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Meget tilfredsstillende årsresultat i Jutlander Bank
Bestyrelsen har i dag godkendt årsrapporten for 2018 for Jutlander Bank A/S, der hermed offentliggøres.

Resultat for 2018
Årets resultat blev et overskud før skat på 268 mio. kr. og efter skat på 221 mio. kr., der svarer til en forrentning
af egenkapitalen med 9,3 pct. før skat og 7,7 pct. efter skat.
Resultatet før skat på 268 mio. kr. ligger i det øverste spænd af de opjusterede forventninger fra marts 2018 om
et resultat før skat på 230-270 mio. kr. for 2018.
Bag resultatet ligger en stigning i indtjeningen (ekskl. kursreguleringer og nedskrivninger) i forhold til 2017 på
24 mio. kr. til 201 mio. kr. i 2018.
Den stigende indtjening kan bl.a. henføres til mange nye kunder, såvel private som erhvervskunder, samt stigende forretningsomfang, herunder vækst i antallet af bolighandler og deraf følgende finansiering, som har
medført øgede gebyrindtægter.
Kursreguleringerne mv. udgør 51 mio. kr., og dermed 24 mio. kr. mindre end året før. Reduktionen skyldes i
væsentligt omfang uroen på de finansielle markeder specielt i 4. kvartal 2018.
Igen i 2018 har der været tilbageførsler af tidligere foretagne nedskrivninger, hvorfor der netto er indtægtsført
16 mio. kr., mens der året før blev indtægtsført 66 mio. kr. Indtægten i 2017 var påvirket af enkelte større tilbageførsler af nedskrivninger for ca. 45 mio. kr.
Skatteudgiften lyder på 47 mio. kr., og resultatet efter skat udgør dermed 221 mio. kr. mod 257 mio. kr. i 2017.
Resultatet anses for meget tilfredsstillende.

Udlodning af udbytte
For 2018 indstiller bestyrelsen til generalforsamlingens godkendelse at udlodde udbytte på 4 kr. pr. aktie, svarende til 15,5 pct. af årets resultat.
Under forudsætning af generalforsamlingens godkendelse medfører dette, at der af årets overskud på 221 mio.
kr. udbetales 34 mio. kr. som udbytte til bankens aktionærer.
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Stigende forretningsomfang
I 2018 har banken fået 10.789 nye kunder, der har bidraget til væksten i forretningsomfanget.
Bankens samlede forretningsomfang målt på udlån, indlån, garantier og kundedepoter er i 2018 steget med 1,6
mia. kr. til i alt 37,1 mia. kr. Stigningen svarer til 4,6 pct.
Derudover er bankens formidlede realkreditlån i 2018 steget med 3,2 mia. kr. til 29,2 mia. kr. svarende til en
stigning på 12,4 pct.
Bankens udlånsaktiviteter på både privatkunde- og erhvervskundeområdet er steget i 2018.
Bankens udlån er siden 1. januar 2018 steget med 0,9 mia. kr. til 9,3 mia. kr. pr. 31. december 2018. Stigningen
svarer til 11,0 pct.
Ultimo 2018 udgjorde bankens garantier 4,1 mia. kr., der bl.a. er stillet i forbindelse med kunders realkreditkonverteringer samt bolighandler og -finansiering. Garantierne er dermed steget med 0,5 mia. kr. i forhold til
ultimo 2017 svarende til en stigning på 14,8 pct.
Kundernes indlån er i 2018 steget med 1,1 mia. kr. til 12,6 mia. kr., hvilket svarer til en stigning på 9,6 pct.
Indlån i puljeordninger er i 2018 steget med 0,2 mia. kr. til 1,9 mia. kr., hvilket svarer til en stigning på 14,9 pct.
Værdien af kundedepoterne har i 2018 – ligesom bankens egenbeholdning af børsnoterede aktier og obligationer – været ramt af uro på de finansielle markeder, hvorfor værdien af kundedepoter er reduceret til 9,2 mia.
kr. ultimo 2018 mod 10,4 mia. kr. året før.
Bankens samlede aktiver udgør 18,2 mia. kr. ultimo 2018 mod 16,7 mia. kr. året før. En forøgelse på 1,5 mia. kr.,
der primært kan henføres til udlånsvækst for 0,8 mia. kr., en vækst i aktiver tilknyttet puljeordninger med 0,2
mia. kr., en forøgelse af værdien af investeringer i sektorselskaber med 0,1 mia. kr. samt forøget likviditet placeret hos kreditinstitutter og i obligationer som følge af stigende indlån.
Ultimo 2018 udgør bankens egenkapital 3,0 mia. kr. mod 2,9 mia. kr. året før. I 2018 er egenkapitalen konsolideret med årets overskud på 0,2 mia. kr., mens ændret regnskabspraksis primo 2018 som følge af nye nedskrivningsregler samt udlodning af udbytte i marts 2018 har reduceret egenkapitalen med 0,1 mia. kr.

