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Spar Nord aflægger kvartalsregnskab i skyggen af Corona-krisen 
 

Spar Nord har i dag aflagt et regnskab for 1. kvartal 2020, der vidner om en kerneforret-

ning, der har udviklet sig tilfredsstillende, men hvor Corona-krisen i form af kurstab på 

værdipapirer og store reservationer til de fremtidige udlånstab, som krisen forventes at 

medføre, sætter sit præg på bundlinjen.  

 

Spar Nord kom igennem de første tre måneder af 2020 med indtægter fra den almindelige bankfor-

retning (nettorente- og nettogebyrindtægter), der voksede med 2 procent sammenlignet med 

samme periode sidste år. Den væsentligste baggrund for fremgangen er, at Spar Nord over det se-

neste år har fået mange nye kunder og oplevet pæn vækst i både udlånet og det samlede forret-

ningsomfang. 

 

- 2019 var et år, hvor vi vandt markedsandele og skabte et af de bedste finansielle resultater 

blandt de danske banker. Også her i 2020 var vi faktisk kommet godt fra start – med pæn aktivitet, 

og privat- og erhvervskunder, der generelt var i rigtig god form, siger administrerende direktør i 

Spar Nord Lasse Nyby. 

 

På trods af en tilfredsstillende udvikling i kerneforretningen kommer Spar Nord ud af 1. kvartal med 

et resultat efter skat på 24 mio. kroner – hvilket skal ses i forhold til 263 millioner kroner i samme 

periode sidste år. 

 

- Når vi i dag aflægger et kvartalsregnskab, hvor resultatet er meget beskedent, kan det forklares 

med to forhold, som begge er direkte konsekvenser af Corona-krisen: For det første har vi negative 

kursreguleringer på vores beholdning af værdipapirer affødt af den markedsturbulens, vi oplevede i 

marts. For det andet har vi foretaget en reservation på 225 millioner kroner til de kredittab, der 

desværre vil være en uundgåelig følge af den nedgang i økonomisk aktivitet, vi kommer til at op-

leve i hele verden, siger Lasse Nyby. 

 

Godt rustet til udfordrende fremtid 

Som en konsekvens af den store usikkerhed om den økonomiske udvikling valgte Spar Nord midt i 

marts at suspendere bankens udmeldte finansielle forventninger for 2020, der indtil da havde lydt 

på en basisindtjening før nedskrivninger i niveauet 900-1.100 millioner kroner og et nettoresultat 

på 625-825 millioner kroner. I kvartalsrapporten for 1. kvartal udtrykkes en forventning til hele 

årets basisindtjening før nedskrivninger på 700-1.000 millioner kroner, men der udtrykkes ikke for-

ventninger til nedskrivninger på udlån eller resultat. 

 

- Der er fortsat stor usikkerhed om både dybden og varigheden af krisen, men det er tydeligt, at 

dette ikke bliver noget, der går over på en måned eller et kvartal. Det er især krisens kompleksitet 

og globale karakter, der gør det svært at forudsige, hvordan samfundsøkonomien og dermed ban-

kernes udlånstab vil udvikle sig i de kommende kvartaler, siger Lasse Nyby. 

 

På trods af at regnskabet for 1. kvartal aflægges i skyggen af en truende global økonomisk krise, er 

Spar Nords administrerende direktør generelt fortrøstningsfuld i forhold til bankens fremtidsudsig-

ter. 

 

- COVID-19 ændrer ikke på, at vi har en stærk markedsposition, er klar til at hjælpe vores kunder 

godt igennem krisen, og at vi står godt rustet til de udfordringer og muligheder, den kommende pe-

riode vil byde på. Det er positivt, at vi møder krisen med en stærk kapital- og likviditetsposition, og 

med kunder, der generelt har en robust økonomi, siger Lasse Nyby. 
 



 
 
For yderligere oplysninger kontakt venligst: 

Kommunikationsdirektør Ole Madsen, Spar Nord. Tlf. 2527 0580, oma@sparnord.dk 

Presseservice Neel Rosenberg, Spar Nord. Tlf. 2527 0433, ner@sparnord.dk 
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