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Totalbanken opjusterer forventningerne for anden gang i 2019 
 
Totalbanken opnåede i første halvår et resultat før skat på 37,6 mio. kr. Resultatet er 12,5 mio. 
kr. (50 pct.) bedre end i første halvår 2018. Resultatet forrenter egenkapitalen med 20,2 pct. 
p.a. 
 
Totalbanken har netop offentliggjort regnskabet for 1. halvår 2019. 
 
Årets anden opjustering 
- Ved indgangen til 2019 forventede vi et årsresultat før skat på 35-40 mio. kr., fortæller 
bankens direktør Ivan Sløk. Forventningen blev i juni måned opjusteret til 48-53 mio. kr. med 
henvisning til det kommende salg af Sparinvest Holding SE.  
 
Første halvår af 2019 har udviklet sig så positivt, at vi nu opjusterer forventningen til årets 
resultat før skat til 52-57 mio. kr. Baggrunden er et højt aktivitetsniveau særligt på bolig- og 
realkreditområdet samt en tilfredsstillende udvikling i bankens nedskrivninger.  
 
Bankens basisindtjening øges med 17,7 pct. eller 3,8 mio. kr. i forhold til første halvår 2018, 
hvilket er meget tilfredsstillende i en periode med stort pres på toplinjen, pointerer Ivan Sløk. 
 
Udviklingen i 1. halvår 
- Vi kan med glæde konstatere, at de seneste års store tilgang af nye kunder fortsætter i 2019. 
Vi må derfor konkludere, at der fortsat er rigtig mange, som efterspørger vores måde at drive 
bank på. 
 
Den positive udvikling i kundebestanden bidrager til, at vi i årets første halvår øger udlånet med 
hele 7 pct., hvilket er tilfredsstillende, da vi stadig befinder os i et marked med meget høj 
konkurrence, fortsætter Ivan Sløk. 
 
Nedskrivninger 
- Vores nedskrivninger udgør en indtægt på 9,5 mio. kr. mod en indtægt på 0,6 mio. kr. i samme 
periode i 2018. Det er udtryk for, at vores samlede udlånsportefølje helt overordnet er sund, 
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 som følge af stadigt flere lovkrav, som rammer alle banker, slutter Ivan Sløk. 
 
 
For yderligere oplysninger – kontakt venligst bankdirektør Ivan Sløk på telefon 63 457 175. 


