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Selskabsmeddelelse nr. 12/2020

Tilfredsstillende 1. halvår for Jutlander Bank
Bestyrelsen har i dag godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2020 for Jutlander Bank A/S, der hermed offentliggøres.

Resultat
Bankens resultat for 1. halvår 2020 udgør et overskud på 111 mio. kr. før skat og 91 mio. kr. efter skat.
Omregnet til årsbasis forrenter periodens resultat egenkapitalen med 6,7 pct. før skat og 5,5 pct. efter skat.
COVID-19 pandemien har betydet, at store dele af verden, herunder det danske samfund, i perioder har været
lukket ned i 1. halvår 2020, hvilket naturligvis har påvirket bankens drift og udvikling i forretningsomfanget.
Bankens indtjening før kursreguleringer og nedskrivninger udgør 118 mio. kr. mod 131 mio. kr. året før. En reduktion på 13 mio. kr., der skyldes mindre udbytteindtægter og nettorenteindtægter, mens gebyr- og provisionsindtægter er steget.
Det må forventes, at nogle af bankens kunder vil få det økonomisk svært til trods for regeringens forskellige
hjælpepakker til erhvervslivet, der bl.a. har til hensigt at undgå afskedigelse af medarbejdere. I 1. halvår 2020
har banken derfor udgiftsført et ledelsesmæssigt skøn på 41 mio. kr. til potentielle kredittab som følge af COVID-19 situationen. Bankens udgift til nedskrivninger på udlån mv. udgør netto 18 mio. kr. for 1. halvår 2020
mod en indtægt på 21 mio. kr. året før.
I februar/marts 2020 oplevede de finansielle markeder en såkaldt ”sort svane” som følge af COVID-19 pandemien med en markant negativ reaktion på finansmarkederne med store aktiekursfald samt stigende renter til
følge. Siden ultimo marts har de finansielle markeder rettet sig med stigende aktiekurser og faldende renter.
I 1. kvartal 2020 var bankens kursreguleringer af aktier og obligationer mv. negative med 31 mio. kr., mens de i
2. kvartal 2020 har været positive med 42 mio. kr., og dermed netto positive med 11 mio. kr. for 1. halvår 2020.
Året før var kursreguleringerne positive med 55 mio. kr.
Skatteudgiften lyder på 20 mio. kr., og resultatet efter skat udgør dermed et overskud på 91 mio. kr. mod 167
mio. kr. året før.
Resultatet anses for tilfredsstillende i den nuværende COVID-19 situation, og resultatet svarer til bankens udmeldte forventninger i maj 2020.
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Stigende forretningsomfang
Gennem det seneste år har banken fået 9.284 nye kunder, der har bidraget til væksten i forretningsomfanget.
Bankens samlede forretningsomfang målt på udlån, garantier, indlån og kundedepoter er gennem det seneste
år steget med 0,9 mia. kr. til i alt 39,7 mia. kr. Stigningen svarer til en vækst på 2,4 pct.
Derudover er bankens formidlede realkreditlån det seneste år steget med 3,9 mia. kr. til 34,8 mia. kr. svarende
til en vækst på 12,5 pct.
Udlån og garantier
Bankens udlån udgør 8,8 mia. kr. pr. 30. juni 2020, hvilket er 0,2 mia. kr. mindre end året før svarende til en reduktion på 2,6 pct. Det reducerede udlån skyldes til dels COVID-19 situationen, hvor banken oplever stor opsparingslyst, herunder afvikling af gæld, blandt både erhvervs- og privatkunder, samt manglende investeringslyst.
Flere af bankens erhvervskunder har endvidere haft gavn af statens hjælpepakker, herunder vedrørende likviditet. Den positive udvikling for dansk landbrug betyder endvidere, at landbrugskunderne afvikler mere gæld end
normalt.
Pr. 30. juni 2020 udgør bankens garantier 5,4 mia. kr., der bl.a. er stillet i forbindelse med kunders realkreditkonverteringer, bolighandler og -finansiering. Garantierne er steget med 0,4 mia. kr. i forhold til året før, svarende til 7,6 pct.
Indlån og kundedepoter
Kundernes almindelige indlån er det seneste år steget med 0,3 mia. kr. til 13,3 mia. kr. svarende til en vækst på
2,4 pct. Indlån i puljeordninger er steget med 0,3 mia. kr. til 2,4 mia. kr. svarende til en vækst på 11,4 pct.
Værdien af kundedepoterne er gennem det seneste år steget med 0,2 mia. kr. til 9,9 mia. kr. pr. 30. juni 2020.

