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Yderligere oplysninger:  Ordførende direktør Per Sønderup, tlf. 9657 5800 

Toplinjen vokser i Jutlander Bank 
Udlånet har stabiliseret sig, og omkostningerne falder 

Jutlander Bank kom ud af første kvartal 2015 med et resultat før skat på 92 millioner kroner. Det 
er dobbelt så højt som året før. Efter skat blev periodens resultat 72 millioner kroner mod 40 
millioner i fjor. 

”I al ubeskedenhed vil jeg sige, at det er et flot resultat, som viser, at Jutlander Bank er på sporet”, 
siger bankens ordførende direktør, Per Sønderup. 

Han glæder sig især over, at toplinjen vokser i Jutlander Bank. Det gælder gebyrindtjeningen i 
første kvartal, som er præget i positiv retning af høj aktivitet med konvertering af kunders 
realkreditlån. Og det gælder renteindtægterne, som er vokset i kraft af vækst i udlån. 

Den største del af udlånsvæksten skyldes, at Jutlander Bank ved årsskiftet købte Østjydsk Banks 
afdelinger i Randers og Gjerlev med 7.000 kunder. Men samtidig har Jutlander Banks øvrige udlån 
også stabiliseret sig.     

 

Stabiliseret udlån 

Jutlander Bank er resultatet af en fusion ved 
indgangen til 2014 mellem Sparekassen Himmerland 
og Sparekassen Hobro. Vigende udlån var en tendens, 
begge sparekasser oplevede i årene op til fusionen, og 
tendensen fortsatte i 2014 – Jutlander Banks første 
leveår.  

”Det er altså nye toner, at både vores gamle kunder og 
de nye, der kommer til, igen begynder at efterspørge 
flere lån. De nye toner varsler godt for resten af året”, 
konstaterer Per Sønderup.  

Samtidig med offentliggørelsen af kvartalsresultatet 
har Jutlander Bank valgt at opjustere forventningerne 
til hele 2015. 

Da bestyrelse og direktion i årsrapporten for 2014 
skulle forudse resultatet af bankens primære drift i 
hele 2015, lød estimatet på et resultat før 
nedskrivninger, kursreguleringer og skat på mellem 
250 og 275 millioner kroner. Efter de positive takter i første kvartal opjusteres forventningerne til 
et primært driftsresultat for hele året i niveauet 275 til 300 millioner kroner. 
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Omkostninger faldt 

Medvirkende til det gode kvartalsresultat er også, at Jutlander Bank har styr på sine omkostninger. 

Udgifterne til personale og administration var 10 millioner kroner lavere i første kvartal 2015 end i 
samme periode af 2014. Faldet er sket på trods af, at banken ved årsskiftet voksede med 20 
medarbejdere fra Østjydsk Bank. 5 millioner af bankens omkostninger på 105 millioner kroner kan 
henføres til de to overtagne afdelinger i Randers og Gjerlev. 

”Vi har haft et rigtigt højt aktivitetsniveau i årets tre første måneder – og det har vi fortsat – så for 
at nå at behandle alle sagerne har vi været nødt til at øge bemandingen i vores 
produktionsafdeling. Det har der været luft til i regnskabet, takket være synergieffekterne ved 
fusionen. Det bekræfter endnu en gang, at fusionen var rigtig”, siger Jutlander Banks ordførende 
direktør og tilføjer: 

”Men at sammenflette to organisationer og samtidig skabe flotte resultater er også kun lykkedes 
takket være medarbejdernes positive vilje og indstilling til vores fælles virksomhed”, understreger 
Per Sønderup.  

 

Nedskrivninger 

Jutlander Banks nedskrivninger på udlån endte på 50 millioner kroner i første kvartal 2015. Det 
svarer til et fald på 7 procent i forhold til første kvartal 2014. 

”Kvartalsresultatet viser, at vi så at sige har råd til nedskrivninger på det niveau, vi har. Men vi 
forventer, at faldet i vores nedskrivninger vil fortsætte i resten af 2015.”, siger Per Sønderup. 

 

Solvensfriværdi på 4,2 

Jutlander Bank kommer ud af første kvartal med en solvensoverdækning, også kaldet friværdi, på 
4,2 procentpoint. Kapitalprocenten ligger på 14,8 procent, og det individuelle solvensbehov er 
beregnet til 10,6 procent. 


