Finanstilsynet

19. december 2018

Spar Nord Bank A/S som systemisk vigtigt finansielt institut (SIFI)
Finanstilsynet undersøger årligt i medfør af § 308 i lov om finansiel virksomhed, om relevante finansielle institutter i to på hinanden følgende år ligger
over grænseværdierne for en eller flere af de tre nedenstående indikatorer for
at kunne udpeges som systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI). SIFIudpegningen foretages normalt hvert år i juni måned. Denne udpegning i januar foretages på baggrund af ændringen af lov om finansiel virksomhed §
308, lovnummer 1520, hvor grænseværdien for indlånsindikatoren pr. 1. januar 2019 er ændret fra 5 pct. til 3 pct.
Et systemisk vigtigt finansielt institut (SIFI) skal ligge under grænseværdierne
for nedenstående indikatorer i tre på hinanden følgende år for at ophøre med
at være et SIFI, jf. § 308, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed.
Finanstilsynet kan konstatere, at Spar Nord Bank A/S i to på hinanden følgende år har ligget over grænseværdien for indlånsindikatoren og dermed
udpeges som SIFI.

Indikatorer
2017

2016

Grænser

Instituttets balance i pct. af BNP

3,7

3,8

> 6,5

Instituttets udlån i Danmark i pct. af
danske penge- og realkreditinstitutters samlede udlån i Danmark

1,2

1,1

> 5,0

Instituttets indlån i Danmark i pct.
af de danske pengeinstitutters
samlede indlån i Danmark

4,0

4,0

> 3,0*

Anm: Opgørelsen af udlåns- og indlånsindikatoren følger bekendtgørelsen om opgørelse af indikatorer og faktorer til udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter m.v., der senest er revideret med
tilføjelse af væsentlige filialer af udenlandske kreditinstitutter i beregningerne.
* Jævnfør seneste ændring af § 308 i lov om finansiel virksomhed (lovnummer 1520).
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Finanstilsynet har opgjort Spar Nord Bank A/S’ systemiske vigtighed (systemiskhed) til 2,1, jf. § 308, stk. 6, i lov om finansiel virksomhed. Systemiskheden er beregnet som et gennemsnit af nedenstående faktorer, jf. § 308, stk.
6, i lov om finansiel virksomhed. To af faktorerne er de samme som indikatorerne ovenfor.

Faktorer og systemiskhed
2017
Instituttets balance i pct. af de danske pengeog realkreditinstitutters og fondsmæglerselskaber I’s samlede balance

1,1

Instituttets udlån i Danmark i pct. af danske
penge- og realkreditinstitutters samlede udlån
i Danmark

1,2

Instituttets indlån i Danmark i pct. af de danske pengeinstitutters samlede indlån i Danmark

4,0

Systemiskhed

2,1

Anm: Opgørelsen af indikatorerne følger bekendtgørelsen om opgørelse af indikatorer og faktorer til
udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter m.v., der senest er revideret med tilføjelse af væsentlige filialer af udenlandske kreditinstitutter i beregningerne.

På baggrund af beregningen af systemiskheden indplaceres instituttet i kategori af systemiskhed, jf. § 308, stk. 7, i lov om finansiel virksomhed. Spar Nord
Bank A/S indplaceres i kategori 1, jf. nedenstående tabel.

Kategorier af systemiskhed
Systemiskhed
Kategori 1

≤5

Kategori 2

[5-15[

Kategori 3

[15-25[

Kategori 4

[25-35[

Kategori 5

≥ 35

Spar Nord Bank A/S skal opfylde et kapitalkrav i form af et SIFI-bufferkrav på
1 pct., der reflekterer instituttets systemiske vigtighed (systemiskhed), jf. § 23,
stk. 4, i lov nr. 268 af 25. marts 2014. SIFI-bufferkravet skal opfyldes med
egentlig kernekapital (CET1). Da Spar Nord Bank A/S udpeges som et systemisk vigtigt finansielt institut, skal Spar Nord Bank A/S opfylde det tilhørende
SIFI-bufferkrav senest ved udgangen af 2020, jf. § 309, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. SIFI-bufferkravet skal opfyldes med samme procentvise krav

3/3

på konsolideret niveau for koncernen og på individuelt niveau for hvert enkelt
pengeinstitut og realkreditinstitut, der indgår i koncernen, jf. § 309, stk. 2, i lov
om finansiel virksomhed.
Det er erhvervsministeren, der fastsætter SIFI-bufferkravene inden for rammen af den systemiske buffer, jf. § 125 h, jf. § 125 a, stk. 6, i lov om finansiel
virksomhed.

