
 

Bredgade 95 Tlf. 63 457 000 Bank reg.nr. 6880 
5560 Aarup CVR 10349818 www.totalbanken.dk 

PRESSEMEDDELELSE 

3. november 2020 

 
 
 

 
 
 

 
 
Totalbanken opjusterer – årets forventede resultat nået 
efter tre kvartaler  
 
Totalbanken opnåede i årets første tre kvartaler et resultat før skat på 41,3 mio. kr. Resultatet 
forrenter egenkapitalen med 11,7 pct. p.a.  
  
Totalbanken har netop offentliggjort regnskabet for 3. kvartal 2020. 
 
Udviklingen i årets første tre kvartaler 
- 2020 har været og er stadig præget af Covid 19-epidemien og stor turbulens på de finansielle 
markeder. På trods af dette er vi lykkedes med at fortsætte de seneste års gode udvikling i 
banken, fortæller bankens direktør Ivan Sløk. Vi præsterer igen et meget tilfredsstillende 
resultat, og vi kan vise plusser i udviklingen i både udlån og netto rente- og gebyrindtægter.  
 
Nedskrivninger og omkostninger udvikler sig som forventet 
- Vores nedskrivninger udgør en udgift på 7,8 mio. kr. mod en indtægt på 8 mio. kr. i samme 
periode i 2019. Forskellen skyldes primært to forhold, dels at vi i den samme periode sidste år 
var positivt påvirket af afklaring af enkelte større engagementer dels naturligvis den usikkerhed, 
som Covid 19-epidemien medfører, fortsætter Ivan Sløk. 
 
Bankens omkostninger er svagt stigende og holder sig inden for det budgetterede. Den primære 
årsag til omkostningsstigningen er, at vi bliver flere medarbejdere i banken. Det er positivt, for 
det skyldes, at vi hver eneste dag får nye kunder, som ønsker at gøre forretninger med 
Totalbanken. Som direktør i banken kan jeg kun glæde mig over, at bankens strategiske 
vækstplan opfyldes til glæde for bankens aktionærer, kunder og det lokalsamfund, vi er en del 
af, slutter Ivan Sløk. 
 
Forventningerne til 2020 opjusteres 
Bestyrelsen udtrykker tilfredshed med resultatet pr. 30. september 2020 og opjusterer 
forventningen til årets resultat fra det tidligere udmeldte 35-45 mio. kr. til nu 45-55 mio. kr.  
 
 
For yderligere oplysninger – kontakt venligst bankdirektør Ivan Sløk på telefon 63 457 175. 


