Pressemeddelelse

Lån & Spar: 2019 Regnskab indfrier resultatforventningen
Årets resultat for Lån & Spar udgør et overskud på 175 mio. kr. efter skat. Det indfrier
banken resultatforventning for 2019.
Årets resultat forrenter bankens egenkapital før skat med 12 %, og 9,5 % efter skat.
Succesen fortsætter, og bankens tiltrækningskraft af nye kunder er uforandret. Denne
konstante forøgelse af antallet af kunder i banken, og en rekordstor konvertering af
realkreditlån, afspejler sig i Lån & Spars basisindtjening, der er øget med 19 mio. kr. i
2019.
Resultatudviklingen er fortsat påvirket af det lave renteniveau i Danmark, og det kan ses
på nettorenteindtægten, der falder med 11 mio.kr.
Lån & Spars adm. direktør John Christiansen er tilfreds med årets resultat og siger:
”Årets resultat for 2019 er tilfredsstillende. Vi justerede vores forventninger til årets
resultat i oktober måned til et resultat mellem 150 og 180 mio. kr. Med årets resultat på
175 mio. kr. er vi godt tilfredse. Resultatet er i høj grad præget af de gode relationer, vi
har med vores kunder, hvor vi hjælper kunderne med at konvertere deres realkreditlån
og opnå en lavere husleje. Det fortsatte lave rentemiljø udfordrer indtjeningen, og det
kan ses på vores nettorenteindtægter, der går tilbage i 2019.” siger adm. direktør John
Christiansen.
Såvel indlån som udlån er øget som en naturlig følge af den store tilgang af nye kunder,
som banken igen i 2019 har oplevet. Det er dog også tydeligt, at der er et
opsparingsoverskud, da indlånet er steget markant mere end udlånet. Bankens indlån er i
2019 øget til 21.9 mia. kr., en stigning på 2, 6 mia. kr. Udlånet er opgjort til 13.5 mia. kr. og
er steget med 118 mio. kr.
Bankens udlånsportefølje er fortsat bundsolid, og det afspejler sig i en
nedskrivningsprocent på 0,2. Årets nedskrivninger udgør 33 mio. kr.
”Med et holistisk blik på kundens samlede økonomi vil vi hjælpe den enkelte kunde til at
få optimeret sin økonomi, således at forpligtelserne, tidshorisonten og kundens ønsker
for fremtiden kan indfries. Vores mål er at give kunderne en oplevelse af en personlig
bank, der hele tiden stræber efter at gøre det endnu bedre.” siger adm. direktør John
Christiansen.
Basisindtjening efter nedskrivninger er øget med 7,5 mio. kr., og er opgjort til 191,5 mio.
kr.
Nettorente- og gebyrindtægterne er øget med 53,4 mio. kr. til 831,7 mio. kr.
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