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Høj aktivitet sikrer flot resultat 
 
Totalbanken opnåede i årets første ni måneder et resultat før skat på 52,9 mio. kr. Bestyrelsen 

udtrykker stor tilfredshed med resultatet, som forrenter bankens egenkapital med 12,3 pct. p.a. 

  

Totalbanken har netop offentliggjort regnskabet for 3. kvartal 2022. 

 

Flot udvikling i 2022 

- 2022 har indtil nu udviklet sig mere positivt, end vi forventede ved indgangen til året. På trods 

af kurstab på obligationer har vi realiseret et flot resultat, som viser fremgang i de væsentligste 

indtægtsposter, udtaler bankens direktør Ivan Sløk. 

 

Koncernens nedskrivninger realiseres lavere end forventet ved indgangen til året og udgør en 

udgift på 2,5 mio. kr. mod en indtægt på 9,2 mio. kr. i samme periode sidste år. Kursregulering 

udgør en udgift på 13,4 mio. kr. mod en indtægt i samme periode sidste år på 8,2 mio. kr. 

Årsagen er den stigende rente, som vi ikke har indflydelse på, fortsætter Ivan Sløk.  

 

Derfor har vi også fokus på basisindtjeningen, som er eksklusiv nedskrivninger og 

kursreguleringer. Basisindtjeningen øges med hele 55 pct. til 68,8 mio. kr., hvilket er meget 

tilfredsstillende og blandt andet kan tilskrives, at vi de seneste år har fået rigtig mange nye 

kunder og dermed har øget bankens udlån og forretningsgrundlag. 

 

Rentestigning på ind- og udlån 

Vi har i september forhøjet renten på indlån og udlån, fortæller Ivan Sløk. Denne rentestigning 

har dog kun meget begrænset positiv effekt på det samlede resultat pr. 3. kvartal. Vi har i 

oktober gennemført endnu en rentestigning, som blandt andet medfører, at den negative rente 

på indlån nu er fjernet for alle bankens kunder samt, at der nu opnås positiv rente på en række 

opsparingsprodukter. 

 

Forventningen til årets resultat 2022 

Den 12. oktober 2022 opjusterede bankens bestyrelse forventningen til året 2022 til et resultat 

før skat i niveauet 55-75 mio. Denne forventning fastholdes uændret. 

 

 

For yderligere oplysninger – kontakt venligst bankdirektør Ivan Sløk på telefon 63 457 175. 


