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Resultatet stiger med 55 pct., og bestyrelsen opjusterer
forventningerne til 2021 til et resultat før skat på 60-70 mio. kr.
Resultatet forrenter egenkapitalen med 16,5 pct. p.a.
Ny filial i Odense – åbnet den 2. august 2021 på Østre
Stationsvej 41M, Odense C.

Totalbanken opnåede i 1. halvår 2021 et resultat før skat på 41,6 mio. kr. mod 26,7 mio. kr. i
samme periode 2020. Bestyrelsen udtrykker tilfredshed med resultatet.
Totalbanken har netop offentliggjort regnskabet for 1. halvår 2021.
Vækst i indtjening og udlån
- Jeg kan med glæde konstatere, at vi i 1. halvår 2021 fortsætter den positive udvikling i banken,
udtaler bankens direktør Ivan Sløk og fortsætter: Vi oplever stadig stor aktivitet og stor tilgang
af nye kunder, som efterspørger vores måde at drive bank på, og effekten kan vi aflæse i vores
resultater.
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Vækst i resultatet før skat på hele 55 pct. sammenlignet med samme periode sidste år
Bankens nettorente- og gebyrindtægter er øget med 8 pct. sammenlignet med samme
periode sidste år
Bankens udlån er vokset med 7 pct. sammenlignet med samme periode sidste år. Denne
vækst er realiseret i et marked med stærk konkurrence
Bankens nedskrivninger realiseres bedre end forventet og udgør en indtægt på 6,3 mio.
kr. mod en udgift på 6,7 mio. kr. i samme periode sidste år. Årsagen er primært en
positiv værdiregulering af tidligere overtagne aktiver
Bankens aktiekurs er i 1. halvår steget fra 85 til 120 svarende til godt 41 pct.

Forventningerne til 2021
I fondsbørsmeddelelse af 30. juni 2021 opjusterede bestyrelsen forventningerne til 2021 til et
resultat før skat på 50-55 mio. kr. Med baggrund i udviklingen i nedskrivninger og et fortsat
højt aktivitetsniveau opjusterer bestyrelsen nu forventningerne til 2021 til et resultat før skat
på 60-70 mio. kr.
Ny filial, flere medarbejdere og øget ambition i Odense
- Den 2. august 2021 åbnede Totalbanken sin tredje filial i Odense. Filialen er fra starten
bemandet med syv medarbejdere, der alle kommer fra andre banker. Vi har store forventninger
til, at den nye filial vil bidrage yderligere til den vækst, vi i de seneste år har oplevet i Odense,
hvor vi har som strategisk mål at øge vores forretning, fortsætter Ivan Sløk.
Vores nye filial vil øge vores synlighed og tilstedeværelse i Odense, og dette vil i starten af 2022
blive udbygget yderligere, når vores filial i Lille Gråbrødrestræde i Odense C flytter ind i Cortex
Park sammen med bankens ErhvervsCenter, der i dag er beliggende i bankens hovedkontor i
Aarup. På erhvervsområdet betyder flytningen til Cortex Park, at vi kommer endnu tættere på
et marked i vækst og på vores mange samarbejdspartnere, slutter Ivan Sløk.
For yderligere oplysninger – kontakt venligst bankdirektør Ivan Sløk på telefon 63 457 175.
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