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Ledelsespåtegning 

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar – 30. juni 2014 
for Jutlander Bank A/S. 
 
Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder Finanstilsynets bekendtgø-
relse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Halvårsrapporten er herudover udar-
bejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede finansielle virksomheder.  
 
Det er vores opfattelse, at halvårsregnskabet giver et retvisende billede af bankens aktiver, passiver og finansielle stilling 
pr. 30. juni 2014 samt af resultatet af bankens aktiviteter for perioden 1. januar - 30. juni 2014. 
 
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i bankens aktiviteter og 
økonomiske forhold, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som banken kan påvirkes af. 
 
Halvårsrapporten har ikke været underlagt revision eller review af bankens uafhængige revisorer. 
 
 
Aars, den 18. august 2014 
 
 
 
 
Poul Damgaard Per Sønderup  Lisa Frost Sørensen 
bankdirektør bankdirektør vicedirektør 
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Ledelsesberetning  

Hovedaktivitet 
Jutlander Bank A/S’ hovedaktivitet er at tilbyde alle sædvanlige finansielle produkter til såvel privat- som erhvervskun-
der. Banken ønsker at kunne tilbyde kunderne et bredt sortiment af produkter kombineret med kompetent rådgivning. 
Bankens hovedsæde er beliggende i Aars, og banken har 21 filialer fordelt i Nord- og Østjylland.  
 
 

Vigtige begivenheder i perioden  
 
Fusion og nyt navn 

Fusionen af Sparekassen Himmerland A/S og Sparekassen Hobro blev primo 2014 godkendt på en ekstraordinær gene-
ralforsamling i Sparekassen Himmerland A/S, på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Sparekassen Hobro samt 
af Finanstilsynet.  
 
Samtidig blev det godkendt, at Sparekassen Himmerland A/S skifter navn til Jutlander Bank A/S, og at der primo 2014 
kunne gennemføres en forhøjelse af aktiekapitalen med nominelt 31.002.470 kr. til nominelt 85.966.790 kr. i forbindelse 
med konvertering af garantkapital i Sparekassen Hobro samt ved stiftelse af Sparekassen Hobro Fonden. De nye aktier er 
tegnet til kurs 150 svarende til 465 mio. kr. Udover kapitaludvidelsen er Jutlander Bank A/S tilført en bunden sparekas-
sereserve under egenkapitalen på 345 mio. kr. svarende til den resterende del af de regnskabsmæssige reserver i Spare-
kassen Hobro efter foretagne dagsværdireguleringer.  
 
Fusionen er gennemført regnskabsmæssigt fra 2014 efter overtagelsesmetoden, og som konsekvens heraf må sammen-
ligningstallene for resultat- og balanceposter samt nøgletal alene omfatte den tidligere Sparekassen Himmerland A/S.  
 
Forretningsomfanget i Sparekassen Hobro udgjorde 7,1 mia. kr. primo 2014 fordelt på udlån med 2,9 mia. kr., indlån 
med 3,6 mia. kr. og garantier på 0,6 mia. kr., og dertil kommer kundedepoter med en værdi på 2,7 mia. kr.  
 
Det samlede forretningsomfang målt på udlån, indlån og garantier udgjorde primo 2014 i alt 21,3 mia. kr. for Jutlander 
Bank, og incl. værdien af kundedepoter udgjorde forretningsomfanget 28,8 mia. kr. 
 
Tilpasninger af organisation og afdelingsstruktur 

I januar 2014 gennemførte banken de organisationstilpasninger, som var bebudet, da fusionsplanerne blev offentliggjort 
i efteråret 2013. De to sparekasser havde dengang 438 medarbejdere, der ifølge fusionsplanerne skulle reduceres med 
ca. 10 %. 26 medarbejdere valgte at tage i mod bankens tilbud om frivillig fratrædelsesaftale, så behovet for egentlige 
afskedigelser blev reduceret til 14, svarende til 3,2 % af det oprindelige antal medarbejdere. 
 
I forbindelse med organisationstilpasningerne blev bankens afdelingsstruktur vurderet, og de hidtidige afdelinger i Tern-
drup, Als og Hadsund er nu blevet samlet i en stor afdeling i Hadsund, mens to af bankens mindste afdelinger, Ravnkilde 
og Nørager, samt Adelgade afdelingen i Hobro er blevet flyttet til Privatkundeafdelingen på Store Torv i Hobro. 
 

 

Usædvanlige forhold 
 
Salg af aktier i Nets Holding A/S 

I marts 2014 blev der indgået aftale om overdragelse af samtlige aktier i Nets Holding A/S. Handlen er endelig gennem-
ført og provenuet modtaget primo juli 2014. 
 
I forbindelse med aktiesalget har Jutlander Bank opnået en kursgevinst på 21 mio. kr., der er indtægtsført i 1. halvår 
2014. 
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Ledelsesberetning (fortsat) 

 
Kursmanipulation 

Den 4. april 2014 blev Jutlander Bank, den forhenværende sparekassedirektør Svend Jørgensen samt to tidligere medar-
bejdere alle frifundet i Vestre Landsret for den tiltale om kursmanipulation, som var blevet rejst i august 2012. Banken 
har derfor under ”Andre driftsudgifter” tilbageført den bøde på 5 mio. kr., som daværende Sparekassen Himmerland var 
blevet idømt ved Retten i Hjørring i marts 2013. 
 
Den 13. juni 2014 modtog Jutlander Bank meddelelse om, at Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kri-
minalitet havde besluttet at opgive sigtelsen for kursmanipulation i en udløber af ebh-sagen vedrørende Vestjysk Banks 
køb af aktier i daværende Sparekassen Himmerland A/S over tre børsdage i september 2008. Sigtelserne mod Sparekas-
sen Himmerland A/S’s forhenværende sparekassedirektør Svend Jørgensen og en tidligere medarbejder blev ligeledes 
opgivet. 
 
Der verserer herefter ingen sigtelser eller tiltaler mod Jutlander Bank. 
 
Optagelse af hybrid kernekapital 

Jutlander Bank indgik ultimo maj 2014 en låneaftale om hybrid kernekapital på nom. 50 mio. kr. med Sparekassen Hobro 
Fonden. Låneoptagelsen blev foretaget i forbindelse med indfrielse af bankens resterende statslige hybride kernekapital. 
 
Lånet, der opfylder de nye kapitalkravsregler, er udstedt uden fastsat løbetid. Lånet er uopsigeligt fra Jutlander Banks 
side i 5 år. Lånet forrentes med en rente svarende til den af Finansrådet fastsatte 6-måneders CITA-sats med tillæg af 
600 bp. 
 
Låneoptagelsen har medført, at Jutlander Banks kapitalprocent er forøget med ca. 0,5 procentpoint. 
 
