
 

Bredgade 95 Tlf. 63 457 000 Bank reg.nr. 6880 
5560 Aarup CVR 10349818 www.totalbanken.dk 

PRESSEMEDDELELSE 
22. august 2017 
 
 
 

 

Totalbanken opjusterer forventningerne til 2017 

 

Totalbanken opnåede i 1. halvår 2017 et resultat på 19,3 mio. kr. efter skat, hvilket er en 
stigning på 39 pct. sammenlignet med samme periode i 2016. Bankens basisindtjening udgør 
25,0 mio. kr., hvilket er højere end det forventede. Banken opjusterer forventningen til årets 
basisindtjening.  
 
Totalbanken har netop offentliggjort regnskabet for første halvår 2017, og det er positiv 
læsning, som bekræfter de tendenser, der fremgik af regnskabet for første kvartal. 
 
, Det er et tilfredsstillende resultat, lyder det fra bankdirektør Ivan Sløk. I et marked med 
meget høj konkurrence er bankens udlån øget med 15 pct. sammenlignet med samme 
tidspunkt sidste år. Vi oplever en bedring af boligmarkedet og en øget investeringslyst hos 
virksomheder. Det er godt for samfundet og dermed også godt for Totalbanken. 
Investeringslysten hos de private husstande er fortsat relativt lav, så vores positive resultater 
kan også tilskrives en pæn tilgang af nye kunder. Samtidig er vi begunstiget af forbedrede 
konjunkturer i landbruget, som betyder, at bankens nedskrivninger er faldet med 44 pct. 
sammenlignet med samme periode sidste år, fortsætter Ivan Sløk. 
 
Bankens basisindtjening er øget med 3,2 mio. kr., sammenlignet med samme periode i 2016, 
når der korrigeres for en ekstraordinær ekstraindtægt i 1. halvår 2016, hvilket er meget 
tilfredsstillende. 
 
Også bankens aktionærer har oplevet et godt første halvår, idet bankens aktiekurs er steget 
40 pct. siden årsskiftet.  
 
Udviklings" og vækstplan 

Ivan Sløk fortsætter: Totalbankens bestyrelse har i 2017 afsat øgede omkostninger med 
henblik på at øge væksten i Banken. Sideløbende hermed har vi arbejdet på en ambitiøs 
udviklings, og vækstplan, der, som tallene viser, er kommet rigtig godt i gang, men som skal 
videreudbygges i den resterende del af 2017 og årene derefter. Vi har gennem flere år vist, at 
vi kan vækste på kundesiden, og den udvikling skal vi have sat turbo på. Det sætter vi fokus 
på i 2. halvår 2017 med aktiviteter, som skal sikre, at endnu flere bliver opmærksomme på 
Totalbanken. 
 
Tilfreds bestyrelse opjusterer forventningerne til 2017 

Bankens bestyrelse udtrykker tilfredshed med resultatet og væksten i udlånet og forventer, at 
fokus på at øge udlån og tiltrække nye kunder fastholdes. 
 
Som oplyst i årsrapporten for 2016 forventer Totalbanken en basisindtjening i niveauet 41,45 
mio. kr. i 2017. Denne forventning opjusteres til niveauet 44,48 mio. kr. som følge af den 
gode aktivitet i både banken og bankens datterselskab Dansk Erhvervsfinansiering, som 
tilbyder leasingfinansiering.  
 
 
For yderligere oplysninger – kontakt venligst bankdirektør Ivan Sløk på telefon 63 457 175 
eller 23 265 059. 
 


