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Halvårsresultat på 630 millioner kroner efter skat
Spar Nords regnskab for første halvår 2018 viser et resultat efter skat på 630 millioner kroner
svarende til en egenkapitalforrentning på 15,3 procent. Det er et af de bedste halvårsresultater i
bankens historie, og det skyldes blandt andet fortsat lave nedskrivninger og stabile rente- og
gebyrindtægter, ligesom salget af Spar Nords aktiepost i Valueinvest Asset Management også
bidrager positivt til resultatet.
Med et resultat efter skat på 630 millioner kroner og en egenkapitalforrentning på 15,3 procent efter skat blev
første halvår 2018 et af de bedste halvår i Spar Nords historie.
Med til at trække resultatet op er blandt andet den positive udvikling i samfundsøkonomien, som betyder, at
bankens nedskrivninger fortsætter på et lavt niveau og for første halvår lander på 16 millioner kroner. Dertil
kommer en stabil udvikling i nettorenteindtægter og nettogebyrindtægter, der er positivt påvirket af væksten i
bankens udlån og realkreditformidling samt formidling af produkter på forsikrings- og pensionsområdet.
Realkreditformidlingen vokser i første halvår med 2,1 milliarder kroner til 79,3 milliarder kroner, mens bankog leasingudlånet vokser 1,3 milliarder kroner til 38,3 milliarder kroner.
- Regnskabet vidner om en robust kerneforretning, der leverer tilfredsstillende resultater på alle væsentlige
områder, og ikke mindst væksten i udlånet er værd at glæde sig over. Ikke mindst fordi vores udlånsvækst
kompenserer for det pres på rentemarginalen, der fortsat gør sig gældende, siger administrerende direktør i
Spar Nord Lasse Nyby. Han fortsætter:
- Salget af vores aktiepost i Valueinvest Asset Management er også en væsentlig del af forklaringen på den
gode bundlinje i første halvår, og samlet set er der tale om et resultat og en forrentning af vores egenkapital,
som vi er rigtig godt tilfredse med.
Salget af Spar Nords aktiepost i Valueinvest Asset Management medfører en indtægt på 154 millioner
kroner.
Fastholder forventninger
I løbet af første kvartal opjusterede Spar Nord af to omgange forventningerne til hele årets basisindtjening
før nedskrivninger. Opjusteringerne skete først som følge af en ekstraordinær kursregulering vedrørende
Spar Nords andel i Bankinvest og siden som følge af Spar Nords salg af aktieposten i Valueinvest Asset
Management. Og ifølge Lasse Nyby giver udviklingen og resultaterne i øvrigt ikke anledning til andet end at
fastholde de opjusterede forventninger:
- Når vi ser bort fra de ekstraordinære forhold, så ser vi indtægts- og omkostningssiden udvikle sig stort set
som forventet, og det betyder, at vi fastholder forventningerne om en basisindtjening før nedskrivninger for
hele 2018 på cirka 1,3 milliarder kroner og et nettoresultat på omkring 1 milliard kroner, uddyber Lasse Nyby.
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Om Spar Nord

Med omkring 400.000 kunder, cirka 1.500 medarbejdere og 49 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

