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Totalbanken: Bedste resultat siden 2008 

 

Totalbanken har netop udsendt et årsregnskab, der bl.a. byder på bankens bedste resultat siden finanskrisens start. 

 

Der er tilfredshed at spore hos Totalbanken med hovedsæde i Aarup. Banken har netop offentliggjort resultatet for 

det seneste regnskabsår 2014, som er det bedste resultat siden finanskrisen start i 2008. 

 

- Vi er godt tilfredse. Det er glædeligt at se, at bankens tiltag for at forbedre lønsomheden virker. Vi har haft fokus på 

at øge aktivitetsniveauet og tilgangen af kunder, og det er lykkedes, siger Totalbankens direktør, Ivan Sløk.  

 

Totalbanken kom ud af 2014 med et overskud efter skat på 10,4 mio.kr. mod 6,0 mio.kr. i 2013. Udlån viser et fald på 

6 procent, sammenlignet med udgangen af 2013, hvilket anses for tilfredsstillende, da banken fortsat nedbringer en 

række større erhvervsengagementer.  

 

- Selv om konjunkturerne viser bedring, kan vi ikke endegyldigt sige, at kriseperioden er overstået. Men en række 

indikatorer peger i den rigtige retning. Vi ser små tegn på, at den tendens til øget opsparing og gældsnedbringelse, 

som har præget markedet de seneste år, er ved at vende, siger Ivan Sløk. 

 

Men trods en stigende aktivitet henover året vurderer Ivan Sløk dog, at såvel investeringslysten, hos især de private 

husstande, som det generelle økonomiske aktivitetsniveau fortsat er lav. Til gengæld glæder bankdirektøren sig over, 

at tilstrømningen af nye kunder stadig sker i et pænt omfang, og at langt de fleste kommer efter anbefaling fra 

bestående kunder.  

 

- Det er forventningen, at vi med den aktuelle solvensoverdækning fremadrettet kan sætte yderligere fokus på at øge 

udlånet og tiltrække flere nye kunder.  

 

I den positive ende af skalaen 

I bankens egne forventninger var basisindtjeningen for 2014 opgjort i niveauet 32-37 mio.kr. Den realiserede 

indtjening blev 40,6 mio.kr. 

 

- Den højere basisindtjening er primært en følge af en tilbageført opskrivning af hybrid kapital på 4,6 mio.kr. Når der 

korrigeres herfor, realiseres basisindtjeningen med 36,0 mio.kr., hvilket ligger i den positive ende af det forventede 

niveau, siger Ivan Sløk.  

 

Tab og nedskrivninger er øget fra 34,0 mio.kr. til 36,1 mio.kr., hvilket skal ses i sammenhæng med, at Finanstilsynet 

ved en inspektion i foråret 2014 fandt et øget nedskrivningsbehov på 11,2 mio.kr. på bankens største engagementer, 

ligesom bankens nedskrivninger på landbrugskunder i 2014 er øget med 10,0 mio.kr. som følge af den aktuelle krise i 

landbruget. 

  

Ifølge bankens direktør vil nedskrivningerne for hele året fortsat ligge på et niveau over det normale som følge af den 

svage økonomiske vækst. 

 

Forventninger til 2015 

Bankens forventninger til 2015 lyder på en ”begrænset positiv økonomisk vækst”.  

 

- Baseret på renteniveauet ved indgangen til 2015 samt vores forventning om let øget aktivitet i forhold til 2014 

forventes en basisindtjening i niveauet 30-34 mio.kr. i 2015, siger Ivan Sløk.  

 

For yderligere oplysninger kontakt bankdirektør Ivan Sløk. 