Kapitalgrundlag og nedskrivningsegnede passiver
Pr. 30. juni 2020 udgør bankens egenkapital 3,3 mia. kr., og kapitalgrundlaget udgør 2,8 mia. kr.
Kapitalprocenten er opgjort til 21,3, mens den egentlige kernekapitalprocent udgør 19,8.
Bankens resultat for 1. halvår 2020 er ikke medregnet i bankens kapitalgrundlag. Såfremt resultatet var medregnet i kapitalgrundlaget ville bankens kapitalprocent og egentlige kernekapitalprocent kunne opgøres til henholdsvis 21,9 pct. og 20,4 pct.
Det individuelle solvensbehov for banken er opgjort til 9,5 pct. pr. 30. juni 2020, og den faktiske kapitalprocent
på 21,3 ligger således 11,8 procentpoint over det individuelle solvensbehov svarende til en kapitalmæssig overdækning på 1,5 mia. kr. før indregning af periodens overskud.
Når der tages hensyn til kapitalbevaringsbufferen på 2,5 pct. har banken en kapitaloverdækning på 9,3 procentpoint svarende til 1,2 mia. kr. før indregning af periodens overskud.
Kravet til bankens nedskrivningsegnede passiver (NEP) lyder på 13,8 pct., og banken har en overdækning på 8,1
pct. svarende til 1,0 mia. kr. før indregning af periodens overskud.
Det er ledelsens vurdering, at bankens kapitalforhold, herunder nedskrivningsegnede passiver, er solide og fuldt
ud kan dække de risici, der påhviler bankens nuværende forretningsomfang. Samtidig er der mulighed for at
udvide forretningsomfanget i de kommende år, da banken allerede opfylder kommende kendte kapitalkrav og
krav til nedskrivningsegnede passiver.
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Likviditetsforhold
Banken har tillige solide likviditetsforhold.
Det er bankens mål, at kundernes indlån i væsentligt omfang skal finansiere kundeudlånene. Ultimo juni 2020
udgør bankens udlån før nedskrivninger i forhold til indlån 60,7 pct. Kundernes indlån kan således fuldt ud finansiere kundeudlånene.
Ultimo juni 2020 viser bankens LCR opgørelse en dækning på 736 pct. Banken har således en betydelig overdækning i forhold til kravet på minimum 100 pct.

Forventet udvikling
Bankens resultat for 1. halvår 2020 svarer til forventningerne, og de senest udmeldte forventninger om et resultat før skat på 175-225 mio. kr. for 2020 fastholdes.
Udviklingen i bankens indtjening og forretningsomfang i 2. halvår 2020 vil bl.a. afhænge af, om det lykkes at
inddæmme COVID-19 pandemien yderligere, så der igen kan blive åbnet helt op for det danske erhvervsliv og
grænserne samt på de danske eksportmarkeder.
De finansielle markeder har været meget volatile i årets første 6 måneder, og dette forventes til dels at fortsætte resten af året.
Til trods for regeringens forskellige hjælpepakker til erhvervslivet må det forventes, at nogle af bankens kunder
vil få det økonomisk svært fremover. Der er imidlertid aktuelt stor usikkerhed om de økonomiske forhold og
udsigter. Det er dog klart, at Danmark og andre lande er blevet ramt af et økonomisk tilbageslag som følge af
pandemien. Selvom banken endnu ikke har registreret nogen væsentlige tab som følge af COVID-19 situationen,
så er der en relativ stor usikkerhed om niveauet for nedskrivninger for den resterende del af 2020.
Banken forventer fortsat solide kapital- og likviditetsforhold, så banken kan støtte op om sine kunder i en svær
tid.
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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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