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Øget indtjening og fortsat kundetilgang i Totalbanken 

 

Øget indtjening og fortsat tilgang af nye kunder. Totalbankens regnskab for 1. kvartal viser, at banken har fået en god 

start på 2014. 

 

Vi har haft en god start på året med fortsat kundetilgang og en stigende indtjening, lyder det fra Totalbankens 

direktør, Ivan Sløk, som kan notere sig et overskud på 2,4 mio. kr. mod et underskud i sidste kvartal 2013 på 2,0 mio. 

kr., og som kan glæde sig over, at banken fortsætter den stabile tilgang af nye kunder både i bankens hovedsæde i 

Aarup, i de to privatfilialer på Vestfyn og i de to odenseanske privatfilialer. Ifølge bankdirektøren er langt de fleste 

nye kunder kommet efter anbefaling fra bestående kunder. 

 

- Vi er glade for og stolte over den fortsatte tilstrømning af nye privatkunder og erhvervskunder, og vi tager 

udviklingen som tegn på, at vores satsning på den personlige kontakt og de målrettede produkttilbud til vores lokale 

privatkunder og de mindre og mellemstore virksomheder er en bæredygtig forretningsmodel i et marked med hård 

konkurrence, siger Ivan Sløk. 

 

Et blik på tallene i bankens kvartalsregnskab viser et overskud efter skat på 2,4 mio.kr. i første kvartal 2014 mod et 

underskud på 2,0 mio.kr. i sidste kvartal 2013. Resultatet forrenter egenkapitalen med 4,8 procent. - Fremgangen 

skyldes primært, at basisindtjeningen øges med 4,1 mio.kr. til 11,2 mio.kr. Nedskrivninger øges med 1,3 mio.kr. til 

12,1 mio.kr., og kursreguleringer øges med 1,4 mio.kr. til 3,3 mio.kr., siger Ivan Sløk. 

 

Stadig lavkonjunktur 

I lighed med de senere år har første kvartal 2014 dog også været præget af lavkonjunkturen, og danskernes fortsatte 

opsparingslyst og gældsnedbringelse har også kunnet mærkes hos Totalbanken.  

 

- Lysten til at investere er fortsat lav hos især de private husstande, som også er tilbageholdende med lånefinansieret 

forbrug. Det kan selvfølgelig aflæses i faldende udlån og stigende indlån, og i lyset heraf er det tilfredsstillende, at 

bankens udlån før nedskrivninger kun viser et mindre fald på to procent i forhold til udgangen af 2013, siger Ivan Sløk. 

Han understreger samtidig, at banken stadig er i proces med at nedbringe specifikke større erhvervsengagementer. 

 

Indlån, inklusive puljeordninger, stiger i forhold til udgangen af 2013 med 91 mio.kr. (5 procent) til 1.912 mio.kr. 

Heraf udgør stigning i puljeindlån 27 mio.kr. og andre indlån 64 mio.kr. 

 

Øget solvens 

Bankens solvensoverdækning reduceres fra 5,1 procentpoint ved udgangen af 2013 til 3,6 procentpoint ved udgangen 

af første kvartal 2014. Reduktionen skyldes de nye kapitaldækningsregler, som er gældende fra 2014. 

 

Bankens kapitalgrundlag er imidlertid ændret i andet kvartal 2014, hvilket øger solvensoverdækningen til 6,3 

procentpoint, beregnet på grundlag af balancen ved udgangen af første kvartal 2014. Ifølge Ivan Sløk er der hos både 

ledelse og bestyrelse tilfredshed med udviklingen i bankens solvensoverdækning, som har passeret bestyrelsens 

målsætning på minimum 5 procentpoint. 

 

På baggrund af de positive takter i årets første kvartalsregnskab fastholder Totalbanken forventningen for det 

samlede 2014. Forventningen er en basisindtjening før kursreguleringer og nedskrivninger i niveauet 32-37 mio.kr. – 

sådan som det blev anført i årsrapporten 2013. Forventningen er på niveau med 2013, hvor basisindtjeningen var på 

34,1 mio.kr.  
 

For yderligere oplysninger – kontakt Bankdirektør Ivan Sløk 


