Pressemeddelelse

Antallet af kunder vækster i Lån & Spar Bank
Både udlån og indlån øges i 2018 som en naturlig konsekvens af en markant
kundetilgang i hele 2018.
2018.
Årets resultat viser en vækst i netto renterente- og gebyrindtægter på 2,4 %, og årets
resultat
resultat er et overskud på 140
140 mio. kr. efter skat.
Kunderne vurderer Lån & Spar Bank til at være en af de bedste banker i Danmark, og
kundetilstrømningen til banken har i 2018 betydet øget aktivitet i hele banken.
Den positive udvikling banken har gennemgået de seneste 5 år fortsætter med en
opadgående kurve på netto rente- og gebyrindtægterne, som er på 778 mio. kr.
Bankens basisindtjening falder til 206 mio. kr. som en konsekvens af stigende udgifter til
personale, IT og administration.
Med årets resultat forrentes bankens egenkapital før skat med 11,3 %.
Resultatudviklingen er påvirket af den generelt lave rentemarginal.
Lån & Spars adm. direktør John Christiansen er tilfreds med årets resultat og siger:
”Vores fokus er at kunne levere en god og personlig rådgivning og sikre, at vores kunder
er glade og tilfredse med os som bankforbindelse. Det koncept er efterspurgt, og vi er
stolte og ydmyge over at så mange kunder vælger os som deres bankforbindelse. Årets
resultat er påvirket af den meget lave rentemarginal, men er på denne baggrund absolut
tilfredsstillende” siger adm. direktør John Christiansen.
Bankens udlånsportefølje viser igen i år sin styrke, og det afspejler sig i en
nedskrivningsprocent på 0,1 %. Årets nedskrivninger udgør kun 21,7 mio. kr. ud af et
samlet udlån på 13,3 mia. kr.
”Vi har i Lån & Spar en plan om, at vi vil udnytte de digitale medier via vores løsninger til
nettet og mobilen, så den enkelte selv kan klare det meste online. Men samtidig er vi den
personlige bank, der mødes med kunderne i vores afdelinger i hele landet, og giver os tid
til at forstå den enkeltes økonomi og forventninger til fremtiden.
Derfor øger vi antallet af rådgivningscentre, og har netop åbnet en ny filial i Søborg. Vi
fortsætter åbningerne med endnu en afdeling i Århus i løbet af de kommende måneder.
Vi vil fortsat give alle vores kunder mulighed for at møde os i vores afdelinger rundt om i
landet, når bankforretningerne skal ordnes.” siger adm. direktør John Christiansen.

Basisindtjening før nedskrivn
nedskrivninger
edskrivninger er opgjort til 205,7 mio. kr.
NettorenteNettorente- og gebyrindtægterne er opgjort til 746,2 mio. kr.
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