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Selskabsmeddelelse nr. 2/2019
Grindsted, den 7. marts 2019

Resultat før skat 98,3 mio. kr. – tilfredsstillende i lyset af børsomkostninger.
Bestyrelsen har i dag godkendt årsrapporten for 2018 for Den Jyske Sparekasse, der hermed
offentliggøres.
Hovedpunkterne for 2018 er i overskrifter:
•

•

•
•

•
•

Resultat før skat på 98,3 mio. kr. for koncernen og 88,2 mio. kr. for moderselskabet.
Resultatet vurderes som tilfredsstillende i lyset af de ekstraordinære børsomkostninger
på 26,7 mio. kr. Resultatet ligger inden for de i børsnoteringsprospektet anførte resultatforventningerne før skat for moderselskabet.
Egenkapitalforrentningen før skat udgør 6,8%.
Korrigeres for de ekstraordinære børsomkostninger udgør egenkapitalforrentningen
8,6%.
Kapitaloverdækningen på alle kapitalkrav udgør 5,1 procentpoint.
Børsnotering og reetablering af kapitalbase er fuldført som forudsat.
Sparekassen kommer både kapitalmæssigt og organisatorisk styrket ud af 2018, og
omlægningen af kapitalstrukturen, herunder refinansieringen medfører en rentebesparelse på ca. 50 mio. kr. årligt med fuld effekt fra og med 2019.
Sparekassen er foran planen i forhold til strategien om at nedbringe udlån og garantier
til landbrug og fast ejendom, og samtidigt øge udlånet til private.
Sparekassen ønsker at styrke sit kapitalgrundlag yderligere, og der er som følge heraf
af bestyrelsen ikke stillet forslag om udbetaling af udbytte for 2018.

•

•

Forventninger for 2019 for resultatet før skat fastholdes i niveauet 120-140 mio. kr.
Forventningerne for 2019 er i lighed med forventningerne for 2018 udmeldt på moderselskabsniveau. Den altovervejende aktivitet foregår i moderselskabet, og det udmeldte spænd dækker derfor også koncernen.
I selskabsmeddelelse nr. 1/2019 den 1. marts 2019 offentliggjorde sparekassen oplysninger om indgåelse af betinget salg af ca. 75 % af Sparekassens kapitalandele i
Sparinvest Holdings SE. Såfremt betingelserne for transaktionen opfyldes, vil det forventeligt indebære, at det udmeldte niveau for resultatet før skat opjusteres til ca.
200-220 mio. kr., og at sparekassens egentlige kernekapital- og kapitalprocent forøges
med ca. 1,0 procentpoint.

Den ordinære generalforsamling afholdes mandag den 1. april 2019 kl. 16 på Hotel Legoland,
Billund.
Årsrapporten for Den Jyske Sparekasse A/S er tilgængelig på sparekassens hjemmeside
www.djs.dk.
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