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Totalbanken fortsætter væksten 
 

• Vækst i nettorenteindtægter 
• Vækst i gebyr$ og provisionsindtægter 
• Vækst i resultatet efter skat 
• Vækst i udlån 
• Vækst i indlån 
 

Totalbanken opnåede i 1. kvartal 2017 et resultat på 9,6 mio. kr. efter skat, hvilket er en 
stigning på 14 pct. sammenlignet med samme periode i 2016. Resultatet forrenter 
egenkapitalen med 11,8 pct. p.a. Basisindtjeningen udgør 11,8 mio. kr. og ligger dermed på 
det forventede niveau. 
 
Totalbanken har netop offentliggjort kvartalsregnskabet for første kvartal 2017, og årets 
første tre måneder viser, at den positive udvikling i banken fortsætter. 
 
  Vi har oplevet vækst over stort set hele linjen, lyder det fra bankdirektør Ivan Sløk. For 
eksempel er vores udlån øget med hele 12 pct. sammenlignet med samme tidspunkt sidste år. 
Det er tilfredsstillende i lyset af, at vi oplever, at investeringslysten hos virksomheder kun er 
svagt stigende, og at private husstande fortsat er tilbageholdende med at lånefinansiere deres 
forbrug, lyder det fra bankdirektør Ivan Sløk. Vores udlånsvækst er derfor delvist udtryk for, 
at vi har opnået en rigtig pæn tilgang af nye kunder, som tiltrækkes af vores måde at drive 
bank på. 
 
Kundetilgangen mærkes både i bankens hovedsæde i Aarup, i de to vestfynske filialer og i de 
to filialer i Odense. Tilgangen kommer i stort omfang via anbefalinger fra eksisterende kunder, 
og denne ambassadøreffekt er vi naturligvis meget tilfredse med, bemærker bankdirektøren. 
 
Udvikling og vækst 
  Totalbankens bestyrelse har i 2017 afsat øgede omkostninger med henblik på at øge 
væksten i Banken. Vi er som nævnt kommet rigtig godt i gang med denne udvikling, og jeg 
ser derfor positivt på den resterende del af 2017, udtaler Ivan Sløk. Min optimisme omfatter 
også bankens datterselskab – Dansk Erhvervsfinansiering – som i første kvartal har leveret 
resultater, der tegner godt for fremtiden. Dansk Erhvervsfinansiering tilbyder finansiering via 
leasing af fx transportmateriel, entreprenør  og landbrugsmaskiner, IT udstyr, og selskabet 
har på dygtig vis forstået at udnytte potentialet i den svagt stigende efterspørgsel i 
virksomhederne.  
 
Tilfreds bestyrelse 
Bankens bestyrelse finder resultatet tilfredsstillende. For 2017 forventer bankens ledelse som 
tidligere udmeldt en basisindtjening i niveauet 41 45 mio. kr.  
 
 
For yderligere oplysninger – kontakt venligst bankdirektør Ivan Sløk på telefon 63 457 175 
eller 23 265 059. 
 


