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Stor aktivitet sikrer flot resultat i 1. halvår 2020
Totalbanken opnåede i første halvår et resultat før skat på 26,7 mio. Resultatet forrenter
egenkapitalen med 11,5 pct. p.a. Stor fremgang i nettorente- og gebyrindtægter. Bestyrelsen
udtrykker tilfredshed med resultatet og opjusterer forventningen til årets resultat til 35-45 mio.
kr.
Totalbanken har netop offentliggjort regnskabet for 1. halvår 2020.
Udviklingen i 1. halvår
- I en periode præget af Covid 19-epidemien og stor turbulens på de finansielle markeder har
vi fortsat den positive udvikling i banken. Vi har således opnået en meget tilfredsstillende
fremgang på hele 6 pct. i nettorente- og gebyrindtægterne. Det skyldes, at vi i perioden har
fået mange nye kunder, og at der fortsat har været høj aktivitet på bolig- og realkreditområdet
i form af lånekonverteringer, køb og salg af boliger og sommerhuse, fortæller bankens direktør
Ivan Sløk.
Styr på kreditsiden
- Vores nedskrivninger udgør en udgift på 6,7 mio. kr. mod en indtægt på 9,5 mio. kr. i samme
periode i 2019, fortsætter Ivan Sløk. På trods af stigningen i nedskrivninger fra 2019 til 2020
reduceres resultatet før skat kun med 10,9 mio. kr. Det skyldes en stor vækst i bankens
basisindtjening på hele 23,8 pct.
Forventningerne til 2020 opjusteres
Ved offentliggørelsen af resultatet for 1. kvartal 2020 justerede bestyrelsen forventningen til
2020 fra 35-45 mio. kr. til 25-45 mio. kr. i lyset af den usikkerhed om udviklingen i
aktivitetsniveau, kursreguleringer og nedskrivninger, som Covid-19-krisen medførte.
Bestyrelsen forventer nu et årsresultat på 35-45 mio. kr.
Årets bank 2020
I maj 2020 kårede konsulent- og revisionsselskabet EY og FinansWatch Totalbanken til Årets
bank 2020 i kategorien af mindre banker. Kåringen skyldes blandt andet, at vi har oplevet flot
vækst, driftseffektivitet og indtjeningsudvikling, fortæller Ivan Sløk. Det blev ved kåringen
blandt andet fremhævet, ’at Totalbanken udmærker sig ved at ligge i toppen blandt banker på
både egenkapitalforrentningen i 2019 og væksten over en femårig periode’.
Kåringen bekræfter os i, at bestyrelsens strategiske tiltag de seneste år har givet resultat til
glæde for bankens aktionærer, kunder og det lokalsamfund, vi er en del af, slutter Ivan Sløk.
For yderligere oplysninger – kontakt venligst bankdirektør Ivan Sløk på telefon 63 457 175.
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