībā uz dzīvības apdrošināšanu — Direktīvas 91/674/EEK
34. panta II punkta 2.d postenī (tehniskais rezultāts) un III punkta 3.d postenī (netehniskais rezultāts).

Saikne ar pārējiem mainīgiem
Mainīgo “peļņa no ieguldījumu īstenošanas” izmanto, aprēķinot mainīgo “ieguldījumu ienākumi”.

Kods:

32 72 1

Nosaukums:

Ieguldījumu pārvaldības izmaksas, ieskaitot procentus

Definīcija
Direktīvas 91/674/EEK 42. pants.
Piezīme: Peļņas un zaudējumu aprēķina shēmu sk. — attiecībā uz dzīvības apdrošināšanu — Direktīvas 91/674/EEK
34. panta II punkta 9.a postenī (tehniskais rezultāts) un III punkta 5.a postenī (netehniskais rezultāts).

Saikne ar pārējiem mainīgiem
Mainīgo “ieguldījumu pārvaldības izmaksas, ieskaitot procentus” izmanto, aprēķinot mainīgo “ieguldījumu izmaksas”.
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Kods:

32 72 2

Nosaukums:

Ieguldījumu vērtības korekcijas

Definīcija
Direktīvas 91/674/EEK 42. pants.
Piezīme: Peļņas un zaudējumu aprēķina shēmu sk. — attiecībā uz dzīvības apdrošināšanu — Direktīvas 91/674/EEK
34. panta II punkta 9.b postenī (tehniskais rezultāts) un III punkta 5.b postenī (netehniskais rezultāts).

Saikne ar pārējiem mainīgiem
Mainīgo “ieguldījumu vērtības korekcijas” izmanto, aprēķinot mainīgo “ieguldījumu izmaksas”.

Kods:

32 72 3

Nosaukums:

Zaudējumi no ieguldījumu īstenošanas

Definīcija
Direktīvas 91/674/EEK 42. pants.
Piezīme: Peļņas un zaudējumu aprēķina shēmu sk. — attiecībā uz dzīvības apdrošināšanu — Direktīvas 91/674/EEK
34. panta II punkta 9.c postenī (tehniskais rezultāts) un III punkta 5.c postenī (netehniskais rezultāts).

Saikne ar pārējiem mainīgiem
Mainīgo “zaudējumi no ieguldījumu īstenošanas” izmanto, aprēķinot mainīgo “ieguldījumu izmaksas”.

MAINĪGIE PA PRODUKTIEM

Kods:

33 11 1

Nosaukums:

Bruto iegrāmatotās tiešās apdrošināšanas prēmijas CPA (apakš)kategorijās (5 ciparu līmenī un
apakškategorijās 66.03.21, 66.03.22)

Definīcija
Direktīvas 91/674/EEK 35. pants un produktu klasifikācija atbilstīgi apdrošināšanas un pensiju fondu pakalpojumu
darbībām: piecu ciparu līmenī un apakškategorijās 66.03.21, 66.03.22.
Piezīme: Produktu iedalījumu sk. Direktīvas 91/674/EEK 63. panta I postenī.

Saikne ar pārējiem mainīgiem
Mainīgais “bruto iegrāmatotās tiešās apdrošināšanas prēmijas pēc CPA (apakš)kategorijām (5 ciparu līmenī un
apakškategorijās 66.03.21, 66.03.22)” ir mainīgā “bruto iegrāmatotās tiešās apdrošināšanas prēmijas” (12 11 1)
sīkāks iedalījums.

06/3. sēj.
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Kods:

33 12 1

Nosaukums:

Pārapdrošinātāju daļa no bruto iegrāmatotajām tiešās apdrošināšanas prēmijām pēc CPA
(apakš)kategorijām (5 ciparu līmenī un apakškategorijās 66.03.21 un 66.03.22)

Definīcija
Direktīvas 91/674/EEK 35. pants un produktu klasifikācija atbilstīgi apdrošināšanas un pensiju fondu pakalpojumu
darbībām: piecu ciparu līmenī un apakškategorijās 66.03.21, 66.03.22.

Piezīme: Produktu iedalījumu sk. Direktīvas 91/674/EEK 63. panta I postenī.

Saikne ar pārējiem mainīgiem
Mainīgais “pārapdrošinātāju daļa no bruto iegrāmatotajām tiešās apdrošināšanas prēmijām pēc CPA
(apakš)kategorijām (5 ciparu līmenī un apakškategorijās 66.03.21 un 66.03.22)” ir mainīgā “pārapdrošinātāju daļa no
bruto iegrāmatotām prēmijām” (32 18 1) vienas daļas sīkāks iedalījums.

Kods:

33 13 1

Nosaukums:

Apdrošināšanas atlīdzību bruto izmaksas pēc CPA (apakš)kategorijām (5 ciparu līmenī un
apakškategorijās 66.03.21, 66.03.22)

Definīcija
Direktīvas 91/674/EEK 38. pants un produktu klasifikācija atbilstīgi apdrošināšanas un pensiju fondu pakalpojumu
darbībām: piecu ciparu līmenī un apakškategorijās 66.03.21, 66.03.22.

Piezīme: Produktu iedalījumu sk. Direktīvas 91/674/EEK 63. panta I postenī.

Saikne ar pārējiem mainīgiem
Mainīgais “apdrošināšanas atlīdzību bruto izmaksas pēc CPA (apakš)kategorijām (5 ciparu līmenī un apakškategorijās
66.03.21, 66.03.22)” ir mainīgā “apdrošināšanas atlīdzību bruto izmaksas” vienas daļas sīkāks iedalījums.

