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Selskabsmeddelelse nr. 4/2017

Meget tilfredsstillende 1. halvår for Jutlander Bank
Bestyrelsen for Jutlander Bank A/S har i dag behandlet og godkendt bankens halvårsrapport for 1. halvår 2017,
der hermed offentliggøres.

Resultat
Bankens resultat for 1. halvår 2017 udgør et overskud på 183 mio. kr. før skat, hvilket er en fremgang på 83
mio. kr. i forhold til samme periode året før.
Resultatfremgangen kan bl.a. henføres til stigende forretningsomfang, herunder har vækst i antallet af bolighandler og deraf følgende finansiering medført øgede gebyrindtægter. Derudover er kursreguleringer af bankens beholdning af aktier og obligationer forøget, og bankens udgifter til tab og nedskrivninger på udlån mv. er
væsentligt reduceret.
Periodens resultat efter skat udgør 148 mio. kr. mod 80 mio. kr. året før. Resultatet anses for meget tilfredsstillende.
Omregnet til årsbasis svarer periodens resultat til en egenkapitalforrentning på 13,5 pct. før skat og 10,9 pct.
efter skat. Målt i forhold til bankens aktiekurs på 225,5 pr. 30. juni 2017 svarer periodens resultat til et afkast på
18,9 pct. før skat og 15,2 pct. efter skat.
Banken oplever som forventet et fortsat pres på den primære indtjening, der opgøres som indtjeningen før
kursreguleringer, nedskrivninger, udgifter til sektorløsninger og skat. Dette skyldes blandt andet, at rentemarginalen er faldende, og at det lave renteniveau betyder et meget lavt renteafkast af bankens overskudslikviditet.
Bankens indtjening fra den primære drift udgør 126 mio. kr. for 1. halvår 2017 mod 145 mio. kr. i samme periode af 2016. Reduktionen i indtjeningen fra den primære drift svarer til bankens forventninger.
Kursreguleringer af bankens investeringer i aktier og obligationer mv. er positive med 42 mio. kr., hvilket er 25
mio. kr. mere end i samme periode af 2016.
I årets første seks måneder har banken kunnet reducere tidligere foretagne nedskrivninger på udlån mv., således at der netto er indtægtsført 15 mio. kr. mod en udgift på 62 mio. kr. i samme periode af 2016.
Skat af periodens resultat er udgiftsført med 35 mio. kr. mod 20 mio. kr. i samme periode af 2016.
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Stigende forretningsomfang
I maj 2017 rykkede Jutlander Bank ind i Trekantområdet med en fysisk afdeling beliggende Havneparken 1 i Vejle. Afdelingen, der primært betjener privatkunder, har fået en rigtig god start og de 6 nye medarbejdere har
haft travlt.
Bankens udlånsaktiviteter på privatkundeområdet har været stigende i årets første seks måneder, mens der har
været en mere begrænset efterspørgsel efter nye lån til erhvervsinvesteringer mv. Bankens udlån er steget med
1,6 pct. fra 7,8 mia. kr. ultimo 2016 til 8,0 mia. kr. pr. 30. juni 2017, mens bankens garantier i forbindelse med
blandt andet bolighandler og -finansiering er steget med 14 pct. til 3,1 mia. kr. pr. 30. juni 2017.
Banken mærker fortsat en stor opsparingslyst blandt sine kunder. I årets første seks måneder er indlån steget
med 1,4 pct. fra 12,3 mia. kr. ultimo 2016 til 12,5 mia. kr. pr. 30. juni 2017, mens værdien af kundedepoter er
forøget med 8,6 pct. til 10,8 mia. kr. pr. 30. juni 2017.
Det samlede forretningsomfang målt på udlån, indlån, garantier samt værdi af kundedepoter udgjorde ved
halvårets udgang 34,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,6 mia. kr. i forhold til årets begyndelse svarende til en
stigning på 5 pct. Banken har haft en tilgang på mere end 4.500 nye kunder i perioden.
Bankens samlede balance udgør 16,0 mia. kr. ultimo juni 2017 mod 15,7 mia. kr. ultimo 2016.

Kapitalgrundlag
Banken har solide kapitalforhold.
Bankens egenkapital udgør 2,8 mia. kr. pr. 30. juni 2017, og bankens kapitalgrundlag er opgjort til 2,2 mia. kr.
Kapitalprocenten er opgjort til 19,7, mens den egentlige kernekapitalprocent udgør 17,9.
Bankens resultat for 1. halvår 2017 er i modsætning til tidligere ikke medregnet i bankens kapitalgrundlag. Såfremt resultatet var medregnet i kapitalgrundlaget ville bankens kapitalprocent og egentlige kernekapitalprocent kunne opgøres til henholdsvis 20,7 pct. og 18,9 pct.
Det individuelle solvensbehov for banken er opgjort til 9,0 pct. pr. 30. juni 2017, og den faktiske kapitalprocent
på 19,7 ligger således 10,7 procentpoint over det individuelle solvensbehov svarende til en kapitalmæssig overdækning på 1.190 mio. kr.
Bankens udlån i forhold til egenkapital (gearing) ligger fortsat på et forsigtigt niveau på 2,9.

Likviditetsforhold
Banken har tillige solide likviditetsforhold.
Det er bankens mål, at kundernes indlån i væsentligt omfang skal finansiere kundeudlånene. Ultimo juni 2017
udgør bankens udlån før nedskrivninger i forhold til indlån 70,1 pct. Kundernes indlån kan således fuldt ud finansiere kundeudlånene.
Ultimo juni 2017 viser bankens LCR opgørelse en dækning på 336 pct. Banken opfylder således allerede nu det
fuldt indfasede krav på minimum 100 pct. i 2018.
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Forventet udvikling
Bankens primære indtjening på 126 mio. kr. for 1. halvår 2017 svarer til forventningerne, og de udmeldte forventninger om en primær indtjening i niveauet 215-250 mio. kr. for hele 2017 fastholdes.
Det samlede resultat for 2017 vil være afhængig af bankens udgifter til tab og nedskrivninger samt kursreguleringer, der i årets første seks måneder er indtægtsført med henholdsvis 15 mio. kr. og 42 mio. kr.
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Såfremt der er spørgsmål eller kommentarer til halvårsrapporten, kan undertegnede kontaktes.

Med venlig hilsen

Jutlander Bank A/S

Per Sønderup
ordførende direktør
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