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Årsregnskab: Spar Nord-resultat på 989 millioner kroner efter skat 
 

Efter fremgang i indtjeningen på 18 procent i forhold til 2016 lander Spar Nords resultat 
for 2017 på 989 millioner kroner efter skat. Det gode resultat hænger blandt andet sam-
men med, at Spar Nord i 2017 har vundet markedsandele, ligesom bankens kunder gene-
relt har oplevet økonomisk fremgang i årets løb. 
 
Spar Nords årsregnskab for 2017 viser et resultat på 989 millioner kroner efter skat svarende til en 
egenkapitalforrentning på 12 procent. Bankens ledelse betegner regnskabet som tilfredsstillende.  
 
Resultatet hænger blandt andet sammen med, at kundeudlånet i 2017 voksede med godt 6 procent 
til 37,3 milliarder kroner, mens formidlingen af realkreditlån voksede med 5 procent til 77 milliarder 
kroner. Dermed har Spar Nord vundet markedsandele, og samtidig er bankens kunder generelt i 
god økonomisk gænge, hvilket smitter af på nedskrivningerne. Bankens nedskrivninger lander i 
2017 på -38 millioner kroner og bidrager dermed ekstraordinært til regnskabet som en indtægt.  
 
- Vi er naturligvis tilfredse med en bundlinje, der vokser med 151 millioner kroner sammenlignet 
med 2016, og som betyder, at vi i 2017 kan forrente vores egenkapital med 12 procent, siger ad-
ministrerende direktør i Spar Nord Lasse Nyby. Han fortsætter:  
 
- Det gode resultat hænger også sammen med fortsat pæne kursreguleringer og gebyrindtægter, 
mens vores nettorenteindtægter fortsætter med at falde som følge af det ekstremt lave renteniveau 
samt hård priskonkurrence. Og faldet i nettorenteindtægter sker altså på trods af en flot udlåns-
vækst på 6 procent, der vidner om, at vi fortsat tager markedsandele.  
 
Ny strategi i fokus  
Regnskabet for 2017 er det første årsregnskab i bankens aktuelle strategiperiode, hvor fokus er på 
”Den personlige bank i en digital verden”. Under den overskrift materialiserer sig en række konkrete 
initiativer, der skal give gevinster i form af bedre kundeoplevelse og mere effektive processer:  
 
- I 2017 har vi haft stort fokus på implementeringen af vores nye strategi, og vi har realiseret en 
del tiltag, der bringer Spar Nord i retningen ”Den personlige bank i en digital verden”. Vi har blandt 
andet nyindrettet 22 af vores lokale banker, lanceret et nyt koncept for kundemøder i banken og 
gennemført en række tiltag, der skal bane vejen for bedre kundeoplevelser og mere vækst. Det 
arbejde fortsætter med uformindsket styrke i 2018 og skal bidrage til, at vi kan fastholde en høj 
tilfredshed og loyalitet hos vores kunder i fremtiden, uddyber Lasse Nyby.  
 
Forventninger til 2018  
I 2018 forventer Spar Nord en fortsat fremgang i økonomien og en udlånsvækst i samme niveau 
som i 2017.  
 
På grund af de lave markedsrenter og den hårde konkurrence, regner banken med lidt lavere netto-
renteindtægter, ligesom kursreguleringerne ikke forventes at kunne fastholdes på det meget høje 
niveau fra 2017. Da omkostningerne forventes at være uændrede, forventer Spar Nord for 2018 en 
basisindtjening før nedskrivninger i niveauet 1,1 milliard kroner mod 1.213 millioner kroner i 2017. 
I forhold til bankens nedskrivninger forventes de fortsat at være på et lavt niveau, men dog højere 
end i 2017.  
 
Samlet set udmønter det sig i en forventning om et resultat efter skat for hele 2018 i niveauet 800 
millioner kroner.  
 



                                                         

  

For yderligere information kontakt venligst 
Presseansvarlig Leif Lind Simonsen, Spar Nord. Tlf. 2527 0330, lsi@sparnord.dk  
 
Om Spar Nord 
Med omkring 400.000 kunder, cirka 1.500 medarbejdere og 50 lokale banker (filialer) over hele 
landet er Spar Nord blandt de største banker i Danmark. I 2017 leverede Spar Nord et resultat efter 
skat på 989 millioner kroner.  
 
Spar Nord ejes af cirka 107.000 aktionærer. 
 
For yderligere information se www.sparnord.dk  
 
 