Kods:

33 14 1

Nosaukums:

Bruto darbības izdevumi tiešajā apdrošināšanā pēc CPA (apakš)kategorijām (5 ciparu līmenī un
apakškategorijās 66.03.21, 66.03.22)

Definīcija
Direktīvas 91/674/EEK 40. un 41. pants un produktu klasifikācija atbilstīgi apdrošināšanas un pensiju fondu
pakalpojumu darbībām: piecu ciparu līmenī un apakškategorijās 66.03.21, 66.03.22.

Piezīme: Produktu iedalījumu sk. Direktīvas 91/674/EEK 63. panta I postenī.
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Mainīgais “bruto darbības izdevumi tiešajā apdrošināšanā pēc CPA (apakš)kategorijām (5 ciparu līmenī un
apakškategorijās 66.03.21, 66.03.22)” ir mainīgā “bruto izdevumi” (32 14 0) vienas daļas sīkāks iedalījums.

Kods:

33 15 1

Nosaukums:

Pārapdrošināšanas bilance tiešajā apdrošināšanā pēc CPA (apakš)kategorijām (5 ciparu līmenī
un apakškategorijās 66.03.21, 66.03.22)

Definīcija
Sk. mainīgo 32 18 0 un produktu klasifikāciju atbilstīgi apdrošināšanas un pensiju fondu pakalpojumu darbībām:
piecu ciparu līmenī un apakškategorijās 66.03.21 un 66.03.22.
Piezīme: Produktu iedalījumu sk. Direktīvas 91/674/EEK 63. panta I postenī.

Saikne ar pārējiem mainīgiem
Mainīgais “pārapdrošināšanas bilance tiešajā apdrošināšanā pēc CPA (apakš)kategorijām (5 ciparu līmenī un
apakškategorijās 66.03.21, 66.03.22)” ir mainīgā “pārapdrošināšanas bilance” (32 18 0) vienas daļas sīkāks
iedalījums.

AR STARPTAUTISKĀM DARBĪBĀM SAISTĪTIE MAINĪGIE

Kods:

34 11 0

Nosaukums:

Bruto iegrāmatoto tiešās apdrošināšanas prēmiju vispārējs ģeogrāfisks iedalījums

Definīcija
Direktīvas 91/674/EEK 35. pants. No izcelsmes dalībvalstu viedokļa bruto iegrāmatotās tiešās apdrošināšanas
prēmijas iedala šādi: dalībvalsts, kurā atrodas vadība (sēdeklis), pārējās dalībvalstis, citas EEZ valstis, Šveice, Amerikas
Savienotās Valstis, Japāna, citas trešās valstis (pārējā pasaule).
Piezīme: Atsauce uz ģeogrāfisko iedalījumu ir izdarīta Direktīvas 91/674/EEK 63. panta IV postenī.

Saikne ar pārējiem mainīgiem
Mainīgais “bruto iegrāmatoto tiešās apdrošināšanas prēmiju vispārējs ģeogrāfisks iedalījums” ir mainīgā “bruto
iegrāmatotās tiešās apdrošināšanas prēmijas” (12 11 1) sīkāks iedalījums.

Kods:

34 12 0

Nosaukums:

Bruto akceptēto iegrāmatoto pārapdrošināšanas prēmiju vispārējs ģeogrāfisks iedalījums

06/3. sēj.
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Definīcija

Direktīvas 91/674/EEK 35. pants. No izcelsmes dalībvalstu viedokļa bruto akceptētās iegrāmatotās pārapdrošināšanas
prēmijas iedala šādi: dalībvalsts, kurā atrodas vadība (sēdeklis), pārējās dalībvalstis, citas EEZ valstis, Šveice, Amerikas
Savienotās Valstis, Japāna, citas trešās valstis (pārējā pasaule).

Piezīme: Iedalījumu izdara, vadoties no apdrošinātāja, kas ir cedents, ģeogrāfiskās atrašanās vietas.

Saikne ar pārējiem mainīgiem
Mainīgais “bruto akceptēto iegrāmatoto pārapdrošināšanas prēmiju vispārējs ģeogrāfisks iedalījums” ir mainīgā “bruto
akceptētās iegrāmatotās pārapdrošināšanas prēmijas” (12 11 2) sīkāks iedalījums.

Kods:

34 13 0

Nosaukums:

Pārapdrošinātāju daļas no bruto iegrāmatotām prēmijām vispārējs ģeogrāfisks iedalījums

Definīcija
Direktīvas 91/674/EEK 36. pants. No izcelsmes dalībvalstu viedokļa pārapdrošinātāju daļas no bruto iegrāmatotām
prēmijām iedala šādi: dalībvalsts, kurā atrodas vadība (sēdeklis), pārējās dalībvalstis, citas EEZ valstis, Šveice, Amerikas
Savienotās Valstis, Japāna, citas trešās valstis (pārējā pasaule).

Piezīme: Iedalījumu izdara, vadoties no akceptējošā apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas uzņēmuma ģeogrāfiskās
atrašanās vietas.

Saikne ar pārējiem mainīgiem
Mainīgais “pārapdrošinātāju daļas no bruto iegrāmatotām prēmijām vispārējs ģeogrāfisks iedalījums” ir mainīgā
“pārapdrošinātāju daļa no bruto iegrāmatotām prēmijām” (32 18 1) sīkāks iedalījums.

Kods:

34 31 1

Nosaukums:

Bruto iegrāmatotās tiešās apdrošināšanas prēmijas pēc CPA kategorijām (5 ciparu līmenī) un
dalībvalstīm; to darījumu ģeogrāfiskais iedalījums, kas veikti, īstenojot tiesības veikt
uzņēmējdarbību (citā dalībvalstī)

Definīcija
Direktīvas 91/674/EEK 35. pants. No izcelsmes dalībvalsts viedokļa (= dalībvalsts, kurā atrodas vadība (sēdeklis)) tās
bruto prēmijas, kas ir iegrāmatotas filiālēs citās dalībvalstīs, iedala pēc katras citas EEZ dalībvalsts, kā arī pēc produktu
klasifikācijas atbilstīgi apdrošināšanas un pensiju fondu pakalpojumu darbībām: piecu ciparu līmenī.