Kapitalgrundlag
Banken har solide kapitalforhold.
Bankens kapitalgrundlag udgøres af egenkapitalen på 3,0 mia. kr. samt efterstillede kapitalindskud på 0,2 mia.
kr., det vil sige i alt 3,2 mia. kr. Herfra trækkes 0,5 mia. kr. vedrørende kapitalandele i finansielle sektorselskaber
(DLR m. fl.) samt 0,2 mia. kr. vedrørende immaterielle aktiver og foreslået udbytte mv.
Bankens kapitalgrundlag efter fradrag udgør dermed 2,5 mia. kr., hvilket er en forøgelse på 0,1 mia. kr. i forhold
til ultimo 2017. Forøgelsen skyldes konsolidering med 0,2 mia. kr. via bankens overskud, mens effekten primo
2018 af de nye nedskrivningsregler samt forøgede fradrag vedrørende blandt andet kapitalandele i finansielle
sektorselskaber har reduceret kapitalgrundlaget med 0,1 mia. kr..
Stigningen i kapitalgrundlaget på 0,1 mia. kr. har forøget bankens kapitalprocent med 0,6 procentpoint i forhold
til ultimo 2017. Samtidig er bankens forretningsomfang (bl.a. udlån og garantier) imidlertid vokset, hvorfor bankens samlede risikoeksponeringer er steget med 0,9 mia. kr. til 12,4 mia. kr. Dette har betydet en reduktion i
kapitalprocenten med 1,6 procentpoint.
Bankens kapitalprocent er dermed netto reduceret med 1,0 procentpoint til 19,9 ultimo 2018.
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Kernekapitalprocenten, det vil sige uden medregning af efterstillede kapitalindskud på 0,2 mia. kr., udgør 18,3
pct. mod 19,2 pct. ultimo 2017.
Det skal bemærkes, at bankens ejerandele i de andre finansielle sektorselskaber alle udgør mindre end 10 pct.
Dermed er banken ramt af en speciel kapitalreducerende regel, der betyder, at bankens kapitalgrundlag reduceres med 0,5 mia. kr. Såfremt der ikke skulle foretages denne reduktion, ville bankens kapitalprocent udgøre
24,2 pct. ultimo 2018.
Bankens tilstrækkelige kapitalgrundlag er vurderet til 1,2 mia. kr. svarende til et individuelt solvensbehov på 9,4
pct. ultimo 2018. Bankens kapitalprocent på 19,9 pct. ligger dermed væsentligt over bankens individuelle solvensbehov – svarende til en kapitalbuffer på 10,5 procentpoint eller en kapitalmæssig overdækning på 1,3 mia.
kr. Såfremt der tages hensyn til kapitalbevaringsbufferen for 2018 på 1,875 pct. har banken en kapitaloverdækning på 8,625 procentpoint svarende til 1,1 mia. kr.
Det er ledelsens vurdering, at bankens kapitalforhold er solide og fuldt ud kan dække de risici, der påhviler bankens nuværende forretningsomfang, samtidig med at der er mulighed for at udvide forretningsomfanget i de
kommende år og efterleve fremtidige kapitalkrav.

Likviditetsforhold
Banken har tillige solide likviditetsforhold.
Det er bankens mål, at kundernes indlån i væsentligt omfang skal finansiere kundeudlånene. Ultimo 2018 udgør
bankens udlån før nedskrivninger i forhold til indlån 70,6 pct. mod 70,1 pct. året før. Kundernes indlån kan således fuldt ud finansiere kundeudlånene.
Ultimo 2018 viser bankens LCR opgørelse en dækning på 632 pct. mod 379 pct. året før. Banken har således en
betydelig overdækning i forhold til kravet på minimum 100 pct.

Forventet udvikling
På baggrund af bankens strategiinitiativer, etablering af nye afdelinger i Fredericia og Odder i 2018 samt fortsat
stor tilgang af nye kunder forventer banken, at forretningsomfanget også vil være stigende fremadrettet.
De fortsat lave markedsrenter og hård konkurrence om kunderne betyder, at netto renteindtægterne alene
forventes svagt stigende til trods for en forventet udlånsvækst. Det forventes, at netto gebyrindtægterne fortsat vil vise fremgang, herunder provisioner som følge af øget realkreditformidling. Bankens netto rente- og gebyrindtægter forventes samlet at stige med 3-5 pct.
I 2019 forventer banken stigende omkostninger til personale og administration på 3-5 pct. Dette skyldes bl.a.
øgede omkostninger til IT-udvikling, forskellige strategiinitiativer samt drift af nye afdelinger.
Det forventes, at bankens tab og nedskrivninger fortsat vil være lave i 2019, dog forventes ikke en indtægt på
posten, som det blev for 2018.
Bankens likviditet er primært investeret i obligationer med kort løbetid. Den korte rente i Danmark er for tiden
negativ, hvilket har betydning for bankens obligationsafkast. Afkastet for 2019 forventes på niveau med bankens afkast for 2018, der var negativt med 0,16 pct. Såfremt obligationsrenterne stiger i 2019, vil det betyde
kurstab på bankens obligationsbeholdning, men på sigt til gengæld en højere renteindtægt.
Bankens investeringer i aktier udgøres primært af aktier i sektorrelaterede selskaber, som forventes at give et
rimeligt stabilt afkast. Der forventes dog et lavere afkast i 2019 end i 2018, hvor der er indregnet en kursregulering på 21 mio. kr. af éngangskarakter vedrørende bankens kapitalandele i Bank Invest Holding A/S.
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Kursreguleringer af bankens beholdning af børsnoterede aktier vil blive påvirket af udviklingen på finansmarkederne. I 2018 var kursreguleringerne negative, men de forventes at blive positive i 2019.
Samlet forventes der i 2019 kursreguleringer fra bankens beholdning af obligationer og aktier mv. på niveau
med 2018. Da bankens beholdning af obligationer og aktier kan blive påvirket af en vis volatilitet i årets løb, er
det dog forbundet med en vis usikkerhed at budgettere kursreguleringerne.
Det er bankens forventning, at resultatet før skat for 2019 vil være i niveauet 225-275 mio. kr.

Generalforsamling
Generalforsamling afholdes onsdag den 13. marts 2019 kl. 17.00 i Hobro Idrætscenter, Hobro.

Med venlig hilsen

Jutlander Bank A/S

Per Sønderup
ordførende direktør
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