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Totalbanken leverer flot resultat – igen 
 
Totalbanken opnåede i 2017 et overskud på 63,0 mio. kr. mod 30,2 mio. kr. året før. Resultatet 
forrenter egenkapitalen med 18,5 pct. Resultatet før skat udgør 39,5 mio. kr. og er dermed 7,6 mio. kr. 
(24 pct.) bedre end i 2016. Bankens udlån er steget med 12 pct., og nedskrivninger er faldet med 68 
pct.  
 
Totalbanken har netop offentliggjort årsrapporten for 2017. 
 
Bestyrelsen udtrykker tilfredshed med resultatet, og det er bestyrelsens forventning, at banken kan 
fastholde fokus på at øge udlånet og tiltrække flere nye kunder. 
 
- 2017 har udviklet sig positivt. Vi realiserer en basisindtjening på 49,2 mio. kr., som er i overkanten af 
den ved halvåret opjusterede forventning på 44-48 mio. kr. I et meget konkurrencepræget marked har 
vi øget vores nettorente- og gebyrindtægter. Det er jeg meget tilfreds med, fortæller Ivan Sløk. 
 
Vores omkostninger stiger sammenlignet med 2016, men det er udtryk for, at vi investerer i fremtiden. 
Bestyrelsen afsatte i 2017 øgede omkostninger til at få yderligere gang i bankens vækst. I årets løb har 
vi derfor investeret i nye medarbejdere, som bidrager hertil, og vi kan konstatere, at vores indsatser 
lykkes. Fx vækster vi flot på nye kunder og på udlån, fortsætter Ivan Sløk.  
 
Vækst i kunder og udlån 
- I årets løb har vi budt velkommen til rigtig mange nye kunder – faktisk 6 nye kunder om dagen – som 
efterspørger vores måde at drive bank på, lyder det fra Ivan Sløk. Denne vækst på kundesiden har 
bidraget til, at vi har opnået en udlånsvækst på hele 12 pct. i 2017. Så der er løbet hurtigt i banken i 
2017. 
 
Stort fald i nedskrivninger 
– Det er glædeligt, at vores nedskrivninger er på et tilfredsstillende lavt niveau, udtaler Ivan Sløk. Det 
skyldes en generel bedring af samfundsøkonomien, vores målrettede indsats på kreditområdet samt 
forbedrede konjunkturer i landbruget.  
  
Finanstilsynet har i november 2017 gennemført en ordinær undersøgelse i Totalbanken. Banken er i den 
forbindelse blevet pålagt at nedskrive 2,5 mio. kr., som indgår i årets nedskrivninger, som samlet set 
falder med 68 pct. (18,3 mio. kr.) sammenlignet med 2016. Finanstilsynet har givet Totalbanken flere 
administrative påbud. Totalbanken tager disse påbud til efterretning og sikrer, at de efterleves inden for 
den fastsatte frist, slutter Ivan Sløk. 
 
Forventningerne til 2018 
Bestyrelsen forventer, at bankens vækst fortsætter i 2018 og har afsat øgede omkostninger med henblik 
på at fastholde væksten. Det høje aktivitetsniveau forventes at fortsætte, renteniveauet forventes 
uændret over året, og der forventes fortsat lave nedskrivninger og tab. For 2018 forventes et resultat før 
skat på 30–40 mio. kr. 
 
Nøgletal  
 

• Resultat på 63,0 mio. kr. mod 30,2 mio. kr. året før 
• Forrentning af egenkapitalen på 18,5 pct. mod 9,5 pct. året før 
• Udlån på 1.660 mio. kr. mod 1.481 mio. kr. året før 
• Indlån på 2.471 mio. kr. mod 2.193 mio. kr. året før 
• Nedskrivninger på udlån på 8,5 mio. kr. mod 26,8 mio. kr. året før 
• Totalbankens aktie er steget 51 pct. i 2017 

 
For yderligere oplysninger – kontakt venligst bankdirektør Ivan Sløk på telefon 63 457 175. 
 


