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Selskabsmeddelelse nr. 8/2020

Nedjustering af resultatforventningerne for 2020
I forlængelse af selskabsmeddelelse nr. 6 af 23. marts 2020, hvor bankens forventninger til årets resultat før
skat på 225-275 mio. kr. midlertidigt blev suspenderet som følge af udviklingen i COVID-19 situationen, offentliggøres hermed bankens resultat for 1. kvartal samt justerede resultatforventninger for 2020.

Resultat for 1. kvartal 2020
Jutlander Bank har i 1. kvartal 2020 haft en vækst i indtægterne på 7 pct., og indtjeningen før kursreguleringer
og nedskrivninger er steget med 11 mio. kr. til 60 mio. kr. svarende til en vækst på 22 pct.
I 1. kvartal 2020 betød COVID-19 en hård opbremsning af økonomien i hele verdenen, og dermed også en markant negativ reaktion på finansmarkederne, hvor der var store kursfald på aktiemarkederne samt stigende renter. De finansielle markeder rettede sig mod slutningen af marts, og dette er fortsat i april.
Bankens store overskudslikviditet er primært placeret i danske stats- og realkreditobligationer for 5,3 mia. kr.,
hvorfor de stigende renter har betydet negative kursreguleringer på obligationerne, samtidig har bankens beholdning af børsnoterede aktier for 0,1 mia. kr. også været ramt af kursfald. Bankens kursreguleringer for 1.
kvartal 2020 er således negative med 32 mio. kr. mens de i 1. kvartal 2019 var positive med 42 mio. kr.
Som følge af COVID-19 har store dele af det danske samfund været midlertidigt lukket ned, og det må forventes, at nogle af bankens kunder vil få det økonomisk svært til trods for regeringens forskellige hjælpepakker til
erhvervslivet, herunder for at undgå afskedigelse af medarbejdere. I 1. kvartal 2020 har banken derfor udgiftsført et ledelsesmæssigt skøn på 19 mio. kr. til forventede kredittab som følge af COVID-19. Bankens udgift til
nedskrivninger på udlån mv. udgør netto 15 mio. kr. for 1. kvartal 2020 mod en indtægt på 5 mio. kr. for 1. kvartal 2019.
Bankens resultat før skat på 13 mio. kr. for 1. kvartal 2020 er mindre end bankens forventninger ved årets begyndelse.
Resultatet efter skat udgør et overskud på 14 mio. kr., der anses for mindre tilfredsstillende, men skal ses i lyset
af COVID-19 situationen.
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Udviklingen i periodens resultat kan i hovedposter vises således:

1/1 - 31/3
2020

1/1 - 31/3
2019

Udvikling

96

96

0

101

88

13

Udbytte af aktier mv.

1

1

0

Andre driftsindtægter

1

1

0

199

186

13

-130

-131

1

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver

-9

-6

-3

Indtjening før kursreguleringer og nedskrivninger på udlån mv.

60

49

11

Kursreguleringer

-32

+42

-74

Nedskrivninger på udlån mv.

-15

+5

-20

Periodens resultat før skat

13

96

-83

Skat af periodens resultat

+1

-17

+18

Periodens resultat

14

79

-65

(Mio. kr.)
Netto renteindtægter
Netto gebyr- og provisionsindtægter

Indtægter i alt
Udgifter til personale og administration

Bankens periodemeddelelse for 1. kvartal 2020 offentliggøres i sin helhed som planlagt den 18. maj 2020.

Forventet resultat for 2020
Bankens indtjening før kursreguleringer og nedskrivninger ligger over bankens forventninger for 1. kvartal 2020,
men der forventes et noget lavere aktivitetsniveau i resten af 2020.
De finansielle markeder rettede sig mod slutningen af marts, og dette er fortsat ind i april, men der ses fortsat
meget volatile finansmarkeder, som må forventes 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.
På baggrund af resultatet for 1. kvartal 2020 og den fortsatte usikre situation nedjusterer banken sine forventninger til resultatet før skat til 175-225 mio. kr. for 2020. Banken forventer fortsat solide kapital- og likviditetsforhold, så banken kan støtte op om sine kunder i en svær tid.

Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på telefon 9657 5800.

Med venlig hilsen

Jutlander Bank A/S

Per Sønderup
ordførende direktør
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