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2017 Regnskab rammer lige i plet
Årets resultat for Lån & Spar udgør et overskud på 215 mio. kr. før skat.
Med en basisindtjening før nedskrivninger på 222 mio. kr. indfrier banken den udmeldte
resultatforventning for 2017
2017.
Med årets resultat forrentes bankens egenkapital før skat med hele 16,9 %.
Succesen fortsætter, og bankens tiltrækningskraft af nye kunder er uforandret. Denne konstante
forøgelse af antallet af kunder i banken afspejler sig i stigninger i såvel indlån, som udlån.
Udlånet vækster med 10 %, og indlånet stiger i samme periode med 14 %.
Lån & Spars basisindtjening efter nedskrivninger øges med 34 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. Resultatudviklingen er dog fortsat påvirket
af den lave rentemarginal, hvilket også kan ses på nettorenteindtægten, der falder med 31 mio.kr.
Lån & Spars adm. direktør John Christiansen er tilfreds med årets resultat og siger:
”Årets resultat for 2017 er en fuldtræffer. Vi rammer årets forventning lige i plet. Vi har meldt
ud, at vi ville skabe en basisindtjening før nedskrivninger mellem 210-220 mio. kr. Med årets
resultat på 222 mio. kr. er vi godt tilfredse. Det fortsatte lave rentemiljø udfordrer indtjeningen,
og alene i 2017 er rentemarginalen faldet med en halv procent. Konkurrencen er intensiveret, så
vores fokus er dels at give alle kunder en skarp pris, men i høj grad også en oplevelse, der
overstiger forventningen. Det lykkedes vi med. I 2017 viser vores egne målinger og diverse
undersøgelser, at glæden ved at være kunde i banken aldrig har været større.” siger adm.
direktør John Christiansen.
Bankens udlånsportefølje er fortsat bundsolid, og det afspejler sig i en nedskrivningsprocent på
0,1. Årets nedskrivninger udgør kun 18,6 mio. kr.
”Digitaliseringen i samfundet og i banken medvirker til, at vi kan give vores kunder endnu flere
muligheder for at få serviceydelser i topklasse. I år har vi blandt andet lanceret en app til
smartphones, hvor kunderne via sikrede forbindelser og med få tryk kan få indfriet deres ønsker
til serviceydelser, lån og meget andet. Kombinationen af digitale ydelser på mobilen, nettet og i
telefonen, sammen med muligheden for altid at kunne møde os i vores rådgivningscentre, er
efterspurgt. Vores mål er at give kunderne en oplevelse af en personlig bank, der hele tiden
stræber efter at gøre det endnu bedre. Vi arbejder med en høj grad af automatisering og
digitalisering, men hele tiden med øje for, at den menneskelige kontakt er omdrejningspunktet.
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 efter nedskrivninger er øget med 34,3 mio. kr., og er opgjort til 203,3 mio. kr.
NettorenteNettorente- og gebyrindtægterne er øget med 13,6 mio. kr. til 759,8 mio. kr.
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