Pressemelding
Historiens beste kvartalsresultat for Skagerrak Sparebank
Bankens resultat og underliggende bankdrift forbedret seg betydelig i første kvartal sammenlignet
med tilsvarende periode i 2020.
Banken leverte et resultat før skatt på 39,6 MNOK mot 12,7 MNOK i 2020. Dette er bankens beste
kvartalsresultat noensinne. Dette bekrefter at banken er på rett vei sier Adm.banksjef Jan Kleppe.
Det er gledelig å se den sterke bedringen i bankens ordinære drift, noe som i stor grad må tilskrives
god innsats av våre ansatte samtidig som våre kunder har god aktivitet og så langt ikke påføres store
økonomiske utfordringer sier Jan Kleppe.
Det er også en god bekreftelse å se at vi har en god vekst og styrket posisjon i alle våre markeder.
Våre utlån har de siste 12 mnd økt med ca. 840 MNOK, som tilsvarer en vekst på nær 7%, sier
Adm.banksjef Jan Kleppe. Dette er en utvikling vi ser både i Arendal, Kragerø, Bamble og Skien.
Gode markedsforhold i verdipapirmarkedet bidrar også til det gode resultatet.
Tapsutviklingen er positiv og banken tilbakeførte 2,3 MNOK i tidligere tapsavsetninger i første
kvartal.
Jan Kleppe peker videre på at den generelle økonomiske aktiviteten i vårt område er god og tror også
dette vil prege vår region i tiden fremover.
Banken opplever også fortsatt høy aktivitet i bolig- og fritidsmarkedet, noe som gjør at våre
eiendomsmeglere i Aktiv og Best «løper fort» om dagen.
Banken har også gjennom første kvartal hatt betydelig aktivitet knyttet til samarbeidsavtaler og gaver
til lag og foreninger. Dette opplever vi er viktig slik at vi er med å sikre gode og mange aktiviteter når
Korona igjen gjør det mulig.
Skagerrak Sparebank gleder seg derfor over god vind i alle seilene om dagen avslutter Adm. banksjef
Jan Kleppe.
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