Pressemeddelelse

Lån & Spar fastholder kursen
Resultatet for 1. halvår matcher sidste års resultat, og forrenter bundlinjen med 9,6 % før
skat
Basisindtjeningen før nedskrivninger øges i 1. halvår af 2020 med 7,2 mio. kr., og er
opgjort til 98,8 mio. kr. En fortsat solid vækst i kundeantallet, og en stor aktivitet i
forbindelse med konvertering af realkreditlån, medvirker til, at resultatet og
forretningsomfanget øges. Det kan ses ved, at der er en fremgang i nettorente- og
gebyrindtægterne på 5 % i forhold til første halvår af 2019.
Udviklingen af forretningen i LSB Sverige er rigtig god, og det er med til at sikre den
positive udvikling.
Lån & Spars adm. direktør John Christiansen er tilfreds med resultatet og siger:
”Vores fokus på at skabe den bedste kundeoplevelse og give PRO-rådgivning til vores
ejerkunder, hvor vi i samarbejde med kunden skaber en god og stabil økonomi hos
kunden, er efterspurgt. Den personlige rådgivning, og vores koncept, der byder kunderne
velkommen i såvel vores rådgivningscentre som ved virtuelle møder, er fortsat en
succes.”
Nedskrivningerne det første halve år er opgjort til 21,4 mio. kr., og heri er indeholdt et
ledelsesmæssigt skøn på effekten af COVID 19 på 25 mio. kr. En nedskrivning på ca. 0,1 %
af bankens udlån og garantier.
”Det er min oplevelse, at vi på trods af et helt usædvanligt og meget anderledes første
halve år, er lykkedes med at fastholde vores fokus på at tiltrække og fastholde vores
kernekunder fra de mere end 50 organisationer, som vi har en loyalitetsbankaftale med.
Vi forstår at bruge den specialviden, vi har omkring netop disse grupper til glæde og
gavn for vores kunder.” siger adm. direktør John Christiansen.
Omkostningerne er en smule mindre end samme periode sidste år, og det skyldes blandt
andet en ændring i anvendt regnskabspraksis vedrørende leasing pr. januar 2020.
Lån & Spar præciserer forventningerne til årets resultat, og indsnævrer spændet til 90120 mio. kr., mod tidligere et spænd fra 70 – 120 mio. kr.
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