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Langt sejt træk giver flot resultat 
 
Totalbanken opnåede i 2022 et resultat før skat på 82,5 mio. kr. Bestyrelsen udtrykker stor 

tilfredshed med resultatet, som forrenter koncernens egenkapital med 14,1 pct. 

  

Totalbanken har netop offentliggjort regnskabet for 2022. 

 

Vækst i resultatet på trods af negative påvirkninger 

- Resultatet i 2022 er vi meget tilfredse med, udtaler bankens direktør Ivan Sløk. Det viser, at 

vi fortsætter de seneste års positive udvikling – endda i et år med stor turbulens på de finansielle 

markeder, som ikke mindst kan tilskrives Ruslands invasion i Ukraine.  

 

Årets resultat øges med 5,6 mio. kr. sammenlignet med 2021 på trods af, at kursreguleringer 

og nedskrivninger tilsammen påvirker resultatet negativt med i alt 36,0 mio. kr. sammenlignet 

med resultatet i 2021, konstaterer Ivan Sløk. 

 

Det lange seje træk har forbedret bankens basisindtjening 

- Vi har i banken ingen indflydelse på den finansielle verdenssituation, fortsætter Ivan Sløk. 

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

kursreguleringer. Vi er meget tilfredse med, at koncernens basisindtjening i 2022 udgør 97,6 

mio. kr. sammenlignet med 56,1 mio. kr. i 2021. Det er en vækst på hele 74 pct. 

 

Når vi er specielt tilfredse med koncernens basisindtjening, skyldes det, at den er et resultat af 

de strategiske indsatser, vi har fokuseret på de seneste år. Jeg kan blandt andet fremhæve: 

 

• Nye kunder, hvor vi har opnået en tilgang på ca. 2.000 hvert år i flere år 

• Medarbejderantallet, som er øget betragteligt de seneste år med henblik på at realisere 

vores vækstplaner 

• Udlån, med stor vækst i bankens udlån til både privatkunder og erhvervskunder 

• Ny filial etableret i Odense C 

• Privatafdeling og Erhvervscenter etableret i Cortex Park, Odense M 

• Leasing, som siden 2016 er vækstet kraftigt i bankens datterselskab Dansk 

Erhvervsfinansiering 

 

Forventningen til årets resultat 2023 

Koncernen forventer en mere afdæmpet udlånsvækst i 2023, hvor indtjeningen på andre 

forretningsområder ventes øget i kraft af et højere kundegrundlag og fokus på 

forretningsomfanget med de enkelte kunder. Renteniveauet forventes let stigende over året. 

 

For 2023 forventer Koncernen et resultat før skat i niveauet 80–110 mio. kr. 

 

 

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


