
 

 

9. maj 2016 

Pressemeddelelse 
 

 

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

Jutlander Bank holder forventningerne 
Resultat efter første kvartal på 38 mio. kr. før skat 

Jutlander Bank kommer ud af første kvartal 2016 med et resultat før skat på 38 millioner kroner, 
og efter skat på 32 millioner. 

”Vores resultat er mærkbart lavere end på samme tid sidste år, men det havde vi også forventet,” 
forklarer bankens ordførende direktør, Per Sønderup: 

”Da vi i vores årsrapport for 2016 angav vores forventninger til vores primære indtjening i hele 
2016, satte vi målet noget lavere end i 2015. Og med en primær indtjening i første kvartal af 2016 
på 62 millioner kroner lever vi op til vores egne forventninger”, forklarer han.       

I første kvartal 2015 udgjorde den primære indtjening 95 millioner kroner. Årsagen til den lavere 
indtjening i 2016 følger billedet i de fleste andre pengeinstitutters førstekvartalsregnskaber. 

”I 2015 var vores indtjening begunstiget af en usædvanligt høj aktivitet inden for konvertering af 
boliglån. En tilsvarende aktivitet har vi ikke haft i år. Dertil kommer, at Jutlander Bank har en 
relativt høj overskudslikviditet, som vi stort set ingen forrentning får af. Og endelig rammes vi af 
det generelt stigende pres på rentemarginalerne”, siger Per Sønderup. 

Banken fastholder sine forventninger til den primære indtjening for hele 2016 på mellem 230 og 
260 millioner kroner. Den primære indtjening er defineret som bankens indtjening før 
kursreguleringer, nedskrivninger, udgifter til sektorløsninger og skat. 

Fald i nedskrivninger 

Jutlander Bank kan glæde sig over et fald i sine nedskrivninger på 11 millioner kroner – fra 50 til 39 
millioner. Den største del af nedskrivningerne – 75 procent – ligger på landbrugskunder, som ellers 
kun tegner sig for 14 procent af bankens samlede udlån. 

”Vi må blot konstatere, at vilkårene for at drive landbrug i Danmark ikke er blevet synligt forbedret 
her i 2016. Men på den anden side er det værd at nævne, at Jutlander Bank også har 
landbrugskunder, der fortsat driver gode og overskudsgivende bedrifter”, siger Per Sønderup. 

Jutlander Banks resultat er desuden begunstiget af positive kursreguleringer, dog på et lavere 
niveau end på samme tid sidste år. Efter første kvartal 2016 havde banken positive 
kursreguleringer på 15 millioner kroner mod 52 millioner i 2015.     

Stabilt forretningsomfang 

Bankens samlede forretningsomfang ligger stabilt på 30,9 milliarder kroner fordelt på udlån på 7,9 
milliarder, indlån på 11,3 milliarder, garantier på 2,4 milliarder og værdi af kundedepoter på 9,3 
milliarder kroner. 

”Gennem de seneste år har bankens udlån været i tilbagegang som følge af den lave efterspørgsel 
efter finansiering i markedet, men tilbagegangen er fladet ud i løbet af 2016, hvilket vi har grund 
til at glæde os over”, siger bankens ordførende direktør. 
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Også bankens indlån er faldet en smule, hvilket skyldes, at flere kunder på grund af den historisk 
lave indlånsrente har investeret deres indlån i værdipapirer.   

Styr på omkostningerne 

Jutlander Bank har styr på sine omkostninger, som ganske vist er steget fra 105 millioner kroner 
efter første kvartal 2015 til 112 millioner i 2016. 

”Stigningen har to forklaringer; dels investeringer i IT-udvikling og dels udgifter til bankens 
strategiplan 2020, herunder åbningen af vores første afdeling i København ved indgangen til 
2016”, forklarer Per Sønderup. 

Banken beskæftiger i dag 450 medarbejdere. 

 

Ordførende direktør Per Sønderup:  
”Efter første kvartal fastholder vi vores forventninger til hele året”. 