Piezīme: Skatīt 43. pantu Trešajā dzīvības apdrošināšanas direktīvā un 44. pantu Trešajā direktīvā par apdrošināšanu,
kas nav dzīvības apdrošināšana. Matrice, kas izveidota, apvienojot attiecīgās CPA kategorijas un citas attiecīgās
dalībvalstis, ļauj apzināt katras valsts tiešās apdrošināšanas tirgus apjomu.
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Mainīgais “bruto iegrāmatotās tiešās apdrošināšanas prēmijas pēc CPA kategorijām (5 ciparu līmenī) un pēc
dalībvalstīm; to darījumu ģeogrāfiskais iedalījums, kas veikti, īstenojot tiesības veikt uzņēmējdarbību” ir daļa no
mainīgā “bruto iegrāmatotās tiešās apdrošināšanas prēmijas” (12 11 1).

Kods:

34 32 1

Nosaukums:

Bruto iegrāmatotās tiešās apdrošināšanas prēmijas pēc CPA kategorijām (5 ciparu līmenī) un
pēc dalībvalstīm; to darījumu ģeogrāfiskais iedalījums, kas veikti, īstenojot tiesības brīvi sniegt
pakalpojumus

Definīcija
Direktīvas 91/674/EEK 35. pants. No izcelsmes dalībvalsts viedokļa (= dalībvalsts, kurā atrodas vadība (sēdeklis)) tās
bruto prēmijas, kas iegrāmatotas, īstenojot tiesības brīvi sniegt pakalpojumus citās dalībvalstīs, iedala pēc katras citas
EEZ dalībvalsts, kā arī pēc produktu klasifikācijas atbilstīgi apdrošināšanas un pensiju fondu pakalpojumu darbībām:
piecu ciparu līmenī.
Piezīme: Skatīt 44. pantu Trešajā direktīvā par apdrošināšanu, kas nav dzīvības apdrošināšana, un 43. pantu Trešajā
dzīvības apdrošināšanas direktīvā. Matrice, kas izveidota, apvienojot attiecīgās CPA kategorijas un citas attiecīgās
dalībvalstis, ļauj apzināt katras valsts tiešās apdrošināšanas tirgus apjomu.

Saikne ar pārējiem mainīgiem
Mainīgais “bruto iegrāmatotās tiešās apdrošināšanas prēmijas pēc CPA kategorijām (5 ciparu līmenī) un pēc
dalībvalstīm; to darījumu ģeogrāfiskais iedalījums, kas veikti, īstenojot tiesības brīvi sniegt pakalpojumus”, ir daļa no
mainīgā “bruto iegrāmatotās tiešās apdrošināšanas prēmijas” (12 11 1).

AR NODARBINĀTĪBU SAISTĪTIE MAINĪGIE

Kods:

16 11 0

Nosaukums:

Nodarbināto personu skaits

Definīcija
Nodarbināto personu skaits ir noteikts Regulas (EK) Nr. 2700/98 pielikumā.
Piezīme: Uzņēmumu grupām sadale starp uzņēmumiem jānodrošina, ievērojot noteiktus sadales principus.

AR BILANCI SAISTĪTIE MAINĪGIE

Kods:

36 11 0

Nosaukums:

Zeme un ēkas

Definīcija
Daļēja informācija ir Padomes 1978. gada 25. jūlija Direktīvas 78/660/EEK 8. un turpmākos pantos; minētā direktīva
ir izstrādāta, pamatojoties uz Līguma par dažu veidu uzņēmumu gada pārskatiem 54. panta 3. punkta g) apakšpunktu.

06/3. sēj.
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Piezīme: Bilances shēmu sk. Direktīvas 91/674/EEK 6. panta (aktīvi) C I postenī. Saskaņā ar Direktīvas 91/674/EEK
vērtēšanas noteikumiem ieguldījumus var vērtēt, izmantojot iegādes cenas principu vai pašreizējās vērtības principu.
Katrai dalībvalstij jānorāda izmantotie vērtēšanas noteikumi.

Saikne ar pārējiem mainīgiem
Mainīgo “zeme un ēkas” izmanto, aprēķinot mainīgo “kopējie ieguldījumi” (36 11 0 + 36 12 0 + 36 13 0 + 36 14 0).

Kods:

36 11 1

Nosaukums:

Zeme un ēkas, ko apdrošināšanas uzņēmums izmanto savām darbībām

Definīcija
Šis mainīgais ir daļa no mainīgā 36 11 0. Šajā mainīgajā iekļauj tikai to zemi un ēkas, ko apdrošināšanas uzņēmums
izmanto savām darbībām.
Piezīme: Bilances shēmu sk. Direktīvas 91/674/EEK 6. panta (aktīvi) C I postenī. Saskaņā ar Direktīvas 91/674/EEK
vērtēšanas noteikumiem ieguldījumus var vērtēt, pamatojoties uz iegādes cenu vai uz pašreizējo vērtību. Katrai
dalībvalstij jānorāda izmantotie vērtēšanas noteikumi.

Saikne ar pārējiem mainīgiem
Mainīgais “zeme un ēkas, ko apdrošināšanas uzņēmums izmanto paša darbībai” ir daļa no mainīgā “zeme un ēkas”
(36 11 0).

