Pressemeddelelse, 13. august 2020
Spar Nord med tilfredsstillende halvårsregnskab
Spar Nord har i dag aflagt et regnskab for 1. halvår af 2020 med et nettoresultat på 255 mio. kr., der af
bankens ledelse betegnes som tilfredsstillende, når det ses i lyset af COVID-19-situationen.
Administrerende direktør Lasse Nyby udtaler i forbindelse med regnskabet:
Efter et udfordrende 1. kvartal præget af COVID-19-krisen har 2. kvartal været betydeligt mere positivt. For
det første har de finansielle markeder rettet sig efter den uro, vi oplevede i marts. Både på aktierne og de
fleste andre aktivklasser er det tabte vundet tilbage, og sammen med kunderne kan vi glæde os over, at
afkastene på vores forskellige pensions- og opsparingsprodukter ser rigtigt fornuftige ud.
For det andet kan vi glæde os over, at privatkundernes aktivitet er vendt fint tilbage efter en svær periode i
marts og april. Der bliver handlet huse, sommerhuse, investeret og planlagt pension – og det kan mærkes i
vores aktivitetsdrevne indtægter.
For det tredje kan vi med tilfredshed konstatere, at langt de fleste kunder – både privat og erhverv – har en
robust økonomi. Vi har ganske vist foretaget betydelige reservationer til de tab, der forventeligt vil komme,
når de forskellige COVID-19-hjælpepakker skal udfases. Men indtil videre har de faktiske tab været på et
beskedent niveau, og vi har kunnet sige ja til mere end 95 % af de forespørgsler, vi har fået fra kunderne om
ekstra likviditet og andre COVID-19-relaterede foranstaltninger.
Den største bekymring er dog helt sikkert på kreditsiden, hvor der stadig er stor usikkerhed om de langsigtede
kreditmæssige konsekvenser af den nedgang i økonomisk aktivitet, som COVID-19-krisen har medført. Men
alt i alt mener jeg, at der er klart flere positive end negative elementer i det regnskab for 1. halvår, vi
offentliggør i dag,

Positiv udvikling i rente- og gebyrindtægter – aktive tiltag på omkostningssiden
Spar Nords nettorenteindtægter steg med 3 % i forhold til 1. halvår sidste år og blev på 795 mio. kr., mens
nettogebyrindtægterne trods fraværet af sidste års meget høje konverteringsaktivitet blev fastholdt på 618

mio. kr. Kursreguleringer og udbytte blev på 164 mio. kr. mod 226 mio. kr. i 1. halvår 2019 efter et 1. kvartal
præget af COVID-19-krisen og et 2. kvartal med mere gunstige markedsvilkår og en meget tilfredsstillende
performance.
Omkostningerne blev på 1.052 mio. kr. mod 1.009 mio. kr. i samme periode af 2019. Lønomkostningerne var
præget af, at der i juni blev gennemført et frivilligt fratrædelsesprogram, hvor i alt 49 medarbejdere valgte
at fratræde inden udgangen af 2020. På driftsomkostningerne er der via aktive tiltag identificeret besparelser
på ca. 35 mio. kr. i forhold til det oprindeligt forventede for 2020.
Nedskrivninger på udlån præget af COVID-19
Nedskrivningerne på udlån blev på 234 mio. kr. i 1. halvår af 2020 mod 1 mio. kr. i samme periode af 2019.
Fra 1. kvartal til 2. kvartal er der imidlertid tale om en reduktion fra 175 mio. kr. til 59 mio. kr. COVID-19effekterne på erhvervskundernes kreditkvalitet er gradvist begyndt at vise sig, men de faktisk konstaterede
tab er fortsat på et relativt lavt niveau. I 2. halvår af 2020 forventes nedskrivningerne at blive lavere end i 1.
halvår - forudsat en fortsat gradvis genåbning af samfundet.
Forventninger til 2020
Ved indgangen til 2020 forventede Spar Nord en basisindtjening før nedskrivninger på 900-1.100 mio. kr. og
et nettoresultat i niveauet 625-825 mio. kr. Som en konsekvens af COVID-19-krisen valgte Spar Nord dog i
marts midlertidigt at suspendere sine finansielle forventninger.
I forbindelse med offentliggørelsen af kvartalsrapporten for 1. kvartal genintroducerede Spar Nord sin
forventning til basisindtjeningen før nedskrivninger – på 700-1.000 mio. kr.
På baggrund af udviklingen i 2. kvartal, herunder den positive udvikling på de finansielle markeder
kombineret med en tilfredsstillende udvikling i nettorente- og nettogebyrindtægterne samt de gennemførte
tiltag på omkostningssiden forventer Spar Nord nu, at årets basisindtjening før nedskrivninger bliver i
intervallet 800-1.050 mio. kr., mens nettoresultatet forventes at blive på 350-550 mio. kr.
Yderligere information
For yderligere information, kontakt venligst afdelingsdirektør Leif Lind Simonsen på telefon +45 25 27 03 30.

