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Halvårsregnskab: Rekordstor kundetilgang i Spar Nord 
  
Med 6.200 nye kunder netto i første halvår har søgningen til Spar Nord aldrig været 
større. Det fremgår af bankens netop offentliggjorte halvårsregnskab, der også viser en 
markant fremgang i indtægterne, mens ekstraordinære nedskrivninger påvirker 
resultatet negativt. Resultatet lander på 150 millioner kroner før skat. 
 
Spar Nord runder første halvår med et resultat før skat på 150 millioner kroner.  
 
Med til at trække resultatet op er en stigning i indtægterne på 15 procent til 1.240 millioner kroner 
sammenlignet med samme periode sidste år. Den positive udvikling skyldes blandt andet stigende 
nettorenteindtægter, højere kursreguleringer og stor aktivitet på realkreditområdet samt en 
nettotilgang af hele 6.200 nye kunder siden nytår.  
 
I negativ retning trækker ekstraordinære nedskrivninger i andet kvartal på 96 millioner kroner, der 
primært skyldes Finanstilsynets præciserede retningslinjer for vurdering af sikkerheder i ejendoms- 
og landbrugssektoren. Samlet stiger nedskrivninger på udlån i første halvår til 327 millioner kroner.  
 
Administrerende direktør i Spar Nord Lasse Nyby betegner regnskabet som "acceptabelt". Han 
hæfter sig ved, at den hastige tilgang af nye kunder udgør en vigtig modvægt til den beskedne 
lånelyst, som kendetegner danske bankkunder for tiden. Desuden er kundetilgangen en vigtig 
udbygning af bankens fremtidige indtjeningspotentiale: 
 
- Vi må konstatere, at kundernes efterspørgsel efter banklån fortsat er meget beskeden, og derfor 
er det vigtigt, at vi tiltrækker nye kunder, uddyber Lasse Nyby og fortsætter:  
 
- At så mange vælger at blive kunde i netop vores bank betyder også, at vi står rigtig godt på 
banen, når efterspørgslen efter lån og det generelle aktivitetsniveau igen begynder at stige.  
 
Mens bankudlånet i første halvår falder med 2,3 milliarder kroner, stiger Spar Nords formidling af 
realkreditudlån med 2,8 milliarder kroner. Dermed opvejes faldet i bankudlånet, og Spar Nords 
samlede kreditformidling vokser med en procent i første halvår.  
 
Højere nedskrivninger og indtjening 
De ekstraordinært høje nedskrivninger i andet kvartal betegner Lasse Nyby som en 
"engangseffekt", og han forventer, at nedskrivningerne i tredje kvartal vil falde til niveauet fra 
første kvartal.  
 
- Stigningen i nedskrivninger i andet kvartal skyldes især ændrede retningslinjer fra Finanstilsynet 
og er ikke et udtryk for en forringelse af vores kreditkvalitet. Derfor forventer jeg, at 
nedskrivningerne nu vil stabilisere sig på samme niveau, som vi så i første kvartal, forklarer Lasse 
Nyby.  
 
På baggrund af udviklingen i første halvår opjusterede Spar Nord i juli forventningerne til 
basisindtjening før nedskrivninger fra niveauet 800 millioner kroner til niveauet 900 millioner 
kroner, og den forventning står uændret.  
 
For yderligere oplysninger kontakt venligst: 
Administrerende direktør Lasse Nyby, Spar Nord. Tlf. 9634 4011 eller lny@sparnord.dk  
Pressechef Leif Lind Simonsen, Spar Nord. Tlf. 2527 0330 eller lsi@sparnord.dk 
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Om Spar Nord 
Med mere end 255.000 kunder, cirka 1.350 medarbejdere og en egenkapital på 5,6 milliarder 
kroner er Spar Nord Koncernen blandt de største banker i Danmark. Siden 2002 har Spar Nord 
åbnet 18 nye lokale banker og tilkøbt ni filialer fra andre pengeinstitutter, og i dag har Spar Nord i 
alt 67 lokale banker fordelt over hele landet. Banken har gennem finanskrisen hvert år leveret 
trecifrede millionoverskud og landede i 2011 et overskud før skat på 345 millioner kroner.  
 
Spar Nord ejes af mere end 110.000 aktionærer. 
 


