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Pārskata mērķis 

 

Rietumu Grupa (turpmāk - Koncerns) uztur publisku pārredzamību saistībā ar tās 

komercdarbību, finanšu darbību un riskiem. Detalizēta informācija ir pieejama finanšu 

pārskatos, tostarp AS „Rietumu Banka” gada pārskatos, ceturkšņa starpposma ziņojumos 

un ceturkšņa faktu izklāstos. Šajā ziņojumā tiek sniegta papildus detalizēta informācija par 

riska pārvaldību un kapitāla pietiekamību konsolidācijas grupas līmenī, kuru sniegšanas 

regularitāte saskaņā ar ES Regulu Nr. 575/2013 ir reizi pusgadā. 

 

Informācijas atklāšanas paziņojums tiek sniegts konsolidācijas grupas līmenī. AS „Rietumu 

Banka” (turpmāk – Banka) ir konsolidācijas grupas mātes sabiedrība, kurai tiek piemērotas 

informācijas atklāšanas prasības. 
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EU KM1 – Galveno rādītāju veidne 

Uz 30.06.2022. Koncerna pašu kapitāls sasniedza 311 392 tūkst. EUR. Koncerna kopējais kapitāla 

rādītājs uz 30.06.2022. sasniedza 25.37%, ievērojami pārsniedzot normatīvās prasības (OCR 

prasība ir 14.65%). Koncerna likviditātes stāvoklis paliek stabils, uz 30.06.2022. likviditātes 

seguma rādītājs (LCR) sastāda 357%, kamēr normatīva prasība ir 100%. LCR rādītāja 

samazinājumam, salīdzinot ar 30.06.2021., nav materiālās ietekmes uz Koncerna darbību. Neto 

stabila finansējuma rādītāja (NSFR) vērtība uz 30.06.2022. sasniedza 125%, kamēr normatīva 

prasība ir 100%. Aktīvu un pasīvu struktūra ir sabalansēta. 

30.06.2022 31.12.2021 30.06.2021

Pirmā līmeņa pamata kapitāls (CET1 ) 291 828 299 706 286 533

Pirmā līmeņa kapitāls 291 828 299 706 286 533

Kopējais kapitāls 311 392 318 545 306 284

Kopējā riska darījumu vērtība 1 227 639 1 252 744 1 329 382

Pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs (%) 23.77% 23.92% 21.55%

Pirmā līmeņa kapitāla rādītājs (%) 23.77% 23.92% 21.55%

Kopējais kapitāla rādītājs (%) 25.37% 25.43% 23.04%

Pašu kapitāla papildu prasības risku novēršanai (izņemot pārmērīgas 

sviras risku) (%) 
3.10% 2.70% 2.70%

     tostarp: ko veido pirmā līmeņa pamata kapitāls (procentpunkti) 1.74% 1.51% 1.51%

     tostarp: ko veido pirmā līmeņa kapitāls (procentpunkti) 2.33% 2.03% 2.03%

Kopējās SREP  pašu kapitāla prasības(%) 11.10% 10.70% 10.70%

Kapitāla saglabāšanas rezerves (%) 2.50% 2.50% 2.50%
Saglabāšanas rezerves saistībā ar dalībvalsts l īmenī konstatēto 

makroprudenciālo vai sistēmisko risku (%)
                  -                     -                     -     

Iestādes specifiskās pretcikliskās kapitāla rezerves (%) 0.05% 0.05% 0.05%

Sistēmiskā riska rezerves (%)                   -                     -                     -     

Globālas sistēmiski nozīmīgas iestādes rezerves (%)                   -                     -                     -     

Citas sistēmiski nozīmīgas iestādes rezerves (%) 1.00% 1.00% 1.25%

Apvienoto rezervju prasība (%) 3.55% 3.55% 3.80%

Vispārējās kapitāla prasības (%) 14.65% 14.25% 14.50%

Pirmā līmeņa pamata kapitāls, kas pieejams pēc kopējo SREP  pašu kapitāla 

prasību izpildes (%)
12.67% 13.22% 10.85%

Kopējās riska darījumu vērtības mērs 1 491 119 1 547 139 1 569 744

Sviras rādītājs (%) 19.57% 17.65% 18.25%

Pašu kapitāla papildu prasības pārmērīgas sviras riska novēršanai (%)                   -                     -                     -     

     tostarp: ko veido pirmā līmeņa pamata kapitāls (procentpunkti)                   -                     -                     -     

Kopējās SREP  sviras rādītāja prasības (%)                   -                     -                     -     

Sviras rādītāja rezervju prasība (%)                   -                     -                     -     

Vispārējā sviras rādītāja prasība (%) 3% 3% 3%

Kopējie augstas kvalitātes likvīdie aktīvi (AKLA) (svērtā vērtība — vidējais

rādītājs)
393 144 397 711 452 441

Izejošās naudas plūsmas — kopējā svērtā vērtība 194 693 182 469 182 001

Ienākošās naudas plūsmas — kopējā svērtā vērtība 84 495 80 232 112 738

Kopējās neto izejošās naudas plūsmas (koriģētā vērtība) 110 198 102 237 69 263

Likviditātes seguma koeficients (%) 357% 389% 653%

Kopējais pieejamais stabilais finansējums 1 211 983 1 215 892 1 243 220

Kopējais vajadzīgais stabilais finansējums 970 721 1 014 489 958 201

NSFR  rādītājs (%) 125% 120% 130%

Sviras rādītājs

Pašu kapitāla papildu prasības pārmērīgas sviras riska novēršanai (kā procentuāla attiecība pret riska 

darījumu riska svērto vērtību)

Sviras rādītāja rezerves un vispārējā sviras rādītāja prasība (kā procentuāla attiecība pret riska darījumu 

riska svērto vērtību)

Likviditātes seguma rādītājs

Neto stabila finansējuma rādītājs

Apvienoto rezervju un kopējā kapitāla prasība (kā procentuāla attiecība pret riska darījumu riska svērto 

vērtību)

TEUR

Pieļaujamais pašu kapitāls (summas)

Riska darījumu riska svērtās vērtības

Kapitāla rādītāji (kā procentuāla attiecība pret riska darījumu riska svērto vērtību)

Pašu kapitāla papildu prasības risku novēršanai (izņemot pārmērīgas sviras risku) (kā procentuāla 

attiecība pret riska darījumu riska svērto vērtību)


