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Formansrøða á ársaðalfundi bankans 2021
Fokus og kappingarføri
2020 hevur verið eitt óvanligt ár. Árið hevur verið merkt av Covid-19
farsóttini. Og tað var neyvan nakar sum visti akkurát, hvussu hetta koma at
ávirka okkum.
Vit reageraðu beinanvegin við at bjóða skáar til privat- og vinnukundar, tá
farsóttin rakti, og vóru tað nógv, sum nýttu henda møguleika. Nú er 2020 so
farið afturum, og vit kunnu staðfesta, at hóast tað sansar at í ávísum
vinnugreinum, sum t.d. ferðavinnuni, so gjørdist 2020 eitt nøktandi ár fyri
BankNordik.
Úrslitið eftir skatt var 166 mió. kr. – 17 kr. pr. partabræv. Tað er eitt gott
úrslit. Vit mæla aðalfundinum til at góðkenna eitt ordinert vinningsbýti
svarandi til 30% av úrslitinum eftir skatt – ella 5 kr. fyri hvørt partabræv.
Yvirskipaðu altjóða rákini, sum ávirka BankNordik, eru ikki nógv broyt
seinasta árið. Tó hevur koronastøðan sjálvsagt haft sína ávirkan á flestøll
viðurskifti, eins og cyberkriminalitetur framvegis er ein lutfallsliga stór
hóttan. Alsamt størri dentur verður lagdur á burðardygd, eisini hjá teimum,
sum eftirspyrja føroyskar og Grønlendskar vørur og tænastur. Hetta hevur
t.d. týdning fyri, hvussu londini umsita fiskastovnar, við tað at burðardygg
umsiting gevur betri prísir. Burðardygd er tískil eitt rák sum BankNordik
leggur alsamt størri dent á.
Arbeiðsloysið í Føroyum er sum heild nakað lægri samanborið við
Grønland. Áðrenn koronafarsóttin rakti, var arbeiðsloysið í Føroyum undir
1%, og í 2020 kom tað ongantíð upp um 2%, áðrenn tað fall aftur til 1,3% í
oktober mánaði, har tað hevur ligið síðan. Grønland hevur leingi havt eina
avbjóðing við lutfalsliga lágum útbúgvarstøði í samfelagnum sum heild –
hetta hevur havt við sær eitt strukturelt arbeiðsloysi. Hóast arbeiðsloysið í
Grønlandi er fallið rættiliga nógv seinastu árini, er tað framvegis høgt
ímillum fólk við bert fólkaskúlaprógvi og í útjaðaranum.
BankNordik virkar nú á tveimum marknaðum, har eftirspurningurin eftir
fígging er vaksin seinastu árini. Útlánini til privatkundar í Grønlandi eru
seinastu árini hækkað við uml. 2,5% um árið, meðan vøksturin í Føroyum
hevur verið umleið 3% árliga. Størri sveiggj eru í eftirspurninginum eftir
fígging til vinnukundar, men sum heild er fíggingareftirspurningurin hjá
vinnukundum vaksin skjótari sammett við privatkundar. Bankin er tí
bjartskygdur við atliti til at verandi strategi, har dentur verður lagdur á
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lønandi vøkstur í Grønlandi og varðveitan av marknaðarpartinum í
Føroyum, kann skapa haldgóð úrslit framyvir.
Tá vit tosa um avrik og úrslit, so er týdningarmikið at minnast til, hvønn
leiklut BankNordik hevur í samfelagnum.
Í meira enn 100 ár hava vit hjálpt fólki og fyritøkum at realisera teirra
dreymar og í at tryggja búskaparligan tryggleika og vøkstur, samstundis
sum vit hava lagt dent á at skapt virðir í samfeløgunum, har vit virka. Her
kann nevnast, at vit í Føroyum hava stuðlað Granskingarraðnum við 1
millión í 2020. Okkara 100-ára arv vilja vit lyfta við framhaldandi at gera
mun fyri okkara kundar, starvsfólk og tey samfeløg vit virka í. Vit vilja í
hesum sambandi fokusera á 5 av teimum 17 ST málunum um burðardygga
menning.