Kods:

36 11 2

Nosaukums:

Zeme un ēkas (pašreizējā vērtība)

Definīcija
Direktīvas 91/674/EEK 45. un turpmākie panti (saskaņā ar šiem pantiem ieguldījumus var vērtēt, pamatojoties uz
iegādes cenu vai uz pašreizējo vērtību).
Piezīme: Šie dati jāsniedz tikai tad, ja mainīgajā 36 11 0 norādīta zemes un ēku grāmatvedības vērtība.

Kods:

36 12 0

Nosaukums:

Ieguldījumi saistītos uzņēmumos un līdzdalība

Definīcija
Daļēja informācija ir Direktīvas 78/660/EEK 8. un turpmākos pantos. Šis mainīgais ir mainīgo 36 12 1 un 36 12 2
summa.
Piezīme: Bilances shēmu sk. Direktīvas 91/674/EEK 6. panta (aktīvi) C II postenī. Saskaņā ar Direktīvas 91/674/EEK
vērtēšanas noteikumiem ieguldījumus var vērtēt, pamatojoties uz iegādes cenu vai uz pašreizējo vērtību. Katrai
dalībvalstij jānorāda izmantotie vērtēšanas noteikumi.
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Mainīgo “ieguldījumi saistītos uzņēmumos un līdzdalībai” izmanto, aprēķinot mainīgo “kopējie ieguldījumi”
(36 11 0 + 36 12 0 + 36 13 0 + 36 14 0).

Kods:

36 12 3

Nosaukums:

Ieguldījumi saistītos uzņēmumos un līdzdalība (pašreizējā vērtība)

Definīcija
Direktīvas 91/674/EEK 45. un turpmākie panti (saskaņā ar šiem pantiem ieguldījumus var vērtēt, pamatojoties uz
iegādes cenu vai pašreizējo vērtību).
Piezīme: Šie dati jāsniedz tikai tad, ja mainīgajā 36 12 0 norādīta zemes un ēku grāmatvedības vērtība.

Kods:

36 12 1

Nosaukums:

Daļas saistītos uzņēmumos un līdzdalība

Definīcija
Daļēja informācija ir Direktīvas 78/660/EEK 8. un turpmākos pantos.
Piezīme: Skatīt Direktīvas 91/674/EEK 6. panta (aktīvi) C II 1. posteni un C II 3. posteni. Saskaņā ar Direktīvas
91/674/EEK vērtēšanas noteikumiem ieguldījumus var vērtēt, pamatojoties uz iegādes cenu vai pašreizējo vērtību.
Katrai dalībvalstij jānorāda izmantotie vērtēšanas noteikumi.

Saikne ar pārējiem mainīgiem
Mainīgo “daļas saistītos uzņēmumos un līdzdalība” izmanto, aprēķinot mainīgo “ieguldījumi saistītos uzņēmumos un
līdzdalība” (36 12 0).

Kods:

36 12 2

Nosaukums:

Parāda vērtspapīri, ko izdevuši saistīti uzņēmumi un uzņēmumi, ar kuriem apdrošināšanas
uzņēmums ir saistīts līdzdalībā, un kredīti šādiem uzņēmumiem

Definīcija
Daļēja informācija ir Direktīvas 78/660/EEK 8. un turpmākos pantos.
Piezīme: Bilances shēmu sk. Direktīvas 91/674/EEK 6. panta (aktīvi) C II 2. postenī un C II 4. postenī. Saskaņā ar
Direktīvas 91/674/EEK vērtēšanas noteikumiem ieguldījumus var vērtēt, pamatojoties uz iegādes cenu vai pašreizējo
vērtību. Katrai dalībvalstij jānorāda izmantotie vērtēšanas noteikumi.

Saikne ar pārējiem mainīgiem
Mainīgo “parāda vērtspapīri, ko izdevuši saistīti uzņēmumi un uzņēmumi, ar kuriem apdrošināšanas uzņēmums ir
saistīts līdzdalībā, un kredīti šādiem uzņēmumiem” izmanto, aprēķinot mainīgo “ieguldījumi saistītos uzņēmumos un
līdzdalība” (36 12 0).
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36 13 0

Nosaukums:

Citi finanšu ieguldījumi
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Definīcija
Šis mainīgais ir šādu mainīgo summa: 36 13 1, 36 13 2, 36 13 3, 36 13 4, 36 13 5, 36 13 6. Saskaņā ar Direktīvas
91/674/EEK vērtēšanas noteikumiem ieguldījumus var vērtēt, pamatojoties uz iegādes cenu vai pašreizējo vērtību.
Katrai dalībvalstij jānorāda izmantotie vērtēšanas noteikumi.
Piezīme: Bilances shēmu sk. Padomes Direktīvas 91/674/EEK 6. panta (aktīvi) C III postenī.

Saikne ar pārējiem mainīgiem
Mainīgo “citi finanšu ieguldījumi”
36 12 0 + 36 13 0 + 36 14 0).

izmanto,

aprēķinot

mainīgo

“kopējie

ieguldījumi”

(36 11 0

Kods:

36 13 1

Nosaukums:

Akcijas un citi mainīgu ienākumu vērtspapīri un daļas kolektīvos ieguldījumu fondos

+

Definīcija
Daļēja informācija ir Direktīvas 78/660/EEK 8. un turpmākos pantos.
Piezīme: Bilances shēmu sk. Direktīvas 91/674/EEK 6. panta (aktīvi) C III 1. postenī.

Saikne ar pārējiem mainīgiem
Mainīgais “akcijas un citi mainīgu ienākumu vērtspapīri un daļas kolektīvos ieguldījumu fondos” ir daļa no mainīgā
“citi finanšu ieguldījumi” (36 13 0).
Mainīgo “akcijas un citi mainīgu ienākumu vērtspapīri un daļas kolektīvos ieguldījumu fondos” izmanto, aprēķinot
mainīgo “kopējie ieguldījumi” (36 11 0 + 36 12 0 + 36 13 0 + 36 14 0).

