Pressemeddelelse

Lån & Spar regnskab for første kvartal i skyggen af Coronapandemien.
Basisindtjeningen før nedskrivninger for 1. kvartal stiger med 14 % til 43,
43, 7 mio. kr.
Banken har i perioden haft en fremgang i antallet af kunder, og fastholder en høj
kundetilfredshed.
Første kvartals resultat før skat er opgjort til 31,2 mio. kr. Det er en tilbagegang i forhold
til samme periode i 2019 på godt 33 %. Det skyldes blandt andet det generelt lave
renteniveau, en lavere efterspørgsel på udlån og en øget opsparing. Hertil kommer, at
bankens beholdningsresultat er påvirket negativt af udviklingen på aktie- og
obligationsmarkederne som følge af pandemien. Beholdningsresultatet er opgjort til -0,9
mio. kr. Egenkapitalen forrentes med 6,5 % før skat i perioden.
Lån & Spars adm. direktør John Christiansen er tilfreds med resultatet og siger:
”Den primære bankforretning med kundernes indlån og efterspørgsel på bankudlån er
aftaget i denne periode. Vi får stadig mange nye gode kunder, men kan mærke, at
kundernes appetit på eksempelvis køb af bolig, nyt køkken eller tilbygning er aftagende.
Vi har en særdeles stærk kundegruppe, der ikke er specielt påvirket af manglende
efterspørgsel, arbejdsløshed eller manglende indtægter som følge af Corona-krisen, og
derfor har vi ikke øget vores nedskrivninger nævneværdigt i denne periode. ”
Nedskrivningerne er opgjort til 11,6 mio. kr. for perioden. Det svarer til 0,1 % af bankens
udlån og garantier. I periodens nedskrivninger er indeholdt en udgift på 12 mio. kr., som
er et ledelsesmæssigt skøn over effekten af pandemien.
Bankens udlån er opgjort til 13,3 mia. kr. i perioden, hvilket er et fald på 173 mio. kr. i
forhold til samme periode sidste år. Bankens indlån er steget med 1,7 mia. kr. i perioden.
”Vi startede året med et højt aktivitetsniveau, mange konverteringer af realkreditlån og
mange nye kunder i banken. Vi har tydeligt kunnet mærke nedgangen i samfundet, og
det har afspejlet sig i vores aktivitetsniveau. Derfor har vi også valgt at suspendere
vores tidligere resultatforventning til året som en direkte konsekvens af den usikkerhed,
der er omkring de langsigtede økonomiske effekter. Vi har revurderet vores forventning
til resultatet, som vi forventer lander i niveauet 70 – 120 mio.kr. efter skat, grundet den
store usikkerhed på værdipapirmarkederne.” siger adm. direktør John Christiansen.

Basisindtjening efter nedskrivninger er opgjort til 32,1 mio. kr.
NettorenteNettorente- og gebyrindtægterne er opgjort til 198,7 mio. kr.
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