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Investering i fremtiden giver resultat i Totalbanken 
 
Totalbanken opnåede pr. 3. kvartal 2021 et resultat før skat på 62,0 mio. kr. mod 41,3 mio. kr. 
i samme periode 2020. Resultatet forrenter egenkapitalen med 16,1 pct. p.a. Bestyrelsen 
udtrykker tilfredshed med resultatet. 
  
Totalbanken har netop offentliggjort regnskabet for 3. kvartal 2021. 
 
Tre opjusteringer i 2021 
– 2021 har indtil nu udviklet sig mere positivt, end vi forventede ved indgangen til året. Der 
forventede vi et årsresultat før skat på 30-40 mio. kr., fortæller Ivan Sløk. I løbet af året – og 
senest den 22. september 2021 – har vi tre gange opjusteret forventningerne. Det er nu 
forventningen, at vi i 2021 realiserer et resultat før skat i niveauet 70-85 mio. kr.  
 
Vi har ved udgangen af 3. kvartal opnået et resultat før skat på 62,0 mio. kr., så jeg må 
konkludere, at vi er rigtig godt på vej. 
 
50 pct. vækst i resultatet før skat i årets første ni måneder 
– I årets første ni måneder har vi oplevet stor tilgang af nye kunder, som værdsætter den måde, 
vi driver bank på. Vi har også oplevet vækst i bankens udlån, fortsat høj aktivitet på bolig- og 
realkreditområdet og tilbageførsel af nedskrivninger. Disse forhold bidrager alle til at realisere 
en vækst på 50 pct. i bankens resultat før skat. 
 

• Mere end 2.000 nye kunder 
• Nettorente- og gebyrindtægter stiger med 12,6 mio. kr. (10 pct.) sammenlignet med 

samme periode sidste år 
• Udlånet er forøget med 16 pct. siden årets start 
• Nedskrivninger realiseres bedre end ventet ved årets start, primært som følge af en 

positiv værdiregulering af tidligere overtagne aktiver. Det tidligere udgiftsførte 
ledelsesmæssige Covid 19-tillæg på 10 mio. kr. fastholdes indtil videre 

 
Investering i fremtiden 
- Koncernens udgifter til personale og administration stiger som forventet og budgetteret med 
13,6 mio. kr. sammenlignet med samme periode i 2020. Det er udtryk for, at vi investerer i 
fremtiden, oplyser Ivan Sløk.  
 
Vi har de seneste år opnået en væsentlig del af vores vækst i Odense, og det er vores ambition 
at fortsætte denne tendens. Derfor investerer vi i Odense, hvilket senest er sket i forbindelse 
med åbningen af vores tredje filial i Odense (Østre Stationsvej) og ansættelse af flere 
medarbejdere. I starten af det nye år flytter vores filial i Lille Gråbrødrestræde i Odense og 
vores ErhvervsCenter i Aarup ind i nye lokaler i Cortex Park i Odense. Tilsammen øger disse 
tiltag vores synlighed og tilstedeværelse, og vi kommer 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. 


