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Spar Nord Bank A/S orienterer om forhold med
indflydelse på årsresultatet for 2014
Spar Nord Bank A/S (”Spar Nord”) offentliggør efter planen årsrapport
for 2014 den 5. februar 2015. Der er imidlertid indtruffet to
begivenheder, som har indflydelse på det forventede årsresultat, nemlig:


Indgåelse af en aftale med Skandinavisk Datacentral A/S (”SDC”)
om Spar Nords udtrædelsesvilkår, driftspriser og -vilkår frem til
Spar Nords konvertering til BEC samt salg af bankens aktier i
SDC – samlet set DKK 55 mio. mere positivt end hidtil forventet



Fornyet vurdering af bankens landbrugsengagementer med
baggrund i Finanstilsynets principper om ”tidlige hændelser”,
giver anledning til en nedskrivning på udlån mv. på DKK 100 mio.

Aftale med Skandinavisk Datacentral A/S (”SDC”)
I forlængelse af selskabsmeddelelse nr. 19/2014 om skift af datacentral
kan det nu meddeles, at Spar Nord har indgået en samlet aftale med
SDC om Spar Nords udtrædelsesvilkår, driftspriser og -vilkår frem til
udtrædelsen samt salg af bankens aktier i SDC.
Aftalen indebærer, at den regnskabsmæssige effekt i 2014 af Spar Nords
beslutning om at opsige sin aftale med SDC ikke som hidtil forventet
bliver en nedskrivning af Spar Nords aktiepost i SDC med DKK 195 mio.,
idet det er aftalt med SDC, at Spar Nord afhænder sine aktier i SDC til
den af Spar Nord bogførte værdi pr. 30. september 2014.
Samtidig er det aftalt, at Spar Nord ved sin udtrædelse betaler en
ekstraordinær godtgørelse til SDC som kompensation for den
systemudvikling, der er gennemført på SDC i forventning om, at Spar
Nord ville være kunde på de udviklede løsninger.
Aftalen om salg af aktier og den ordinære og ekstraordinære
udtrædelsesgodtgørelse medfører tilsammen, at den regnskabsmæssige
effekt af beslutningen om skift af datacentral bliver ca. DKK 55 mio.
mere positiv end hidtil forventet.
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Nedskrivning på landbrugsengagementer
I forlængelse af Finanstilsynets brev til pengeinstitutterne af 12.
december 2014, hvor Finanstilsynet bl.a. skrev om principperne om
”tidlige hændelser”, har Spar Nord foretaget en fornyet vurdering af
bankens landbrugsengagementer.
I den forbindelse er der foretaget en nedskrivning på DKK 100 mio., som
relaterer sig både til svineproducenter, der vil være negativt påvirket af
det fald i afregningspriser, som handelskrisen mellem EU og Rusland har
affødt, og til mælkeproducenter, som ligeledes er påvirket af faldende
afregningspriser.
Konkret er der bl.a. tale om, at der i en betydelig del af bankens
landbrugsengagementer med OIV forventes at være negativt cashflow i
2015, og at der tillige for nogle kunder forventes at være vanskeligheder
med at afvikle på engagementerne.
Spar Nords samlede bruttoeksponering mod landbrug er på ca. DKK 3,5
mia., hvilket er ca. 8 % af bankens samlede udlån og garantier, og de
akkumulerede nedskrivninger er nu på ca. DKK 600 mio. Den samlede
driftspåvirkning fra nedskrivninger på engagementer inden for
landbrugssektoren vil i 2014 være på ca. DKK 245 mio. svarende til ca.
7 %.
Med
baggrund
i
de
indtjeningsmæssige
udfordringer,
som
landbrugserhvervet står overfor, forventes der også i 2015 at være
betydelige nedskrivninger på landbrugsengagementer. Til gengæld
forventes nedskrivningsbehovet på øvrige erhvervskunder samt
privatkunder at være faldende.
Finansielle forventninger til 2014
Spar Nords senest udmeldte forventninger til 2014 lyder på en
basisindtjening før nedskrivninger i niveauet DKK 1.200 mio. og et
nedskrivningsniveau, som er lidt lavere end de DKK 405 mio., der blev
realiseret i 2013.
I forlængelse af de to begivenheder, der omtales ovenfor, er det nu Spar
Nords forventning, at basisindtjeningen før nedskrivninger bliver i
niveauet DKK 1.275 mio., og at nedskrivningerne vil udgøre i niveauet
DKK 495 mio.
Koncernens resultat før skat forventes realiseret i niveauet DKK 700 mio.
Henvendelser vedrørende denne meddelelse
For spørgsmål til indholdet af denne meddelelse, kontakt venligst adm.
direktør Lasse Nyby på telefon +45 96 34 40 11 eller
kommunikationsdirektør Ole Madsen på telefon +45 96 34 40 10
Venlig hilsen
Spar Nord Bank A/S
Ole Madsen
Kommunikationsdirektør
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