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Tilfredsstillende årsresultat i Lån & Spar Bank.
For hele regnskabsåret 2020 har Lån & Spar opnået et resultat før skat på 195 mio. kr.
Det giver en forrentning af egenkapitalen på 9,8 %
Kundetilfredsheden i banken er fortsat stigende og blandt de allerbedste i Danmark. Det
positive image kan se i tilgangen af nye helkunder, hvor banken har oplevet en markant
og rekordstor tilgang af nye kunder.
Det betyder øget aktivitet i banken, men trods forøgelsen i antallet af helkunder falder
basisindtjening før nedskrivninger med 35 mio. kr. til 197 mio.kr. Bankens netto
renteindtægter øges med knap 5 mio. til kr. 358 mio. kr. Dog er renteindtægten på udlån
faldende som følge af en lav efterspørgsel på banklån og det historisk lave renteniveau.
Lån & Spars adm. direktør John Christiansen er tilfreds med årets resultat og siger:
”Vores fokus er at kunne levere en god og personlig rådgivning og sikre, at vores kunder
er glade og tilfredse med os som bankforbindelse. Vores koncept udbygges løbende, og i
2020 har vi øget kompetencen med professionsspecifik helhedsrådgivning til vores
ejerkunder, hvor vi i samarbejde med vores ejere har udarbejdet rådgivningskoncepter,
der øger værdien af rådgivningen. Vi er stolte og ydmyge over, at så mange kunder
vælger os som deres bankforbindelse, og giver os meget flotte anmeldelser. Årets
resultat er påvirket af den meget lave rentemarginal, men er på denne baggrund absolut
tilfredsstillende” siger adm. direktør John Christiansen.
Bankens udlånsportefølje viser igen i år sin styrke, og det afspejler sig i en
nedskrivningsprocent på 0,2 %. Årets nedskrivninger udgør kun 38,1 mio. kr. ud af et
samlet udlån på 13,8 mia. kr.
”2020 har på mange måder været et udfordrende år, og pandemien har på mange måder
påvirket arbejdet i banken. Både vores kunder og medarbejdere har formået at omstille
sig til nye modeller for samarbejdet, og på trods af hjemmearbejde og nedlukninger har
vi formået at levere rådgivning på samme høje niveau. Følgevirkninger på økonomien af
pandemien er forventeligt. I Lån & Spar er vi knap så eksponerede mod erhverv, der er
hårdt ramt, og derfor kan vi fastholde et lavt nedskrivningsniveau.” siger adm. direktør
John Christiansen.
Basisindtjening er opgjort til 159,3 mio. kr.
Nettorente- og gebyrindtægterne er opgjort til 802,3 mio. kr.
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