Indfrielse af resterende statslig hybrid kernekapital 

Jutlander Bank har ultimo juni 2014 efter Finanstilsynets tilladelse indfriet den resterende del af den statslige hybride 
kernekapital, som blev optaget af tidligere Sparekassen Himmerland A/S i juni 2009. 
 
Indfrielsen på nom. 145,6 mio. kr. er foretaget til kurs 100. Indfrielsen har betydet, at bankens kapitalprocent er reduce-
ret med ca. 1,5 procentpoint.  
 

Koncernforenkling 

Der er primo 2014 foretaget en koncernforenkling, således at aktiviteterne i tilknyttede virksomheder fra hhv. tidligere 
Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro er overdraget til Jutlander Bank. Aktiviteterne i de tilknyttede virksom-
heder har primært været ejendomsinvesteringer, og banken har således overtaget domicilejendomme for 68 mio. kr. og 
investeringsejendomme for 37 mio. kr. Banken ejer herefter ejendomme for i alt 397 mio. kr. pr. 30. juni 2014.  
 

 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 
 

Forretningsomfang 

Bankens udlån udgjorde ved halvårets udgang 8,1 mia. kr., indlån 10,9 mia. kr. og garantier 2,0 mia. kr., mens værdi af 
kundedepoter udgjorde 8,2 mia. kr. Det samlede forretningsomfang udgjorde således 29,2 mia. kr. mod 28,8 mia. kr. 
primo 2014. 
 
Bankens udlån – både i den tidligere Sparekassen Himmerland A/S og Sparekassen Hobro - har gennem den finansielle 
krise været faldende. Dette skyldes dels, at bankens kunder ikke efterspørger så mange nye lån, men i stedet afdrager 
på deres lån, og dels har de opstramninger af kreditpolitikken, der er gennemført siden 2009 og med løbende tilpasnin-
ger til forretningsmodellen, betydet, at banken har endnu mere fokus på, at kreditgivning til kunder foregår i bankens 
naturlige markedsområde.  
 
Efter fusionen primo 2014 udgjorde bankens samlede udlån 8,4 mia. kr., og gennem 1. halvår 2014 er udlånet reduceret 
med 0,3 mia. kr. til 8,1 mia. kr. Det er fortsat bankens mål at foretage udlån til gode og sunde investeringer til private og 
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erhvervsmæssige formål, herunder landbrug, indenfor markedsområdet. Banken oplever således ikke en ”Kreditklem-
me”, men blot mangel på efterspørgsel efter lån. 
 
Bankens udlån i forhold til egenkapital (gearing) ligger fortsat på et forsigtigt niveau på 3,5. 
 
Efter fusionen primo 2014 udgjorde bankens samlede indlån 10,9 mia. kr., hvilket således har været stabilt gennem 1. 
halvår 2014. Bankens indlån kan fuldt ud finansiere udlånet. 
 
Bankens garantier har ligget stabilt på 2 mia. kr., mens værdien af kundedepoter er steget fra 7,5 mia. kr. til 8,2 mia. kr.  
 
Banken har et solidt kapitalgrundlag og en stærk likviditetssituation, der understøtter forretningen. 
 
Nye kunder 

Banken oplever fortsat en god kundevækst, og har fået mere end 3.000 nye kunder i 1. halvår 2014. Kundevæksten ses 
som et tegn på, at kunderne ser banken som værende et solidt og konkurrencedygtigt pengeinstitut, hvor god rådgiv-
ning og service er i højsædet.  
 

Indtjening 

Resultatet for 1. halvår 2014 udgør et overskud før skat på 98 mio. kr. og efter skat på 88 mio. kr. Bankens resultat anses 
for tilfredsstillende. 
 
Bankens indtjening fra den primære drift udgør 130 mio. kr. for 1. halvår 2014, hvilket er som forventet. Banken har i 1. 
halvår 2014 udgiftsført fratrædelsesomkostninger samt øvrige fusionsomkostninger af éngangskarakter for ca. 15 mio. 
kr.  
 
Bankens resultat kan i hovedposter specificeres således: 

 1. halvår 2014 

t. kr.  

 
Netto rente- og gebyrindtægter 

 
359.621 

Andre driftsindtægter 4.106 
Udgifter til personale og administration -222.944 
Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver -10.643 
Primær indtjening 130.140 

Kursreguleringer 80.880 
Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder 1.483 
Tab og nedskrivninger på udlån mv.  -108.309 
Resultat før udgifter til sektorløsninger mv. 104.194 

Udgifter til sektorløsninger -10.823 
Tilbageført hensat bøde 5.000 
Resultat før skat 98.371 

Skat  -10.223 
Periodens resultat 88.148 

 
I oversigten er der ikke vist sammenligningstal, idet fusionen er gennemført regnskabsmæssigt fra 2014 efter overtagelsesmetoden, og 
som konsekvens heraf må sammenligningstallene for resultat- og balanceposter samt nøgletal i halvårsrapporten alene omfatte den tid-
ligere Sparekassen Himmerland A/S.  

 

Bankens netto rente- og gebyrindtægter udgør 360 mio. kr., hvilket er en stigning på 130 mio. kr. i forhold til samme pe-
riode af 2013. Stigningen kan primært henføres til forøgelsen af forretningsomfanget efter fusionen med Sparekassen 
Hobro.  
 
Kursreguleringerne, der i alt er positive med 81 mio. kr., består af positive kursreguleringer på obligationsbeholdningen 
med 14 mio. kr. og på aktiebeholdningen med 66 mio. kr. samt positive kursreguleringer af valuta og finansielle instru-
menter mv. med 1 mio. kr.  
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Udgifter til personale og administration udgør 223 mio. kr., heri indgår fratrædelsesomkostninger samt øvrige fusions-
omkostninger af éngangskarakter for ca. 15 mio. kr. 
 
De samlede fusionsomkostninger forventes at andrage 30-35 mio. kr. i 2014. De årlige synergieffekter af fusionen for-
ventes at udgøre 30-35 mio. kr., når fusionen er fuldt implementeret i 2015. 
 
Banken må konstatere, at en del af kunderne – det gælder både privat- og erhvervskunder samt landbrug – fortsat har 
det svært efter en årrække med lavkonjunktur, hvorfor der er udgiftsført et relativt stort beløb til tab og nedskrivninger. 
Af det udgiftsførte beløb på 108 mio. kr. kan ca. en tredjedel henføres til tab og nedskrivninger på privatkunder.  
 
Set i forhold til de to fusionerede sparekassers samlede tab og nedskrivninger for 1. halvår 2013 på 144 mio. kr. er der 
dog tale om en væsentlig forbedring i kundernes kreditkvalitet. 
 
