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Suðuroyar Sparikassi overholder alle kapitalkrav frem til 2023

20. desember 2019

Suðuroyar Sparikassi overholder allerede i dag i en normal situation alle kapitalkrav frem til
2023 samt søjle I & II og NEP krav frem til 2025, som er kendt, som de hårde kapitalkrav.
Finanstilsynet har foretaget en mild og en hård stresstest af Sparekassens kapitalsituation. Den
hårde stresstest svarer til, at Sparekassen taber 6,2 % af de samlede udlån og garantier over to
år (36,0 mio. kr. efter skat) og i den milde stresstest 4,7 % af de samlede udlån og garantier
over to år (27,2 mio. kr. efter skat), herudfra vurderer Finanstilsynet, at sparekassen er
kapitalmæssigt svagt polstret. Finanstilsynet påpeger desuden, at sparekassen har en lav
basisindtjening på 0,5 %.
Den hårde makroøkonomiske stresstest svarer til sparekassens største historiske
nedskrivninger på 4% af udlånene i 1993 tillagt 55 %, og den milde stresstest svarer til
sparekassens største historiske nedskrivninger på 4% i 1993 tillagt 17,5%. Sparekassens
samlede underskud i finanskrisen i 2010 og 2011 var 3,7 mio. kr.
Det er på baggrund af disse stresstest og sparekassens lave basisindtjening, at Sparekassen har
fået påbud om at indsende en redegørelse til Finanstilsynet mht. hvilke tiltag, som sparekassen
vil implementere for at forbedre indtjeningen og kapitaloverdækningen.
Sparekassen er enig i, at sparekassen har en relativ lav indtjening på grund af sin
forretningsmodel med en overvægt af boligfinansiering indenfor 80 % af markedsværdien. I
den ekstreme situation, hvor private boligpriser på Færøerne måtte styrtdykke med 25 %, så
falder sparekassens solvens kun med 1 % point, hvorved sparekassen stadigvæk overholder
lovens krav i 2019.
Sparekassen har fortsat arbejdet med at forbedre basisindtjeningen også i 2019 og styrket sin
basiskapital med en aktieemission i november 2019 samt forlænget det ansvarlige lån frem til
2030.
Sparekassens nuværende solvens er - efter aktieemission på 4,7 mio. kr. - på 17,7 %, hvorved
sparekassen opfylder det kombinerede bufferkrav i 2020. Sparekassen er dermed kun 1,6 %
point fra en opfyldelse af de samlede kapitalkrav frem til 2025 uden indregning af fremtidige
overskud. I 2025 er det kombinerede bufferkrav for sparekassen 19,3 % (søjle I, søjle II, NEPkravet, kapitalbevarings- og systemisk bufferkrav) og det hårde krav er 13,9 % (søjle I, søjle II
og NEP-kravet).
Spørgsmål vedrørende dette kan stilles til bankdirektør, Søren L. Bruhn, +298 23 9872 eller
soren@ss.fo.
Venlig hilsen
Suðuroyar Sparikassi

