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Afkoma SPRON árið 2006

Hagnaður samstæðu SPRON 9,0 milljarðar króna eftir skatta
Arðsemi eigin fjár 58,7%

“Rekstur SPRON á árinu 2006 var einstaklega árangursríkur. Mikill vöxtur og góð afkoma einkenndi alla starfsemi
fyrirtækisins. Hagnaður SPRON á árinu 2006 er sá langmesti frá upphafi og hagnaður af rekstri SPRON liðlega
tvöfaldaðist frá árinu 2005. SPRON hefur lagt áherslu á að byggja upp fleiri afkomuþætti til að renna traustari
stoðum undir tekjustreymi fyrirtækisins.

SPRON Verðbréf hóf formlega starfsemi á árinu og var SPRON

Verðbréfum og verðbréfasjóðum SPRON einstaklega vel tekið af viðskiptavinum okkar.

Arðsemi eigin fjár var

einstök, eða tæplega 60% og er langt yfir 15% arðsemismarkmiði SPRON.”, segir Guðmundur Hauksson
sparisjóðsstjóri SPRON.

“Auk þeirra verðmæta sem góður hagnaður hefur myndað greiddu stofnfjáreigendur

mikið af nýju stofnfé til sparisjóðsins og því hefur eigið fé hans vaxið verulega. Eigið fé SPRON jókst um 167% á
árinu og er nú 34,8 milljarðar króna. Heildareignir samstæðunnar námu 184,5 milljörðum í árslok og hafa vaxið
um 61% frá árslokum 2005.

Sú mikla áhersla sem lögð hefur verið á þjónustugæði og uppbyggingu innri

verðmæta SPRON endurspeglast í góðri afkomu og ánægju viðskiptavina og starfsfólks. Í mælingu á íslensku
ánægjuvoginni 2006 kemur fram að viðskiptavinir SPRON eru ánægðustu viðskiptavinir fjármálafyrirtækja á
Íslandi. Fjárhagslegur styrkur SPRON hefur margfaldast á nokkrum árum og er fyrirtækið vel undir það búið að
takast á við áskoranir framtíðarinnar á vettvangi fjármálaþjónustu.”

Helstu kennitölur

2006

2005

2004

2003

2002

Kostnaðarhlutfall ............................................................................................

26,4%

36,7%

50,3%

55,3%

66,7%

Vaxtamunur .................................................................................................

1,6%

2,4%

3,8%

3,8%

3,7%

Arðsemi eigin fjár e. skatta ............................................................................

58,7%

61,5%

36,0%

21,0%

23,0%

Framlag í afskriftarreikning sem hlutfall af útlánum ...........................................

0,2%

0,5%

0,9%

1,8%

1,6%

Eiginfjárhlutfall (CAD) .....................................................................................

20,2%

13,6%

10,4%

12,8%

11,5%

Eiginfjárhlutfall (eiginfjárþáttur A) ....................................................................

31,1%

19,6%

12,3%

10,0%

9,3%

Afskriftarreikningur útlána sem hlutfall af útlánum og veittum ábyrgðum ..............

0,9%

1,2%

2,0%

2,8%

2,9%

Stöðugildi í lok árs .........................................................................................

245

206

184

183

181

Innlán sem hlutfall af útlánum til viðskiptavina ..................................................

44,1%

46,3%

72,1%

80,4%

69,7%

Helstu niðurstöður úr rekstri og efnahag

•

Hagnaður af rekstri SPRON samstæðunnar eftir skatta var 9.010 millj. kr. og jókst um 120% frá árinu áður.

•

Arðsemi eigin fjár var 58,7%.

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Hreinar rekstrartekjur ársins 2006 námu alls 15.196 millj. kr. sem er 82% aukning frá fyrra ári. Hreinar
vaxtatekjur námu 2.415 millj. kr. og jukust um 9% milli ára. Aukið vöruúrval SPRON skilaði sér í auknum
þjónustutekjum á árinu, en hreinar þjónustutekjur jukust um 67% frá fyrra ári og námu 975 millj. kr. á árinu.
Veigamesti þáttur í tekjumyndun ársins var hagnaður af fjárfestingum sparisjóðsins og vegur þar þyngst
hlutabréfaeign í Exista.
Vaxtamunur sparisjóðsins sem hlutfall af meðalstöðu fjármagns hefur lækkað og var 1,6% á árinu 2006
samanborið við 2,4% á árinu 2005. Vaxtamunur hefur lækkað frá fyrri árum með stækkun efnahags og
breyttri útlánasamsetningu. Á sama tíma hafa vanskil og afskriftir lækkað töluvert og eru nú hlutfallslega
lægri en nokkru sinni fyrr.
Framlag í afskriftareikning útlána lækkaði um tæp 6% frá árinu áður og nam alls 308 millj. kr.
Afskriftareikningur útlána sem hlutfall af útlánum og veittum ábyrgðum er 0,9% í lok ársins og lækkaði úr
1,2%.
Rekstrarkostnaður SPRON jókst nokkuð, en þó hefur kostnaðarhlutfall SPRON aldrei verið lægra og nam 26%
á árinu.
Niðurstaða efnahagsreiknings var 184,5 milljarðar kr. og hefur hækkað um 61% frá upphafi árs 2005, eða um
tæpa 70 milljarða kr.
Heildarútlán til viðskiptamanna SPRON námu 128.296 millj. kr. í lok ársins og hækkuðu um samtals 43.345
millj. kr. eða 51% á árinu.
Heildarinnlán SPRON í lok ársins námu alls 56.592 millj. kr. og hækkuðu um samtals 17.252 millj. kr. eða tæp
44%. Innlán sem hlutfall af útlánum til viðskiptamanna námu 44%.
Eigið fé í lok tímabilsins nam 34.746 millj. kr. og hefur hækkað um 21.730 millj. kr. frá upphafi árs 2006 eða
167%.
Eiginfjárhlutfall (CAD) SPRON samstæðunnar í lok ársins var 20,2%. Lágmarkshlutfall samkvæmt lögum
er 8,0%. Eiginfjárþáttur A er 31,1%.
Ársreikningurinn er birtur í samræmi við alþjóðlegar reglur um gerð samstæðureikningsskila (IFRS).

Aðalfundur sparisjóðsins verður haldinn fimmtudaginn 8. mars næstkomandi og mun stjórn SPRON leggja fram
tillögu um að greiddur verði 46% arður til stofnfjáreigenda. Auk endurmats vegna verðlagsbreytinga mun stjórn
sparisjóðsins leggja til að nýtt verði heimild í lögum um sérstakt endurmat stofnfjár og það hækkað um 5,0%.

Allar frekari upplýsingar veitir undirritaður í síma 550 1200.

Guðmundur Hauksson
sparisjóðsstjóri

Helstu lykiltölur úr rekstri SPRON 2002-2006

