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Totalbanken efter første halvår: Forventningen til basisindtjening 2014 fastholdes
På baggrund af et første halvår med overskud og øget basisindtjening fastholder Totalbanken
forventningen for 2014.
”En basisindtjening i niveauet 32-37 mio. kroner”. Det er, hvad Totalbanken forventer, når 2014 lakker
mod enden. Og ifølge bankens direktør, Ivan Sløk, vil basisindtjeningen efter al sandsynlig ligge i den ”øvre
del af intervallet”.
- I 2013 kom vi ud af året med en basisindtjening lige over 34 mio. kroner. Set i lyset af den nuværende
udvikling i banken med øget aktivitet og et uændret renteniveau over året, forventer jeg, at 2014 kommer
til at ligge over 2013-niveauet, siger Ivan Sløk.
Kundernes ønske: Øget opsparing og ingen gæld
Et blik på tallene efter første halvår 2014 viser et overskud efter skat på 3,1 mio. kroner mod et overskud
på 6,0 mio. kroner i samme periode 2013. Basisindtjeningen viser en forbedring på 6,3 mio. kroner til 21,7
mio. kroner og en forbedring i kursreguleringer på 3,2 mio. kroner til 6,5 mio. kroner.
Nedskrivningerne øges, og stiger med 12,4 mio. kroner til 25,1 mio. kroner, og korrigeret for den
indtægtsførte opskrivning, stiger basisindtjeningen med 1,7 mio. kroner. Det svarer til 11 procent, og det
er ifølge Ivan Sløk tilfredsstillende.
De øgede nedskrivninger skal ses i sammenhæng med, at Finanstilsynet i foråret 2014 fandt et øget
nedskrivningsbehov på 11,2 mio. kroner på bankens største engagementer.
- Selv om det økonomiske aktivitetsniveau har været stigende henover året og konjunkturerne peger i den
rigtige retning, så er investeringslysten hos især de private bankkunder stadig lav. Kunderne er
tilbageholdende med at låne til forbrug, og hos mange står øget opsparing og gældsnedbringelse stadig
øverst på ønskelisten. Den øgede gældsnedbringelse opvejes dog delvist af en fortsat positiv kundetilgang,
siger Ivan Sløk.
Bruttoudlånet før nedskrivninger viser da også et fald på 49 mio. kroner i forhold til udgangen af 2013,
hvilket dog skal ses i lyset af, at banken fortsat nedbringer enkelte større erhvervsengagementer. Bankens
indlån, inklusive puljeordninger, viser en stigning i forhold til udgangen af 2013 med 142 mio. kroner til
1.963 mio. kroner.
Kapitalplan med årlig rentebesparelse på 2,7 mio.kr.
Den forbedrede basisindtjening skyldes primært, at banken har indtægtsført en opskrivning af hybrid
kernekapital på 4,6 mio. kroner. Opskrivningen blev udgiftsført i 2012 og kan nu tages til indtægt, da den
statslige hybride kernekapital er indfriet tidligere end forventet.
Bankens solvensoverdækning er reduceret fra 5,1 procentpoint ved udgangen af 2013 til 3,5 procentpoint
ved udgangen af første halvår 2014. Reduktionen skyldes primært, at kapitalgrundlaget er ændret som
følge af bankens kapitalplan ved overgangen til CRD IV/CRR. Iværksættelsen af kapitalplanen medfører en
samlet årlig rentebesparelse i niveauet 2,7 mio. kroner.
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