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Halvårsregnskap for Skagerrak Sparebank 

 

Rekordresultat for Skagerrak Sparebank første halvår 2021 

Bankens resultat og underliggende bankdrift fortsatte å forbedre seg i andre kvartal.  

Banken leverte et resultat før skatt på 76,9 MNOK i første halvår mot 49,0 MNOK i 2020. Dette er 

bankens beste halvårsresultat noensinne. Bankens egenkapitalavkastning første halvår ble på 9,67 

prosent mot 3,21 prosent for tilsvarende periode i 2020. 

Bankens sterke resultat er en kombinasjon av økt nettorente, økning i andre inntekter og relativ 

kostnadsreduksjon. 

Nettorenten endte på 89,4 MNOK i 2021 mot 73,3 MNOK i 2020 

Andre inntekter endte på 53,4 MNOK i 2021 mot 39,8 MNOK i 2020 

Bankens totale kostnader i % av inntekter utgjorde 46,50 prosent i 2021 mot 56,69 prosent i 

2020 

Resultatet preges videre av lave tap. Avsetninger til tap utgjorde pr. andre kvartal 2021 4,8 MNOK 

mot 10,9 MNOK i tilsvarende periode i 2020 

Dette bekrefter at banken fortsetter den positive utviklingen sier adm.banksjef Jan Kleppe. Det er 

gledelig å se den sterke bedringen i bankens ordinære drift, noe som i stor grad må tilskrives solid 

innsats av våre ansatte samtidig som våre kunder har god aktivitet.  

Bankens utlån har det siste året økt med ca. 782 MNOK, som tilsvarer en vekst på 6,14 prosent. 

Bankens innskudd i tilsvarende periode økte med 448,9 MNOK, tilsvarende 5,98 prosent. 

Den positive utviklingen ser vi både i Arendal, Kragerø, Bamble og Skien både innenfor 

privatmarkedet og næringslivsmarkedet. 

Jan Kleppe peker videre på at den generelle økonomiske aktiviteten i vårt område er god og tror også 

dette vil prege vår region i tiden fremover. 

Vi opplever fortsatt høy aktivitet i bolig- og fritidsmarkedet, noe som gjør at våre eiendomsmeglere i 

Aktiv og Best har opplevd rekordaktivitet første halvår.  

Skagerrak Sparebank er godt fornøyd med resultatet banken har oppnådd første halvår og ser med 

optimisme frem til resten av 2021 avslutter adm.banksjef  Jan Kleppe. 

 

Kontaktpersoner: 

Adm.banksjef:  Jan Kleppe, mobil 915 38 610 

Banksjef Forretningsutvikling:  Jon Guste-Pedersen, mobil 908 33 298 

 


