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Fortsat god fremgang for Lån & Spar
Årets resultat for Lån & Spar udgør et overskud på 139
139 mio. kr. efter skat.
Basisindtjeningen før nedskrivninger er opgjort til 199 mio. kr., hvilket er i toppen af den
opjusterede resultatforventning
resultatforventning for 2016
2016.
Kunderne vurderer Lån & Spar Bank til at være en af de bedste banker i Danmark, og
kundetilstrømningen til banken har i 2016 betydet en forøgelse i såvel indlån som udlån.
Udlånet forøges med 7 %, og indlånet stiger i samme periode med 10 %.
Lån & Spars toplinie, som er netto rente- og gebyrindtægterne, har de sidste 5 år
udviklet sig positivt, og det er også tilfældet i 2016, hvor toplinien øges med 9 %. Det
giver en forbedring på bankens basisindtjening før nedskrivninger med 25 mio. kr. Denne
fremgang skyldes blandt andet en øget aktivitet fra kunderne ved omlægning og
konvertering af realkreditlån, samt en generel god aktivitet blandt bankens kunder. Med
årets resultat forrentes bankens egenkapital før skat med 15,5 %.
Resultatudviklingen er dog også påvirket af den generelt lave rentemarginal.
Lån & Spars adm. direktør John Christiansen er tilfreds med årets resultat og siger:
”Med et koncept, hvor vi har fokus på at være din personlige bank, og et mål om at have
landets mest tilfredse bankkunder, formår vi at tiltrække og fastholde mange kunder. På
basis af denne plan om glade og tilfredse kunder opnår vi i 2016 at fortsætte bankens
gode og sikre udvikling og derved skabe et tilfredsstillende resultat.”
Bankens udlånsportefølje er fortsat bundsolid, og det afspejler sig i en
nedskrivningsprocent på 0,2. Årets nedskrivninger udgør kun 29,5 mio. kr.
”Vi har i Lån & Spar en plan om at udnytte de digitale medier, samtidig med at vi er den
personlige bank, der forstår den enkeltes økonomi og forventninger til fremtiden.
I 2016 har vi investeret i nye rådgivningssystemer, og kunderne vil i fremtiden opleve, at
vi med de nye systemer kan gøre vores rådgivning hurtigere og smartere. Den digitale
udvikling giver os mange muligheder, og det skal udnyttes, så de er til gavn for kunderne
og banken.” siger adm. direktør John Christiansen.
Basisindtjening før nedskrivninger
nedskrivninger er øget med 24,9 mio. kr., og er opgjort til 198,5 mio.
kr.
NettorenteNettorente- og gebyrindtægterne er øget med 63 mio. kr. til 746,2 mio. kr.
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