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Stærkt kvartalsresultat og opjustering   
 

Spar Nord runder årets første kvartal med et resultat efter skat på 263 millioner kroner 

svarende til en egenkapitalforrentning på 11,8 procent. Det stærke resultat afspejler, at 

Spar Nord fortsat vinder markedsandele og generelt oplever en positiv udvikling på alle 

væsentlige forretningsområder. Ledelsen betegner på den baggrund regnskabet som ”me-

get tilfredsstillende” og opjusterer forventningerne til hele året.  

  

Efter et første kvartal med et højt aktivitetsniveau lander Spar Nords bundlinje for perioden på 263 

millioner kroner efter skat. I løbet af kvartalet er bankens forretningsomfang vokset godt 6 milliarder 

kroner, så det nu for første gang overstiger 250 milliarder kroner, og stigningen er bredt funderet på 

såvel kreditformidling, opsparing og kapitalforvaltning.  

 

Resultatet for første kvartal forrenter bankens egenkapital med 11,8 procent og betegnes af bankens 

ledelse som meget tilfredsstillende.  

 

- Vi begynder 2019 på samme måde, som vi afsluttede 2018, nemlig med en stærk udvikling i vores 

kerneforretning. Vores bank- og leasingudlån er i første kvartal vokset med 1 milliard kroner, mens 

vores realkreditformidling er vokset med 1,2 milliarder kroner. Det vidner om, at vi fortsat lykkes 

med at tage markedsandele, og det er vigtigt, fordi vi dermed kompenserer for den priskonkurrence, 

der generelt sætter vores indtjening på udlån under pres, siger administrerende direktør i Spar Nord 

Lasse Nyby og fortsætter:   

 

- Alt i alt er vi meget tilfredse med regnskabet og resultatet. Det er skabt uden nævneværdige bidrag 

fra ekstraordinære indtægter og dermed et udtryk for, at vi har en rigtig solid kerneforretning.  

 

Sammenlignet med samme periode sidste år faldt Spar Nords nettorenteindtægter i første kvartal 

med 12 millioner kroner til 378 millioner kroner, mens nettogebyrindtægterne modsat steg med 27 

millioner kroner til 317 millioner kroner. Omkostningerne steg samlet med 44 millioner kroner som 

følge af både stigende lønomkostninger og stigende omkostninger affødt af den høje aktivitet. Endelig 

landede nedskrivningerne for perioden på beskedne 10 millioner kroner svarende til en nedskriv-

ningsprocent på 0,07.  

 

Opjusterer forventningerne 

På baggrund af resultatet for første kvartal opjusterer Spar Nord forventningerne til hele året.  

 

Ved indgangen til 2019 lød forventningerne til hele året på et resultat efter skat i niveauet 700 – 800 

millioner kroner, men den forventning er nu opjusteret til i niveauet 750 – 850 millioner kroner efter 

skat.  

 

For yderligere information kontakt venligst 

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

 

Om Spar Nord 
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Med omkring 390.000 kunder, cirka 1.500 medarbejdere og 49 lokale banker (filialer) over hele landet 

er Spar Nord blandt de største banker i Danmark. I 2018 leverede Spar Nord et resultat efter skat på 

920 millioner kroner.  

 

Spar Nord ejes af cirka 103.000 aktionærer. 

 

For yderligere information se www.sparnord.dk  

 

http://www.sparnord.dk/