Kods:

36 13 2

Nosaukums:

Parāda vērtspapīri un citi nemainīgu ienākumu vērtspapīri

Definīcija
Direktīvas 91/674/EEK 9. pants.
Piezīme: Bilances shēmu sk. Direktīvas 91/674/EEK 6. panta (aktīvi) C III 2. postenī.

Saikne ar pārējiem mainīgiem
Mainīgais “parāda vērtspapīri un citi nemainīgu ienākumu vērtspapīri” ir daļa no mainīgā “citi finanšu ieguldījumi”
(36 13 0).
Mainīgo “parāda vērtspapīri un citi nemainīgu ienākumu vērtspapīri” izmanto, aprēķinot mainīgo “kopējie
ieguldījumi” (36 11 0 + 36 12 0 + 36 13 0 + 36 14 0).
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Kods:

36 13 3

Nosaukums:

Daļas apvienotos kapitālieguldījumos

Definīcija
Direktīvas 91/674/EEK 10. pants.
Piezīme: Bilances shēmu sk. Direktīvas 91/674/EEK 6. panta (aktīvi) C III 3. postenī.

Saikne ar pārējiem mainīgiem
Mainīgais “daļas apvienotos kapitālieguldījumos” ir daļa no mainīgā “citi finanšu ieguldījumi” (36 13 0).
Mainīgo “daļas apvienotos kapitālieguldījumos” izmanto, aprēķinot mainīgo “kopējie ieguldījumi” (36 11 0 +
36 12 0 + 36 13 0 + 36 14 0).

Kods:

36 13 4

Nosaukums:

Ar hipotēkām nodrošināti aizdevumi

Definīcija
Direktīvas 91/674/EEK 11. pants.
Piezīme: Bilances shēmu sk. Direktīvas 91/674/EEK 6. panta (aktīvi) C III 4. postenī.

Saikne ar pārējiem mainīgiem
Mainīgais “ar hipotēkām nodrošināti aizdevumi” ir daļa no mainīgā “citi finanšu ieguldījumi” (36 13 0).
Mainīgo “ar hipotēkām nodrošināti aizdevumi” izmanto, aprēķinot mainīgo “kopējie ieguldījumi” (36 11 0 +
36 12 0 + 36 13 0 + 36 14 0).

Kods:

36 13 5

Nosaukums:

Pārējie aizdevumi

Definīcija
Direktīvas 91/674/EEK 11. pants un Direktīvas 78/660/EEK 8. un turpmākie panti.
Piezīme: Bilances shēmu sk. Direktīvas 91/674/EEK 6. panta (aktīvi) C III 5. postenī.

Saikne ar pārējiem mainīgiem
Mainīgais “pārējie aizdevumi” ir daļa no mainīgā “citi finanšu ieguldījumi” (36 13 0).
Mainīgo “pārējie aizdevumi” izmanto, aprēķinot mainīgo “kopējie ieguldījumi” (36 11 0 + 36 12 0 + 36 13 0 +
36 14 0).
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Kods:

36 13 6

Nosaukums:

Pārējie (tostarp noguldījumi kredītiestādēs)

Definīcija
Direktīvas 91/674/EEK 12. un 13. pants.
Piezīme: Bilances shēmu sk. Direktīvas 91/674/EEK 6. panta (aktīvi) C III 6. postenī un C III 7. postenī.

Saikne ar pārējiem mainīgiem
Mainīgais “pārējie (tostarp noguldījumi kredītiestādēs)” ir daļa no mainīgā “citi finanšu ieguldījumi” (36 13 0).
Mainīgo “pārējie (tostarp noguldījumi kredītiestādēs)” izmanto, aprēķinot mainīgo “kopējie ieguldījumi”
(36 11 0 + 36 12 0 + 36 13 0 + 36 14 0).

Kods:

36 13 8

Nosaukums:

Citi finanšu ieguldījumi (pašreizējā vērtība)

Definīcija
Direktīvas 91/674/EEK 45. un turpmākie panti (saskaņā ar šiem pantiem ieguldījumus var vērtēt, pamatojoties uz
iegādes cenu vai pašreizējo vērtību).
Piezīme: Šie dati jāsniedz tikai tad, ja mainīgajā 36 13 0 norādīta citu finanšu ieguldījumu grāmatvedības vērtība.

Kods:

36 14 0

Nosaukums:

Depozīti uzņēmumos, kas ir cedenti pārapdrošināšanā

Definīcija
Direktīvas 91/674/EEK 14. pants.
Piezīme: Bilances shēmu sk. Direktīvas 91/674/EEK 6. panta (aktīvi) C IV postenī.

Saikne ar pārējiem mainīgiem
Mainīgo “depozīti uzņēmumos, kas ir cedenti pārapdrošināšanā” izmanto, aprēķinot mainīgo “kopējie ieguldījumi”
(36 11 0 + 36 12 0 + 36 13 0 + 36 14 0).

Kods:

36 20 0

Nosaukums:

Ieguldījumi uz dzīvības apdrošinājuma polišu ņēmēju rēķina, kuru risku uzņemas viņi

Definīcija
Direktīvas 91/674/EEK 15. pants.
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Piezīme: Bilances shēmu sk. Direktīvas 91/674/EEK 6. panta (aktīvi) D postenī.