De samlede nedskrivninger på udlån udgør 603 mio. kr. pr. 30. juni 2014, mens hensættelser til tab på garantier udgør 5 
mio. kr. Den akkumulerede nedskrivningsprocent udgør 5,6 pr. 30. juni 2014 mod 7,1 pr. 30. juni 2013. Banken har end-
videre overtagne nedskrivninger for ca. 490 mio. kr. fra Sparekassen Hobro, der regnskabsteknisk indgår som dagsværdi-
reguleringer og derfor ikke indgår i de akkumulerede nedskrivninger. Korrigeres der herfor udgør den akkumulerede 
nedskrivningsprocent 9,8 %. 
 
Bankens andel af sektorens bidrag til Indskydergarantifonden udgør 10,8 mio. kr., der er udgiftsført under ”Andre drifts-
udgifter”. Den tilbageførte bøde på 5 mio. kr., som daværende Sparekassen Himmerland var blevet idømt ved retten i 
Hjørring i marts 2013 vedrørende kursmanipulationssagen, er modregnet under ”Andre driftsudgifter”. 
 
 

Tilsynsdiamanten 
Tilsynsdiamanten angiver 5 pejlemærker med grænseværdier, som Finanstilsynet bruger til at vurdere risikoen i det en-
kelte pengeinstitut. Holder pengeinstituttet sig inden for alle fem grænseværdier, overholder instituttet de rammer, 
som Finanstilsynet har sat op for en sund bankforretning.   
 
Banken har, siden Tilsynsdiamanten blev introduceret, ligget sikkert inden for grænseværdierne. Bankens udlånsvækst 
på årsbasis udgør 40,9 % pr. 30. juni 2014. Baggrunden herfor er regnskabsteknisk i forbindelse med fusionen, idet Spa-
rekassen Hobro’s udlån lægges oveni Sparekassen Himmerlands udlån og dermed optræder som udlånsvækst, selvom 
der er tale om en fusion. Der er således ikke tale om en voldsom vækst gennem nye udlån. Korrigeres beregningen af 
nøgletallet med udlånet pr. 30. juni 2013 i Sparekassen Hobro, således at der måles på den fusionerede bank, er udlåns-
væksten på årsbasis -6,9 %.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Korrigeres der for fusionen med Sparekassen Hobro er udlånsvæksten på -6,9 % og langt  

    under Tilsynsdiamantens grænseværdi. Overholdelsen af Tilsynsdiamantens grænseværdi 

    for udlånsvækst forventes ikke at give udfordringer fremadrettet. 

 

 

 

Pejlemærke i Tilsynsdiamanten 

Grænseværdi i  

Tilsynsdiamanten 

Bankens nøgletal  

pr. 30/6 2014 

Summen af store engagementer Max. 125% 13,1 % 

Udlånsvækst på årsbasis Max.  20% 40,9 % 

Stabil funding Max. 1 0,6 

Ejendomseksponering Max.  25% 16,3 % 

Likviditetsoverdækning Min. 50% 167,1 % 
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Kapitalforhold 
Efter kapitaludvidelsen primo 2014 og periodens resultat udgør egenkapitalen 2,4 mia. kr. ultimo juni 2014. Udviklingen 
i egenkapitalen fremgår af egenkapitalopgørelsen. 
 
Ud over egenkapitalen har banken hybrid kernekapital for 76,3 mio. kr., der indgår i bankens kapitalgrundlag.  
 
Banken skal i henhold til lovgivningen have et kapitalgrundlag, der understøtter risikoprofilen. Ledelsen har valgt at op-
gøre kredit- og markedsrisikoen efter standardmetoden og operationel risiko efter basisindikatormetoden. Det er fortsat 
ledelsens vurdering, at der ikke pt. er behov for at anvende mere avancerede metoder til opgørelse af kapitalen. 
 
I henhold til lov om finansiel virksomhed skal bestyrelsen og direktionen sikre, at instituttet har et tilstrækkeligt kapital-
grundlag, hvilket er den kapital, der efter ledelsens vurdering som minimum skal til for at dække alle væsentlige risici. 
 
Med indførelsen af de nye regler til kapital i pengeinstitutter pr. 1. januar 2014 er der sket en skærpelse af kravet til 
egenkapital, ligesom der på sigt kommer yderligere krav til likviditet og gearing.  
 
Da bankens kapitalgrundlag primært består af egentlig egenkapital, er banken ikke væsentlig påvirket af indførelsen af 
de nye kapitaldækningsregler. 
 
Bankens kapitalgrundlag er opgjort til 1,8 mia. kr. og excl. hybrid kernekapital 1,7 mia. kr. De samlede risikoeksponerin-
ger er opgjort til 10,4 mia. kr., hvilket betyder, at bankens kapitalprocent (tidligere benævnt solvensprocent) kan opgø-
res til 16,9 % og den egentlige kernekapitalprocent kan opgøres til 16,2 %. 
 
Til opgørelse af bankens individuelle solvensbehov anvender banken den såkaldte 8+ model. En beskrivelse af metoden 
til opgørelse af solvensbehovet samt de forudsætninger, der lægges til grund herfor, er beskrevet i en særskilt ”Risiko-
rapport vedrørende kapitaldækning”, der er tilgængelig på bankens hjemmeside:  
http://jutlander.dk/om-jutlander-bank/aktionaer/oplysningsforpligtelse. 
 
Bankens individuelle solvensbehov er opgjort til 11,1 % pr. 30. juni 2014. 
 
Banken har således en faktisk kapitalprocent på 16,9 %, der ligger 5,8 procentpoint over bankens individuelt opgjorte 
solvensbehov på 11,1 %. Solvensbufferen på 5,8 procentpoint svarer til en kapitalmæssig overdækning på ca.600 mio. 
kr. Det er bankens mål, at kapitalprocenten som minimum skal være 3 procentpoint højere end det individuelle solvens-
behov. 
 
Det er ledelsens vurdering, at bankens kapitalforhold er solide og fuldt ud kan dække de risici, der påhviler bankens nu-
værende forretningsomfang, og at der også er mulighed for at udvide forretningsomfanget i de kommende år. 
 
 

Likviditet 

Det er bankens mål, at kundernes indlån i væsentligt omfang skal finansiere kundeudlånene. Pr. 30. juni 2014 udgør 
bankens udlån i forhold til indlån 80,4 %. Kundernes indlån kan således fuldt ud finansiere kundeudlånene. 
 
Opgjort i henhold til § 152 stk. 1, nr. 2 i Lov om finansiel virksomhed skal banken have et likviditetsberedskab på 1.385 
mio. kr. pr. 30. juni 2014, og da banken har et likviditetsberedskab på 3.697 mio. kr., betyder det, at banken har en 
overdækning på 2.312 mio. kr. svarende til 167 %. Det er bankens politik at have en likviditetsoverdækning på mindst 75 
% mere end lovkravet. 
 
