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Vækst og fremgang skaber behov for nye rammer
Totalbanken opnåede i 1. kvartal 2021 et resultat før skat på 16,3 mio. kr. Resultatet forrenter
egenkapitalen med 13,2 pct. p.a. Bestyrelsen udtrykker tilfredshed med resultatet.
Totalbanken har netop offentliggjort regnskabet for 1. kvartal 2021.
2021 er startet godt
- 2021 er startet med samme positive takter, som vi oplevede i 2020, udtaler bankens direktør
Ivan Sløk. Vi lander på et resultat på 16,3 mio. kr., som kan sammenlignes med de 12,2 mio.
kr., vi realiserede i samme periode i 2020. En stigning på næsten 35 procent. Det er vi meget
tilfredse med.
•
•
•
•
•

Fortsat høj aktivitet på bolig- og realkreditområdet påvirker vores nettorente- og
gebyrindtægter positivt
Rekordstor tilgang af nye kunder, som efterspørger vores måde at drive bank på
Vækst i udlån på 3,7 pct.
Nedskrivninger på 0,2 mio. kr. sammenlignet med 4,2 mio. kr. i samme periode i 2020
Udgifter til personale og administration stiger som forventet og er udtryk for, at vi skal
være flere til at sikre den fortsatte vækst i banken

Nye kundevendte rammer i Cortex Park i Odense
- En meget stor del af vores vækst sker i Odense, hvor vi i flere år har haft som strategisk mål
at øge vores forretning, fortæller Ivan Sløk. Væksten er realiseret via en stor og dedikeret
indsats, og det er faktisk lykkedes så godt, at vores filial i Odense C er vokset ud af de
eksisterende rammer i Lille Gråbrødrestræde. Vi forventer, at væksten i Odense vil fortsætte i
de kommende år på både privat- og erhvervsområdet. Derfor har vi indgået et lejemål om nye,
flotte kontorfaciliteter i Cortex Park. Så snart det er muligt, flytter vi ind i Cortex Park med ca.
30 medarbejdere – dels fra filialen i Odense dels hele vores ErhvervsCenter, som i dag er
beliggende i bankens hovedkontor i Aarup. På erhvervsområdet betyder flytningen, at vi
kommer endnu tættere på et marked i vækst og på vores mange samarbejdspartnere.
Forventningerne til 2021
I årsrapporten 2020 udtrykte bestyrelsen en forventning om et resultat før skat i niveauet
30-40 mio. kr. for 2021. Set i lyset af den usikkerhed, som Covid 19-krisen fortsat medfører,
herunder på kursreguleringer og nedskrivninger, fastholder bestyrelsen forventningen til 2021,
der forventes realiseret i den øvre del af intervallet.
For yderligere oplysninger – kontakt venligst bankdirektør Ivan Sløk på telefon 63 457 175.
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