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Totalbankens resultat forbedres med 50 procent 
 
Totalbanken opnåede i årets første kvartal et resultat efter skat på 18,0 mio. kr. Resultatet er 
6,0 mio. kr. (50 pct.) bedre end i samme periode sidste år. Resultatet forrenter egenkapitalen 
med 19,8 pct. p.a. Stor vækst på kundesiden. 
 
Totalbanken har netop offentliggjort regnskabet for 1. kvartal 2019. 
 
2019 er startet rigtig positivt 
- De første måneder af 2019 har udviklet sig rigtig positivt for Totalbanken, og vi har leveret 
et resultat, som er 50 pct. bedre end i samme periode sidste år, fortæller bankens direktør 
Ivan Sløk.  
 
- I et marked med høj konkurrence har vi øget vores udlån med 5 pct., hvilket vi er meget 
tilfredse med. Udlånsvæksten kan primært tilskrives, at vi oplever rekordstor tilgang af nye 
privatkunder – faktisk hele 10 nye kunder hver eneste åbningsdag i 1. kvartal, fortsætter Ivan 
Sløk. 
 
- Udlånsvæksten bidrager positivt til den stigning i vores nettorente- og gebyrindtægter på 
2,2 mio. kr., som er opnået i 1. kvartal.  
 
- Vores nedskrivninger udgør en indtægt på 6,2 mio. kr., hvilket er udtryk for, at vores 
samlede udlånsportefølje helt overordnet er sund men også, at enkelte større engagementer 
er blevet afklaret i perioden, konkluderer Ivan Sløk. 
 
Omkostningerne stiger som forventet 

- Omkostningerne stiger, fordi vi investerer, så vi også i fremtiden kan være den foretrukne 
bank for stadig flere fynboer, fortæller Ivan Sløk. Stigningen kan primært tilskrives to forhold, 
nemlig dels bestyrelsens strategiske vækstsatsning, som allerede har givet resultat til glæde 
for bankens aktionærer, kunder og det lokalsamfund, vi er en del af og dels stigende IT-
omkostninger, slutter Ivan Sløk. 
 
Forventningerne til 2019 

For 2019 forventer banken et resultat før skat på 35-40 mio. kr. Totalbanken oplyste den  
1. marts 2019, at banken vil opnå en indtægt på ca. 12,8 mio. kr., såfremt et betinget salg af 
75 pct. af Sparinvest Holding SE gennemføres. Bestyrelsens forventninger til årets resultat 
justeres ikke som følge af uvisheden om endnu ikke opfyldte betingelser for salgets 
gennemførelse. 
 
 
For yderligere oplysninger – kontakt venligst bankdirektør Ivan Sløk på telefon 63 457 175. 




