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Spar Nord-resultat på 849 mio. kr. efter skat  
 

Spar Nords regnskab for 1. – 3. kvartal viser et resultat efter skat på 849 millioner kroner 

svarende til en egenkapitalforrentning på 13,5 procent. Resultatet for perioden er det 

bedste i bankens historie, og i tredje kvartal er det blandt andet en stigende 

efterspørgsel efter udlån, som bidrager til rekordresultatet.  

 

Med et resultat efter skat på 849 millioner kroner blev perioden 1. – 3. kvartal 2018 den bedste i 

bankens historie. Resultatet forrenter bankens egenkapital med 13,5 procent efter skat, og alt i alt 

er der tale om et resultat, der vækker tilfredshed hos Spar Nords administrerende direktør Lasse 

Nyby.   

 

- Selve bundlinjen er vi naturligvis godt tilfredse med, og jeg glæder mig især over, at vi i perioden 

har set en ret markant vækst i vores bank-, leasing- og realkreditudlån på samlet set over 5 

milliarder kroner. Det vidner først og fremmest om generel fremgang i samfundsøkonomien, men 

det viser også, at vi tager markedsandele, idet vi vokser mere end markedet, lyder det fra Lasse 

Nyby.  

 

Ved udgangen af 3. kvartal er Spar Nords bank- og leasingudlån vokset til 39,2 milliarder kroner 

svarende til en vækst på 5 procent siden nytår, mens realkreditudlånet er vokset til 80,4 milliarder 

kroner svarende til en vækst på 4 procent.  

 

Målt på omkostninger landede 1. – 3. kvartal 2018 på niveau med samme periode sidste år, mens 

nedskrivningerne ved udgangen af 3. kvartal lød på i alt 67 millioner kroner, og det er fortsat 

primært udfordringerne i landbruget, der giver anledning til nedskrivninger. 

 

Image og tilfredshed i top  

Lasse Nyby hæfter sig også ved, at Spar Nord den seneste tid har placeret sig i toppen af en række 

analyser, hvor danske privat- og erhvervskunder er blevet bedt om at vurdere de danske banker. 

Blandt andet er Spar Nord ifølge Aalund Research den af de større danske banker, der har de mest 

tilfredse erhvervskunder i SMV-segmentet. Og ifølge Wilkes nylige finansimage-analyse har Spar 

Nord det bedste image i tre af landets regioner og ligger som den eneste bank i top-3 i alle 

regioner.  

 

- Vi arbejder frem efter en strategi, hvor vi gør os stor umage for at forbedre den oplevelse, der er 

forbundet med at være kunde i Spar Nord. Derfor tillader vi os at se den høje kundetilfredshed og 

gode placering i forhold til vores konkurrenter som et udtryk for, at strategien virker. Og jeg er 

overbevist om, at kompetent og personlig rådgivning kombineret med god service også 

fremadrettet vil have stor tiltrækningskraft i markedet både over for erhvervs- og privatkunder, 

uddyber Lasse Nyby.  

 

Fastholder forventninger 

Spar Nord har af to omgange opjusteret forventningerne til hele årets resultat før nedskrivninger, 

og denne forventning fastholdes på baggrund af regnskabet for 1. – 3. kvartal.   

 

- Vi er i 3. kvartal blevet bekræftet i den udvikling, vi forventer for resten af 2018, og derfor 

fastholder vi forventningerne til et resultat efter skat i niveauet 1,0 milliarder kroner for hele året, 

lyder det afsluttende fra Lasse Nyby.  

 

For yderligere information kontakt venligst 

Presseservice: Leif Lind Simonsen, Spar Nord. Tlf. 2527 0330, lsi@sparnord.dk  

Presseservice: Neel Rosenberg, Spar Nord. Tlf. 2527 0433, ner@sparnord.dk 
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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  
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