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Totalbanken forbedrer resultatet 

 

Overskud på 23,0 mio. kr., egenkapitalforrentning på 9,7 % p.a., vækst i udlån, indlån samt gebyr- og 

provisionsindtjening. Sådan lyder meldingerne fra Totalbanken, som netop har offentliggjort sit 

perioderegnskab for 3. kvartal 2016.  

 

Totalbanken har netop offentliggjort sit perioderegnskab for 3. kvartal 2016. 

 

- Overordnet set har årets første tre kvartaler udviklet sig, som vi har forventet, lyder det fra bankdirektør 

Ivan Sløk. Vi må konstatere, at der blandt de private husstande fortsat er et relativt lavt investeringsniveau 

og dermed tilbageholdenhed med lånefinansieret forbrug. Vi finder det derfor tilfredsstillende, at vi siden 

årets start har formået at øge vores udlån med 32 mio. kr. svarende til 2 %.  

 

Det lave renteniveau er fortsat i 2016 og påvirker bankens nettorenteindtægter negativt. Renteindtægter 

på udlån er reduceret med 5,4 mio. kr. på trods af et øget udlån, og renteudgifter til indlån er faldet med 

1,4 mio. kr., udtaler Ivan Sløk og fortsætter: 

 

Bankens omkostninger til personale og administration stiger 3,4 mio. kr., og det er udtryk for, at vi stille og 

roligt opruster til en situation, hvor der kommer lidt mere gang i samfundsøkonomien. 

 

Bankens bestyrelse udtrykker tilfredshed med resultatet, der er skabt i en periode med vanskelige 

markedsvilkår. Med en aktuel solvensoverdækning på 5,6 procentpoint fastholder Totalbanken fokus på at 

løfte udlånet og tiltrække flere nye kunder. 

 

Forventningerne til 2016 fastholdes 

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

fastholdes uændret. 

 

Nøgletal 

 

• Resultat på 23,0 mio. kr. mod 17,5 mio. kr. i 3. kvartal 2015 

• Udlån på 1.449 mio. kr. mod 1.417 mio. kr. ved udgangen af 2015 

• Indlån på 1.728 mio. kr. mod 1.703 mio. kr. ved udgangen af 2015 

• Nedskrivninger på 21,7 mio. kr. mod 23,9 mio. kr. i 3. kvartal 2015 

 

For yderligere oplysninger – kontakt venligst bankdirektør Ivan Sløk på telefon 63 457 175 eller 23 265 059. 

 

 