Kods:

36 21 0

Nosaukums:

Ieguldījumi uz dzīvības apdrošinājuma polišu ņēmēju rēķina, kuru risku uzņemas viņi — zeme
un ēkas

Definīcija
Daļēja informācija ir Direktīvas 78/660/EEK 8. un turpmākos pantos. Šis mainīgais ir daļa no mainīgā 36 20 0.
Piezīme: Šajā mainīgajā jāuzrāda summa, kas atbilst mainīgajam 36 11 0.

Saikne ar pārējiem mainīgiem
Mainīgais “ieguldījumi uz dzīvības apdrošinājuma polišu ņēmēju rēķina, kuru risku uzņemas viņi — zeme un ēkas”
ir daļa no mainīgā “ieguldījumi uz dzīvības apdrošinājuma polišu ņēmēju rēķina, kuru risku uzņemas viņi” (36 20 0).

Kods:

36 22 0

Nosaukums:

Ieguldījumi uz dzīvības apdrošinājuma polišu ņēmēju rēķina, kuru risku uzņemas viņi — citi
finanšu ieguldījumi

Definīcija
Šis mainīgais ir daļa no mainīgā 36 20 0.
Piezīme: Šajā mainīgajā jāuzrāda summa, kas atbilst mainīgajam 36 13 0.

Saikne ar pārējiem mainīgiem
Mainīgais “ieguldījumi uz dzīvības apdrošinājuma polišu ņēmēju rēķina, kuru risku uzņemas viņi — citi finanšu
ieguldījumi” ir daļa no mainīgā “ieguldījumi uz dzīvības apdrošinājuma polišu ņēmēju rēķina, kuru risku uzņemas viņi”
(36 20 0).

Kods:

36 30 0

Nosaukums:

Bilance, kopā

Definīcija
Šis mainīgais ir summa, ko veido bilances aktīva daļas posteņi A, B, C, D, E, F, G un H, vai summa, ko veido bilances
pasīva daļas posteņi A, B, C, D, E, F, G, H un I. Noteikti jānorāda, vai finanšu gada zaudējumi parādīti bilances aktīva
daļā vai pasīva daļā.
Piezīme: Bilances shēmu sk. Direktīvas 91/674/EEK 6. pantā.
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Kods:

37 10 0

Nosaukums:

Kapitāla un rezervju kopsumma

Definīcija
Šajā mainīgajā ieraksta kapitāla un rezervju visu daļu summu (= Direktīvas 91/674/EEK 6. panta bilances pasīva A
postenis). Šajā mainīgajā vajadzētu iekļaut finanšu gada zaudējumus (ja to nedara, tad tas jānorāda).

Kods:

37 10 1

Nosaukums:

Kapitāla un rezervju kopsumma, iedalīta pēc uzņēmuma juridiskās formas

Definīcija
Kapitāla un rezervju kopsummu (sk. mainīgo 37 10 0) pēc juridiskās formas iedala šādi: akciju sabiedrības,
savstarpējas apdrošināšanas biedrības, tādu apdrošināšanas uzņēmumu filiāles, kuru vadība (sēdeklis) atrodas ārpus
EEZ dalībvalstīm, pārējie.

Saikne ar pārējiem mainīgiem
Mainīgais “kapitāla un rezervju kopsumma, iedalīta pēc uzņēmuma juridiskās formas” ir mainīgā “kapitāla un rezervju
kopsumma” (37 10 0) sīkāks iedalījums.

Kods:

37 11 0

Nosaukums:

Parakstītais kapitāls vai līdzvērtīgi līdzekļi

Definīcija
Direktīvas 91/674/EEK 19. pants.
Piezīme: Bilances shēmu sk. Direktīvas 91/674/EEK 6. panta (pasīvi) A I postenī.

Saikne ar pārējiem mainīgiem
Mainīgais “parakstītais kapitāls vai līdzvērtīgi līdzekļi” ir daļa no mainīgā “kapitāla un rezervju kopsumma” (37 10 0).

Kods:

37 12 0

Nosaukums:

Akciju emisijas uzcenojums, pārvērtēšanas rezerve, rezerve

Definīcija
Daļēja informācija ir Direktīvas 78/660/EEK 8. un turpmākos pantos.
Piezīme: Bilances shēmu sk. Direktīvas 91/674/EEK 6. panta (pasīvi) A II, A III un A IV postenī.
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Saikne ar pārējiem mainīgiem

Mainīgais “akciju emisijas uzcenojums, pārvērtēšanas rezerve, rezerve” ir daļa no mainīgā “kapitāla un rezervju
kopsumma” (37 10 0).

Kods:

37 20 0

Nosaukums:

Subordinētie pasīvi

Definīcija
Direktīvas 91/674/EEK 21. pants.
Piezīme: Bilances shēmu sk. Direktīvas 91/674/EEK 6. panta (pasīvi) B postenī.

Kods:

37 31 0

Nosaukums:

Nenopelnīto prēmiju bruto rezerve

Definīcija
Direktīvas 91/674/EEK 25. pants.
Piezīme: Bilances shēmu sk. Direktīvas 91/674/EEK 6. panta (pasīvi) C 1 a) postenī.

Saikne ar pārējiem mainīgiem
Mainīgo “nenopelnīto prēmiju bruto rezerve” izmanto, aprēķinot mainīgo “kopējās bruto tehniskās rezerves”
(37 31 0 + 37 32 0 + 37 33 0 + 37 34 0 + 37 35 0 + 37 36 0 + 37 37 0).

Kods:

37 32 0

Nosaukums:

Bruto dzīvības apdrošināšanas rezerve

Definīcija
Direktīvas 91/674/EEK 27. pants.
Piezīme: Bilances shēmu sk. Direktīvas 91/674/EEK 6. panta (pasīvi) C 2 a) postenī.

