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Fortsat stabilitet og fremgang i Totalbanken 

Totalbankens regnskab for årets første tre kvartaler i 2014 viser en stabil udvikling og et pænt overskud, der tyder på 

at den gode fremgang i 2014 forsætter, fortæller bankdirektør Ivan Sløk, der med regnskabet for 3. kvartal kan 

præsentere et overskud på 8,7 mio. kroner efter skat mod et overskud på 8,0 mio. kroner i samme periode året før.  

 

Derudover kan Totalbanken glæde sig over en forsat kundetilgang i alle Bankens filialer, og ifølge bankdirektøren 

kommer langt de fleste på anbefaling fra andre kunder.  

 

Resultatet forrenter egenkapitalen med 6,0 % p.a. Denne fremgang skyldes primært en forbedring i basisindtjeningen 

på 5,0 mio. kroner til 32,0 mio. kroner. Nedskrivninger i 3. kvartal 2014 udgør 5,8 mio. kroner og øger årets samlede 

nedskrivninger til 30,9 mio. kroner og kursreguleringer stiger med 3,4 mio. kr. til 7,6 mio. kr.  

 

Forbedringer trods forsat lavkonjunktur  

’Det økonomiske aktivitetsniveau har været stigende henover året, men vurderes forsat som lavt og påvirket af en lav 

investeringslyst hos især de private husstande, der er tilbageholdende med lånefinansieret forbrug’ forklarer Ivan 

Sløk og henviser til den lavkonjunktur, der også har præget årets første to kvartaler og betydet øget opsparing og 

gældsnedbringelse.  

 

Indlån inklusive puljer stiger i forhold til udgangen af 2013 med 175 mio. kroner til 1.997 mio. kroner.    

 

Positive forventninger  

Ved udgangen af 3. kvartal 2014 er solvensoverdækningen øget til 4,2 procentpoint. Ved årets start udgjorde 

solvensoverdækningen 5,1 procentpoint, men faldt ved udgangen af første halvår til 3,5 procentpoint, som følge af 

gennemførelse af Bankens kapitalplan ved overgangen til CRD IV/CRR, der i øvrigt medfører en samlet årlig rente 

besparelse på 2,7 mio. kroner. 

 

Det er målsætningen, at solvensoverdækningen skal udgøre minimum 5,0 procentpoint og derfor skal øges fra det 

aktuelle niveau, forklarer bankdirektør Ivan Sløk, der dog også forventer målsætningen realiseret ved udgangen af 

2014. Det skyldes, at Banken i oktober 2014 solgte sektoraktier i DLR Kredit A/S, svarende til en kursværdi på 21,8 

mio.kr. Da ejerandele i finansielle institutter reducerer kapitalgrundlaget ved opgørelsen af Bankens solvensprocent, 

har salget en positiv solvensmæssig effekt i størrelsesordenen 1,1 procentpoint, beregnet på balancen ved udgangen 

af tredje kvartal 2014. Dermed forventes målsætningen om en solvensmæssig overdækning på minimum 5,0 procent 

realiseret ultimo 2014.  

 

I årsrapporten for 2013 blev der sat en forventning til basisindtjeningen i 2014 i niveauet 32-37 mio. kr. før 

kursreguleringer og nedskrivninger. Med baggrund i resultatet for 3. kvartal 2014 forventes basisindtjeningen for året 

realiseret i den øvre del af intervallet 

 

For yderligere oplysninger kontakt bankdirektør Ivan Sløk.  

 


