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Spar Nord justerer forventningerne til årets indtjening
og nedskrivninger på udlån
Forventning til basisindtjening før nedskrivninger opjusteres til
niveauet 900 mio. kr.
På baggrund af den forretningsmæssige udvikling i 1. halvår 2012 opjusterer
Spar Nord sine forventninger til hele årets basisindtægter med ca. 100 mio.
kr.
Den primære årsag til opjusteringen er en fremgang i den
aktivitetsafhængige indtjening, som bl.a. er affødt af stor
konverteringsaktivitet på realkreditområdet. Hertil kommer positive
kursreguleringer på bankens obligationsbeholdning som følge af det lave
renteniveau.
Omkostningerne forventes fortsat realiseret på samme niveau som i 2011,
hvorfor forventningerne til årets basisindtjening før nedskrivninger
opjusteres fra niveauet 800 mio. kr. til niveauet 900 mio. kr.
96 mio. kr. i ekstraordinære nedskrivninger affødt af præciserede
retningslinjer fra Finanstilsynet
Spar Nord forventer efter gennemgang af bankens udlånsportefølje, at
bankens nedskrivninger på udlån mv. i 2. kvartal 2012 vil blive realiseret ca.
115 mio. kr. højere end i 1. kvartal 2012.
Stigningen i forhold til 1. kvartal kan for 96 mio. kr. vedkommende henføres
til Finanstilsynets præciserede retningslinjer omkring værdiansættelse af
sikkerheder i engagementer inden for ejendoms- og landbrugssektoren.

Spar Nord Bank A/S

45 mio. kr. heraf kan således henføres til udlån til ejendomssektoren –
specifikt til ændret værdiansættelse af sikkerheder i forbindelse med
udviklingsprojekter.

9100 Aalborg

De resterende 51 mio. kr. kan henføres til udlån til landbrugssektoren –
specifikt til højere standardrealisationsomkostninger i forbindelse med
forceret salg samt reduceret værdiansættelse af produktionsmateriel og
udenlandske aktiver.
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Set i lyset af den ekstraordinære natur af nedskrivningerne i 2. kvartal er
det bankens forventning, at nedskrivningerne fra og med 3. kvartal 2012 vil
være tilbage på niveauet fra 1. kvartal.
Halvårsrapport
Spar Nords halvårsrapport for 1. halvår 2012 offentliggøres som planlagt 15.
august.

Spørgsmål til denne meddelelse kan rettes til adm. direktør Lasse Nyby på
telefon +45 96 34 40 11 eller kommunikationsdirektør Ole Madsen på
telefon +45 96 34 40 10.
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