
1. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 

 15.09.2006.  noteikumiem Nr. 145

Bilances pārskats 
2012. gada 31.martā

(pārskata perioda pēdējais datums)
(tūkst. latu)

Koncerns 
31.03.2012.

Banka 
31.03.2012. 

Koncerns 
31.12.2011.*

Banka 
31.12.2011.* 

21998 21998 17808 17808
32881 32881 39181 39181

31 31 35 35

0 0 0 0
0 0

77313 82516 77630 81335
6327 6327 6051 6051
3828 3828 3498 3498

2499 2499 2553 2553

0 0 0 0
0 0 0 0

733 672 743 675
3961 0 3331 0

0 0 0 0
0 0 0 0

24 0 4 4
1382 195 697 250

144650 144620 145480 145339
33 33 37 37

243 243 238 238
0 0 0 0

0 0 0 0
126384 126401 132959 132971

0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0

103 102 102 101
33 33 24 24

7614 7518 3082 2923
134410 134330 136442 136294
10240 10290 9038 9045

144650 144620 145480 145339

7440 7440 7141 7141
1765 1765 6298 6298

*) auditēts

Iespējamās saistības
Ārpusbilances saistības pret klientiem

Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi

Kopā saistības
Kapitāls un rezerves

Kopā kapitāls un rezerves un saistības
Ārpusbilances posteĦi

Uzkrātie izdevumi un nākamo periodu ienākumi
Uzkrājumi

Saistības pret centrālajām bankām
Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm
Tirdzniecības nolūkā turētas finanšu saistības

NodokĜu saistības
Pārējās saistības

Klasificētas kā patiesajā vērtībā novērtētās finanšu saistības ar 
atspoguĜojumu peĜĦas vai zaudējumu aprēėinā
Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības
Finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības
Pret procentu risku ierobežotās portfeĜa daĜas patiesās vērtības 
izmaiĦas

Ieguldījumu īpašums
Nemateriālie aktīvi
Ieguldījumi radniecīgo un asociēto uzĦēmumu pamatkapitālā
NodokĜu aktīvi
Pārējie aktīvi

Kopā aktīvi

Līdz termiĦa beigām turēti ieguldījumi

Pret procentu risku ierobežotās portfeĜa daĜas patiesās vērtības 
izmaiĦas

   t.sk.  Latvijas Republikas valdības parāda vērtspapīri
   t.sk  Krievijas Federācijas korporatīvo emitentu 
eiroobligācijas

Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi
PamatlīdzekĜi

Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

publiskais ceturkšĦa pārskats par periodu,
kas noslēdzās 2012. gada 31. martā.

Klasificēti kā patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi ar 
atspoguĜojumu peĜĦas vai zaudējumu aprēėinā
Pārdošanai pieejami finanšu aktīvi
Kredīti un debitoru parādi

AS "SMP Bank" 

Pozīcijas nosaukums
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 15.09.2006.  noteikumiem Nr. 145

PeĜĦas vai zaudējumu apr ēėins
2012. gada 31.martā

(pārskata perioda pēdējais datums)
(tūkst. latu)

Koncerns 
Pārskata 
periodā

Banka Pārskata 
periodā

Koncerns       
Iepriekšējā 

pārskata gada
 atbilstošajā 

periodā

Banka       
Iepriekšējā 

pārskata gada
 atbilstošajā 

periodā

              924               896             802               753 
             (263)              (263)            (318)              (318)
                   -                    -                  -                    - 
              757               754             507               504 
             (134)              (134)              (97)                (97)

                   -                    -                  -                    - 

                   -                    -                  -                    - 

                   -                    -                  -                    - 

                   -                    -                  -                    - 
                   -                    -                  -                    - 

              333               340             244               253 

                   -                    -                  -                    - 
                28                   1                  -                    - 
               (63)                  (6)                (2)                  (9)
             (950)              (937)            (848)              (824)
               (70)                (48)              (51)                (51)
             (360)              (360)               59                 59 
                   -                    -                  -                    - 
              202               243             296               270 
                   -                    -                  -                    - 
              202               243             296               270 

