PRESSEMEDDELELSE
Overskud på 31,7 mio. kr. hos Leasing Fyn
Virksomheden Leasing Fyn opnåede i 2015 et overskud før skat på 31,7 mio. kr.
Om regnskabsresultatet for 2015 udtaler direktør Kurt Madsen, at det er meget glædeligt, at vi i en
tid med skærpet priskonkurrence næsten har kunnet opretholde det høje indtjeningsniveau fra
2014.
Virksomhedens samlede udlån udgjorde ved udgangen af 2015 i alt 1.635,2 mio. kr., hvilket var en
stigning i forhold til året før på 56,5 mio. kr. svarende til en vækst på 4%. Som følge af en skærpet
priskonkurrence på det danske leasingmarked var stigningen i udlånet imidlertid ikke tilstrækkelig
til at opretholde niveauet for nettorenteindtægter, som i forhold til 2014 faldt med 2,3 mio. kr. I den
modsatte retning trak udgifterne til tab og nedskrivninger på udlån, som i 2015 kun udgjorde 2,2
mio. kr., hvilket var et fald i forhold til året før på 1,7 mio. kr. Niveauet for tab og nedskrivninger i
2015 var bemærkelsesværdigt lavt, idet posten svarede til kun 0,1% af udlånet.
Virksomhedens factoringomsætning i 2015 udgjorde 304,6 mio. kr., hvilket i forhold til året før var
en stigning på 51,7 mio. kr. svarende til en vækst på 20,5%.
Ledelsen betragter årets resultat som meget tilfredsstillende og glæder sig over resultatet af en
stor og dygtig indsats af virksomhedens 48 medarbejdere.
Virksomheden Leasing Fyn drives i 4 selskaber, som er henholdsvis Leasing Fyn Bank A/S,
Leasing Fyn Faaborg A/S, Leasing Fyn Middelfart A/S og Leasing Fyn Svendborg A/S. De anførte
regnskabstal er et sammendrag af regnskaberne for alle 4 selskaber i virksomheden.
Ejerne er Sparekassen Fyn A/S, Middelfart Sparekasse og Fynske Bank A/S, som ejer
virksomheden ligeligt.
Leasing Fyn beskæftiger sig primært med finansiel leasing af anlægsaktiver til erhvervsmæssig
brug med særlig fokus på landbrugsmaskiner, transportmateriel, entreprenørmaskiner,
industriudstyr og it-udstyr. Endvidere beskæftiger virksomheden sig med factoring bestående af
fakturabelåning og debitoradministration.
Leasing Fyn opfører nyt forretningsdomicil i Odense.
Leasing Fyn har indgået aftale med Hans Jørgensen & Søn Entreprenører A/S om som
hovedentreprenør at opføre en ny administrationsbygning til brug for Leasing Fyn på Bondovej 1 i
Odense.
Bygningens samlede etageareal vil udgøre i alt 1.545 m2 + 305 m2 kælder og forventes at være
færdigopført den 1. januar 2017. Indflytning forventes at kunne ske omkring den 1. februar 2017.
Den nye kontorbygning er tegnet af arkitekt Bent Dyreborg, Odense. Der henvises til vedhæftede
filer med tegninger i 3D-format.
Direktør Kurt Madsen udtaler, at virksomheden såvel som medarbejderne med glæde ser frem til
at skulle flytte ind i en helt ny kontorbygning, som er ”skræddersyet” til virksomhedens behov - og
derved vil kunne danne en perfekt ramme for virksomhedens fremtidige aktiviteter.
Faaborg, den 8. februar 2016

