Pressemeddelelse

Fremgang i Lån & Spar
Stor fremgang i antallet af helkunder og en forøgelse af resultatet i 1. kvartal,
kvartal, som bæres
af den positive udvikling i kursreguleringerne.
Første kvartals 2019 resultat før skat er opgjort til 46 mio. kr. En fremgang på knap 19 %
i forhold til samme periode sidste år. Basisindtjeningen før nedskrivninger er i første
kvartal 46,4 mio. kr. Det er en tilbagegang på 10 mio. kr. Tilbagegangen skyldes det
faldende renteniveau.
Lån & Spars adm. direktør John Christiansen er tilfreds med resultatet og siger:
”Jeg er rigtig godt tilfreds med, at mange nye kunder fortsat vælger Lån & Spar som
deres bank. Det er glædeligt at konstatere, at vi fortsat vækster. På trods af det faktum,
at vi øger antallet af kunder, er det er dog meget vanskeligt at fastholde en fornuftig
rentemarginal med det konstant faldende renteniveau. Det afspejles i den faldende
basisindtjening.”
De mange nye kunder, der kommer til banken, medvirker til at bankens udlån øges.
Udlånet er opgjort til 13,5 mia. kr. i perioden, hvilket er en stigning på knap 6 % i forhold
til samme periode sidste år. Bankens indlån fortsætter også med at stige, og øges med 12
%.
”Vi har i sidste periode af 2018 haft største tilgang af nye kunder nogensinde, og den
positive udvikling fortsætter i 2019. Vi har i årets første tre måneder åbnet 2 nye
rådgivningscentre i henholdsvis Søborg og Århus. Kunderne kommer til, og er glade for
vores initiativer med at åbne filialer, hvor man kan mødes ansigt til ansigt med sin
finansielle rådgiver. Også det medvirker til, at endnu flere bliver helkunder i Lån & Spar”
siger adm. direktør John Christiansen.
Lån & Spar fastholder forventningerne til årets resultat i niveauet 90 – 120 mio. kr.
Basisindtjening efter nedskrivninger er opgjort til 25,9 mio. kr.
NettorenteNettorente- og gebyrindtægterne er opgjort til 187,9 mio. kr.
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