Saikne ar pārējiem mainīgiem
Mainīgo “bruto dzīvības apdrošināšanas rezerve” izmanto, aprēķinot mainīgo “kopējās bruto tehniskās rezerves”
(37 31 0 + 37 32 0 + 37 33 0 + 37 34 0 + 37 35 0 + 37 36 0 + 37 37 0).
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Kods:

37 33 0

Nosaukums:

Vēl maksājamo apdrošināšanas atlīdzību bruto rezerve

Definīcija
Direktīvas 91/674/EEK 28. pants.
Piezīme: Bilances shēmu sk. Direktīvas 91/674/EEK 6. panta (pasīvi) C 3 a) postenī.

Saikne ar pārējiem mainīgiem
Mainīgo “vēl maksājamo apdrošināšanas atlīdzību bruto rezerve” izmanto, aprēķinot mainīgo “kopējās bruto
tehniskās rezerves” (37 31 0 + 37 32 0 + 37 33 0 + 37 34 0 + 37 35 0 + 37 36 0 + 37 37 0).

Kods:

37 33 1

Nosaukums:

Vēl maksājamo apdrošināšanas atlīdzību bruto rezerve tiešajā apdrošināšanā

Definīcija
Šis mainīgais ir daļa no mainīgā 37 33 0 (sk. arī Direktīvas 91/674/EEK 28. pantu).
Piezīme: Bilances shēmu sk. Direktīvas 91/674/EEK 6. panta (pasīvi) C 3 a) postenī.

Saikne ar pārējiem mainīgiem
Mainīgais “vēl maksājamu apdrošināšanas atlīdzību bruto rezerve tiešajā apdrošināšanā” ir daļa no mainīgā “vēl
maksājamo apdrošināšanas atlīdzību bruto rezerve” (37 33 0).

Kods:

37 33 3

Nosaukums:

Vēl maksājamo apdrošināšanas atlīdzību bruto rezerve tiešajā apdrošināšanā pēc CPA
(apakš)kategorijām (5 ciparu līmenī) un apakškategorijās 66.03.21, 66.03.22)

Definīcija
Šis mainīgais ir mainīgā 37 33 1 papildu iedalījums (sk. arī Direktīvas 91/674/EEK 28. pantu). Mainīgo “vēl
maksājamo apdrošināšanas atlīdzību bruto rezerve tiešajā apdrošināšanā” iedala saskaņā ar produktu klasifikāciju
atbilstīgi apdrošināšanas un pensiju fondu pakalpojumu darbībām: piecu ciparu līmenī un apakškategorijās 66.03.21,
66.03.22.
Piezīme: Bilances shēmu sk. Direktīvas 91/674/EEK 6. panta (pasīvi) C 3 a) postenī.

Saikne ar pārējiem mainīgiem
Mainīgais “vēl maksājamo apdrošināšanas atlīdzību bruto rezerve tiešajā apdrošināšanā pēc CPA (apakš)kategorijām
(5 ciparu līmenī) un apakškategorijās 66.03.21, 66.03.22 ir mainīgā “bruto iegrāmatotās tiešās apdrošināšanas
prēmijas” (37 33 1) sīkāks iedalījums.”
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Kods:

37 34 0

Nosaukums:

Bruto rezerve gratifikācijām un atlaidēm

Definīcija
Direktīvas 91/674/EEK 29. pants.
Piezīme: Bilances shēmu sk. Direktīvas 91/674/EEK 6. panta (pasīvi) C 4 a) postenī.

Saikne ar pārējiem mainīgiem
Mainīgo “bruto rezerve gratifikācijām un atlaidēm” izmanto, aprēķinot mainīgo “kopējās bruto tehniskās rezerves”
(37 31 0 + 37 32 0 + 37 33 0 + 37 34 0 + 37 35 0 + 37 36 0 + 37 37 0).

Kods:

37 35 0

Nosaukums:

Izlīdzināšanas rezerve

Definīcija
Direktīvas 91/674/EEK 30. pants.
Piezīme: Bilances shēmu sk. Direktīvas 91/674/EEK 6. panta (pasīvi) C 5 postenī.

Saikne ar pārējiem mainīgiem
Mainīgo “izlīdzināšanas rezerve” izmanto, aprēķinot mainīgo “kopējās bruto tehniskās rezerves”
(37 31 0 + 37 32 0 + 37 33 0 + 37 34 0 + 37 35 0 + 37 36 0 + 37 37 0).

Kods:

37 36 0

Nosaukums:

Bruto citas tehniskās rezerves

Definīcija
Direktīvas 91/674/EEK 26. pants.
Piezīme: Bilances shēmu sk. Direktīvas 91/674/EEK 6. panta (pasīvi) C 6 a) postenī. Šim mainīgajam jānorāda sīkāks
iedalījums.

Saikne ar pārējiem mainīgiem
Mainīgo “bruto citas tehniskās rezerves” izmanto, aprēķinot mainīgo “kopējās bruto tehniskās rezerves”
(37 31 0 + 37 32 0 + 37 33 0 + 37 34 0 + 37 35 0 + 37 36 0 + 37 37 0).
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Kods:

37 37 0

Nosaukums:

Bruto tehniskās rezerves dzīvības apdrošināšanai, ja ieguldījumu risku uzņemas
apdrošinājuma ņēmējs

Definīcija
Direktīvas 91/674/EEK 31. pants.
Piezīme: Bilances shēmu sk. Direktīvas 91/674/EEK 6. panta (pasīvi) D a) postenī.

Saikne ar pārējiem mainīgiem
Mainīgo “bruto tehniskās rezerves dzīvības apdrošināšanai, ja ieguldījumu risku uzņemas apdrošinājuma ņēmējs”
izmanto, aprēķinot mainīgo “kopējās bruto tehniskās rezerves” (37 31 0 + 37 32 0 + 37 33 0 + 37 34 0 +
37 35 0 + 37 36 0 + 37 37 0).

