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25 procent vækst i resultatet 

 
Totalbanken opnåede i årets første kvartal 2018 et overskud før skat på 12,0 mio. kr. mod 9,6 
mio. kr. i samme periode året før. Resultatet er bedre end forventet ved indgangen til 2018 og 
forrenter egenkapitalen med 14,4 pct.  
 
Totalbanken har netop offentliggjort regnskabet for 1. kvartal 2018. 
 
Flere positive forhold ligger bag periodens resultat 

I de første måneder af 2018 har vi leveret et resultat, som er bedre end forventet ved årets 
start, og det betyder, at vi fortsætter de seneste års positive udvikling, fortæller bankens 
direktør Ivan Sløk.  
 
Bag resultatfremgangen ligger blandt andet en positiv udvikling i bankens udlån, en forøgelse 
af gebyr- og provisionsindtægter som følge af god aktivitet på bolig- og realkreditområdet 
samt fortsat faldende nedskrivninger og tab på udlån. For 2018 forventer Totalbanken et 
resultat før skat i niveauet 30-40 mio. kr. og med periodens resultat er vi allerede en spids 
foran, konkluderer Ivan Sløk. 
 
I 2017 fik vi mere end 1.600 nye kunder, som efterspørger vores måde at drive bank på, 
fortsætter Ivan Sløk. I første kvartal 2018 har vi budt velkommen til flere nye kunder end i 
den tilsvarende periode sidste år. Det er meget positivt. Bankens bestyrelse har afsat øgede 
omkostninger til vækst og udvikling i banken, og med de tiltag, vi allerede har iværksat, 
forventer jeg, at 2018 bliver et rigtig flot år også på kundesiden, slutter Ivan Sløk. 
 
Nøgletal  

 
 

• Resultat på 12,0 mio. kr. mod 9,6 mio. kr. i samme periode året før 
• Forrentning af egenkapitalen på 14,4 pct. mod 11,8 pct. i samme periode året før 
• Udlån på 1.623 mio. kr. mod 1.599 mio. kr. i samme periode året før 
• Indlån på 2.307 mio. kr. mod 2.288 mio. kr. i samme periode året før 
• Nedskrivninger på udlån på 1,2 mio. kr. mod 5,0 mio. kr. i samme periode året før 

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


