Lån & Spar tiltrækker flere kunder
Lån & Spar har i årets første ni måneder oplevet en markant tilgang af nye kunder.
kunder.
I samme periode har banken skabt et resultat på 123 mio. kr.
Periodens resultat før skat er opgjort til 155 mio. kr., hvilket giver en forrentning af
egenkapitalen på 10,5 %.
Netto rente- og gebyrindtægterne er, til trods for kundernes manglende lånelyst, øget med
7 mio.kr. i forhold til samme periode sidste år, og er opgjort til 601 mio.kr. Det skyldes den
fortsatte store kundetilgang og en pæn indtægt på gebyrer. Bankens udlån er status quo.
Den lave rente har skærpet konkurrencen på markedet for banklån, hvilket forstærkes af en
lav efterspørgsel. Kunderne har i det seneste år omlagt banklån til realkreditlån, det har
gjort det svært at skabe vækst i udlånet på trods af en pæn kundetilgang. Derimod afspejler
udviklingen i indlånet de mange flere kunder. Bankens indlån øges med 9 %.
Lån & Spars adm. direktør John Christiansen er tilfreds med resultatet og siger:
”Det er tilfredsstillende, at vi til trods for et helt specielt 2020 fortsat kan øge vores
kundemasse, holde et højt aktivitetsniveau og skabe en god indtjening. Det har betydet, at
vi den 9. oktober opjusterede vores forventning til resultatet efter skat for hele 2020 fra et
niveau på mellem 90 – 120 mio. kr. til et niveau mellem 130 og 150 mio. kr.”
Nedskrivninger på udlån m.v. udgør 27 mio. kr. Nedskrivningen for perioden indeholder et
ledelsesmæssigt skøn over effekten af COVID-19 på 25 mio. kr. Efter nedskrivninger udgør
basisindtjeningen 127 mio. kr., hvilket er 27,1 mio. kr. mindre end for samme periode sidste
år.
”Vores daglige arbejde i banken og aktivitetsniveauet har været kraftigt påvirket af COVID19. En god start på året blev med nedlukningen af samfundet - som følge af COVID-19 afløst af en periode med tilpasning til hjemmearbejde, hvor kontakten med kunderne blev
over telefonen eller som online-møder. Vores medarbejdere har arbejdet forbilledligt, og
sikret at bankens høje kvalitet i rådgivningen er fastholdt igennem hele 2020. Vores
nedskrivninger er fortsat meget lave og opgjort til 0,1 % af bankens udlån.” siger adm.
direktør John Christiansen.

Basisindtjening efter nedskrivninger er opgjort til 127 mio. kr.
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