
    

Sparekassen Sjælland-Fyn A/S • Isefjords Alle 5 • 4300 • Holbæk 
  www.spks.dk • ir@spks.dk • CVR-nr. 36532130  

 

Selskabsmeddelelse nr. 13/2016   
Holbæk, den 25. august 2016    

 

 

Sparekassen Sjælland-Fyn koncernens halvårsresultat efter skat 

stiger 82 % til 128,1 mio. kr. og forventningerne til årets resultat 

opjusteres    
 
Bestyrelsen i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S har i dag godkendt halvårsrapporten for 2016, der her-

med offentliggøres. 

 

Periodens resultat 

Koncernens halvårsresultat efter skat stiger 82 % til 128,1 mio. kr. Resultatet svarer til en forrent-

ning af primo egenkapitalen på 10,4 %. 

 

Resultatet er det bedste i koncernens 191-årige historie og anses for tilfredsstillende. 

 

Nedskrivningerne falder med 31 % til 63,7 mio. kr.    

 

Kursreguleringer udgør 22,6 mio. kr.      

 

Det samlede forretningsomfang vokser med over 1,1 mia. kr. til 30,0 mia. kr. 

 

Koncernens udlån stiger 1 % og indlån stiger 4 %. 

 

Forberedelser til sammenlægningen af Sparekassen Sjælland og Sparekassen Fyn samt Sparekas-

sen Fyns IT-konvertering til Bankdata i oktober 2016 skrider planmæssigt frem. Fra og med 2017 

estimeres synergieffekterne ved transaktionen at udgøre 20-25 mio. kr. på årlig basis.  

 

Grund til optimisme  

Koncernen ser stadig positivt på 2016, og forventningerne til resultatet efter skat for helåret, forud-

sat uændrede kursreguleringer, opjusteres på baggrund af det realiserede halvårsresultat fra den 

tidligere resultatforventning på minimum 144 mio. kr., til at lande i niveauet 190-210 mio. kr. 

 

Basisindtjeningen er fortsat robust, men presses af det generelle lave renteniveau og faldende 

marginaler samt nye MIFID regler. Forventningerne til basisindtjeningen for 2016 justeres derfor til 

niveauet 345-365 mio. kr.   

 

Nedskrivningerne forventes fortsat at falde i 2. halvår 2016. De samlede nedskrivninger for 2016 

forventes derfor at være på et lavere niveau end i 2015.   

 

 

Med venlig hilsen 

 

Lars Petersson   Thomas Kullegaard 

Administrerende direktør  Formand 
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