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Totalbanken får positivt resultat i 1. kvartal 
Totalbanken opnåede i første kvartal et resultat før skat på 12,2 mio. kr. mod 18,0 mio. kr. i 
samme periode 2019. Bestyrelsen udtrykker tilfredshed med resultatet. 
 
Totalbanken har netop offentliggjort regnskabet for 1. kvartal 2020. 
 
Udviklingen i 1. kvartal 
- Vi har i 1. kvartal 2020 fastholdt det gode momentum fra rekordåret 2019, fortæller bankens 
direktør Ivan Sløk. Årets første tre måneder har således været præget af fortsat høj aktivitet 
på bolig- og realkreditområdet og en stor tilgang af nye kunder. Det har bidraget til, at vi har 
øget koncernens nettorente- og gebyrindtægter med hele 15 pct., ligesom koncernens udlån er 
forøget. I den aktuelle situation er det resultater, vi kun kan være tilfredse med – også selv om 
Covid-19’s påvirkning endnu har været begrænset. 
 
Nedskrivningerne stiger 
- Vores nedskrivninger udgør en udgift på 4,2 mio. kr. mod en indtægt på 6,2 mio. kr. i samme 
periode i 2019. Vi har nedskrevet 5,0 mio. kr. som et ledelsesmæssigt skøn som følge af Covid-
19-krisen, fortsætter Ivan Sløk. 
 
Forventningerne til 2020 justeres 
Ved offentliggørelsen af årsrapporten for 2019 forventede koncernen et resultat før skat i 
niveauet 35-45 mio. kr. for 2020. I lyset af den usikkerhed om udviklingen i aktivitetsniveau, 
kursreguleringer og nedskrivninger, som Covid-19-krisen medfører, udvides niveauet for 
forventningerne til 2020 til 25-45 mio. kr. 
 
Nøgletal 
(sammenlignet med samme periode i 2019) 
 
 

• Resultat før skat på 12,2 mio. kr. mod 18,0 mio. kr.   
• Nettorente- og gebyrindtægter på 41,7 mio. kr. mod 36,4 mio. kr. 
• Udlån på 1.950 mio. kr. mod 1.847 mio. kr. 
• Indlån ekskl. puljeordninger på 2.221 mio. kr. mod 2.018 mio. kr. 
• Nedskrivninger på udlån udgør udgift på 4,2 mio. kr. mod indtægt på 6,2 mio. kr.  

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


