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Spar Nord-resultat tæt på 500 millioner 
  
Spar Nords resultat for årets første tre kvartaler lander på 491 millioner før skat. Det er 
en fremgang på godt 70 procent sammenlignet med samme periode sidste år, og dermed 
fortsætter 2013 med at udvikle sig til bankens ubetinget bedste år siden krisen. 
 
Spar Nords netop offentliggjorte regnskab for tredje kvartal viser en fortsat styrkelse af bankens 
indtjeningskraft, som for årets første tre kvartaler betyder et resultat før skat på 491 millioner 
kroner. Fremgangen i forhold til sidste år skyldes ikke mindst en vellykket integration af den nu 
forhenværende Sparbank, der medvirker til vækst i bankens rente- og gebyrindtægter, mens 
omkostningerne samtidig udvikler sig lidt bedre end forventet.  
 
Sammenlignet med resultatet for samme periode sidste år er der tale om en fremgang på 73 
procent, og banken forrenter dermed sin egenkapital med 10,6 procent årligt.  
 
Administrerende direktør i Spar Nord Lasse Nyby er godt tilfreds med regnskabet.  
 
- Jeg synes, der er tale om et ganske solidt regnskab, som blandt andet vidner om, at vi har været i 
stand til at holde snor i omkostningerne samtidig med, at nedskrivningerne udvikler sig som 
forventet, uddyber Lasse Nyby. 
 
Omkostningerne er i 2013 vokset med 14 procent som følge af integrationen af Sparbanks 
aktiviteter, og det er lavere end forventet. Nedskrivninger på udlån falder i årets første tre kvartaler 
med 30 procent sammenlignet med samme periode sidste år og lander dermed på 305 millioner 
kroner.  
 
Savner samfundsvækst  
- Vi har godt styr på de ting, vi selv er herre over, men vi kunne stadig godt bruge en stærkere 
efterspørgsel efter finansiering og i det hele taget den vækst i samfundsøkonomien, som selvsagt 
spiller en rolle i forhold til vores muligheder for at udvikle indtægtssiden, siger Lasse Nyby. 

 
- Når først efterspørgslen vender tilbage, som vi allerede nu ser små tegn på, så er potentialet for 
at skabe stærke resultater betydeligt, tilføjer han med henvisning til, at Spar Nords bankudlån i 
tredje kvartal er stabiliseret på 34,1 milliarder kroner efter flere kvartaler med fald. 
  
Kundetilgang fortsætter 
Lasse Nyby hæfter sig også ved, at banken i år oplever den største kundetilgang i bankens historie. 
Indtil videre lyder nettokundetilgangen på omkring 10.000, og Lasse Nyby forventer, at det tal vil 
være endnu højere ved årets udgang. 
 
- Vi glæder os naturligvis over den tiltrækningskraft, som vores lokale banker rundt omkring i 
landet har på danskerne. På kort sigt er kundetilgangen nemlig en vigtig kompensation for det lave 
aktivitetsniveau i samfundet, og på lidt længere sigt er kundetilgangen med til at udvide vores 
potentiale for vækst, forklarer Lasse Nyby.  
 
Fastholder forventningerne 
På baggrund af udviklingen i årets første tre kvartaler fastholder Spar Nord forventningen om en 
samlet basisindtjening for hele året i niveauet 1 – 1,1 milliarder kroner.  
 
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. 


