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Stærk vækst i kerneforretningen sikrer Spar Nord et tilfredsstillende re-

sultat 
 

2021 tegner til at blive et rigtig godt år for Spar Nord. Det fremgår af det netop offentliggjorte regnskab 

for perioden 1.-3. kvartal, hvor Spar Nord lander et samlet resultat på 1.034 mio. kroner efter skat, sva-

rende til en egenkapitalforrentning på 13,2 procent.  

  

Torsdag offentliggjorde Spar Nord regnskab for perioden 1.-3. kvartal 2021, og indtil videre tegner det til 

at blive et rigtig godt år for banken. For efter tre kvartaler med stærk vækst i forretningen lander banken 

et samlet resultat på 1.034 mio. kroner efter skat, svarende til en egenkapitalforrentning på 13,2 procent. 

  

- Det er med tilfredshed at vi kan konstatere, at vi er kommet rigtig godt igennem årets første ni måne-

der, indleder administrerende direktør Lasse Nyby og fortsætter: 

  

- Det skyldes i høj grad den vækst, som vi har oplevet i vores kerneforretning. Dels som følge af overta-

gelsen af BankNordiks danske aktiviteter, men også som følge af organisk vækst inden for områderne 

udlån, realkreditformidling og kapitalforvaltning. 

  

Samlet set betyder udviklingen, at basisindtjeningen før nedskrivninger løftes med hele 27 procent sam-

menlignet med samme periode sidste år. Den positive udvikling forstærkes af det faktum, at Spar Nord 

for årets første ni måneder har tilbageførsler af nedskrivninger på udlån for 116 mio. kroner mod en udgift 

på 287 mio. kroner i samme periode sidste år. 

  

- Tilbageførslerne på udlånssiden kan især tilskrives den uændrede stærke økonomiske situation, som vi 

lige nu oplever blandt vores privat- og erhvervskunder, forklarer Lasse Nyby. 

  

Den organiske vækst i kerneforretningen og den positive udvikling blandt kunderne betyder, at bankens 

basisindtægter for perioden 1.-3. kvartal lander på 2.841 mio. kroner, hvilket er 16 procent højere end 

samme periode sidste år. Da omkostningerne alene stiger med 9 procent - primært som følge af overta-

gelsen af BankNordiks danske aktiviteter, medfører det en stigning i basisindtjeningen før nedskrivninger 

på hele 27 procent. 

  

Oprustning af den lokale tilstedeværelse 

Med opkøbet af BankNordiks danske aktiviteter øger Spar Nord sin tilstedeværelse i hovedstadsområdet 

med fem afdelinger og en i Haderslev. Herudover har banken det seneste år åbnet tre afdelinger i hen-

holdsvis Herlev, Solrød Strand og Korsør, ligesom der i starten af det nye år åbnes en afdeling i Hørsholm.  

 

Spar Nord har dermed valgt at gå mod tendensen i sektoren, hvilket har skabt mærkbare resultater: 

  

- Vi ved, at relationen til kunderne kommer gennem den lokale tilstedeværelse og synlighed. Det er re-

sultatet, som vi i dag har offentliggjort, et klart vidnesbyrd om. Derfor har vi valgt at gå mod tendensen 

ved fysisk at være til stede i endnu flere byer, fortæller Lasse Nyby. 

  

Spar Nords samlede forretningsomfang var med udgangen af 3. kvartal på 338,6 mia. kroner, hvilket er 

47,3 mia. kroner højere end ultimo 2020. Væksten kan blandt andet henføres til en forøget realkreditfor-

midling på 16,2 mia. kroner og en stigning i bankudlån på 5,0 mia. kroner. 

  

I oktober opjusterede Spar Nord forventningerne til årets resultat efter skat til i niveauet 1.250-1.350 mio. 

kroner. 

 



 
 
For yderligere oplysninger kontakt venligst 

IR-chef Rune Brandt Børglum, 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, 1.624 medarbejdere og 57 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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