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 20. august 2018

  

 Selskabsmeddelelse nr. 7/2018 

 

Tilfredsstillende 1. halvår for Jutlander Bank 
 

Bestyrelsen for Jutlander Bank A/S har i dag behandlet og godkendt bankens halvårsrapport for 1. halvår 2018, 

der hermed offentliggøres. 

 

Resultat 

Bankens resultat for 1. halvår 2018 udgør et overskud på 149 mio. kr. før skat og 126 mio. kr. efter skat, hvilket 

anses for tilfredsstillende. 

 

Omregnet til årsbasis svarer periodens resultat til en egenkapitalforrentning på 10,5 pct. før skat og 8,8 pct. ef-

ter skat. Målt i forhold til bankens aktiekurs på 200 pr. 30. juni 2018 svarer periodens resultat til et afkast på 

17,3 pct. før skat og 14,6 pct. efter skat. 

 

Gennem det seneste år er bankens forretningsomfang steget med 8,8 pct., og banken har fået mere end 11.000 

nye kunder. Dette har betydet, at bankens netto rente- og gebyrindtægter i 1. halvår 2018 er steget med 20 

mio. kr. til 362 mio. kr. i forhold til samme periode af 2017.  

 

Banken har gennemført en række strategitiltag, herunder etablering af nye afdelinger i Vejle og Fredericia samt 

Connect Ung og Private Banking. Disse tiltag har som forventet haft en effekt på bankens udgifter til personale 

og administration, der anses for en investering i fremtiden, hvor omkostningerne på den korte bane overstiger 

indtjeningen. Udgifter til personale og administration er således i alt steget med 18 mio. kr. til 258 mio. kr. i for-

hold til samme periode af 2017.  

 

Kursreguleringer af bankens investeringer i aktier og obligationer mv. er positive med 39 mio. kr. mod 42 mio. 

kr. i samme periode af 2017.  

 

Banken oplever fortsat en positiv kreditmæssig udvikling hos kunderne. I årets første seks måneder har banken 

netto kunne indtægtsføre 11 mio. kr. under posten ”Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender mv.” 

mod 47 mio. kr. i samme periode året før. Indtægten i 1. halvår 2017 var påvirket af enkelte større tilbageførs-

ler af nedskrivninger og dagsværdireguleringer for ca. 45 mio. kr. 

 

Skat af periodens resultat er udgiftsført med 23 mio. kr. mod 36 mio. kr. i samme periode af 2017. 

 

 

Stigende forretningsomfang 

Bankens udlån udgør 9,0 mia. kr. pr. 30. juni 2018. Gennem det seneste år er udlånet steget med 1,1 mia. kr. før 

fradrag af 88 mio. kr. som følge af de nye nedskrivningsregler efter IFRS 9. Dette svarer til en stigning på 14,3 

pct. før effekten af IFRS 9-nedskrivningerne.  
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Bankens garantier i forbindelse med blandt andet bolighandler og -finansiering er i samme periode steget med 

0,7 mia. kr. til 3,8 mia. kr. pr. 30. juni 2018 svarende til en stigning på 21,5 pct.  

 

Kundernes indlån, inkl. indlån i puljeordninger, er gennem det seneste år steget med 1,3 mia. kr. til 13,8 mia. kr. 

pr. 30. juni 2018, hvilket svarer til en stigning på 10,8 pct. Værdien af kundedepoterne har i starten af 2018 – li-

gesom bankens egenbeholdning af børsnoterede aktier og obligationer – været ramt af uro på de finansielle 

markeder, hvorfor værdien af kundedepoter er reduceret til 10,1 mia. kr. pr. 30. juni 2018 mod 10,2 mia. kr. 

året før. 

 

Bankens forretningsomfang målt på udlån, indlån, garantier og kundedepoter udgør således 36,7 mia. kr. pr. 30. 

juni 2018 mod 33,8 mia. kr. pr. 30. juni 2017 svarende til en samlet vækst på 8,8 pct.  

 

Banken har endvidere formidlet realkreditlån via primært Totalkredit og DLR til sine kunder for 27,6 mia. kr. pr. 

30. juni 2018. Dette er en stigning på 3,5 mia. kr. i forhold til 30. juni 2017 svarende til en stigning på 14,4 pct.   

 

Bankens samlede aktiver udgør 17,5 mia. kr. pr. 30. juni 2018 mod 16,0 mia. kr. pr. 30. juni 2017. 

 

 

Kapitalgrundlag 

Banken har fortsat solide kapitalforhold. 

 

Bankens egenkapital udgør 2,9 mia. kr. pr. 30. juni 2018, og bankens kapitalgrundlag er opgjort til 2,3 mia. kr. 

Kapitalprocenten er opgjort til 18,9, mens den egentlige kernekapitalprocent udgør 17,2. 

 

Bankens resultat for 1. halvår 2018 er ikke medregnet i bankens kapitalgrundlag. Såfremt resultatet var med-

regnet i kapitalgrundlaget ville bankens kapitalprocent og egentlige kernekapitalprocent kunne opgøres til hen-

holdsvis 19,8 pct. og 18,1 pct. 

 

Det individuelle solvensbehov for banken er opgjort til 8,8 pct. pr. 30. juni 2018, og den faktiske kapitalprocent 

på 18,9 ligger således 10,1 procentpoint over det individuelle solvensbehov svarende til en kapitalmæssig over-

dækning på 1.217 mio. kr.  

 

Bankens udlån i forhold til egenkapital (gearing) ligger fortsat på et forsigtigt niveau på 3,1. 

 

 

Likviditetsforhold 

Banken har tillige solide likviditetsforhold. 

 

Det er bankens mål, at kundernes indlån i væsentligt omfang skal finansiere kundeudlånene. Ultimo juni 2018 

udgør bankens udlån før nedskrivninger i forhold til indlån 71,1 pct. Kundernes indlån kan således fuldt ud fi-

nansiere kundeudlånene. 

 

Ultimo juni 2018 viser bankens LCR opgørelse en dækning på 483 pct. Banken har således en solid overdækning 

i forhold til kravet på minimum 100 pct.  
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Forventet udvikling 

Bankens resultat for 1. halvår 2018 følger i det væsentligste bankens seneste udmeldte forventninger om et 

overskud før skat på 195-270 mio. kr. for 2018. 

 

Bankens overskud før skat for 1. halvår 2018 udgør 149 mio. kr. Heri indgår en positiv kursregulering på 21 mio. 

kr. af bankens beholdning af aktier i BI Holding A/S som følge af, at selskabets bestyrelse i 2018 har besluttet at 

ændre værdiansættelsesmetoden for aktierne i BI Holding A/S. Der er således tale om en kursregulering af én-

gangskarakter. 

  

På baggrund af bankens udvikling og resultat for 1. halvår 2018 samt forventningerne til 2. halvår 2018 præcise-

res forventningerne til overskuddet før skat for hele 2018 til niveauet 230-270 mio. kr. 

 

 

- - - - - 0 0 0 - - - - - 

 

 

Såfremt der er spørgsmål eller kommentarer til halvårsrapporten, kan undertegnede kontaktes. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Jutlander Bank A/S 

 

 

Per Sønderup 

ordførende direktør 


