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Travlt halvår sikrer resultat på 546 millioner
Spar Nord runder halvåret med et resultat efter skat på 546 millioner kroner svarende til
en egenkapitalforrentning på 12,4 procent. Det stærke resultat trækkes blandt andet op af
et højt aktivitetsniveau og lave nedskrivninger samt en vækst i kreditformidlingen som
vidner om, at Spar Nord fortsætter med at vinde markedsandele.
- Vi har al mulig grund til at være tilfredse med et halvårsresultat på 546 millioner kroner efter skat
og en egenkapitalforrentning på 12,4 procent. Og ikke mindst har vi grund til at være tilfredse med
den måde, som resultatet er skabt på, lyder det fra administrerende direktør i Spar Nord Lasse Nyby
på baggrund af bankens halvårsregnskab.
Lasse Nyby hæfter sig ved den positive udvikling i bankens forretningsomfang, et højt aktivitetsniveau
og lave nedskrivninger på udlån samt gode resultater på de finansielle markeder som de primære
drivkræfter bag halvårsresultatet.
- Det har været et halvår, hvor det i høj grad er kerneforretningen, der leverer resultatet. I samme
periode sidste år var regnskabet præget af positive engangsforhold på cirka 250 millioner kroner,
mens det i år lyder på beskedne 30 millioner kroner, uddyber Lasse Nyby og fortsætter:
- En del af forklaringen på det høje aktivitetsniveau er naturligvis den igangværende konverteringsbølge på realkreditområdet. I takt med de faldende renter er det blevet aktuelt at tale konverteringsmuligheder med stadig flere af vores kunder, og i mange tilfælde har det givet mening for kunderne
at konvertere realkreditlånet og derved drage fordel af rentefaldet.
Månedlig milliardvækst i kreditformidling
Spar Nord fortsætter i første halvår den vækst i kreditformidling, som har gjort sig gældende de
seneste år.
Siden 2015 er bankens samlede formidling af realkreditlån, bank- og leasingudlån i gennemsnit vokset med mere end 500 millioner kroner hver måned, og i årets første 6 måneder er den samlede
kreditformidling vokset med næsten 6 milliarder kroner.
- Væksten er bredt funderet på realkreditlån, bank- og leasingudlån og betyder, at vores samlede
kreditformidling ved halvåret nu er oppe på 126,2 milliarder kroner. I et udlånsmarked med begrænset vækst er det samtidig et udtryk for, at vi står stærkt i et ellers konkurrencepræget marked, og at
vi fortsætter med at vinde markedsandele, lyder det fra Lasse Nyby.
Fastholder forventninger
Ved indgangen til 2019 forventede Spar Nord en basisindtjening før nedskrivninger i niveauet 1,0–
1,1 milliarder kroner og et resultat efter skat i niveauet 700–800 millioner kroner. Forventningerne
er efterfølgende opjusteret ad to omgange i henholdsvis maj og juli.

På baggrund af regnskabet for første halvår fastholder Spar Nord de opjusterede forventninger til det
samlede resultat for hele året på en basisindtjening før nedskrivninger i niveauet 1,15-1,25 milliarder
kroner og et resultat efter skat i niveauet 850-950 millioner kroner.
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Om Spar Nord
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

