Selskabsmeddelelse nr. 25

Spar Nord opjusterer finansielle
forventninger

Spar Nord Bank A/S

Spar Nord hæver forventningerne for årets basisindtjening før nedskrivninger
til 1.475-1.575 mio. kr. og for resultat efter skat til 1.250-1.350 mio. kr.
I juli 2021 opjusterede Spar Nord sin forventning til basisindtjeningen før nedskrivninger for hele 2021 til 1.350-1.500 mio. kr., mens forventningen til årets
nettoresultat opjusteredes til niveauet 1.100-1.300 mio. kr. (se selskabsmeddelelse nr. 17/2021).
Opjusteringen i juli havde baggrund i fortsat høj kundeaktivitet, positiv udvikling på de finansielle markeder samt tilbageførsel af nedskrivninger som
følge af en positiv udvikling i kundernes økonomiske situation.
3. kvartal 2021 har været kendetegnet ved en tilfredsstillende vækst i forretningen, ligesom en positiv udvikling på de finansielle markeder har medført
positive kursreguleringer i Handelsafdelingen samt fra bankens portefølje af
strategiske aktier mm. Endelig har der i kvartalet været lidt lavere omkostninger end oprindeligt forventet, herunder færre engangsomkostninger fra ITkonverteringen af BankNordiks danske aktiviteter. På den baggrund opjusterer Spar Nord sin forventning til årets basisindtjening før nedskrivninger til
1.475-1.575 mio. kr.
På baggrund af den positive udvikling i dansk økonomi forventes bankens
nedskrivninger for hele 2021 nu at blive en indtægt i niveauet 100 mio. kr. I
dette er indeholdt en mindre regulering af det ledelsesmæssige skøn vedrørende COVID-19 ultimo 3. kvartal 2021, som baseret på en modeljustering er
øget til knap 350 mio. kr.
På baggrund af den opjusterede basisindtjening kombineret med forventninger til nedskrivningerne opjusteres forventningen til årets resultat efter skat
til 1.250-1.350 mio. kr.
Spar Nords 3. kvartalsregnskab offentliggøres som planlagt 4. november
2021.
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