Vit vilja gera okkara til at stuðla undir einari burðardyggari kós í teimum
samfeløgum og búskapum har vit virka. Í hesum sambandi bjóða vit m.a.
grønar loysnir til okkara kundar. Í sambandi við ársroknskapin fyri 2020
kunna vit eisini fyri fyrstu ferð um, hvussu vit klára okkum innan fyri
umhvørvi og sosiala ábyrgd við standardiseraðum ESG lyklatølum.
2020 var ikki bara eitt óvanligt ár uttanveggja í BankNordik. Í hesum árinum
hevur nevndin eisini tikið stórar avgerðir, sum hava broytt samtakið
munandi.
Í december seldu vit danska virksemið til Spar Nord fyri bókaða virðið
umframt eitt goodwill uppá 255 milliónir krónur. Hetta merkir, at vit frígeva
kapital, og at vit fáa ein óvanligan vinning í 2021 uppá millum 70 og 90
milliónir.
Avtalan við Spar Nord var ein góð avtala, sum inniber, at okkara
kjarnukapitalprocent og okkara samlaði solvensur fær eina øking svarandi
til á leið 700 milliónir krónur í yvirdekningi í mun til okkara mál uppá 23%. Tí
vænta vit at kunna gjalda út 450 milliónir krónur í ekstraordinerum
vinningsbýti seinni í ár, og tær eftirverandi 250 milliónir krónurnar í 2022 og
2023, um alt gongur eftir ætlan og vit fáa neyðugu loyvini frá
Fíggjareftirlitinum.
At selja danska virksemið var ein týdningarmikil avgerð. Tað var ein avgerð,
sum gjørdi, at vit máttu siga farvæl við 140 sera dugnalig starvsfólk, sum
saman við leiðsluni hava bygt hetta virksemi upp, sum vit nú hava selt fyri
ein góðan prís. Vit kunnu nú hyggja frameftir við nýggjum dagførdum
málum. Nú er BankNordik 100% fokuserað uppá føroyska og grønlendska
marknaðin, har vit hava eina sterka marknaðarstøðu.
Vit fara at halda áfram við arbeiðnum at skapa virðir fyri kundar, starvsfólk
og partaeigarar við fokus á teimum marknaðunum, har vit standa sterkast
og har vit eru partur av at menna samfeløgini. Vit koma at halda áfram at
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hava sum mál at skapa ein lønsaman vøkstur, samstundis sum vit reka ein
ábyrgdarfullan kredittpoltikk við sterkum fokus á kostnaðarstýring og
góðskutrygging. Okkara tryggingarvirksemi veksur eisini støðugt, og vit
hyggja eisini at møguleikum at vaksa enn meira á hesum økinum.
Kappingarføri er altavgerðandi. Kappingin á fíggjarmarknaðum er hørð við
kapping bæði á kommersiella økinum og á tí tøkniliga økinum.
Ein nýggjur netbanki fer av bakkastokki í hesum árinum, og er hetta ein
liður í at gera tað lættari at verða kundi í BankNordik. Vit vilja veita eina
talgilda tænastu úr enda í annan, har kundin sjálvur velur tænastur og
ráðgeving til ella frá. Vit arbeiða eisini við at gera okkara mannagondir so
einfaldar sum møguligt við støði í automatisering og robottøkni. Endamálið
er at økja um profitabilitetin, samstundis sum trygdin verður betrað.
Eg skal í stuttum umrøða lønarpolitik bankans og hvussu hesin er útintur í
farna roknskaparárið. Nevndin hevur ikki framt nakrar tillagingar í
lønarpolitikkinum, síðani hesin seinast varð góðkendur av aðalfundinum.
Samsýningin til nevnd bankans er ein føst samsýning, og fær nevndin tískil
ikki nakra variabla ella úrslitatengda samsýning. Ásetan av
nevndarsamsýning fyri 2021 verður viðgjørt sum eitt sjálvstøðugt punkt á
dagsskránni fyri hendan aðalfundin.
