Lån & Spar er i fremgang - med mange nye kunder i
banken
Lån & Spar har i årets første ni måneder skabt et resultat på 177 mio.kr.
Bankens basisindtjening før nedskrivninger er øget med 6 % til 170
170 mio. kr.
Banken justerede forventningen til resultatet efter skat i oktober fra 90 – 120 mio.kr. til
150 - 180 mio. kr. for 2019.
Periodens resultat, som er opgjort til 177 mio. kr., giver en forrentning af egenkapitalen
før skat på 12,9 %.
Banken fortsætter væksten i såvel toplinjen som bundlinjen, ligesom udlån og indlån
også udvikler sig positivt.
Fremgangen skyldes primært en fortsat stor kundetilgang - og ikke mindst en stor
konverteringsbølge – og denne konverteringsbølge har øget gebyrindtægterne
væsentligt i de sidste to kvartaler. Lån & Spars fremgang giver en forøgelse af bankens
udlån på 1,5 % og en indlånsfremgang på knap 14 %.
Lån & Spars adm. direktør John Christiansen er tilfreds med resultatet og siger:
”Bankens konstante fokus på at have landets mest glade og tilfredse kunder medvirker
til, at antallet af nye kunder til banken er konstant stigende. Denne positive udvikling
viser sig i det gode resultat, som vi skaber” siger adm. direktør John Christiansen.
Nettorenteindtægterne er opgjort til 293 mio. kr. Det er et fald på 7 mio. kr.
”Vores indtægtsfremgang baserer sig i høj grad på engangsindtægter i forbindelse med
konverteringsbølgen. Bankens renteindtægter er fortsat presset af det rekordlave
renteniveau. Det lave renteniveau betyder, at vores store indlånsoverskud er placeret til
negativ rente i Nationalbanken. Og vores udlån er status quo på trods af en markant
kundetilgang i år. Mange af vores kunder rådgiver vi til at indfri boliglån i banken til
realkredit. Det er god rådgivning, men det presser også vores indtægter. ”siger adm.
direktør John Christiansen.
Basisindtjening efter nedskrivninger er øget med 9,6 mio. kr., og er opgjort til 170 mio.kr.
NettorenteNettorente- og gebyrindtægterne er øget med 34 mio. kr., og er opgjort til 620 mio.kr.
Bankens nedskrivninger er fortsat på et meget lavt niveau. I årets førs
første 9 måneder
%..
nedskrives 27 mio. kr. Nedskrivningsprocenten er opgjort til 0,2 %
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