Banken skal til Finanstilsynet indberette det nye krav til likviditet (LCR) i henhold til de nye kapitaldækningsregler allere-
de fra 2014 men skal først efterleve dem fra 2015, hvor de indfases frem mod 2019. Reglerne ligger ikke helt fast endnu, 
men de foreløbige beregninger viser, at banken vil overholde de nye krav. 
 
Det er ledelsens vurdering, at bankens likviditetsbehov vil være dækket af i de kommende år. 
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Usikkerhed ved indregning og måling 
De væsentligste usikkerheder ved indregning og måling knytter sig til nedskrivninger på udlån og hensættelser på garan-
tier, samt værdiansættelse af finansielle instrumenter og midlertidigt overtagne aktiver. Ledelsen vurderer, at usikker-
heden er på et niveau, der er forsvarligt i forhold til det retvisende billede af halvårsregnskabet. Der henvises til beskri-
velsen heraf i note 1 i årsrapporten for 2013. 
 
For nedskrivninger på udlån gælder, at bankens regnskabspraksis er baseret på de nuværende regler i den danske regn-
skabsbekendtgørelse. Såfremt praksis for nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier ændres, kan det medfø-
re ændringer i de foretagne nedskrivninger og hensættelser. 
 
 

Særlige risici  
Ledelsen vurderer ikke, at der påhviler banken særlige forretningsmæssige eller finansielle risici. De almene forret-
ningsmæssige og finansielle risici, der er i forbindelse med driften af banken er primært kreditrisikoen på bankens udlån 
samt markedsrisici og operationelle risici. 
 
Der henvises til note 29 i årsrapporten for 2013, hvor bankens forretningsmæssige og finansielle risici samt politikker og 
mål for styringen heraf er nærmere beskrevet. 
 
 

Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning 
Der er fra balancedagen 30. juni 2014 og frem til i dag ikke indtrådt forhold, der ikke er omtalt i ledelsesberetningen, 
som forrykker vurderingen af halvårsrapporten for 1. halvår 2014.  
 
 

Aktionærer/Aktiekapital 
Jutlander Bank har ca. 30.000 aktionærer. En stor del af bankens kunder er tillige aktionærer i banken, hvilket banken 
sætter stor pris på, idet der derved skabes en stærkere og tættere tilknytning mellem kunden og banken. 

 
Fonden for Sparekassen Himmerland, Aars og Sparekassen Hobro Fonden ejer, som de eneste aktionærer, mere end 5% 
af aktiekapitalen. 
 
Aktiekapitalen i Jutlander Bank består af 8.596.790 stk. aktier à kr. 10 kr. 
 
Banken har alene én aktieklasse. Hvert aktiebeløb på nominelt 10 kr. giver én stemme, der er dog en stemmeretsbe-
grænsning, således at den enkelte aktionær maksimalt kan afgive stemmer svarende til 5 % af den samlede aktiekapital. 
 
Kursen på Jutlander Bank aktien var 155 den 30. juni 2014 mod hhv. 117 den 30. juni 2013 og 157 ultimo 2013. 
 
 

Forventet udvikling  
Bankens primære indtjening, der er indtjeningen før nedskrivninger, kursreguleringer, udgifter til sektorløsninger mv. og 
skat, er som forventet i 1. halvår 2014, og ledelsen forventer fortsat, at bankens primære indtjening for 2014 vil ligge i 
niveauet 230-250 mio. kr. efter afholdelse af forventede fusionsomkostninger på 30-35 mio. kr. 
 
Den samfundsøkonomiske udvikling forventes fortsat at give udfordringer for den finansielle sektor efter en årrække 
med lavkonjunktur. Det forventes dog, at nedskrivningsprocenten vil blive på et lavere niveau end i de seneste par år, 
hvor nedskrivningsprocenten har ligget på 2,6 %, men fortsat på et relativt højt niveau på grund af de svage konjunktur-
forhold. 
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Resultat- og totalindkomstopgørelse 

 
 1. halvår 1. halvår  

 2014 2013 2013 

Resultatopgørelse Note t. kr. t. kr. t. kr.  ____ _______ _______ _______ 

Renteindtægter 3 298.064 204.779 398.490 

Renteudgifter 4 52.094 56.807 99.251  _______ _______ _______ 

Netto renteindtægter  245.970 147.972 299.239 

 

Udbytte af aktier mv.  10.413 4.311 12.515 

Gebyrer og provisionsindtægter 5 109.811 81.712 148.764 

Afgivne gebyrer og provisionsudgifter  6.573 5.134 9.543  _______ _______ _______ 

Netto rente- og gebyrindtægter  359.621 228.861 450.975 

 

Kursreguleringer 6 80.880 11.118 48.726 

Andre driftsindtægter  4.106 2.387 5.012 

Udgifter til personale og administration 7 222.944 136.547 267.266 

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver  10.643 4.718 9.945 

Andre driftsudgifter 8 5.823 14.314 22.738 

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv.  108.309 80.846 194.357 

Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder  1.483 425 788  _______ _______ _______ 

Resultat før skat  98.371 6.366 11.195 

 

Skat  10.223 2.152 5.079  _______ _______ _______ 

Periodens resultat 88.148 4.214 6.116  _______ _______ _______  _______ _______ _______ 

 

 

Totalindkomstopgørelse 

 

Periodens resultat  88.148 4.214 6.116 

Regulering af hensættelse til pensioner  -301 0 0 

Regulering af udskudt skat vedrørende opskrivningshenlæggelser  0 0 600  _______ _______ _______ 

Periodens totalindkomst 87.847 4.214 6.716  _______ _______ _______  _______ _______ _______ 
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Balance  

  30/6 30/6 31/12 

  2014 2013 2013 

 Note t. kr. t. kr. t. kr.   ____ ________ ________ ________ 

Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker  208.059 38.465 164.468 

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker  377.868 453.357 242.008 

Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi  48.675 54.820 49.403 

Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 9 8.106.498 5.731.707 5.437.280 

Obligationer til dagsværdi   3.091.727 2.034.881 1.842.215 

Aktier mv.   984.258 600.497 613.547 

Kapitalandele i associerede virksomheder  7.940 0 0 

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder  0 17.449 17.811 

Aktiver tilknyttet puljeordninger  559.026 478.352 517.128 

Immaterielle aktiver  111.901 58.260 57.044 

Grunde og bygninger i alt  396.880 150.074 155.845 

Investeringsejendomme  129.342 84.487 94.108 

Domicilejendomme  267.538 65.587 61.737 

Øvrige materielle aktiver  16.264 11.660 9.902 

Aktuelle skatteaktiver  14.089 1.527 0 

Udskudte skatteaktiver  38.274 44.273 44.000 

Aktiver i midlertidig besiddelse  43.048 22.010 40.206 

Andre aktiver  240.789 159.920 151.137 

Periodeafgrænsningsposter  37.258 33.753 17.205  _________ _________ _________ 

 