Sambært lønarpolitikkinum er møguleiki fyri at samtaksleiðslan, undantikið
Kredittstjórin, umframt føstu samsýningina, kunnu fáa tillutað eina variabla
samsýning sum í mesta lagi kann svara til 25% av føstu lønini uttan
eftirlønarveiting.
Galdandi fyri roknskaparárið 2020 hevur nevndin gjørt av at tilluta
samtaksleiðsluni variabla samsýning svarandi til 15% av føstu
samsýningini. Tillutaðu upphæddirnar eru nærri útgreinaðar í
ársroknskapinum fyri 2020.
Forstjóri bankans hevur fingið tillutað ein variabla samsýning á 397.500 kr.
áðrenn skatt, meðan hinir limirnir í samtaksleiðsluni tilsamans hava fingið
tillutað 228.960 kr. fyri skatt.
Nevndin hevur tikið avgerð um at samsýningin hjá samtaksleiðsluni við
virknaði frá 1. januar 2021 ikki longur inniheldur variablar ella úrslitatengdar
lønarpartar.
Áðrenn eg taki samanum, so er týdningarmikið at steðga á eina løtu, og
hyggja at, hvussu vit verða sædd í marknaðinum.
Partabrvævakursurin hjá BankNordik var eftir søluna av Danmark, og
fráboðanina av ekstraordinera vinningsbýtinum, tann hægsti síðani 2008.
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Hetta er ein positiv gongd, sum vit í nevndini eru glað fyri at kunna
staðfesta í árinum sum fór. Um vit samanbera við danska bankindexið á
OMX Keypmannahvn, so hevur BankNordik klárað seg betri enn indexið
seinastu árini. Hóast einstakir bankar hava skarað burturúr báðar vegir, so
hava seinnu árini generelt ikki víst stóra framgongd millum bankar á OMX
Keypmannahavn.
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Kappingarføri er lykilin
Ein effektivur rakstur stuðlar undir kappingarføri. Tað er til eina og hvørja tíð
eitt krav til eina fyritøku sum BankNordik at hava eitt gott kappingarføri. Vit
vita, hvar kappingin kemur frá í dag, men tann myndin broytist støðugt í
einum heimi, har fíggjarmarknaðirnir gerast meiri og meiri globaliseraðir. Vit
kenna kappingarneytarnir í dag, men heimurin kann broytast nógv, so
eingin veit, hvørjir teir eru í framtíðini.
Einasta trygd fyri at standa seg í kappingini, er eitt støðugt fokus uppá
kappingarføri og effektivitet, so man kann bjóða sínum kundum bestu
tænastur til besta prís.
Hetta krevur at vit framhaldandi seta okkum høg mál.
Eftir frásøluna av danska virkseminum, við tí broytta lutfalli millum vinnu- og
privatkundar, sum sølan hevði við sær, hava vit justerað okkara mál fyri
eginpeningsavkast (ROE), cost/income og vinningsbýti.
Áðrenn aðalfundin í fjør vóru málini í BankNordik eitt ROE uppá 6-8%, C/I =
67% og vinningsbýti millum 20% og 40%.

Síða 5 av 6

BankNordik

Eg eri glaður fyri at kunna standa her eftir eitt ár sum formaður og siga, at
okkara mál nú eru ROE >8%, C/I ≤55% og vinningsbýti uppá 50%.
Vit skulu verða tað fíggjarsamtakið sum hevur besta kappingarføri á teimum
marknaðum, har vit virka. Eitt gott kappingarføri gevur kundanøgdsemi,
motiveraði starvsfólk og nøgdar partaeigarar.
Vit eru væl brynjaði at ganga einum nýggjum spennandi ári á møti. Við
einum minni bygnaði og vælskikkaðum og motiveraðum starvsfólkum, sum
fara at halda áfram við at skapa góð úrslit.
Eg vil her til enda takka okkara kundum, okkara dugnaligu starvsfólkum og
okkara partaeigarum fyri eitt gott ár.
Tað skal verða gott at verða kundi í BankNordik, tað skal verða gott at vera
starvsfólk í BankNordik, og tað skal verða gott at verða partaeigari í
BankNordik.
Takk fyri.
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