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Totalbankens basisindtjening forbedres med 51 procent
Totalbanken opnåede i 1. kvartal 2022 et resultat før skat på 12,1 mio. kr. Koncernens
basisindtjening udgør 21,5 mio. kr. Bestyrelsen udtrykker tilfredshed med resultatet.
Totalbanken har netop offentliggjort regnskabet for 1. kvartal 2022.
Stor vækst i bankens drift
Efter et 2021 hvor vi oplevede stor vækst i resultatet før skat, i udlån og i tilgangen af nye
kunder, har vi i 2022 primær fokus på at øge bankens basisindtjening, som er resultatet af den
egentlige bankdrift – det vil sige eksklusiv fx kursreguleringer og nedskrivninger på udlån,
fortæller bankens direktør Ivan Sløk.
I 1. kvartal 2022 kan vi med tilfredshed notere fremgang i de væsentligste indtægtsposter, som
resulterer i, at bankens basisindtjening er øget med 7,3 mio. kr., hvilket er en stigning på flotte
51 pct. sammenlignet med 1. kvartal 2021.
Fakta om 1. kvartals resultat
Bankens resultat før skat i 1. kvartal 2022 er præget af uroen på de finansielle markeder, idet
kursreguleringer udgør en udgift på 9,2 mio. kr. sammenlignet med en indtægt på 2,3 mio. kr.
i 1. kvartal 2021, fortsætter Ivan Sløk. Faldet skyldes et ikke-realiseret kurstab på obligationer.
Udviklingen i banken er derudover kendetegnet ved
•
•
•
•
•

Nedskrivninger udgør en udgift på 0,2 mio. kr. og er på niveau med samme periode 2021
Udlånet er steget med 172 mio. kr. svarende til 7 pct.
Fortsat stor tilgang af nye kunder
Omkostningerne til personale og administration stiger med 4,8 mio. kr., hvilket primært
skyldes omkostninger til etablering i Odense C og flytning til Odense M (Cortex Park)
Resultatet før skat forrenter bankens egenkapital med 8,7 pct. p.a.

Forventninger til 2022
I årsrapporten 2021 udtrykte bestyrelsen forventning om et resultat før skat i niveauet 40-50
mio. kr. for 2022. Forventningen, der fastholdes uændret, er forbundet med øget usikkerhed,
idet krigen i Ukraine og virksomhedernes forsyningssituation kan påvirke såvel de finansielle
markeder som nedskrivningerne negativt.
For yderligere oplysninger – kontakt venligst bankdirektør Ivan Sløk på telefon 63 457 175.
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