Aktiver i alt  14.282.554 9.891.005 9.359.199  _________ _________ _________  _________ _________ _________ 
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Balance 

  30/6 30/6 31/12 

  2014 2013 2013 

 Note t. kr. t. kr. t. kr.   ____ ________ ________ ________ 

Gæld til kreditinstitutter og centralbanker  239.623 351.152 56.734 

Indlån og anden gæld  10.331.192 6.844.151 6.740.816 

Indlån i puljeordninger  559.026 478.352 517.128 

Udstedte obligationer til amortiseret kostpris  99.878 99.795 99.837 

Aktuelle skatteforpligtelser  6.805 0 253 

Andre passiver  596.083 365.709 336.567 

Periodeafgrænsningsposter  2.194 1.234 1.281  _________ _________ _________ 

Gæld  11.834.801 8.140.393 7.752.616  _________ _________ _________ 

 

Hensættelse til pensioner og lign. forpligtelser 14.077 0 0 

Hensættelser til tab på garantier 4.800 2.015 1.559 

Andre hensatte forpligtelser 0 5.000 5.000  _________ _________ _________ 

Hensatte forpligtelser 18.877 7.015 6.559  _________ _________ _________ 

 

Efterstillede kapitalindskud 10 76.345 295.315 145.504  _________ _________ _________ 

Efterstillede kapitalindskud 76.345 295.315 145.504  _________ _________ _________ 

 

Aktiekapital  85.967 54.964 54.964 

Overkurs ved emission  433.727 0 0 

Opskrivningshenlæggelser 15.524 14.924 15.524 

Sparekassereserve  345.434 0 0 

Lovpligtige reserver 16.975 15.129 15.492 

Overført overskud  1.454.904 1.363.265 1.368.540  _________ _________ _________ 

Egenkapital 2.352.531 1.448.282 1.454.520  _________ _________ _________ 

 

Passiver i alt 14.282.554 9.891.005 9.359.199  _________ _________ _________  _________ _________ _________ 

 

 

Eventualforpligtelser mv. 11 

Nærtstående parter 12 
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Egenkapitalopgørelse  

   Opskriv-    

   ningshen-    

  Overkurs læggelser,    

 Aktie- ved domicil- Sparekasse- Lovpligtige Overført  

 kapital emission ejendomme reserve *) reserver overskud 

 t. kr. t. kr. t. kr. t. kr. t. kr. t. kr.  ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

Egenkapital 1. januar 2014 54.964 0 15.524 0 15.492 1.368.540 

Kapitaludvidelse ved fusion 31.003 434.034  345.434   

Omkostninger ved kapitaludvidelse  -307  ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

Egenkapital efter fusion 1. januar 2014 85.967 433.727 15.524 345.434 15.492 1.368.540  ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

Periodens resultat      1.483 86.665 

Regulering af pensionshensættelse      -301  ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

Totalindkomst for perioden 0  0 0 0 1.483 86.364  ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

Egenkapital 30. juni 2014 85.967 433.727 15.524 345.434 16.975 1.454.904  ________ ________ ________ ________ ________ ________  ________ ________ ________ ________ ________ ________ 
 
*) Til Sparekassereserven skal årligt henlægges en del af overskuddet i Jutlander Bank A/S i henhold til § 213 i lov om finansiel virksomhed. Henlæggel-
sen kan dog ikke overstige en af Finanstilsynet fastsat referencerente. Referencerenten for 2014 er fastsat til 0 %. 

 

Egenkapital 1. januar 2013 54.964 0 14.924 0 16.704 1.334.730 

Korrektion 1. januar 2013 *)      22.725  ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

Egenkapital 1. januar 2013, herefter 54.964 0 14.924 0 16.704 1.357.455  ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

Periodens resultat      425 3.789 

Modtagne udbytter     -2.000 2.000  ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

Totalindkomst for perioden 0 0 0 0 -1.575 5.789  ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

Køb og salg af egne aktier      21  ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

Egenkapital 30. juni 2013 54.964 0 14.924 0 15.129 1.363.265  ________ ________ ________ ________ ________ ________  ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

*) Jf. beskrivelse under ”Anvendt regnskabspraksis” på side 16. 

 

Egenkapital 1. januar 2013 54.964 0 14.924 0 16.704 1.334.730 

Korrektion 1. januar 2013 *)      22.725  ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

Egenkapital 1. januar 2013, herefter 54.964 0 14.924 0 16.704 1.357.455  ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

Årets resultat     788 5.328 

Modtagne udbytter     -2.000 2.000 

Regulering af udskudt skat   600     ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

Totalindkomst for året 0 0 600 0 -1.212 7.328  ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

Køb og salg af egne aktier      3.757  ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

Egenkapital 31. december 2013 54.964 0 15.524 0 15.492 1.368.540  ________ ________ ________ ________ ________ ________  ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

*) Jf. beskrivelse under ”Anvendt regnskabspraksis” på side 16. 
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Egenkapitalopgørelse (fortsat) 
 
Aktiekapitalen i Jutlander Bank er fordelt med 8.596.679 stk. aktier à kr. 10 kr. svarende til i alt 85.966.790 kr.  
 
I forbindelse med fusionen med Sparekassen Hobro primo 2014 er aktiekapitalen forhøjet med 3.100.247 stk. aktier à kr. 
10 kr. svarende til i alt 31.002.470 kr. Kapitaludvidelsen er sket til kurs 150, og der er således en overkurs ved emission 
på 434,0 mio. kr. 
 
Herudover har der ikke været ændringer i aktiekapitalen siden omdannelsen til aktieselskab i 2006. 
 
Banken har alene én aktieklasse. Hvert aktiebeløb på nominelt 10 kr. giver én stemme, der er dog en stemmeretsbe-
grænsning, således at den enkelte aktionær maksimalt kan afgive stemmer svarende til 5 % af den samlede aktiekapital. 
 
