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Regnskab: Spar Nord tjener 575 millioner og opjusterer
forventningerne
Spar Nord fortsætter i første halvår af 2017 linjen fra det stærke 2016 med et resultat på 575
millioner kroner efter skat og en egenkapitalforrentning på 14,4 procent. Ledelsen vælger på
baggrund af udviklingen og resultatet at opjustere forventningerne til hele årets
basisindtjening før nedskrivninger fra 1.100-1.200 millioner kroner til niveauet 1.250 millioner
kroner og at nedjustere forventningerne til årets samlede nedskrivninger.
Spar Nords netop offentliggjorte regnskab for første halvår 2017 viser et af de bedste halvårsresultater i
bankens historie. Resultatet landede på 575 millioner kroner efter skat, hvilket er 50 procent højere end
resultatet i samme periode sidste år og svarer til en egenkapitalforrentning på 14,4 procent.
Spar Nords administrerende direktør Lasse Nyby betegner resultatet for første halvår 2017 som
tilfredsstillende.
- Samlet set er vi rigtig godt tilpas med det regnskab, vi netop har offentliggjort. En
egenkapitalforrentning på 14,4 procent er selvsagt tilfredsstillende, og det er særlig positivt, at vores
forretning på trods af et stort konkurrence- og prispres går så godt, at vi kan opjustere vores
forventninger på indtjeningssiden. At vi så derudover også kan nedjustere vores tabsforventninger – efter
et kvartal, hvor vi har fået bøgerne grundigt gennemgået af Finanstilsynet – det er virkelig
tilfredsstillende.
Finanstilsynet fandt efter sin inspektion i foråret, at banken for fjerde gang i træk havde tilstrækkelige
nedskrivninger, og at Spar Nords kreditbonitet er bedre end i sammenlignelige institutter.
En væsentlig forklaring på halvårets gode resultat er netop også, at kundernes evne til at betale deres
lån tilbage har udviklet sig mere positivt end ventet, så banken i første halvår netto kan tilbagehenføre
nedskrivninger for 9 millioner kroner.
- Vores resultat er udtryk for, at vi har en robust forretningsmodel og evner at tage markedsandele men
afspejler også, at dansk økonomi er inde i en god gænge med lav ledighed og husholdninger og
erhvervskunder med generelt sunde økonomier. Det kommer også til udtryk i vores lave nedskrivninger
på udlån, som betyder, at vi nedjusterer vores forventninger til nedskrivninger for 2017 som helhed,
siger Lasse Nyby og peger også på, at landbrugskunderne i år nyder gavn af en generel bedring i
afregningspriserne på deres produkter.
Godt resultat trods udfordringer
Bankens gode halvårsresultat er opnået på trods af en svag stigning i omkostningerne og et fortsat pres
på rentemarginalen og dermed nettorenteindtægterne.
De samlede omkostninger blev således 3 procent højere end i første halvår 2016. En stigning, der ifølge
ledelsen afspejler, at Spar Nord i implementeringen af den nye strategi, der blev lanceret i november
sidste år, stadig er i en fase, hvor der investeres i nye tiltag.
Det fortsat lave renteniveau og den skrappe konkurrence var medvirkende årsager til et fald i
nettorenteindtægterne på 3 procent. Dette blev imidlertid langt overgået af en stigning i
nettogebyrindtægterne på 11 procent samt en stigning i kursreguleringerne på hele 53 procent i forhold
til samme periode sidste år.
For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Administrerende direktør Lasse Nyby, Spar Nord. Tlf. 9634 4011 eller lny@sparnord.dk
Presse og Content Manager Flemming Østergaard, Spar Nord. Tlf. 2527 6957 eller flo@sparnord.dk

Om Spar Nord
Med over 400.000 kunder, 1.555 medarbejdere og 55 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

