Pressemeddelelse

Lån & Spar øger antallet af kunder og udlånet
Pæn fremgang i antallet af helkunder,
helkunder, og en stigning i udlånet i 1. kvartal er medvirkende
til,
til, at Lån & Spar fastholder basisindtjeningen før nedskrivninger.
nedskrivninger.
Første kvartals resultat før skat er opgjort til 36 mio. kr. En tilbagegang på 13 mio. kr. i
forhold til samme periode sidste år. Basisindtjeningen i første kvartal er opgjort til 36,5
mio. kr., og egenkapitalen forrentes med 10,8 % før skat i perioden.
Lån & Spars adm. direktør John Christiansen er tilfreds med resultatet og siger:
”Jeg er rigtig godt tilfreds med, at vi fortsat vækster såvel vores udlån som indlån, og at
vores koncept med Danmarks bedste lønkonto gør, at mange nye kunder vælger Lån &
Spar som deres bank.”
Bankens udlån er opgjort til 12,8 mia. kr. i perioden, hvilket er en stigning på knap 11 % i
forhold til samme periode sidste år. Bankens indlån fortsætter også med at stige, og
øges med 13 %.
Udgifterne til personale og administration øges med 8 % i 1. kvartal til 146 mio. kr.
”Vores omkostninger er øget i perioden, blandt andet fordi vi har valgt at investere i
fremtiden. Vi har valgt at ansætte og uddanne flere unge mennesker til finansielle
rådgivere. Efterspørgslen på kompetent rådgivning er stigende, og vi vil sikre kvaliteten
ved selv at udvikle og uddanne nye rådgivere. Hertil kommer, at vores IT omkostninger
er øget, fordi vi fortsat investerer i digitaliseringen og automatiseringen af vores
produktionsopgaver. Det giver lidt flere omkostninger her i 1. kvartal.” siger adm.
direktør John Christiansen.
Lån & Spar fastholder forventningerne til årets resultat i niveauet 210 – 230 mio. kr. i
basisindtjening før nedskrivninger.
Basisindtjening før nedskrivninger er opgjort til 47,1 mio. kr.
Nettorente
Nettorentettorente- og gebyrindtægterne er opgjort til 196 mio. kr.
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