Banken har en beholdning af egne aktier på 9.377 stk. svarende til 0,11 % af den samlede aktiekapital. Køb og salg af eg-
ne aktier er foretaget som følge af bankens almindelige handel med aktier. Anskaffelses- og afståelsessummer for egne 
aktier indregnes direkte i egenkapitalen under ”Overført overskud”. 
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Kapitaldækningsopgørelse  
 30/6 30/6 31/12 

 2014 2013 2013  _______ _______ _______ 

Kapitalprocent (tidligere solvensprocent)    16,9 17,6 16,8 

Kernekapitalprocent    16,9 17,6 16,8 

Egentlig kernekapitalprocent (fra 2014)    16,2 13,8 14,8 

 

 

 30/6 30/6 31/12 

 2014 2013 2013 

 t. kr. t. kr. t. kr.  _______ _______ _______ 

Kapitalsammensætning 

Egenkapital  2.352.531 1.448.282 1.454.520 

Fradrag: 

Periodens resultat mv.  -87.847 -4.214 - 

Immaterielle aktiver  -111.901 -58.260 -57.044 

Udskudte skatteaktiver  -38.274 -44.273 -44.000 

Kapitalandele i andre finansielle virksomheder mv.  -432.532 -256.348 -272.364  

Andre fradrag (nyt fra 2014)  -4.062 - -  _________ _________ _________ 

Egentlig kernekapital efter fradrag   1.677.915 1.085.187 1.081.112 

Hybrid kernekapital efter reduktion  74.345 295.315 145.504  _________ _________ _________ 

Kernekapital efter fradrag  1.752.260 1.380.502 1.226.616  _________ _________ _________ 

Kapitalgrundlag (tidligere basiskapital)   1.752.260 1.380.502 1.226.616  _________ _________ _________ 

 

 

Risikovægtede eksponeringer 

Kreditrisiko mv.  8.536.912 6.231.470 5.875.736 

Markedsrisiko  976.735 747.380 522.286 

Operationel risiko  872.676 885.131 885.131  _________ _________ _________ 

  10.386.323 7.863.981 7.283.153  _________ _________ _________ 
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Noter 
 

1. Anvendt regnskabspraksis 
 
Halvårsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder Finanstilsynets be-
kendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. (regnskabsbekendtgørelsen). 
Halvårsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til delårsrappor-
ter for børsnoterede finansielle virksomheder. 
 
Halvårsregnskabet præsenteres i danske kroner og afrundet til nærmeste 1.000 kr. 
 
Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til den regnskabspraksis, som blev anvendt i årsregnskabet for 2013. Der 
henvises til årsrapporten for 2013 for nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis, herunder definitionerne 
på de angivne nøgletal, der er beregnet i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsens definitioner. 
 

Sammenligningstal 
Fusionen mellem Sparekassen Himmerland A/S og Sparekassen Hobro er gennemført regnskabsmæssigt fra 2014 efter 
overtagelsesmetoden, og som konsekvens heraf må sammenligningstallene for resultat- og balanceposter samt nøgletal 
alene omfatte den tidligere Sparekassen Himmerland A/S.  
 

Væsentlige regnskabsmæssige skøn 
Halvårsregnskabet udarbejdes ud fra visse særlige forudsætninger, der medfører brug af regnskabsmæssige skøn. Disse 
skøn foretages af ledelsen i overensstemmelse med regnskabspraksis og på baggrund af historiske erfaringer samt for-
udsætninger, som ledelsen anser som forsvarlige og realistiske. Forudsætningerne kan være ufuldstændige, og uventede 
fremtidige begivenheder eller omstændigheder kan opstå, ligesom andre vil kunne komme frem til andre skøn.  
 
De områder, som indebærer en højere grad af vurderinger eller kompleksitet, eller områder, hvor antagelser og skøn er 
væsentlige for regnskabet er angivet nedenfor. Såfremt disse forudsætninger ændres, kan regnskabsaflæggelsen blive 
påvirket og påvirkningen kan være væsentlig. Ændringer kan forekomme ved en ændring i praksis fra myndighedernes 
side, ligesom ændrede principper fra ledelsen såsom ændret forhold som f.eks. tidshorisonten ændres. 
 
De væsentligste skøn, som ledelsen foretager i forbindelse med indregning og måling af disse aktiver og forpligtelser, og 
den væsentlige skønsmæssige usikkerhed forbundet med udarbejdelsen af halvårsrapporten for 2014, er de samme som 
ved udarbejdelsen af årsrapporten for 2013: 
 

• Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender og hensættelser til tab på garantier. 
• Måling af unoterede aktier og visse obligationer. 
• Måling af midlertidigt overtagne aktiver. 
• Måling af investeringsejendomme og domicilejendomme. 

• Måling af udskudte skatteaktiver. 
 
Der henvises til årsrapporten for 2013 for en detaljeret beskrivelse af de regnskabsmæssige skøn.  
 

Tilpasning af regnskabsprincipper 
Som et led i den gennemførte fusion med Sparekassen Hobro foretog ledelsen ultimo 2013 en gennemgang og vurdering 
af de anvendte regnskabsprincipper. I den forbindelse konstaterede ledelsen, at den foretagne periodisering af gebyrer 
og provisionsindtægter ikke havde været fuldt ud nøjagtig i tidligere regnskabsår. Der havde således ikke i tilstrækkelig 
grad været indregnet tilgodehavende gebyr- og provisionsindtægter i årsrapporterne i de foregående år. Fejlen påvirke-
de kun resultatet i ubetydeligt omfang. 
  
I forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten for 2013 blev der foretaget en nøjagtig opgørelse af periodiseringen af 
gebyr- og provisionsindtægter. Som følge heraf er balanceposterne i halvårsrapporten for 2013 ændret for så vidt angår 
”Andre aktiver”, der er forøget med 30.300 t. kr. til 159.920 t. kr., ”Udskudte skatteaktiver”, der er formindsket med 
7.575 t. kr. til 44.273 t. kr., samt ”Overført overskud”, der er forøget med 22.725 t. kr. til 1.363.265 t. kr. Bankens sol-
vens og kernekapitalprocent er herved forøget med 0,4 procentpoint til 17,6 % pr. 30. juni 2013. 
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Noter 
 

2. Hoved- og nøgletalsoversigt 
   1. halvår 1. halvår  

   2014 2013 2013 

   mio. kr. mio. kr. mio. kr.    ________ ________ ________  

Hovedtal 

Resultatopgørelse 

Netto rente- og gebyrindtægter   360 229 451 

Kursreguleringer   81 11 49 

Udgifter til personale og administration   223 137 267 

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv.   108 81 194 

Resultat af kapitalandele i associerede og  
tilknyttede virksomheder   1 0 1 

Periodens resultat før skat   98 6 11 

Periodens resultat   88 4 6 

     

Balance mv. 

