Pressemeddelelse

God kundeaktivitet i Lån & Spar
Stadig flere kunder vælger Lån & Spar som deres bank, og det giver et tilfredsstillende 3.
kvartalsresultat
Basisindtjeningen før nedskrivninger øges i årets første 9 måneder med 25 % til 194 mio.
kr.
Det lave renteniveau i samfundet afspejles i en mindre indtjening på renter.
Gebyrindtægterne øges på grund af stor kundeaktivitet på investerings- og
boligområdet. Samtidig vælger stadig flere kunder Lån & Spar og bruger bankens
serviceydelser. Alt i alt er netto rente- og gebyrindtægterne øget med 11 % til 665 mio.
kr.
I 3. kvartal 2021 skaber Lån & Spar et bundlinjeresultat på 152 mio. kr., og det forrenter
egenkapitalen med 12,1 %.
Lån & Spars adm. direktør John Christiansen er tilfreds med resultatet og siger:
”Vi oplever fortsat en pæn fremgang i kundeantallet, samtidig med at der er en høj
kundeaktivitet. Vi har nogle af landets mest tilfredse og loyale bankkunder, og det er vi
stolte over. Vores tilbud om en god personlig rådgivning, hvor du taler med en dygtig og
kompetent rådgiver, er efterspurgt. Den personlige rådgivning i kombination med stærke
priser medvirker til, at vi skaber et tilfredsstillende resultat.”
Bankens vækst kan ses ved, at både indlånet og udlånet fortsat er i vækst. Indlånet med
4 % til 24,1 mia. kr., og udlånet øges med 2 % til 13,9 mia. kr.
”Vi har investeret markant i kompetenceopbyggende aktiviteter i det forløbne år. Vi kan
se, at det øgede vidensniveau øger kundetilfredsheden og medvirker til, at vi udlever
vores målsætning om at være en personlig bank, der giver en helhedsorienteret og
professionel kvalitetsrådgivning til vores kunder.” siger adm. direktør John Christiansen.
Omkostningerne øges i forhold til samme periode sidste år med ca. 8 % til 473 mio. kr.
Basisindtjening efter nedskrivninger er øget med 67,3 mio. kr., og er opgjort til 194,5
mio. kr.
Nettorente- og gebyrindtægterne er øget med 63,7 mio. kr. til 664,8 mio. kr.
Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender er opgjort til -0,7 mio.kr.
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