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Spar Nord leverer et overbevisende resultat for 1. kvartal 
 

Spar Nord lander for 1. kvartal 2021 et resultat på 295 mio. kroner efter skat, svarende til en egenkapital-

forrentning på 11,6 procent. Resultatet afspejler den høje aktivitet på bolig- og handelsområdet, som er 

fortsat ind i 2021. 

 

Onsdag offentliggjorde Spar Nord regnskab for 1. kvartal 2021. Med et resultat på 295 mio. kroner efter 

skat og en egenkapitalforrentning på 11,6 procent, beskrives det af ledelsen som værende et meget 

tilfredsstillende resultat. 

 

- Resultatet vidner om, at vi er kommet rigtig godt fra start i 2021. Det er i høj grad fortsat privatkundernes 

høje aktivitet på boligmarkedet samt inden for værdipapirhandel og kapitalforvaltning, der bidrager til 

den positive udvikling. Samtidig er erhvervskunderne igen begyndt at låne penge, forklarer administre-

rende direktør Lasse Nyby og fortsætter: 

 

- Det høje aktivitetsniveau har betydet, at bankens samlede forretningsomfang ultimo 1. kvartal var på 

326,6 mia. kroner, hvilket er rekordhøjt for Spar Nord. Heraf bidrog overtagelsen af BankNordiks danske 

aktiviteter med 26 mia. kroner. Så også uden overtagelsen af BankNordiks aktiviteter havde vi for første 

gang rundet et forretningsomfang på 300 mia. kroner.  

 

I 1. kvartal steg Spar Nords realkreditformidling med hele 13,1 mia. kroner, og bankens samlede formid-

ling udgjorde således 107,6 mia. kroner med udgangen af kvartalet. For første gang i historien overstiger 

Spar Nord dermed grænsen på 100 mia. kroner. Samtidig bidrog en stigning i bankindlån på 4,7 mia. kro-

ner og i bankudlån på 3,6 mia. kroner til det positive resultat. Dermed fortsætter banken med at tage 

markedsandele i årets første kvartal. 

 

Nedskrivninger på udlån udgjorde i 1. kvartal 2021 2 mio. kroner mod 175 mio. kroner i samme periode 

sidste år. Situationen omkring nedlukningen i starten af 2021 som følge af Covid-19 medfører fortsat stor 

usikkerhed – dog uden at det endnu har betydet større tab blandt bankens erhvervskunder. 

 

Nye forretningsområder 

Med købet af BankNordiks danske aktiviteter har Spar Nord styrket sin markedsposition i flere af landets 

største byer. Særligt i hovedstadsområdet, hvor banken i marts kunne løfte sløret for etableringen af et 

helt nyt bankområde på Amager. 

 

- Hensigten med købet var at styrke vores tilstedeværelse i hovedstadsområdet og andre større byer 

rundt om i landet, og det må vi sige, at vi er lykkedes med. Spar Nord er i dag lige så stærkt repræsente-

ret på Sjælland og Fyn som i Nordjylland. Dertil er det glædeligt, at arbejdet med at integrere de over-

tagne aktiviteter forløber planmæssigt, fortæller Lasse Nyby.  

 

Processen omkring konverteringen af BankNordiks danske aktiviteter i Spar Nord er fastsat til at finde sted 

i weekenden den 19. og 20. juni. Indtil nu forløber forberedelserne planmæssigt, og kunderne forventes 

derfor at være fuldt oprettet i bankens systemer fra den 21. juni. 

 

Forventningerne til året 

Ved indgangen til 2021 forventede Spar Nord en basisindtjening før nedskrivninger i niveauet 1.100-1.300 

mio. kroner og et nettoresultat i niveauet 650-850 mio. kroner. 

 

På baggrund af udviklingen i 1. kvartal og forventningerne til den resterende del af året, blev forventnin-

gen til basisindtjening før nedskrivninger den 20. april 2021 opjusteret til 1.200-1.400 mio. kroner, mens net-

toresultatet nu forventes at blive i niveauet 850-1.050 mio. kroner 



 
 
 

For yderligere oplysninger kontakt venligst: 

IR-chef Rune Børglum Sørensen, Spar Nord. Tlf. 2527 0740, rsn@sparnord.dk 

Pressechef Neel Rosenberg, Spar Nord. Tlf. 2527 0433, ner@sparnord.dk 

 

Om Spar Nord 

Med flere end 440.000 kunder, cirka 1.640 medarbejdere og 55 lokale banker (filialer) over hele landet er 

Spar Nord blandt de største banker i Danmark. I 2020 leverede Spar Nord et resultat efter skat på 737 

millioner kroner.  

 

Spar Nord ejes af cirka 93.500 aktionærer. 

 

For yderligere information se www.sparnord.dk  
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