Udlån   8.155 5.787 5.487 

Aktiver i alt   14.283 9.891 9.359 

Indlån og anden gæld   10.331 6.844 6.741 

Indlån og anden gæld incl. puljer   10.890 7.323 7.258 

Egenkapital    2.353 1.448 1.455 

Garantier mv.   1.991 1.433 1.365 
 

 

 

   30/6 30/6 31/12  

   2014  2013 2013     ______ ______ ______  

Nøgletal 

 

Kapitaldækning 

Kapitalprocent    16,9 17,2 16,8 

Kernekapitalprocent   16,9 17,2 16,8 

Egentlig kernekapitalprocent (fra 2014)   16,2 13,8 14,8 

 

Indtjening 

Egenkapitalforrentning før skat p.a.   10,3 0,9 0,8 

Egenkapitalforrentning efter skat p.a.   9,3 0,6 0,4 

Indtjening pr. omkostningskrone   1,3 1,0 1,0 
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Noter 

 

2. Hoved- og nøgletalsoversigt (fortsat) 
   30/6 30/6 31/12  

   2014  2013 2013     ______ ______ ______  

Markedsrisiko 

Renterisiko   1,5 2,2 1,1 

Valutarisiko   0,0 0,0 0,0 

Valutaposition   0,4 1,1 3,4 

 

Likviditetsrisiko 

Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet   167,1 184,4 147,0 

Udlån plus nedskrivninger i forhold til indlån   80,4 86,5 83,7 

 

Kreditrisiko 

Udlån i forhold til egenkapital   3,5 4,1 3,8 

Periodens udlånsvækst *)   48,6 -2,3 -7,4 

Periodens nedskrivningsprocent   1,0 1,0 2,6 

Akkumuleret nedskrivningsprocent **)   5,6 7,1 8,0 

Summen af store engagementer   13,1 14,8 14,0 

 

Aktieafkast ***) 

Periodens resultat pr. aktie    12,5 0,8 1,1 

Indre værdi pr. aktie    274,0 260,8 265,1 

Udbytte pr. aktie   0,0 0,0 0,0 

Børskurs/indre værdi pr. aktie   0,6 0,4 0,6 

Børskurs ultimo   155,0 117,0 157,0 

Antal aktier (i 1.000 stk.)   8.597 5.496 5.496 

 

*) Bankens udlånsvækst  for 1. halvår 2014 udgør 48,6 %. Baggrunden herfor er regnskabsteknisk i forbindelse med fusi-
onen mellem Sparekassen Himmerland A/S og Sparekassen Hobro, idet Sparekassen Hobro’s udlån skal lægges oveni 
Sparekassen Himmerlands udlån og dermed optræder som udlånsvækst, selvom der er tale om en fusion. Der er således 
ikke tale om en voldsom vækst gennem nye udlån. Korrigeres beregningen af nøgletallet med udlånet ultimo 2013 i Spa-
rekassen Hobro, således at der måles på den fusionerede bank, er udlånsvæksten for 1. halvår 2014 negativ med 2,9 %. 
 
**) De samlede nedskrivninger på udlån udgør 603 mio. kr. pr. 30. juni 2014, mens hensættelser til tab på garantier ud-
gør 5 mio. kr. Den akkumulerede nedskrivningsprocent udgør således 5,6 pr. 30. juni 2014. Banken har endvidere over-
tagne nedskrivninger for ca. 490 mio. kr. fra Sparekassen Hobro, der regnskabsteknisk indgår som dagsværdireguleringer 
og derfor ikke indgår i de akkumulerede nedskrivninger. Korrigeres der herfor udgør den akkumulerede nedskrivnings-
procent 9,8 %. 
 
***) Aktiernes stykstørrelse er 10 kr., og nøgletallene er målt i forhold til en stykstørrelse på 10 kr. 
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Noter 

 1. halvår 1. halvår 

 2014 2013 2013 

 t. kr. t. kr. t. kr.  _______ _______ _______ 

3. Renteindtægter  

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 927 586 990 

Udlån og andre tilgodehavender 282.695 194.196 375.311 

Obligationer 14.369 9.767 21.914 

Afledte finansielle instrumenter 48 230 271 

  Heraf rentekontrakter 48 230 271 

Øvrige renteindtægter 25 0 4  _______ _______ _______ 

 298.064 204.779 398.490  _______ _______ _______ 

 
 

4. Renteudgifter 

Kreditinstitutter og centralbanker 1.064 509  887 

Indlån og anden gæld 41.680 38.167 70.218 

Udstedte obligationer 1.304 3.636 5.044 

Efterstillede kapitalindskud 8.046 14.495 23.102  _______ _______ _______ 

 52.094 56.807 99.251  _______ _______ _______ 

 
 

 

5. Gebyrer og provisionsindtægter 

Værdipapirhandel og depoter 35.721 27.563  56.253 

Betalingsformidling 6.615 4.026 8.474 

Lånesagsgebyrer 17.330 13.428 25.092 

Garantiprovision 38.862 28.980 49.544 

Øvrige gebyrer og provisioner 11.283 7.715 9.401  _______ _______ _______ 

 109.811 81.712 148.764  _______ _______ _______ 
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Noter 

 1. halvår 1. halvår 

 2014 2013 2013 

 t. kr. t. kr. t. kr.  _______ _______ _______ 

6. Kursreguleringer 

Andre udlån og tilgodehavender til dagsværdi 245 -396 -643 

Obligationer 13.741 1.112 9.976 

Aktier mv. 66.566 13.409 41.812 

Investeringsejendomme 0 0 1.348 

Valuta  1.490 63 640 

Valuta-, rente- og aktiekontrakter samt afledte finansielle instrumenter -1.162 -3.070 -4.407 

Aktiver tilknyttet puljeordninger 35.408 10.959 41.013 

Indlån i puljeordninger -35.408 -10.959 -41.013  _______ _______ _______ 

 80.880 11.118 48.726  _______ _______ _______ 

 

7. Udgifter til personale og administration  

Lønninger, pensioner og vederlag til bestyrelse og direktion: 

Direktion 3.045 1.174 2.855 

Bestyrelse 1.374 863 1.740  _______ _______ _______ 

 4.419 2.037 4.595  _______ _______ _______ 

Personaleudgifter: 

Lønninger  109.980 66.229 128.128 

Pensioner 14.400 7.567 15.144 

Udgifter til social sikring 14.698 8.565 15.308  _______ _______ _______ 

 139.078 82.361 158.580  _______ _______ _______ 

 

Øvrige administrationsudgifter  79.447 52.149 104.091  _______ _______ _______ 

 222.944 136.547 267.266  _______ _______ _______ 

 

Det gennemsnitlige antal beskæftigede omregnet til heltidsbeskæftigede 420 273 270  _______ ______ ________ 
 

 
Udover ovenstående har direktionen fri bil og telefon til rådighed, der på årsbasis er værdiansat til i alt 218 t. kr.  
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Noter  

 
 1. halvår 1. halvår 

 2014 2013 2013 

 t. kr. t. kr. t. kr.  _______ _______ _______ 

8. Andre driftsudgifter  

Andel af bidrag til Indskydergarantifonden og Afviklingsafdelingen  10.823 9.314 17.738 

Hensat bøde 0 5.000 5.000 

Tilbageført hensat bøde -5.000 0 0  _______ _______ _______ 

 5.823 14.314 22.738  _______ _______ _______ 

 

