Lån & Spar tiltrækker flere kunder og øger toplinjen
Lån & Spar har i årets første ni måneder oplevet en markant tilgang af nye kunder.
kunder.
I samme periode har banken øget toplinjen med 19 mio. kr.
Periodens resultat før skat er opgjort til 146 mio. kr., hvilket giver en forrentning af
egenkapitalen på 14,1 %.
Netto rente- og gebyrindtægterne er, til trods for fald i rentemarginalen, øget med 3,3 %
i forhold til året før. Det skyldes den fortsatte store kundetilgang og en pæn forøgelse i
gebyrindtjeningen, som er drevet af flere kunder og øget brug af bankens ydelser. Den
forøgede mængde af kunder i banken medvirker til, at også bankens udlån vækster med
mere end 4 % i denne periode. Ligeledes øges bankens indlån med 12 %.
Lån & Spars adm. direktør John Christiansen er tilfreds med resultatet og siger:
”Det er tilfredsstillende, at vi til trods for et fortsat lavt renteniveau i 2018 kan øge vores
toplinje og skabe en god indtjening. Vi oplever fortsat en markant kundetilgang til
banken, og det kan ses i vores forøgelse af såvel udlån som indlån.”
Banken udvider i de kommende måneder sit net af fysiske rådgivningscentre med 2 nye
afdelinger i henholdsvis Søborg og Århus, for at imødekomme et stort ønske fra
kunderne om at møde bankens rådgivere.
”Vores vision er at levere høje standarder og være en personlig bank, hvor vi giver vores
kunder en god oplevelse og kvalitetsrådgivning. Det udlever vi blandt andet ved at
tilbyde, at vi kan mødes fysisk med vores kunder. Derfor udvider vi kapaciteten ved at
ansætte flere rådgivere og øger muligheden for at mødes med os i vores
rådgivningscentre. Lån & Spar leverer kvalitetsrådgivning til lønmodtageren, og vi kan
se, det er efterspurgt” siger adm. direktør John Christiansen.
Basisindtjening efter nedskrivninger
nedskrivninger er opgjort til 148 mio. kr.
NettorenteNettorente- og gebyrindtægterne er opgjort 586 mio. kr.
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