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Halvår præget af fortsat vækst 
 
Totalbanken opnåede i første halvår 2018 et overskud på 25,6 mio. kr. mod 19,3 mio. kr. i 
samme periode året før, hvilket er en stigning på 32 pct. Resultatet forrenter egenkapitalen 
med 15,2 pct. p.a. 
 
Totalbanken har netop offentliggjort regnskabet for 1. halvår 2018. 
 
Positiv udvikling helt efter planen  
Bag resultatet i 1. halvår 2018 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, beretter bankdirektør 
Ivan Sløk. Faktisk har vi i 1. halvår oplevet, at nedskrivninger på udlån udgør en indtægt på 
0,9 mio. kr. mod en udgift på 7,9 mio. kr. i samme periode sidste år. 
 
Vækst i kunder og udlån 
Vi har gennem de seneste år oplevet stor – og stigende - tilgang af nye kunder. Mange 
kommer til os på anbefaling af eksisterende kunder, og det er vi meget tilfredse med, 
fortæller Ivan Sløk. Væksten på kundesiden er en af årsagerne til bankens vækst i udlån. I et 
marked med meget høj konkurrence har vi øget bankens udlån til kunderne med 2 pct. Bag 
dette tal ligger, at vi i 1. halvår planmæssigt har nedbragt større erhvervsudlån, så tallene er 
udtryk for, at vi vækster rigtig flot både på privatkundesiden og i bankens datterselskab, 
Dansk Erhvervsfinansiering, hvilket også er et mål i bankens strategiplan. 
 
Investering i vækst 
Bankens bestyrelse har i 2018 afsat øgede omkostninger til at fortsætte væksten, oplyser 
Ivan Sløk. Vi investerer på medarbejder- og IT-siden, så vi kan nå de ambitiøse mål, vi har 
sat os for de kommende år. Sammenlignet med samme tidspunkt sidste år er antallet af 
ansatte i banken øget med syv, så man kan sige, at vi – udover at arbejde i vores aktionærers 
interesse - også bidrager med en samfundsgevinst ved at øge beskæftigelsen i vores 
markedsområde. 
 
Forhøjelse af Totalbankens aktiekapital 
Bankens bestyrelse har besluttet at arbejde for en forhøjelse af bankens aktiekapital, beretter 
Ivan Sløk. En kapitalforhøjelse skal sikre, at vi i banken har tilstrækkelig kapital til at 
understøtte den fortsatte vækst i banken samt sikre, at vi er klar til at imødegå de øgede 
kapitalkrav, vi stilles over for i de kommende år. Bestyrelsens forslag fremlægges til 
beslutning på en ekstraordinær generalforsamling, som afholdes den 22. august 2018 og 
kræver opbakning fra bankens aktionærer. 
 
Forventninger til 2018 
I årsrapporten for 2017 oplystes, at Totalbanken forventer et resultat før skat i niveauet 30-
40 mio. kr. i 2018. Denne forventning præciseres til 35-40 mio. kr. med udgangspunkt i et 
uændret niveau for kursreguleringer i 2. halvår 2018 samt en forventning om øgede 
nedskrivninger. 
 
 
For yderligere oplysninger – kontakt venligst bankdirektør Ivan Sløk på telefon 63 457 175. 
 


