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Totalbanken forbedrer igen resultatet 
 
Det bedste resultat i flere år. Sådan lyder meldingen fra Totalbanken efter offentliggørelse af bankens årsregnskab, 

der viser et overskud på godt 24 mio. kr. i 2015. 

 
2015 blev - endnu - et godt år for Totalbanken, som efter et år med øget aktivitet og indtjening på alle 
forretningsområder kom ud af året med et resultat efter skat på 24,1 millioner kroner - godt 5 millioner mere end 
året før.  
 
Fokus på udlån og nye kunder 

- Vi er på rette vej. Basisindtjeningen er øget med 21 procent – eller 9,4 mio. kr. – og det er vi i ledelsen meget 
tilfredse med. Årets resultat betyder, at banken kan sætte ekstra fokus på at øge udlån og tiltrække flere nye kunder, 
siger Totalbankens direktør Ivan Sløk, som også glæder sig over at have budt mange nye kunder velkommen i det 
forgangne år. 
 
Langt de fleste er kommet efter anbefaling fra nuværende kunder, og det bekræfter Ivan Sløk i, at bankens 
fokusområde er rigtigt.  
 
- Vi fastholder vores fokus på den personlige kunderådgivning. Vi oplever, at stadig flere kunder retter blikket mod de 
banker, som har lokal adgang til rådgivning, og det har vi, påpeger Ivan Sløk, som ud over bankens hovedsæde i Aarup 
også har to privatfilialer på Vestfyn og to privatfilialer i Odense.  
 
Markedet er ved at vende 

Efter flere år med faldende udlån viste der sig i 2015 små tegn på, at investeringslysten igen er ved indfinde sig.  
 
- Vi oplever, at vores kunder har en spirende lyst til at låne penge, og det betyder, at vi i 2015 har vendt 
udlånsudviklingen efter flere år med faldende udlån. Det er positivt, lyder det fra direktør Ivan Sløk. Det lave 
renteniveau, lav inflation og øget beskæftigelse betyder, at vi forventer, at vi kan fortsætte denne positive udvikling i 
2016. 
 
Forventninger til 2016 

For 2016 forventer bankens ledelse en basisindtjening i niveauet 48-52 mio. kr. Det bygger på en forventet mindre 
aktivitet med omlægning af realkreditlån, et fortsat lavt renteniveau og en fortsat positiv udvikling i udlånet. 
 
Aktiekursen stiger 43 pct. 

I 2015 steg kursen på en 20-kroners aktie med 43 procent til en kurs ultimo året på 47,0. Bestyrelsen har besluttet, at 
der ikke udbetales udbytte for året 2015, fordi årets resultat skal konsolidere bankens egenkapital og dermed bidrage 
til bankens fremtidige vækst. 
 
For yderligere oplysninger – kontakt venligst bankdirektør Ivan Sløk, tlf. 63 45 71 75 eller 23 26 50 59. 


