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Lån & Spar øger sit resultat til 94 mio. kr. i første halvår
Lille fremgang i bundlinjen i Lån & Spar sikrer en egenkapitalforrentning på 10,
10,5 % før
skat
Nettorente- og gebyrindtægterne øges i 1. halvår af 2019 til 395 mio. kr. Det er en mindre
fremgang i forhold til samme periode sidste år på ca. 1 %. På trods af denne fremgang
må banken konstatere en mindre tilbagegang i basisindtjeningen i første halvår af 2019.
Lån & Spar oplever fortsat en stor interesse fra nye kunder, som er med til at øge
forretningsomfanget i banken. I samme periode har der været en historisk stor
konverteringsbølge af eksisterende realkreditlån, og det har medvirket til, at nettorenteog gebyrindtægterne øges.
Men på trods af denne positive udvikling er det ikke lykkedes at øge basisindtjeningen,
som før nedskrivninger er opgjort til 92,5 mio. kr.
Lån & Spars adm. direktør John Christiansen er tilfreds med resultatet og siger:
”Vores koncept om at være den personlige bank, hvor værdierne er klare og
rådgivningen er i centrum, er fortsat meget efterspurgt. Det betyder, at vi fortsat byder
velkommen til mange nye kunder og øger bankens samlede forretningsomfang. Men på
grund af det ekstreme lave renteniveau i samfundet, så er vores basisindtjening påvirket,
og øges ikke i 1. halvår af 2019. ”
Såvel bankens indlån som udlån øges i første halvdel af 2019. Bankens indlån er steget
med 15 %, og er opgjort til 21,1 mia. kr. Bankens udlån er øget med 1,1 %, og er opgjort til
13,5 mia. kr.
”Vores indlån er i denne periode øget betydeligt. Opsparingen blandt vores kunder er
ganske markant, og det påvirker såvel væksten i udlånet som væksten i indlånet. Hertil
kommer, at mange af vores kunder er boligejere, og har udnyttet muligheden for at
lægge lånene om og indfri boliglånene i banken til fordel for realkreditbelåning.” siger
adm. direktør John Christiansen.
Lån & Spar fastholder forventningerne til årets resultat i niveauet 90 – 120 mio. kr..
Basisindtjening efter nedskrivninger er faldet med 18,7 mio. kr., og er opgjort til 70,3 mio.
kr.
NettorenteNettorente- og gebyrindtægterne er øget med ca. 1 pct. til 395,4 mio. kr.
Udgifter til personale og administration er øget med 3 pct. til 299,8 mio. kr.
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