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Årets mål nået før tiden – Totalbanken opjusterer
forventningerne til årets resultat
Totalbanken opnåede i de første ni måneder af 2018 et overskud før skat på 44,0 mio. kr.
mod 34,6 mio. kr. i samme periode året før. Det er en stigning på hele 27 pct., og det
forrenter egenkapitalen med 17,0 pct. p.a. Resultatet er bedre end forventet, og bestyrelsen
opjusterer derfor forventningen til hele 2018 til et resultat før skat i niveauet 45-50 mio. kr.
Totalbanken har netop offentliggjort regnskabet for 3. kvartal 2018.
Strategien giver resultater, og bankens konkurrencekraft er stigende
- Det er en tilfreds direktør, som fremlægger bankens kvartalsresultat, udtaler bankdirektør
Ivan Sløk. Vi eksekverer den ambitiøse strategi, som bestyrelsen har besluttet, og som blandt
andet omfatter, at der er afsat øgede omkostninger til at fortsætte vores vækst. Vi har fortsat
stor tilgang af nye kunder, og vi investerer på medarbejder- og IT-siden. Så det går godt i
Totalbanken til gavn for vores aktionærer, vores kunder og det lokalsamfund, vi er en del af.
I et marked med meget høj konkurrence har vi siden årets start øget bankens udlån med 5
pct., hvilket vi er meget tilfredse med, fortsætter Ivan Sløk. Væksten i udlån kommer blandt
andet fra de mange nye kunder og er opnået på trods af, at vi samtidig planmæssigt har
nedbragt et mindre antal større erhvervsudlån. Det betyder, at vores nye udlån er væsentligt
større end de 80 mio. kr. Det er rigtig flot, og resultatet kan tilskrives den store og dedikerede
indsats, som er gjort i hele banken.
Overskud før skat på 44 mio. kr.
- Bag væksten i resultatet før skat ligger flere forhold, fortæller Ivan Sløk, blandt andet en tiprocents forøgelse af bankens gebyr- og provisionsindtægter. Stigningen i denne post kan
tilskrives høj aktivitet inden for flere forretningsområder, herunder bolig- og realkredit.
Resultatet er naturligvis også positivt påvirket af, at vi i årets første ni måneder har oplevet,
at nedskrivninger på udlån udgør en indtægt på 0,4 mio. kr. mod en udgift på 8,9 mio. kr. i
samme periode året før.
Endelig har vores datterselskab - Dansk Erhvervsfinansiering – leveret et resultat på 7,6 mio.
kr. mod 4,4 mio. kr. i samme periode året før. Den positive udvikling skyldes stor aktivitet i
selskabet, som tilbyder erhvervsleasing af transportmateriel, entreprenør- og landbrugsmaskiner.
Forventningen til 2018
I forbindelse med offentliggørelsen af bankens halvårsresultat opjusterede bestyrelsen
forventningen til årets resultat før skat til 35-40 mio. kr. Bestyrelsen opjusterer nu
forventningen til årets resultat før skat yderligere til 45-50 mio. kr.

For yderligere oplysninger – kontakt venligst bankdirektør Ivan Sløk på telefon 63 457 175.
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