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Spar Nord: Rekordresultat på 929 millioner kroner
Spar Nord har i årets første tre kvartaler tjent 929 millioner kroner før skat. Dermed er der
tale om det bedste resultat for perioden i bankens historie.
Spar Nords regnskab for perioden første til tredje kvartal viser et rekordresultat på 929 millioner kroner
før skat. Det er en fremgang på 22 procent sammenlignet med samme periode sidste år og svarer til en
årlig egenkapitalforretning før skat på 17,1 procent.
Rekordresultatet skyldes blandt andet, at Spar Nord i første kvartal fik en gevinst ved salget af aktierne i
Nørresundby Bank. Dertil kommer en ekstraordinær høj aktivitet på bolig- og formueområdet i første og
andet kvartal, mens efterspørgslen i tredje kvartal har været mere afdæmpet.
- Samlet set er det et ganske tilfredsstillende resultat for årets første tre kvartaler. Ikke kun fordi
resultatet er det bedste i Spar Nords historie, men også fordi vi sammenlignet med andre banker har
været i stand til at forrente aktionærernes penge på fornuftig vis, siger administrerende direktør i Spar
Nord Lasse Nyby.
- I tredje kvartal har efterspørgslen på bolig- og formueområdet imidlertid stabiliseret sig på et lidt lavere
niveau, og sammen med det meget lave renteniveau betyder det, at vores indtægter falder i forhold til de
seneste kvartalers meget flotte niveauer, fortsætter han.
Selv om tredje kvartal generelt bød på et lavere aktivitetsniveau, så hæfter Lasse Nyby sig ved, at Spar
Nords bankudlån steg i tredje kvartal og dermed bryder tendensen til faldende bankudlån i første og
andet kvartal.
Nedskrivninger lavere end ventet
Spar Nords nedskrivninger i årets første tre kvartaler lander på 240 millioner kroner svarende til en
nedskrivningsprocent på 0,64 p.a. I samme periode sidste år lød nedskrivningerne på 288 millioner
kroner, og faldet på 17 procent er ifølge Lasse Nyby bedre end ventet.
- Nedskrivningerne udvikler sig bedre, end vi havde forventet ved årets begyndelse, og det skyldes en
generel bedring i kundernes kreditværdighed i alle sektorer med undtagelse af landbruget, forklarer
Lasse Nyby og tilføjer:
- Og så længe de lave afregningspriser på landbrugsprodukter som svinekød og mælk fortsætter, så
forventer vi fortsat et højt nedskrivningsniveau på vores landbrugsengagementer.
Fastholder forventninger
På baggrund af udviklingen i første til tredje kvartal fastholder Spar Nord forventningerne til en
basisindtjening før nedskrivninger for hele 2015 i niveauet 1,5 milliarder kroner, ligesom
nedskrivningerne for hele året fortsat forventes realiseret i niveauet 300-350 millioner kroner.
- Og eftersom der ikke er udsigt til nogen massiv udlånsvækst eller større opkøbsmuligheder, giver vores
nye udbyttepolitik om at udlodde mindst 2/3 af årets nettoresultat fortsat rigtig god mening, lyder det
afsluttende fra Lasse Nyby.
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Om Spar Nord
Med flere end 390.000 kunder, cirka 1.500 medarbejdere og 70 lokale banker (filialer) over hele
landet er Spar Nord blandt de største banker i Danmark. Banken har gennem finanskrisen hvert år
leveret trecifrede millionoverskud og landede i 2014 et overskud før skat på 705 millioner kroner.
Spar Nord ejes af cirka 120.000 aktionærer.
For yderligere information se www.sparnord.dk

