
 

Bredgade 95 Tlf. 63 457 000 Bank reg.nr. 6880 

5560  Aarup Fax. 63 457 130 www.totalbanken.dk 

PRESSEMEDDELELSE 

9. maj 2016 

 

 

Den positive udvikling i Totalbanken fortsætter 

 

Den positive udvikling i 2015 fortsætter i 1. kvartal 2016. Totalbanken realiserer et overskud på 8,4 mio. kr. efter skat. 

Resultatet forrenter egenkapitalen med 10,8 pct. p.a. Nedskrivninger på udlån reduceres med hele 68 pct. 

sammenlignet med samme periode sidste år. Meget tilfredsstillende tilgang af nye kunder skaber grundlag for 

fremtidig vækst. 

 

Totalbanken har netop offentliggjort sit kvartalsregnskab for første kvartal 2016, og årets første tre måneder har stort 

set udviklet sig som forventet – positivt. 

 

- Vores forventninger til hele 2016 bygger på mindre aktivitet med omlægning af realkreditlån, et fortsat lavt 

renteniveau og en fortsat positiv udvikling i udlånet. Og det er netop den udvikling, vi har set i 1. kvartal, lyder det fra 

bankdirektør Ivan Sløk. Med det budgetterede fald i netto rente- og gebyrindtægter er vi således tilfredse med at 

lande et resultat efter skat på 8,4 mio. kr. efter skat. Det er bedre end samme periode sidste år 

 

- I 2015 oplevede vi, at udlånsudviklingen vendte efter flere år med faldende udlån. Væksten i udlån er fortsat i årets 

første tre måneder, og selv om stigningen ikke er voldsom, så oplever vi i dagligdagen, at lysten til at låne er større 

end længe. Eksempelvis har vi på kort tid fået en række interessante henvendelser om lån fra den særlige udlånspulje 

på 25 mio. kr. til udviklings- og vækstinitiativer i bankens markedsområde - lanceret i 1. kvartal 2016. Det er vi meget 

tilfredse med, fortsætter Ivan Sløk. 

 

Nedskrivninger reduceres markant 

Bankens nedskrivninger på udlån udgør i 1. kvartal 2016 4,1 mio. kr., hvilket er et fald på hele 68 pct. sammenlignet 

med samme periode sidste år. De foretagne nedskrivninger kan primært relateres til landbruget. 

 

Stor tilgang af nye kunder 

- Vi kan ikke påvirke samfundsøkonomien, men vi kan skabe udvikling og vækst i banken via tilgang af nye kunder. I 

første kvartal har vi budt velkommen til mange nye kunder, hvoraf hovedparten er kommet til på anbefaling fra 

nuværende kunder, fortæller Ivan Sløk.  

 

- Denne udvikling bekræfter os i, at der er voksende efterspørgsel efter vores måde at drive bank på. Vores tilbud til 

kunderne er toleddet. Det ene er vores fokus på den personlige rådgivning og kundernes nemme og direkte adgang til 

deres rådgiver. Det andet er de digitale muligheder, vi stiller til rådighed for kunderne via Netbank og Mobilbank. Her 

er vi ganske langt fremme, og vi oplever, at også dette område har stor betydning for kundernes tilfredshed. 

 

Forventningerne til 2016 fastholdes 

For 2016 forventer bankens ledelse en basisindtjening i niveauet 48-52 mio. kr. Denne forventning fastholdes 

uændret.  

 

Nøgletal 

 

• Resultat efter skat på 8,4 mio. kr. mod 8,3 mio. kr. i 1. kvt. 2015 

• Udlån på 1,43 mia. kr. mod 1,42 mia. kr. i 1. kvt. 2015 

• Indlån på 2,0 mia. kr. mod 2,1 mia. kr. i 1. kvt. 2015 

• Nedskrivninger på 4,1 mio. kr. mod 12,7 mio. kr. i 1. kvt. 2015 

 

For yderligere oplysninger – kontakt venligst bankdirektør Ivan Sløk på telefon 63 45 71 75 eller 23 26 50 59. 

 

 


