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Totalbanken fastholder forventningerne
Fremgang i indtægter og indtjening, øget udlån og fastholdelse af forventningerne for året. Sådan lyder de positive
meldinger fra Totalbanken, der netop har aflagt regnskab for årets tredje kvartal.
Danskerne er igen begyndt at låne penge, og hos de private husstande ses en spirende lyst til at investere. Det er
vurderingen fra Totalbanken, som netop har offentliggjort sit regnskab for årets tredje kvartal. I tallene ses flere tegn
på et øget aktivitetsniveau.
- Det er ingen hemmelighed, at hos de fleste pengeinstitutter har udlånet været faldende i de senere år – bl.a. som
følge af nedgang til billån, kassekreditter og andre forbrugslån. Hos Totalbanken er udlånet imidlertid i 2015 øget
med 52 mio.kr., svarende til tre procent, og det er tilfredsstillede, lyder det fra Totalbankens direktør Ivan Sløk, som
også vurderer, at den spirende lyst til igen at låne penge - kombineret med et lavt renteniveau, lav inflation og øget
beskæftigelse - giver grund til forsigtig optimisme:
- Vores forventning går i retning af et højere økonomisk aktivitetsniveau, der aktuelt udmøntes i omlægning af
realkreditlån og en vis bedring i boligmarkedet.
God kundetilgang
Den positive udvikling i bankens udlån skal bl.a. tilskrives en god tilgang af nye private kunder og erhvervskunder. I
begge tilfælde kommer langt de fleste efter anbefaling fra eksisterende kunder.
Udviklingen glæder Ivan Sløk, som vurderer, at kundetilgangen bl.a. er et resultat af bankens satsning på den
personlige kontakt og de målrettede produkttilbud til lokale privatkunder og de mindre og mellemstore
virksomheder.
Også når det gælder bankens resultat, er meldingerne positive.
Et blik på tallene i bankens kvartalsregnskab viser et overskud efter skat på 9,7 mio.kr. mod 8,7 mio.kr. i samme
periode sidste år. Resultatet forrenter egenkapitalen med 6,3 procent p.a. Fremgangen skyldes primært, at
basisindtjeningen er forbedret med 7,5 mio.kr. (28 procent) til 34,9 mio.kr., hvilket bl.a. kan tilskrives øgede gebyrer
og provisionsindtægter.
Forventningen fastholdes
Også på indlånssiden er der aktivitet. Indlån inklusive puljeordninger stiger i forhold til årets begyndelse med 125
mio.kr. (6 procent) til 2.064 mio.kr., og heraf udgør stigningen i indlån 67 mio.kr., mens puljeindlån udgør 58 mio.kr.
Garantier stiger i forhold til årets begyndelse med 77 mio.kr. (17 procent) til 547 mio.kr., primært som følge af øgede
finansgarantier, der er afledt af høj aktivitet med omlægning af realkreditlån og tabsgarantier for realkreditlån.
På baggrund af de positive takter i årets tre første kvartaler fastholder Totalbanken sin forventning for det samlede
2015. Forventningen til årets basisindtjening blev med halvårsrapporten for 2015 opjusteret med 6-7 mio.kr. til
niveauet 40 mio.kr., og denne opjustering fastholdes uændret.
For yderligere oplysninger kontakt bankdirektør Ivan Sløk.
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