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Tilfredsstillende overskud, udbytte til  

aktionærerne og grund til optimisme 
 

• Tilfredsstillende overskud efter skat på 144,4 mio. kr.  
• Udbytte til aktionærer på 3 kr. pr. aktie  
• Egenkapital styrket med 269,4 mio. kr. (kapitalprocent 15,5 %)  
• Kapitaloverdækning øget til 5,5 %  
• Basisindtægter på 1,024 mia. kr. – det højeste nogensinde 
• Nedskrivninger falder med 107,4 mio. kr. (nedskrivningsprocent på 0,9 %)  
• Relativ lav eksponering mod det kriseramte landbrug (8 %)  
• Stærk likviditet – indlånsoverskud på 4,9 mia. kr.  
• 10.000 nye kunder, vækst i privatudlånet og 3 nye filialer i 2015  
• Forventninger til højere resultat efter skat i 2016 
• 4 nye filialer på vej i 2016  

 
Årets resultat lander på 144,4 mio. kr. efter skat. Det svarer til en egenkapitalforrentning på 6,2 % 
efter skat. Det betragter Sparekassen Sjælland-koncernen som tilfredsstillende i betragtning af, at 
der har været en række engangsomkostninger i 2015 for at fremtidssikre koncernen gennem en 
børsnotering. 
 
”Med flere end 10.000 nye kunder i alt på Sjælland og Fyn i 2015, et overskud som forventet samt alle 

nøgletal på plads er det med en blanding af glæde og ydmyghed, at jeg kan konstatere, at årets re-

sultat er tilfredsstillende. Samtidig lægger bestyrelsen op til, at vores aktionærer modtager et ud-

bytte på 3 kr. pr. aktie efter det første regnskabsår, hvor sparekassen er drevet som et aktieselskab”, 
siger ordførende direktør Lars Petersson. 
 
Fire nye filialer åbner i 2016 
I 2016 forventer Sparekassen Sjælland at åbne nye filialer i Helsingør, Køge Bugt- området (Greve) 
samt en minifilial – et såkaldt ”Sparekasse Hot-Spot” – i Hundested. På Fyn forventer sparekassen 
at åbne en ny filial i Nyborg. 
 
”Vi fastholder vores filialstrategi, hvor vi ikke lukker filialer. Heller ikke i de mindre bysamfund, hvor 

de store landsdækkende banker er forsvundet. Som en lokal sparekasse er det en del af vores sam-

fundsansvar at sikre, at også mindre lokalsamfund har deres eget pengeinstitut, der kender lokalom-

rådet. Derfor vælger vi en anden retning end mange andre og åbner nye filialer - både på Sjælland og 

Fyn”, siger Lars Petersson. 
 

I 2015 åbnede sparekassen nye filialer i Valby og Dragør på Sjælland samt i Langeskov på Fyn. Alle 
vores nye filialer er kommet flot fra start.  



Sparekasse Hot-Spots 
De nye ”Sparekasse Hot-Spots” er sparekassens enmandsbetjente lokale og digitale repræsentati-
oner i mindre lokalsamfund. Her kan kunderne blandt andet benytte en døgnåben lobbyløsning 
med digitale tilbud, pengeautomat med indbetaling og valuta, møntoptælling samt andre service-
tilbud.  Desuden kan kunderne få hjælp og rådgivning af en sparekassemedarbejder, der kender 
lokalområdet som sin egen bukselomme. 
 
”Hundested er i dag en ”bank-løs” by. Med etablering af et såkaldt ”Sparekasse Hot-Spot” får byen 

igen sit eget pengeinstitut, hvor vi -  ligesom i andre sjællandske lokalsamfund -  vil være tæt på vores 

kunder, engagere os og medvirke til at drive udviklingen på egnen i og omkring Hundested”, siger 
Lars Petersson. 
 
Grund til optimisme – og et endnu bedre resultat i 2016 
Sparekassen Sjælland-koncernens markante strategiske beslutninger gennem de senere år ser i 
sin helhed ud til at skabe grundlag for en stærk udvikling af de to lokale og regionale sparekasser 
på Sjælland og Fyn i de kommende år. 
 
Koncernen ser generelt positivt på 2016, og vi forventer således at realisere et resultat efter skat, 
der er højere end det opnåede i 2015 på 144,4 mio. kr.   
 
Det bygger på en forventning om et basisresultat på 367-407 mio. kr. for året 2016. Vi forventer der-
udover, at nedskrivningerne falder i 2016 i forhold til 2015.  
 
Koncernen vil i 2016 nyde godt af den årlige besparelse på 17 mio. kr. i kapitalomkostninger, bort-
fald af engangsomkostningerne i 2015 til børsnoteringen samt cirka 30 mio. kr. i faldende renteud-
gifter til højtforrentede indlån. Alle beløb er indeholdt i den forventede basisindtjening for 2016. 
Derudover forventes en besparelse på 30 mio. kr. i forhold til 2015 på indbetalinger til indskyder-
ordningen og afviklingsformuen.  
 
Stor kundetilgang, fremgang på boligmarkedet og erhverv 
Koncernen oplever stor kundetilgang, og aktiviteten på boligmarkedet - særligt på Sjælland - er 
positiv. Vi tilskriver primært den positive udvikling den valgte filialstrategi 
 
Endelig har vi - særligt i 2. halvår af 2015 - konstateret en meget tilfredsstillende udvikling på er-
hvervskundeområdet, hvor tilgangen af små og mellemstore virksomheder er på det højeste ni-
veau i mange år. Korte beslutningsveje er den primære årsag til fremgangen. 
 
I 2016 bliver koncernens to sparekasser sammenlagt -  både selskabs- og IT-mæssigt. Det forventes 
at udmønte sig i betydelige synergieffekter - estimeret til 20-25 mio. kr. - med virkning fra regn-
skabsåret 2017. Omkostninger i forbindelse med sammenlægningen er indeholdt i de regnskabs-
mæssige forventninger om et højere resultat efter skat i 2016.  
 
Koncernen overholder alle pejlemærker i tilsynsdiamanten og andre relevante nøgletal, herunder 
likviditets- og kapitaloverdækninger komfortabelt.  
 
 

 

 

 

Faktaboks og kontaktoplysninger på næste side   



Sparekassens formål 
”Vi vil bidrage til at gøre Sjælland, Øerne og Fyn til et bedre sted at leve, arbejde og drive virksom-

hed”. 

 

     Sparekassen Sjælland-koncernen 

 

• 42 filialer fordelt på Sjælland og Fyn 
• 533 medarbejdere 
• Indlån 15.011 mio. kr. 
• Udlån 9.763 mio. kr.  
• Balance 18.730 mio. kr.  
• Kapitalprocent 15, 5 %  

 

 

For yderligere information:    
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