Kods:

37 30 1

Nosaukums:

Kopējās neto tehniskās rezerves

Definīcija
Šo mainīgo iegūst, saskaitot mainīgos 37 31 0, 37 32 0, 37 33 0, 37 34 0, 37 35 0, 37 36 0 un 37 37 0 neto (= pēc
tam, kad atņemta pārapdrošinātāju daļa).
Piezīme: Šis mainīgais ir vajadzīgs, lai precīzi aprēķinātu makroekonomikas mainīgos ražošanas pārskatā.

Kods:

37 41 0

Nosaukums:

Obligāciju aizņēmumi

Definīcija
Daļēja informācija dota Direktīvas 78/660/EEK 8. un turpmākos pantos.
Piezīme: Bilances shēmu sk. Direktīvas 91/674/EEK 6. panta (pasīvi) G III postenī. Šajā mainīgajā ieskaita arī
konvertējamus aizņēmumus.

Kods:

37 42 0

Nosaukums:

Parādi kredītiestādēm

Definīcija
Daļēja informācija ir Direktīvas 78/660/EEK 8. un turpmākos pantos.
Piezīme: Bilances shēmu sk. Direktīvas 91/674/EEK 6. panta (pasīvi) G IV postenī.
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CITI MAINĪGIE

Kods:

39 10 0

Nosaukums:

Pārskata gada beigās spēkā esošo tiešās apdrošināšanas līgumu skaits attiecībā uz dzīvības
apdrošināšanu un CPA apakškategorijām 66.01.1, 66.03.1, 66.03.4, 66.03.5

Definīcija
Šajā mainīgajā ieskaita pārskata gada beigās spēkā esošos tiešās apdrošināšanas līgumus attiecībā uz visiem
individuāliem dzīvības apdrošināšanas līgumiem un šādām produktu kategorijām, kuras noteiktas pēc apdrošināšanas
un pensiju fondu pakalpojumu darbībām: 66.01.1, 66.03.1, 66.03.4, 66.03.5.
Piezīme: Šajā mainīgajā vērā ņem tikai tos līgumus, kas ir spēkā pārskata gada beigās. Attiecībā uz individuāliem
dzīvības apdrošināšanas līgumiem šajā mainīgajā iekļautie dati atbilst mainīgā 12 11 3 saturam.

Kods:

39 20 0

Nosaukums:

Pārskata gada beigās tieši apdrošināto personu skaits visos kolektīvos dzīvības apdrošināšanas
līgumos un CPA apakškategorijā 66.03.1

Definīcija
Šajā mainīgajā ieskaita pārskata gada beigās tieši apdrošināto personu skaitu visos kolektīvās dzīvības apdrošināšanas
līgumos un apakškategorijā 66.03.1 produktu klasifikācijā, kas noteikta pēc apdrošināšanas un pensiju fondu
pakalpojumu darbībām.
Piezīme: Šajā mainīgajā ņem vērā tikai tās personas, kuru līgumi ir spēkā pārskata gada beigās. Attiecībā uz kolektīviem
dzīvības apdrošināšanas līgumiem šajā mainīgajā iekļautie dati atbilst mainīgā 12 11 4 saturam.

Kods:

39 30 0

Nosaukums:

Pārskata gada beigās tieši apdrošināto transportlīdzekļu skaits CPA apakškategorijā 66.03.2

Definīcija
Šajā mainīgajā ieskaita pārskata gada beigās tieši apdrošināto transportlīdzekļu skaitu apakškategorijā 66.03.2
produktu klasifikācijā, kas noteikta pēc apdrošināšanas un pensiju fondu pakalpojumu darbībām.
Piezīme: Šajā mainīgajā vērā ņem tikai tos transportlīdzekļus, uz kuriem attiecas līgumi, kas ir spēkā pārskata gada
beigās. Uzkaita katru atsevišķu transportlīdzekli pat tad, ja par tiem noslēgti kolektīvie līgumi.

Kods:

39 40 0

Nosaukums:

Bruto tiešā apdrošinājuma summa pārskata gada beigās CPA apakškategorijā 66.01.1 un 66.01.4

Definīcija
Šajā mainīgajā ieskaita bruto tiešā apdrošinājuma summu pārskata gada beigās apakškategorijā 66.01.1 un 66.01.4
produktu klasifikācijā, kas noteikta pēc apdrošināšanas un pensiju fondu pakalpojumu darbībām.
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Piezīme: Šajā mainīgajā ņem vērā tikai tās summas, kas attiecas uz līgumiem, kuri ir spēkā pārskata gada beigās.
Attiecībā uz pensiju līgumiem piemēro apdrošinājuma summu valstu ekvivalentus.

Kods:

39 50 0

Nosaukums:

Pārskata gada laikā iestājušos apdrošināšanas gadījumu atlīdzības tiešajā apdrošināšanā CPA
apakškategorijā 66.03.2

Definīcija
Šajā mainīgajā ieskaita pārskata gada laikā iestājušos apdrošināšanas gadījumu atlīdzības tiešajā apdrošināšanā
apakškategorijā 66.03.2 produktu klasifikācijā, kas noteikta pēc apdrošināšanas un pensiju fondu pakalpojumu
darbībām.
Piezīme: Skatīt Direktīvas 92/49/EEK 44. pantu. Šajā mainīgajā ņem vērā visus apdrošināšanas gadījumus, kuri
pārskata gada laikā iestājušies un par kuriem ziņots, un kuri dod tiesības uz atlīdzību (neieskaitot potenciālos
apdrošināšanas gadījumus, kas iestājušies, bet par kuriem nav ziņots).
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