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Regnskab: Spar Nord fordobler resultatet 
  
Spar Nord runder første halvår med et resultat før skat på 332 millioner kroner svarende 
til en fremgang på godt 120 procent sammenlignet med sidste år. Samtidig er 
kundetilgangen større end nogensinde, idet banken i årets første seks måneder har fået 
9.000 flere kunder.  
 
Med et resultat før skat på 332 millioner kroner har første halvår 2013 udviklet sig til det bedste 
halvår for Spar Nord siden krisen. Resultatet er godt 120 procent bedre end samme periode sidste 
år, og egenkapitalforretningen lyder nu på 10,9 procent.  
 
Administrerende direktør i Spar Nord Lasse Nyby betegner regnskabet som ”glædelig læsning”, og 
han hæfter sig ved, at den positive udvikling er forankret i såvel indtjeningen som omkostninger og 
nedskrivninger:  
 
- Vores halvårsregnskab er linje for linje næsten udelukkende positiv læsning, siger Lasse Nyby og 
uddyber: 
 
- Indtægterne stiger, omkostningerne er under kontrol, og vores nedskrivninger falder. Og så er det 
selvfølgelig meget tilfredsstillende at se, at bankens tiltrækningskraft materialiserer sig i en 
rekordstor kundetilgang på hele 1.500 nye kunder netto hver måned.  
 
Endelig lægger Lasse Nyby vægt på, at Finanstilsynets nylige, ordinære inspektion i banken ikke har 
givet anledning til at ændre på hverken de foretagne nedskrivninger eller bankens forventninger til 
årsresultatet.  
 
Muskler til konsolidering 
Den fortsat relativt beskedne efterspørgsel efter finansiering sætter sig også spor i Spar Nords 
halvårsregnskab, og bankens forretningsomfang vokser alene med 1 procent i årets første seks 
måneder – den store kundetilgang til trods. 
 
Den lave efterspørgsel efter finansiering er sammen med en vellykket integration af den nu 
forhenværende Sparbank de primære årsager til, at Spar Nord fortsat ønsker at spille en aktiv rolle 
i konsolideringen.  
 
- Integrationen af Sparbank er faldet på plads hurtigere end forventet, og vores stærke 
kapitalposition betyder, at vi fortsat har muskler til og ambitioner om at deltage yderligere i 
konsolideringen, uddyber Lasse Nyby. 
 
Fastholder forventningerne 
På baggrund af udviklingen i første halvår fastholder Spar Nord forventningen om en samlet 
basisindtjening for hele året i niveauet 1 – 1,1 milliarder kroner. Nedskrivningerne forventes 
realiseret i niveauet 1 procent af de samlede udlån og garantier.  
 
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 
 
Om Spar Nord 
Med 335.000 kunder, cirka 1.500 medarbejdere og 78 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 2012 et overskud før skat på 290 millioner kroner.  
 
Spar Nord ejes af flere end 125.000 aktionærer. 
 
For yderligere information se www.sparnord.dk  
 
 


