Pressemeddelelse

Lån & Spar leverer det bedste halvårsresultat nogensinde
Fremgang på bundlinjen i Lån & Spar sikrer en egenkapitalforrentning på 16,7 % før skat
Basisindtjeningen før nedskrivninger øges i 1. halvår af 2017 med 14 %, og er opgjort til
103 mio. kr. En solid vækst i kundeantallet medvirker til, at forretningsomfanget øges, og
det kan ses ved, at der er en fremgang i nettorente- og gebyrindtægterne på 5 % i
forhold til første halvår af 2016.
Udviklingen af forretningen i LSB Sverige er rigtig god, og det er med til at sikre den
positive udvikling.
Lån & Spars adm. direktør John Christiansen er tilfreds med resultatet og siger:
”Vores fokus på at skabe den bedste kundeoplevelse og give kvalitetsrådgivning, hvor vi
i samarbejde med kunden skaber en god og stabil økonomi hos kunden, er efterspurgt.
Den personlige rådgivning, og vores koncept, der byder kunderne velkommen i
rådgivningscentrene, er fortsat en succes.”
Såvel bankens indlån som udlån øges i første halvdel af 2017. Bankens indlån er steget
med 12 % og er opgjort til 16.5 mia. kr. Bankens udlån er øget med 1 % og er opgjort til
11,6 mia. kr.
”Hen over sommeren har vi udviklet og lanceret en ny app, som vi kalder Zapp. Den er
udviklet til at nye, såvel som eksisterende kunder, nemt, smidigt og enkelt kan aflevere
de dokumenter, vi skal have lovgivningsmæssigt, for at kunne oprette nye konti, lån og
kreditter. Det er en genial løsning, hvor kunden med få tryk på mobilen kan downloade
og sende materialer fra de offentlige myndigheder - som eksempelvis Skat - til os. Med
denne løsning kan vi hurtigt inden for få timer være klar til at mødes med kunden og
drøfte de ønsker, som henvendelsen drejer sig om.” siger adm. direktør John
Christiansen.
På trods af investeringerne i fintech løsninger hen over det sidste år er udgifterne i
første halvår kun steget med ca. 3 % til 268 mio.kr.
Lån & Spar fastholder forventningerne til årets basisindtjening i niveauet 180 – 200 mio.
kr. i basisindtjening før nedskrivninger.
Basisindtjening efter
efter nedskrivninger er øget med 5,7 mio. kr. og er opgjort til 91,3 mio. kr.
NettorenteNettorente- og gebyrindtægterne er øget med ca. 5 pct. til 373,4 mio. kr.
Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender er opgjort til 11,6 mio.kr. hvilket giver en
nedskrivningsprocent på 0,1 %
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