*) auditēts

PeĜĦa/zaudējumi pirms nodokĜu aprēėināšanas

Ienākuma nodoklis

Pārskata gada peĜĦa/zaudējumi

Pārējie ienākumi

Pārējie izdevumi

Administratīvie izdevumi

Nolietojums

Uzkrājumu nedrošiem parādiem veidošanas rezultāts

Vērtības samazināšanās zaudējumi

Neto realizētā peĜĦa/zaudējumi no pārdošanai pieejamajiem 
finanšu aktīviem
Neto peĜĦa/zaudējumi no tirdzniecības nolūkā turētajiem 
finanšu aktīviem un finanšu saistībām
Neto peĜĦa/zaudējumi no klasificētiem kā patiesajā vērtībā 
vērtētajiem finanšu aktīviem un finanšu saistībām ar 
atspoguĜojumu peĜĦas vai zaudējumu aprēėinā

Patiesās vērtības izmaiĦas riska ierobežošanas uzskaitē

Ārvalstu valūtu tirdzniecības un pārvērtēšanas peĜĦa/zaudējumi

Īpašuma, iekārtu un aprīkojuma, ieguldījumu īpašuma un 
nemateriālo aktīvu atzīšanas pārtraukšanas peĜĦa/zaudējumi

Procentu ienākumi

Procentu izdevumi

Dividenžu ienākumi

Komisijas naudas ienākumi

Komisijas naudas izdevumi
Neto realizētā peĜĦa/zaudējumi no amortizētajā iegādes
 vērtībā vērtētajiem finanšu aktīviem un finanšu saistībām

Pozīcijas nosaukums



3. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas

15.09.2006. noteikumiem Nr. 145

Bankas darbības rādītāji
2012. gada 31.martā

(pārskata perioda pēdējais datums)

*) auditēts
4. pielikums

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
 15.09.2006. noteikumiem Nr. 145

Konsolidācijas grupas sastāvs
2012. gada 31.martā

(pārskata perioda pēdējais datums)

Nr. p.k. Komersabiedrības nosaukums

Reăistrācijas 
vietas kods,
 reăistrācijas 

adrese

Komercsabiedrī
bas 

darbības veids*

DaĜa 
pamatkapitālā 

(%)

Balsstiesību 
daĜa 

komercsabiedrī
bā (%)

Pamatojums 
iekĜaušanai 

grupā**

1  AS "SMP Finance"
LV, Rīga, 

Elizabetes 57 CFI 49.03 49.03 MS

*BNK – banka, APS – apdrošināšanas sabiedrība, PAP – pārapdrošinātājs, 
APP – apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrība, IBS – ieguldījumu brokeru sabiedrība,
IPS – ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, PFO – pensiju fonds, CFI – cita finanšu iestāde, 
FPS – finanšu pārvaldītājsabiedrība, CKS – cita komercsabiedrība.
** MS – meitas sabiedrība; KS – kopsabiedrība; MAS – mātes sabiedrība.

Papildus informācija: 

Valdes piekšsēdētāja____________________________/ S.Dzene /

5. Informācija par Bankas atalgojuma politiku un praksi ir atspoguĜota  2011.gada Informācijas atklāšanas pārskatā, 5-6 
lpp. un kopš šis publiskošanas nav mainījusies. 

3. Informācija par AS „SMP Bank” ( turpmāk – Banka) vadību ir atspoguĜota 2011. gada pārskatā  (4 lpp.) un kopš tās  
publiskošanas nav mainījusies.

Pozīcijas nosaukums

Kapitāla atdeve (ROE) (%)

Aktīvu atdeve (ROA) (%)

4. Informācija par Bankas saimnieciskas darbības stratēăiju ir atspoguĜota  AS „SMP Bank” internēta mājas lappusē 
sadaĜā "Par banku" un Informācijas atklāšanas pārskatā, 4-5 lpp. un kopš šis publiskošanas nav mainījusies. 

1. Pārskata periodā zvērināti revidenti ir veikuši  AS „SMP Bank” Bankas atsevišėus un Koncerna konsolidētus Finanšu 
pārskatus par gadu, kas noslēdzās 2011. gada 31. decembrī ( turpmāk -  Gada pārskats) pārbaudi.

2. Informācija par Bankas darbībai piemītošajiem riskiem ir atspoguĜota AS „SMP Bank” 2011.gada Gāda parskatā, 21-65 
lpp. un  Informācijas atklāšanas pārskatā, 1-7 lpp. un kopš šis publiskošanas nav mainījusies. 

Pārskata periodā

10.23
0.65

Iepriekšējā pārskata gada
 atbilstošajā periodā

11.95
0.86


