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Rekordresultat i Totalbanken
Totalbanken realiserer i 2019 et resultat før skat på 79,9 mio. kr. I 2018 var resultatet 43,1 mio.
kr. Resultatet forrenter egenkapitalen med hele 19,7 pct. p.a.
Totalbanken har netop offentliggjort regnskabet for 2019.
Bedste resultat i bankens historie
- Ved indgangen til 2019 forventede vi et årsresultat før skat på 35-40 mio. kr. Vi har opjusteret
forventningerne til årsresultatet hele tre gange, og vi lander på et resultat på mere end det
dobbelte af det forventede ved årets start. Det er vi ganske godt tilfredse med, udtaler bankens
direktør Ivan Sløk.
Årets resultat efter skat på 74,2 mio. kr. er det bedste i bankens historie, som løber tilbage til
1911, fortsætter Ivan Sløk.
Bestyrelsen udtrykker stor tilfredshed med resultatet.
2019 har været ekstraordinært
- 2019 har været præget af ekstraordinære begivenheder på flere områder, forklarer Ivan Sløk.
Det gælder for eksempel:
•
•
•

Meget høj aktivitet på bolig- og realkreditområdet, som påvirker nettorente- og
gebyrindtægter positivt
Salget af 75 pct. af aktierne i Sparinvest Holdings SE, som resulterede i en kursgevinst
på 11,0 mio. kr.
Nedskrivninger, som udgør en indtægt på 4,9 mio. kr. mod en udgift på 5,6 mio. kr. i
2018

Vores nettorenteindtægter er i et meget konkurrencepræget marked øget med 6,4 mio. kr.
svarende til en stigning på 7 pct. Hertil kommer, at vi igen i 2020 har oplevet meget stor tilgang
af nye kunder, som har bidraget til, at det er lykkedes at øge udlånet med 156 mio. kr. eller
hele 9 pct. samtidig med, at koncernen har reduceret andelen af store eksponeringer, fortæller
Ivan Sløk.
Forventningerne til 2020
Bestyrelsen forventer, at koncernen fortsætter væksten i 2020 og har igen i 2020 afsat øgede
omkostninger hertil. Renteniveauet forventes uændret over året, der forventes øgede, men
fortsat lave nedskrivninger og tab. For 2020 forventer koncernen et resultat før skat i niveauet
35-45 mio. kr.
For yderligere oplysninger – kontakt venligst bankdirektør Ivan Sløk på telefon 63 457 175.
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