
 

 
 
 
 
 

 

Udpegning af systemisk vigtige finansielle in-
stitutter (SIFI) på Færøerne 
 
I medfør af § 308 i anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om finansiel 
virksomhed1 (herefter ”lov om finansiel virksomhed”) er følgende tre institutter 
systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) på Færøerne, da institutterne i to 
på hinanden følgende år ligger over grænseværdierne for én eller flere af føl-
gende indikatorer for at være et SIFI på Færøerne: 
 
Indikatorer 

 

Instituttets balance i 

pct. af færøsk BNP 

> 13 pct. 

Instituttets udlån på 

Færøerne i pct. af 

færøske pengeinsti-

tutters samlede udlån 

på Færøerne 

> 10 pct. 

Instituttets indlån på 

Færøerne i pct. af de 

færøske pengeinsti-

tutters samlede ind-

lån på Færøerne 

> 10 pct. 

 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

P/F BankNordik 89,3 94,7 43,4 43,7 40,5 37,9 

Betri Banki P/F 51,0 56,4 40,3 39,5 42,4 44,7 

Norðoya Sparikassi 13,8 15,0 12,5 12,8 13,1 13,1 

Anm.: Værdier markeret med fed indikerer, at grænsen overskrides. 

 
P/F BankNordik er udpeget på konsolideret grundlag, Betri Banki P/F er ud-
peget på delkonsolideret grundlag og Norðoya Sparikassi er udpeget på indi-
viduelt grundlag. 
 
SIFI’erne skal opfylde et kapitalkrav i form af et SIFI-bufferkrav, der reflekterer 
det enkelte instituts systemiske vigtighed (systemiskhed) på Færøerne, jf. § 
2, stk. 3, i anordning nr. 693 af 22. maj 2015. SIFI-bufferkravet skal opfyldes 
med egentlig kernekapital (CET1).  
 

                                                   
1 Sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, jf. anordning nr. 693 af 22. maj 2015. 
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Det er erhvervsministeren, der fastsætter SIFI-bufferkravene inden for ram-
men af den systemiske buffer, jf. § 125 h, jf. § 125 a, stk. 6, i lov om finansiel 
virksomhed, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning.  
 
De udpegede SIFI’ers systemiske vigtighed (systemiskhed) er opgjort i tabel-
len nedenfor. Systemiskheden er beregnet som et halveret gennemsnit af ne-
denstående tre faktorer, jf. § 308, stk. 6, i lov om finansiel virksomhed, som 
sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning. Det bemærkes, at to af fak-
torerne er de samme som indikatorerne ovenfor: 
 
Faktorer og systemiskhed 

 

Instituttets ba-

lance i pct. af de 

færøske pengein-

stitutters og 

fondsmæglersel-

skaber I’s sam-

lede balance 

Instituttets udlån 

på Færøerne i 

pct. af færøske 

pengeinstitutters 

samlede udlån 

på Færøerne 

Instituttets indlån 

på Færøerne i 

pct. af de færøske 

pengeinstitutters 

samlede indlån på 

Færøerne 

Systemiskhed 

 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

P/F BankNordik 56,4 55,4 43,4 43,7 40,5 37,9 23,4 22,8 

Betri Banki B/F 32,2 33,0 40,3 39,5 42,4 44,7 19,2 19,5 

Norðoya Sparikassi 8,7 8,8 12,5 12,8 13,1 13,1 5,7 5,8 

 

 
På baggrund af beregningen af systemiskheden indplaceres SIFI’erne i kate-
gorier af systemiskhed, jf. § 308, stk. 7, i lov om finansiel virksomhed, som 
sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning. Indplaceringen i kategorier 
fremgår nedenfor: 
 
Kategorier af systemiskhed 

 Systemiskhed Institutter 

Kategori 1 ≤ 5  

Kategori 2 [5-15[ Norðoya Sparikassi 

Kategori 3 [15-25[ 
Betri Banki P/F 

P/F BankNordik 

Kategori 4 [25-35[  

Kategori 5 ≥ 35  

 
 


