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Totalbankens halvårsregnskab  

 

Opjusterer forventningerne til 2015  

Efter et første halvår med overskud og øget basisindtjening opjusterer Totalbanken nu den samlede forventning for 

2015.  

 

Totalbankens halvårsregnskab er positiv læsning. Med et overskud på 8,8 mio. kroner og en basisindtjening, der er 

forbedret med 16 procent, tegner det lyst for den fynske bank, som nu opjusterer den forventede basisindtjening for 

2015 med 6-7 mio. kroner til niveauet 40 mio. kroner.  

 

Ifølge bankens direktør, Ivan Sløk, skal opjusteringen ses i lyset af det lave renteniveau, kombineret med en lav 

inflation og øget beskæftigelse - alt sammen faktorer, der giver forventning om et højere økonomisk aktivitetsniveau. 

 

- Den øgede aktivitet giver sig især udslag i en omlægning af realkreditlån. Samtidig ser vi en vis bedring i 

boligmarkedet, ligesom det private forbrug er gået pænt frem det seneste halve år. Så selv om det økonomiske 

aktivitetsniveau på nogle områder stadig er lavt, så ser vi en række klare positive tendenser, siger Ivan Sløk. 

 

Når 2015 lakker mod enden, forventer banken således en basisindtjening i niveauet 40 mio. kroner. Den tidligere 

udmeldte forventning lå i den øvre del af intervallet 30-34 mio. kroner. 

 

Udviklingen skal fortsætte 

Et blik på tallene efter første halvår 2015 viser et overskud efter skat på 8,8 mio. kroner mod 3,1 mio. kroner i samme 

periode året før. Som følge af øgede gebyrer og provisionsindtægter forbedres basisindtjeningen med 3,4 mio. kroner 

(16 procent) til 25,1 mio. kroner i forhold til samme periode året før. 

 

Kursreguleringer er positive og udgør 2,2 mio. kroner mod 6,5 mio. kroner i samme periode året før, der var positivt 

påvirket af salget af Nets. Tab og nedskrivninger udgør 18,5 mio. kroner mod 25,1 mio. kroner i samme periode året 

før. 

 

Nu håber banken, at de positive takter fortsætter, og at den svage investeringslyst hos især de private husstande 

begynder at stige.  

 

- Kunderne er mindre tilbageholdende både med privatforbrug og investeringer, dog står øget opsparing og 

gældsnedbringelse stadig øverst på ønskelisten hos mange.  

 

God tilgang af nye kunder 

Bruttoudlånet før nedskrivninger er faldet i de seneste år, men fastholdes i første halvår 2015 uændret i forhold til 

udgangen af 2014. Banken nedbringer fortsat specifikke større erhvervsengagementer og har samtidig en god tilgang 

af nye kunder, hvoraf langt de fleste kommer efter anbefaling fra bestående kunder.  

 

Indlån inklusive puljeordninger stiger i forhold til udgangen af 2014 med 142 mio. kroner (7 procent) til 2.081 mio. 

kroner, og heraf udgør stigningen i indlån 84 mio. kroner og puljeindlån 58 mio. kroner.   

 

Ved udgangen af første halvår 2015 udgør bankens solvensoverdækning 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. 


