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Årsregnskab: Spar Nord lander resultat på 1.028 millioner kroner 
 

Med et resultat før skat på 1.028 millioner kroner fastholder Spar Nord i 2016 et 

regnskabsresultat på rekordniveauet fra 2015. Resultatet svarer til en egenkapitalforretning 

på 10,7 procent efter skat og kan blandt andet henføres til høj kundeaktivitet og fortsat 

faldende nedskrivninger.  

 

Efter en opjustering i tredje kvartal lander Spar Nord et samlet resultat for 2016 på 1.028 millioner 

kroner før skat. Dermed fastholder banken et regnskabsresultat i det rekordniveau, som blev nået i 2015, 

hvor regnskabet var positivt påvirket af en ekstraordinær indtægt på 226 millioner kroner fra salget af 

aktier i Nørresundby Bank.  

 

Resultatet svarer til en forrentning af bankens egenkapital på 10,7 procent efter skat og betegnes af 

bankens ledelse som meget tilfredsstillende.  

 

- Der er tale om et af de bedste resultater i bankens historie, som er drevet af en underliggende 

udvikling, der er positiv på de fleste områder. Så vi er meget tilfredse, siger administrerende direktør i 

Spar Nord Lasse Nyby og uddyber:  

 

- Resultatet skyldes ikke mindst, at vi på bolig- og formueområdet har oplevet stor efterspørgsel i 2016. 

Dertil kommer, at udlånet er vokset med 4 procent, ligesom fortsat faldende nedskrivninger og en positiv 

effekt af kursreguleringerne også bidrager til et stærkt regnskabsresultat. Og resultatet skal vel og 

mærke ses i lyset af, at det meget lave renteniveau og den tiltagende konkurrence stadig medfører et 

pres på indtjeningen fra vores traditionelle ind- og udlånsforretning. 

 

Spar Nords samlede omkostninger lander marginalt højere i 2016 sammenlignet med 2015, hvilket 

skyldes engangsomkostninger til konvertering af it-platform samt implementering af bankens nye 

strategi. Nedskrivningerne blev i 2016 på 242 millioner kroner svarende til en nedskrivningsprocent på 

0,44, hvilket er 23 procent lavere end i 2015 og lavere end bankens forventninger ved årets begyndelse.  

 

Fokus på ny strategi  

I 2017 tager Spar Nord for alvor hul på bankens nye strategi om at blive den personlige bank i en digital 

verden.  

 

- Vi har valgt en strategi, der handler om både at drage fordel af de muligheder, som den digitale 

udvikling giver, og samtidig levere den relevante, værdiskabende og ikke mindst personlige rådgivning, 

som vores kunder sætter pris på. På den måde vil vi sikre, at Spar Nord fortsat har en stærk appel i 

markedet, supplerer Lasse Nyby.  

 

627 millioner i udbytte  

Siden medio 2015 har det været Spar Nords politik at udlodde mindst 2/3 af årets nettoresultat i udbytte 

under forudsætning af, at bankens kapitalmålsætninger er indfriet. Således indstiller Spar Nords 

bestyrelse til generalforsamlingen, at der udbetales et kontant udbytte på 5 kroner per aktie svarende til 

et samlet udbytte på 627 millioner kroner.  

 

For yderligere oplysninger kontakt venligst: 

Administrerende direktør Lasse Nyby, Spar Nord. Tlf. 9634 4011 eller lny@sparnord.dk 

Afdelingsdirektør Leif Lind Simonsen, Spar Nord. Tlf. 2527 0330 eller lsi@sparnord.dk 

mailto:lsi@sparnord.dk


  
 

 

  

 

Om Spar Nord 

Med 400.000 kunder, cirka 1.540 medarbejdere og 58 lokale banker (filialer) over hele landet er 

Spar Nord blandt de største banker i Danmark. I 2016 leverede Spar Nord et resultat før skat på 

1.028 millioner kroner – et af de bedste resultater i bankens snart 200 år lange historie.  

 

Spar Nord ejes af cirka 112.000 aktionærer. 

 

For yderligere information se www.sparnord.dk 

 


