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Eik Banki Føroya P/F almannakunnger fyrsta roknskapin eftir
eigaraskiftið
Orsakað av ovurstórum tapum, varð Eik Banki í oktober 2010 yvirtikin av
Finansiel Stabilitet. Í tí sambandi varð Eik Banki Føroya stovnaður, og seinni
keypti TF Holding 70 prosent av partapeninginum. Nú fyriliggur úrslitið av
virkseminum hjá nýggja felagnum fyri tíðarskeiðið oktober 2010 til juni 2011.
Roknskapurin, sum fevnir um níggju mánaðir, vísir eitt hall upp á 121 mió. kr.
eftir skatt
Roknskapurin er í stóran mun tyngdur av niðurskrivingum upp á lán, sum vórðu yvirtikin frá
gamla Eik Banka. Harumfamt er úrslitið ávirkað av óvæntaðum kostnaði til Indskydergarantifonden, umframt kostnaðum í sambandi við uppsagnir av starvsfólkum í februar og juni 2011.
Sostatt eru tillagingar í rakstrinum og útlánum høvuðsorsøkirnar til rakstrarhallið.
Um hugt verður eftir fyrra hálvári 2011 einsamalt, var úrslitið eftir skatt 0 kr.
Fleiri serstakar útreiðslur
Í fjórða ársfjórðingi 2010 vórðu niðurskrivingar framdar fyri tilsamans 214 mió. kr. Í fyrsta
ársfjórðingi 2011 eru niðurskrivingar upp á 12 mió. kr. afturførdar, meðan framdar eru nýggjar
niðurskrivingar upp á 21 mió. kr. í øðrum ársfjórðingi 2011. Sostatt eru framdar niðurskrivingar
fyri tilsamans 223 mió. kr. síðan oktober 2010.
Gjald til ‘Indskydergarantifonden’ í sambandi við, at Amagerbanken og Fjordbank Mors fóru
av knóranum, var 11,4 mió. kr. Harafturat hevur bankin havt uppsagnarútreiðslur, sum eru
bókaðar beinanvegin, í sambandi við at starvsfólkatalið er minkað í tveimum umførum. Aðrar
eingangsútreiðslur, sum kunnu knýtast at serligu støðuni, bankin hevur verið í, hava eisini
verið í 2011. Samlað sæð hava hesar serligu rakstrarútreiðslur tyngt raksturin í fyrra hálvári
2011 við umleið 25 mió. kr.
Útlán minkað og innlán økt
Síðan oktober 2010 eru útlánini minkað við 1,4 mia. kr., úr 6,9 mia. kr. í 5,5 mia. kr. Minkingin
stavar partvíst frá niðurskrivingum upp á útlán og partvíst frá, at lán eru afturgoldin.
Tilsamans 921,8 mió. kr. eru framdar í niðurskrivingum upp á samlaðu útlánini og ábyrgdir.
Arbeitt hevur verið miðvíst við at fáa niðurgoldið stór lán, t.e. størri enn 10 prosent av
eginpeninginum, og harvið eisini at minka um váðan hjá bankanum. Stór lán vóru tilsamans
134,9 prosent av eginpeningi bankans tann 30. juni 2011. Við endanum av august 2011 er
lutfallið nú komið niður á 125,5 prosent, sum er eitt lítið vet oman fyri ásetingarnar hjá
Fíggjareftirlitinum í sokallaða “Tilsynsdiamanten”.

Í tíðarskeiðnum frá oktober 2010 til juni 2011 eru innlánini økt við 600 mió. kr., úr 4,3 mia. kr. í
4,9 mia. kr.
Í oktober 2010 var munurin millum útlán og innlán 2,5 mia. kr., meðan hann í juni 2011 var
600 mió. kr.
Bankin liggur væl innan fyri hinar 4 av teimum 5 ásetingunum í “Tilsynsdiamanten”.
Nettoinntøkur av rentum og ómaksgjøldum minkaðar
Nettoinntøkur av rentum og ómaksgjøldum vóru 267 mió. kr. í tíðarskeiðnum frá oktober 2010
til juni 2011. Nettoinntøkurnar hava verið fallandi, og er hetta ein avleiðing av, at útlánini eru
færri og innlánini eru økt.
Skuld við statsveðhaldi niðurrindað fyri tíð
Í tíðarskeiðnum oktober 2010 til juni 2011 hevur bankin - fyri tíð - rindað 4 mia. kr. niður av
skuld við statsveðhaldi. Bankin skyldar nú 2 mia. kr. í statsveðhildnari skuld.
Gott gjaldføri og góður solvensur
Tann 30. juni 2011 hevði bankin eitt gjaldføri upp á 2,6 mia. kr., sum er 217,1 prosent oman
fyri lógarásetta minstakravið.
Eginpeningur bankans pr. 30. juni 2011 var á 1,4 mia. kr. Solvensurin pr. 30. juni 2011 var á
21,3 prosent í mun 18,3 prosent í oktober 2010, og er sostatt øktur við 3 prosentstigum í
roknskapartíðarskeiðnum.
Útlit fyri roknskaparárið
Stóru minkingarnar í útlánum bankans ávirka rentuinntøkurnar í seinna hálvári 2011. Hinvegin
fer niðurrindanin av statsveðhildnum lánum upp á 4 mia. kr. at minka munandi um rentuútreiðslurnar. Harumframt metir leiðsla bankans, at neyðugu tillagingarnar í rakstri og
fíggjarstøðu bankans eru komnar væl áleiðis.
Sostatt verður mett, at úrslitið fyri seinna hálvár 2011 verður eitt yvirskot áðrenn niðurskrivingar, kursjavnan og úrslit frá dótturfeløgum upp á 20-30 mió. kr. Samlaða úrslitið fyri
fyrsta roknskaparárið frá oktober 2010 til desember 2011 verður væntandi eitt hall á umleið 90
– 100 mió. kr. áðrenn kursjavnan og úrslit frá dótturfeløgum.
“Eftir eina baldruta tíð, eri eg sannførdur um, at Eik nú aftur er á rættari kós, men enn eru vit
ikki komin á mál”, sigur Súni Schwartz Jacobsen, forstjóri í Eik Banka Føroya.
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