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Kvartalsregnskab: Spar Nord tjener 398 millioner kroner
Spar Nord fortsætter i første kvartal af 2017 linjen fra rekordniveauet i 2016 med et af de
bedste kvartalsresultater nogensinde med en bruttoindtjening på 398 millioner kroner.
Baggrunden for resultatet er et stort fald i nedskrivninger, fremgang i nettogebyrindtægter og
flotte kursreguleringer.
Spar Nords netop offentliggjorte regnskab for første kvartal viser et af de bedste resultater i bankens
historie. Resultatet landede på 317 millioner kroner efter skat – svarende til en egenkapitalforrentning på
15,5 procent. Basisindtægterne er i perioden vokset med 141 millioner kroner (19 procent) trods et
fortsat lavrentemiljø og hård konkurrence, som blandt andet har medvirket til nettorenteindtægter 1
procent lavere end i samme periode sidste år. De samlede omkostninger blev på 475 millioner kroner,
hvilket er på samme niveau som i første kvartal 2016
Resultatet efter skat blev i kvartalet alligevel på 317 millioner kroner mod 165 millioner kroner i samme
kvartal i 2016 – en stigning på 92 procent. Forklaringen på det gode resultat skal findes især i tre
forhold.
Tre grunde til det gode resultat
- Der er især tre grunde til, at det er gået så godt. For det første udvikler vores nettogebyrindtægter sig
rigtig godt, især på bolig- og formueområderne. For det andet har den udvikling, der har været i
markedsrenterne, været gunstig i forhold til indtjeningen på vores obligationsbeholdning. For det tredje og det synes jeg faktisk, er det mest glædelige - har vores privat- og erhvervskunder det så godt, at vi
stort set ikke har tabt penge på vores udlån, siger Lasse Nyby, administrerende direktør i Spar Nord.
Nettogebyrindtægterne er steget med 44 millioner kroner (18 procent) i forhold til første kvartal 2016, og
udgør dermed 43 procent af kvartalets samlede nettorente- og –gebyrindtægter. Kursreguleringerne har
givet en gevinst på 163,7 millioner kroner – en stigning på 127 procent i forhold til første kvartal 2016.
Nedskrivningerne på udlån er på 2 millioner kroner. Dette er noget lavere end forventet ved årets
begyndelse og skal ses i forhold til nedskrivninger på 55 millioner kroner i samme periode sidste år og 55
millioner kroner i forrige kvartal.
På baggrund af kvartalsregnskabet samt udsigterne for resten af 2017 fastholdes forventningerne til
årets samlede basisindtjening før nedskrivninger i niveauet 1,1-1,2 milliarder kroner, mens
nedskrivninger på udlån forventes at blive noget lavere end i 2016.
Ny strategi implementeres
I november 2016 påbegyndte banken implementeringen af en ny strategi med titlen ”Den personlige
bank i en digital verden”, som skal imødegå den hårde konkurrence i en udfordrende og foranderlig
verden med nye reguleringer, lav vækst, lave renter og ikke mindst digitalisering og mere krævende og
selvhjulpne kunder. Udgangspunktet er en strategi, der handler om både at udnytte mulighederne i den
digitale udvikling og samtidig fastholde den værdiskabende, personlige rådgivning, som er bankens
styrke. Der er siden lanceringen blevet arbejdet med en række vigtige forudsætningsaktiviteter, især på
IT- og procesområdet.
- Vi er først i starten af processen med implementeringen af den nye strategi, som vi har store
forventninger til, og som tager fart i år. Det vil dels skabe lettelser i medarbejdernes daglige arbejde,
hvor effektiviteten efter IT-konverteringen sidste år endnu ikke er på niveau med tidligere. Dels vil det
bane vejen for implementering af de mere kundevendte initiativer. Blandt andet vil vi gøre det til en
endnu bedre oplevelse for kunderne at holde møder i vores fysiske banker, siger Lasse Nyby.
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Om Spar Nord
Med 400.000 kunder, 1.528 medarbejdere og 56 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

