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Næstbedste resultat i Totalbankens historie
Totalbanken realiserer i årets første ni måneder et resultat før skat på 68,2 mio. kr. I samme
periode sidste år var resultatet 38,6 mio. kr. Resultatet forrenter egenkapitalen med hele 22,6
pct. p.a.
Totalbanken har netop offentliggjort regnskabet for 3. kvartal 2019.
Tre opjusteringer i 2019
- Ved indgangen til 2019 forventede vi et årsresultat før skat på 35-40 mio. kr., fortæller bankens
direktør Ivan Sløk. Året 2019 har indtil videre udviklet sig meget positivt – og noget anderledes
end vi forventede ved indgangen til året. Den 16. oktober informerede vi Fondsbørsen om årets
tredje opjustering, hvor vi nu forventer et resultat før skat for året i niveauet 65-75 mio. kr.
Vi har nu realiseret et resultat på 68,2 mio. kr., og forventningen til resten af året tager
udgangspunkt i et uændret niveau for kursreguleringer samt øget behov for nedskrivninger i 4.
kvartal 2019, pointerer Ivan Sløk.
Bestyrelsen udtrykker stor tilfredshed med resultatet.
Udviklingen i årets første ni måneder
- Vi kan med glæde konstatere, at vi har oplevet medvind på alle cykelstier i årets første ni
måneder, fortsætter Ivan Sløk. Det gælder blandt andet:
•
•
•
•

Meget høj aktivitet på bolig- og realkreditområdet, som påvirker vores nettorente- og
gebyrindtægter positivt
Stor tilgang af nye kunder, som efterspørger vores måde at drive bank på
Udlån øges med hele 9 pct. siden samme tidspunkt sidste år blandt andet som følge af
de mange nye kunder
Nedskrivninger udgør en indtægt på 8,0 mio. kr. mod nul i samme periode sidste år
blandt andet som følge af forbedrede konjunkturer for landbruget

Omkostningerne stiger som forventet
- Omkostningerne stiger, fordi vi investerer, så vi også i fremtiden kan være den foretrukne
bank for stadig flere fynboer, fortæller Ivan Sløk. Stigningen kan primært tilskrives to forhold,
nemlig dels bestyrelsens strategiske vækstsatsning, som er lykkedes med positive resultater til
glæde for bankens aktionærer, kunder og det lokalsamfund, vi er en del af og dels stigende ITomkostninger som følge af stadigt flere lovkrav, som rammer alle banker, slutter Ivan Sløk.
For yderligere oplysninger – kontakt venligst bankdirektør Ivan Sløk på telefon 63 457 175.
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