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Totalbankens kvartalsregnskab giver grobund for optimisme 

 

Øget indtjening og fortsat tilgang af nye kunder giver grobund for optimisme hos Totalbanken, som netop har 

offentliggjort sit regnskab for årets 1. kvartal. 

 

Med et kvartalsregnskab, der viser økonomisk fremgang og stabil kundetilgang, er der grund til optimisme hos fynske 

Totalbanken. - En god start på 2015, lyder det fra bankens direktør, Ivan Sløk. 

 

- Kombinationen af et lavt renteniveau, en lav inflation og en øget beskæftigelse har sat skub i et højere økonomisk 

aktivitetsniveau. Lige nu ser vi stor konverteringsaktivitet inden for boligområdet og en vis bedring i boligmarkedet, 

så der er grund til forsigtig optimisme, siger Ivan Sløk. 

 

Selv om den stigende aktivitet noteres med tilfredshed, mærkes det dog også hos Totalbanken, at danskerne generelt 

stadig er fokuserede på at spare op og nedbringe gæld.  

 

- Kundernes adfærd er fortsat præget af forsigtighed og opsparing. Det gælder især de private husstande, som er 

tilbageholdende med lånefinansieret forbrug, siger Ivan Sløk, som til gengæld kan glæde sig over, at bankens 

vedvarende fokus på at skabe værdi for kunderne lønner sig i form af en fortsat tilgang af nye kunder – både i 

bankens privatkundeafdelinger og i erhvervsafdelingen. 

 

Kundeservice i øjenhøjde 

 

- Vores satsning på den personlige kontakt og de målrettede produkttilbud har vist sig at være rigtig. Kundeservice er 

i langt højere grad end tidligere blevet et vigtigt parameter, ikke mindst for privatkunderne, som værdsætter, at vi er 

lokale og tilgængelige og altid i øjenhøjde, siger Ivan Sløk. 

 

Kundetilgangen mærkes både i bankens hovedsæde i Aarup, i de to filialer på Vestfyn og i de to odenseanske filialer, 

og ifølge bankdirektøren kommer langt de fleste nye kunder efter anbefaling fra bestående kunder. 

 

Forventning for året fastholdes 

 

Et blik på tallene i bankens kvartalsregnskab viser et overskud på 5,7 mio.kr. mod 2,4 mio.kr. i 1. kvartal sidste år. 

Resultatet forrenter egenkapitalen med godt 11 procent p.a. Basisindtjeningen forbedres med 2,0 mio.kr. til 13,1 

mio.kr. i forhold til samme periode året før, idet både netto renteindtægter samt gebyrer og provisionsindtægter 

viser fremgang. 

 

Kursreguleringer er positive og udgør 5,2 mio.kr. mod 3,3 mio.kr. i samme periode året før. Tab og nedskrivninger 

udgør 12,7 mio.kr. mod 12,1 mio.kr. i samme periode året før. 

 

Selv om basisindtjeningen i første kvartal realiseres bedre end forventet, fastholder banken sin oprindelige 

forventning til årets basisindtjening i niveauet 30-34 mio.kr., idet basisindtjeningen forventes realiseret i den øvre del 

af intervallet.  

 

- Når vi fastholder forventningen for året, skyldes det, at aktiviteten med omlægning af realkreditlån har været særlig 

høj i første kvartal, hvor forventningen for året var en mere jævn fordeling, siger Ivan Sløk. 

 

Ved udgangen af første kvartal 2015 er solvensoverdækningen øget til 6,0 procentpoint og er i overensstemmelse 

med bestyrelsens målsætning om en solvensoverdækning på minimum 5,0 procentpoint.  

 

For yderligere oplysninger kontakt bankdirektør Ivan Sløk. 


