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Mit navn er Thomas Nørgaard, og det mig der igen i år repræsenterer Dansk Aktionærforening, Dansk
Aktionærforening som varetager små og mellemstore aktionærers interesser samt arbejder for en god
aktiekultur i Danmark. Aktionærforeningen har for nuværende ca.18000 medlemmer
Først vil jeg ønske tillykke med resultatet for regnskabsåret 2021. Betydelig bedre end forventet ved
regnskabsårets begyndelse. Men ser vi regnskabet lidt nærmere efter i sømmene, så skyldes en del af
resultatet tilbageførsel af nedskrivninger samt forøgede kursreguleringer.
Ser vi på stigningen i netto rente- og gebyrindtægter i forhold til 2020, så bliver stigningen stort set spist op
af stigningen i personale og administrationsomkostninger. Så vi skal lige læse resultatet lidt nærmere for at
få sat regnskabet i relief.
Derfor kan jeg godt lide koncernens udmelding for 2022 med et forventet resultat før skat i niveauet 40 –
50 mill. kr. mod realiseret i 2021 77 mill. kr., dette med forventning i lavere kursreguleringer samt øgede,
men fortsat lave nedskrivninger.
En post jeg har hæftet mig ved, er stigningen i personale og adm. omk. i 2021 forhold til 2020. En stigning
på over 20%. Hvad er forventningen til denne udgiftspost for 2022, og hvad har man fra ledelsens side
foretaget sig af tiltag for at bremse denne løbske udvikling?
I øjeblikket lever vi en meget uforudsigelig verden, hvor meget kan ske. Frem til års skiftet kunne landets
små pengeinstitutter næsten alle melde om rekordresultater. Og næsten alle har meldt optimistisk ud for
2022. Men nu er tiden pludselig blevet en anden. Stigende energipriser, mangel på visse varer, samt andre
dårligdomme. Udefra kommende ting som vil påvirke bankens virksomhedskunder, såvel som privatkunder.
Har man fra bestyrelsen og ledelsens side en plan for, hvordan man indretter sig efter en sådan ny
situation?

Tak for ordet.
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Eneste indlæg var min som repræsentant for Dansk Aktionærforening.
Ros til mit indlæg om at nærlæse regnskabet med hensyn til at regnskabet ikke var ret meget bedre end i
2020 når man korrigerede for engangsforeteelser
Stigningen i personale og adm. omk. skyldes åbning af to nye filialer i Odense området. Direktør Ivan Sløk
berettede om, at begge filialer havde været en succes og at begge filialer ville være overskudsgivende i
2022.
Med hensyn til udsigterne for 2022, så mente direktør Ivan Sløk ikke, at de nuværende begivenheder ville
have væsentlig effekt i relation til bankens virksomhedskunder såvel som privatkunder
To nye kvinder i bankens repræsentantskab.
Genvalg til revisor.
Og som en lille sidegevinst lovede direktør Ivan Sløk at han gerne ville være med til at lave et
arrangement for vores lokale DAF Fyn.
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