 

 

 30/6 30/6 31/12 

 2014 2013 2013 

 t. kr. t. kr. t. kr.  _______ _______ _______ 

9. Nedskrivninger på udlån  

Individuelle nedskrivninger: 

Nedskrivninger primo 574.602 494.182 494.182 

Nedskrivninger i årets løb 142.511 121.293 269.198 

Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår -22.109 -27.182 -49.474 

Endeligt tabt tidligere individuelt nedskrevet -108.583 -56.996 -139.304  _______ _______ _______ 

 586.421 531.297 574.602  _______ _______ _______ 

Gruppevise nedskrivninger: 

Nedskrivninger primo 16.637 18.750 18.750 

Nedskrivninger i årets løb 0 157 0 

Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår -191 0 -2.113  _______ _______ _______ 

 16.446 18.907 16.637  _______ _______ _______ 

Samlede nedskrivninger på udlån ultimo 602.867 550.204 591.239  _______ _______ _______ 

 
De samlede nedskrivninger på udlån udgør 603 mio. kr. pr. 30. juni 2014, mens hensættelser til tab på garantier udgør 5 
mio. kr. Den akkumulerede nedskrivningsprocent udgør 5,6 pr. 30. juni 2014 mod 7,1 pr. 30. juni 2013. Banken har end-
videre overtagne nedskrivninger for ca. 490 mio. kr. fra Sparekassen Hobro, der regnskabsteknisk indgår som dagsværdi-
reguleringer og derfor ikke indgår i de akkumulerede nedskrivninger. Korrigeres der herfor udgør den akkumulerede 
nedskrivningsprocent 9,8 %. 
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Noter 
 30/6 30/6 31/12 

 2014 2013 2013 

 t. kr. t. kr. t. kr.  _______ _______ _______ 

10. Efterstillede kapitalindskud  

Statslig hybrid kernekapital  0 295.315 145.504 

Hybrid kernekapital, nom. 10.000.000 DKK, fast rente 5,87% p.a. til 1. maj 2016 10.000 0 0 

Hybrid kernekapital, nom. 50.000.000 DKK, var. forrentet 50.000 0 0 

Hybrid kernekapital, nom. 16.345.000. DKK, var. forrentet 12.845 0 0 

Hybrid kernekapital, nom. 3.500.000 DKK, var. forrentet 3.500 0 0  _______ _______ ________ 

Efterstillede kapitalindskud i alt 76.345 295.315 145.504  _______ _______ ________ 

 
Jutlander Bank har ultimo juni 2014 efter Finanstilsynets tilladelse indfriet den resterende del af den statslige hybride 
kernekapital, der blev optaget i juni 2009 efter Bankpakke II. Indfrielsen er sket til kurs 100. 
  
Ved fusionen primo 2014 med Sparekassen Hobro blev der overtaget hybrid kernekapital for nom. 10 mio. kr., der er 
fastforrentet frem til 1. maj 2016, hvorefter renten ændres til CIBOR3 med tillæg af 325 bp. Denne hybride kernekapital 
opfylder ikke kravene i de nye kapitaldækningsregler, og forventes derfor indfriet den 1. maj 2016. 
 
I forbindelse med fusionen primo 2014 blev der indgået låneaftaler om hybrid kernekapital med Gjerlev-Enslevs Spare-
kasses Fond og Galten Sparekasses Fond for henholdsvis 12,845 mio. kr. og 3,5 mio. kr. Lånene forrentes med CITA6 
med tillæg af 600 bp. Låneaftalerne er uden fastsat løbetid, men kan af Jutlander Bank indfries efter 5 år. Låneaftalerne 
opfylder kravene i de nye kapitaldækningsregler. 
 
I maj 2014 blev der indgået en låneaftale om hybrid kernekapital med Sparekassen Hobro Fonden for 50 mio. kr. Lånet 
forrentes med CITA6 med tillæg af 600 bp. Låneaftalen er uden fastsat løbetid, men kan af Jutlander Bank indfries efter 
5 år. Låneaftalen opfylder kravene i de nye kapitaldækningsregler. 
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Noter 
 30/6 30/6 31/12 

 2014 2013 2013 

 t. kr. t. kr. t. kr.  ________ ________ ________ 

11. Eventualforpligtelser mv. 

Eventualforpligtelser 

Finansgarantier 496.937 329.864 251.991 

Tabsgarantier for realkreditudlån 1.060.984 769.985 773.931 

Tinglysnings- og konverteringsgarantier 155.936 127.800 127.499 

Øvrige eventualforpligtelser 277.382 205.605 212.015  _________ _________ _________ 

I alt 1.991.239 1.433.254 1.365.436  _________ _________ _________ 

Hensættelser til tab på garantier og øvrige eventualforpligtelser 4.800 2.015 1.559  _______ _______ _______ 

 

Andre forpligtende aftaler 

Huslejeforpligtelser i uopsigelighedsperioden 76.347 78.875 76.858  _________ _________ _________ 

I alt 76.347 78.875 76.858  _________ _________ _________ 

 

Sikkerhedsstillelser 
Til sikkerhed for clearing mv. har banken overfor Danmarks  
Nationalbank deponeret obligationer med en samlet kursværdi på 441.222 798.115 547.998  _________ _________ _________ 

 
 
Banken har hjemtaget realkreditlån for i alt 137 mio. kr. i nogle af bankens ejendomme. Den regnskabsmæssige værdi af 
de pantsatte ejendomme udgør 257 mio. kr. 
 
I lighed med de øvrige danske pengeinstitutter deltager Jutlander Bank i Indskydergarantifonden, hvilket indebærer, at 
pengeinstitutterne hæfter for eventuelle tab, som Indskydergarantifonden måtte dække ved konkurs eller afvikling af 
pengeinstitutter. I henhold til den seneste opgørelse udgør Jutlander Banks andel af sektorens indeståelse over for Ind-
skydergarantifonden ca. 1,0 %. 
 
Banken anvender Skandinavisk Data Center A/S (SDC) som datacentral. Såfremt banken på et tidspunkt vælger at ud-
træde af datacentralen, vil banken skulle betale ca. 135 mio. kr. excl. moms i udtrædelsesgodtgørelse. 
 
 

12. Nærtstående parter  
Alle transaktioner med nærtstående parter sker på markedsvilkår.  

 
Jutlander Bank har løbende transaktioner og mellemværender med Fonden for Sparekassen Himmerland og fondens 
datterselskaber. De transaktioner eller mellemværender, der antages at have betydning ved vurdering af bankens resul-
tat eller finansielle stilling, oplyses i ledelsesberetningen. 
 
Banken har ydet lån og kreditter til direktionen og bestyrelsen. Aftalerne er indgået på markedsvilkår. 


