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Totalbanken forbedrer igen resultatet
Totalbank-koncernen opnåede i 2018 et resultat før skat på 43,1 mio. kr. Resultatet er 7,0 mio. kr. (19
pct.) bedre end i 2017. Efter skat udgør resultatet 42,9 mio. kr. mod 63,0 mio. kr. i 2017. Resultatet
forrenter egenkapitalen med 12,6 pct. Koncernens udlån er steget med 5 pct., og nedskrivningerne er
faldet med 38 pct.
Totalbanken har netop offentliggjort årsrapporten for 2018.
Bestyrelsen udtrykker tilfredshed med resultatet, og det er bestyrelsens forventning, at banken kan
fastholde fokus på at øge udlånet og tiltrække flere nye kunder.
Resultat i toppen af det forventede, opjusterede resultat
- Ved indgangen til 2018 forventede vi i banken et resultat før skat i niveauet 30-40 mio. kr. Forventningen
er i årets løb blevet justeret to gange – først i august 2018 til 35-40 mio. kr. og derefter i oktober 2018 til
45-50 mio. kr. Vi lander på 45,2 mio. kr. Det er vi ganske tilfredse med, udtaler bankdirektør Ivan Sløk.
Rekordstor tilgang af nye kunder
- I et marked med høj konkurrence har vi øget vores udlån med 5 pct., hvilket er tilfredsstillende, fordi vi
i den samme periode planmæssigt har nedbragt større erhvervsudlån. En del af udlånsvæksten kan
tilskrives, at vi i 2018 har oplevet en rekordstor tilgang af nye privatkunder – faktisk næsten otte nye
kunder hver eneste åbningsdag i 2018, fortsætter Ivan Sløk.
Udlånsvæksten bidrager positivt til den stigning i vores nettorente- og gebyrindtægter på 5,4 mio. kr.,
som er opnået i 2018.
Omkostningerne stiger som forventet
- Koncernens omkostninger stiger, fordi vi investerer, så vi også i fremtiden kan være den foretrukne bank
for et stigende antal fynboer, fortæller Ivan Sløk. Stigningen skyldes blandt andet, at vi er blevet flere
medarbejdere samt, at IT-omkostningerne som følge af nye lovkrav i den finansielle sektor er øget.
Bestyrelsen har nu gennem flere år afsat øgede omkostninger til at få yderligere gang i bankens vækst,
og denne strategiske satsning har givet resultat til glæde for bankens aktionærer, kunder og det
lokalsamfund, vi er en del af.
Stort fald i nedskrivningerne
– Koncernens nedskrivninger er på et tilfredsstillende lavt niveau, som i 2018 udgør 5,6 mio. kr., og dette
er 38 pct. lavere end året før. Det skyldes en generel bedring af samfundsøkonomien samt vores
målrettede indsats på kreditområdet, forklarer Ivan Sløk.
Forventningerne til 2019
Bestyrelsen forventer, at banken fortsætter væksten i 2019 og har igen i 2019 afsat øgede omkostninger
hertil. Det høje aktivitetsniveau forventes at fortsætte, renteniveauet forventes uændret over året, der
forventes fortsat lave nedskrivninger og tab, og der forventes et stigende overskud i datterselskabet Dansk
Erhvervsfinansiering. For 2019 forventer koncernen et resultat før skat på 35-40 mio. kr.
For yderligere oplysninger – kontakt venligst bankdirektør Ivan Sløk på telefon 63 457 175.
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