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Bedste resultat i mange år 
 
Totalbanken opnåede i 2016 et resultat på 30,2 mio. kr. efter skat, hvilket er en stigning på 
25 pct. sammenlignet med 2015. Resultatet forrenter egenkapitalen med 9,5 pct. p.a. 
Basisindtjeningen udgør 52,3 mio. kr. og ligger dermed i overkanten af det forventede.  
Nedskrivninger på udlån reduceres med 28 pct. Bankens udlån er steget, og der er fortsat 
pæn tilgang af nye kunder. 
 
Totalbanken har netop offentliggjort årsrapporten for 2016. 
 
� Overordnet set har året 2016 udviklet sig, som vi har forventet, lyder det fra bankdirektør 
Ivan Sløk. Vi oplever en let øget investeringslyst hos virksomheder, mens de private 
husstande fortsat er tilbageholdende med at lånefinansiere deres forbrug. Det er således 
stadig svært at låne penge ud, og set i det lys er jeg meget tilfreds med, at vi er lykkedes 
med at øge bankens udlån med hele 5 pct. i 2016. Samtidig har vi fået en pæn tilgang af nye 
kunder, så også på dette område bekræftes vi i, at der er efterspørgsel efter vores måde at 
drive bank på. 
 
Faldende nedskrivninger 
� En ikke ubetydelig – og meget glædelig – forklaring på, at vi har opnået det bedste resultat i 
mange år, er et stort fald på hele 28 pct. i bankens nedskrivninger, udtaler Ivan Sløk. Det er 
et resultat af to forhold, dels en forbedring af samfundsøkonomien dels en målrettet indsats 
på kreditområdet. Landbruget, som udgør 9 pct. af vores udlån og garantier, er stadig et 
meget udfordret erhverv, og det kan vi i Totalbanken ikke ændre på. Vi har dog med 
tilfredshed noteret os, at der i 2. halvår 2016 viste sig stigninger i både mælke� og 
svinepriser, som sammen med relativt lave foderpriser betyder, at vi ser ind i 2017 med håbet 
om at se fornuftige driftsresultater. Vi er i hvert fald mere positive end længe, og vi forventer, 
at bankens nedskrivninger og tab også vil falde i 2017, fortsætter Ivan Sløk.   
 
Udvikling og vækst 
� Totalbanken har i 2016 haft særlig fokus på at skabe udvikling og vækst i bankens 
markedsområde. Det har vi gjort i form af en udviklingspulje, som er målrettet nye såvel som 
etablerede virksomheder og består af lån til at starte ny virksomhed, investere i nye 
maskiner, forbedre lokaler eller ansætte flere medarbejdere, fortæller Ivan Sløk. Vi er positivt 
overraskede over de mange henvendelser, tilbuddet har resulteret i, så det tegner godt for 
fremtiden. 
 
Tilfreds bestyrelse 
Bankens bestyrelse udtrykker tilfredshed med resultatet og ikke mindst væksten i udlånet.  
 
For 2017 forventer banken en basisindtjening i niveauet 41�45 mio. kr. samt et resultat på 
niveau med 2016. Bestyrelsen har for 2017 afsat øgede omkostninger i budgettet med henblik 
på at øge væksten i banken yderligere. 
 
 
For yderligere oplysninger – kontakt venligst bankdirektør Ivan Sløk på telefon 63 457 175 
eller 23 265 059. 
 


