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Selskabsmeddelelse nr. 20 

 

Spar Nord opjusterer finansielle 
forventninger 

På baggrund af en positiv udvikling på de finansielle markeder de seneste 

måneder opjusterer Spar Nord sin forventning til årets basisindtjening før 

nedskrivninger til 1.000-1.200 mio. kr., mens forventningen til årets nettore-

sultat nu lyder på 500-700 mio. kr. 

 

I juli 2020 opjusterede Spar Nord sin forventning til basisindtjeningen før ned-

skrivninger for hele 2020 til 800-1.050 mio. kr., mens forventningen til årets net-

toresultat opjusteredes til niveauet 350-550 mio. kr. (se selskabsmeddelse nr. 

18/2020). 

 

Opjusteringen i juli havde baggrund i en positiv udvikling på de finansielle 

markeder kombineret med en tilfredsstillende udvikling i nettorente- og net-

togebyrindtægterne samt en række aktive tiltag på omkostningsssiden. 

 

Den positive udvikling på de finansielle markeder er fortsat i juli og august, 

hvilket har medført højere kursreguleringer end forventet. På baggrund heraf 

opjusterer Spar Nord sin forventning til  hele årets basisindtjening før nedskriv-

ninger til 1.000-1.200 mio. kr. Bankens aktuelle forventning ligger omtrent midt 

i intervallet, men spændet på 200 mio. kr. fastholdes på grund af den fort-

satte usikkerhed relateret til COVID-19. 

 

Forventningerne til årets nedskrivninger på udlån er uændrede i forhold til 

det, der blev meldt ud i forbindelse med halvårsapporten, idet nedskrivnin-

gerne fortsat forventes at blive lavere i 2. halvår 2020 end 1. halvår. 

 

På baggrund af ovenstående forhold opjusteres forventningerne til årets re-

sultat efter skat til 500-700 mio. kr. Også her ligger den aktuelle forventning 

omtrent midt i intervallet. 

 

Spar Nords kvartalsrapport for 3. kvartal 2020 offentliggøres som planlagt 29. 

oktober 2020. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spørgsmål i forbindelse med denne meddelelse kan rettes til adm. direktør 

Lasse Nyby på 96 34 40 11 eller til undertegnede på 96 34 42 36. 

 

Venlig hilsen 

 

Rune Børglum Sørensen 

Head of Investor Relations  


