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Bedste Spar Nord-resultat i seks år   
  
Spar Nords årsrapport for 2013 viser et resultat før skat på 670 millioner kroner – det 
bedste siden 2007. På baggrund af resultatfremgangen og en fortsat stærk 
kapitalposition har banken besluttet at udlodde udbytte til aktionærerne.  
 
Spar Nords netop offentliggjorte årsrapport for 2013 viser en fortsat styrkelse af bankens 
indtjeningskraft og et resultat før skat, der lander på 670 millioner kroner. Det er en fremgang på 
godt 130 procent sammenlignet med 2012 og svarer til en egenkapitalforrentning på 10,7 procent.   
 
Administrerende direktør i Spar Nord Lasse Nyby betegner udviklingen i 2013 som ”et stort skridt i 
den rigtige retning” og uddyber: 
 
- Det er ganske opløftende at se, hvordan vores strategiske beslutninger i de foregående år nu 
virkelig kommer til udtryk i regnskabet. Her tænker jeg ikke mindst på vores fusion med Sparbank i 
efteråret 2012, men også vores fortsatte kundetilgang og vækst i markedsandel trækker tallene i 
den rigtige retning, siger Lasse Nyby.  
 
I løbet af 2013 valgte flere end 10.000 danskere netto Spar Nord som ny bankforbindelse, og 
dermed er tiltrækningskraften hos Spar Nords 76 lokale banker fortsat på et rekordhøjt niveau.  
 
Lasse Nyby hæfter sig desuden ved, at omkostningerne i 2013 landede lavere end forventet, og at 
nedskrivningerne dykkede til 409 millioner kroner svarende til en nedskrivningsprocent på 0,95. 
 
Udbyttebetaling fremrykket 
Den positive udvikling i 2013 betyder, at Spar Nord er parat til at udlodde udbytte til aktionærerne 
et år tidligere end forventet.  
 
- Vores kapitalsituation er i løbet af 2013 blevet mere og mere solid, og derfor har vi besluttet at 
fremrykke vores indstilling til generalforsamlingen om, at der i år udbetales udbytte på en krone per 
aktie, uddyber Lasse Nyby. 
 
Han henviser til, at Spar Nord slutter 2013 med en solvensprocent på 19,4, og det skal ses i forhold 
til et individuelt solvensbehov på 10,0.  
 
Udlån udfordrer 
Til trods for den rekordhøje kundetilgang viser Spar Nords årsrapport også, at bankens udlån i 
perioden falder med i alt 1,1 milliarder kroner.  
 
Den svage efterspørgsel efter kredit er ifølge Lasse Nyby primært konjunkturelt betinget, men han 
forventer, at aktivitetsniveauet i samfundsøkonomien vil stige lidt i 2014 og sammen med fortsat 
kundetilvækst resultere i en moderat udlånsvækst.   
 
Slagteridirektør på vej i bestyrelsen 
På Spar Nords generalforsamling 23. april skal aktionærerne ud over udbytte også tage stilling til 
bestyrelsens indstilling om, at Danish Crowns administrerende direktør Kjeld Johannesen indvælges 
i bestyrelsen. Kjeld Johannesen har været topchef for den danske slagterigigant siden 1988 og har 
et godt kendskab til den finansielle sektor fra poster i Nationalbankens repræsentantskab og et 
rådgivende organ i tilknytning til Den Europæiske Centralbank. 
  
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 flere end 360.000 kunder, cirka 1.500 medarbejdere og 76 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 2013 et overskud før skat på 670 millioner kroner. 
 
Spar Nord ejes af cirka 125.000 aktionærer. 
 
For yderligere information se www.sparnord.dk 
 


