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Totalbankens vækst i indtjeningen fortsætter 

 
Totalbanken opnåede pr. 3. kvartal 2017 et resultat på 31,4 mio. kr. efter skat, hvilket er en 
stigning på 36 pct. sammenlignet med samme periode i 2016. Bankens basisindtjening udgør 
38,5 mio. kr.. Banken forventer et basisresultat for hele 2017 i toppen af det udmeldte og 
opjusterede interval på 44&48 mio. kr.   
 
Totalbanken har netop offentliggjort regnskabet for 3. kvartal 2017, og bankens bestyrelse 
udtrykker tilfredshed med udviklingen. 
 
* Bankens bestyrelse har i 2017 afsat øgede omkostninger med henblik på at fremme bankens 
vækst, fortæller bankdirektør Ivan Sløk. Det er derfor positivt, at vi kan fortsætte den positive 
udvikling i bankens aktiviteter. I et marked med høj konkurrence har vi øget bankens udlån 
med 12 pct. og nettorenteindtægterne med 3 pct. sammenlignet med samme periode sidste 
år, fortsætter han. Det har været ni måneder med stor travlhed.  
 
Bankens gebyr* og provisionsindtægter øges med 10 pct. – eller 3,4 mio. kr. * når der 
korrigeres for en ekstraordinær engangsindtægt på 5,4 mio. kr. sidste år. Stigningen kan 
primært henføres til god aktivitet inden for bolig* og udlånsområdet. Samtidig oplever vi en 
væsentlig reduktion i nedskrivninger og tab, som primært kan henføres til forbedrede 
konjunkturer i landbruget. 
 
Seks nye kunder om dagen i årets første ni måneder 
Bankens vækst kan desuden tilskrives, at vi i årets første ni måneder har budt velkommen til 
rigtig mange nye kunder, som efterspørger vores måde at drive bank på, lyder det fra Ivan 
Sløk. Vores tilbud til kunderne bygger primært på en stærk personlig rådgivning og relation 
mellem kunde og rådgiver. Dertil kommer, at man som kunde i Totalbanken får stillet alle 
relevante digitale muligheder via Netbank, Mobilbank, online*møder mv. til rådighed. 
  
Forventningerne til 2017 fastholdes 
Bankens forventede basisindtjening for 2017 blev i halvårsrapporten 2017 opjusteret til 
niveauet 44*48 mio. kr.. Denne forventning fastholdes uændret, men det præciseres, at 
basisresultatet forventes at lande i toppen af det udmeldte interval. 
 
Nøgletal 
 

• Resultat på 31,4 mio. kr. mod 23,0 mio. kr. pr. 3. kvartal 2016 
• Forrentning af egenkapitalen på 13,0 pct. mod 9,7 pct. pr. 3. kvartal 2016 
• Udlån på 1.621 mio. kr. mod 1.449 mio. kr. pr. 3. kvartal 2016 
• Indlån på 1.928 mio. kr. mod 1.728 mio. kr. pr. 3. kvartal 2016 
• Nedskrivninger på udlån på 8,9 mio. kr. mod 21,7 mio. kr. pr. 3. kvartal 2016 
• Totalbankens aktie er steget 64 pct. i 2017 

 
 
For yderligere oplysninger – kontakt venligst bankdirektør Ivan Sløk på telefon 63 457 175 
eller 23 265 059. 
 


