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Fortsat positiv udvikling i Arbejdernes Landsbank
Arbejdernes Landsbank fortsætter den positive udvikling og kan præsentere et overskud efter første
halvår af 2015 på 155,6 mio. kr. før skat, hvilket lever op til forventningerne. Særligt basisindtjeningen
udmærker sig positivt og afspejler en kraftigt stigende aktivitet på boligmarkedet samt en øget lånelyst
blandt bankens kunder. Med afsæt i halvårsregnskabet fastholder banken forventningerne til et samlet
årsresultat for 2015 i størrelsesordenen 350-400 mio. kr. før skat.
Den positive udvikling i Arbejdernes Landsbank fortsætter, og banken kan i dag præsentere et regnskab for
første halvdel af 2015, som viser et solidt overskud på 155,6 mio. kr. før skat. Dermed lever banken op til
forventningerne.
”Der er meget at glæde sig over i forbindelse med vores regnskab for første halvår af 2015, hvor vi blandt
andet har reduceret vores nedskrivninger kraftigt og præsteret en rigtig flot fremgang i basisindtjeningen –
altså den klassiske bankdrift – hvor vi har klaret os endnu bedre end forventet,” siger Gert R. Jonassen,
ordførende direktør i Arbejdernes Landsbank og fortsætter:
”Den positive udvikling i basisindtjeningen skyldes i høj grad, at vi har gennemført et historisk højt antal
lånekonverteringer på vegne af kunderne. Samtidig er antallet af bolighandler blandt vores kunder mere
end fordoblet i forhold til samme periode sidste år. Det har vi været klar til at håndtere, da vi har dedikeret
en stor del af vores ressourcer til netop boligområdet og dermed kan tilbyde kunderne et boligmøde inden
for én time og svar på finansiering inden for 24 timer. Den ekstraordinære service har givet os meget
positiv opmærksomhed i markedet, og det har uden tvivl været medvirkende til, at vi har oplevet en
nettotilgang på mere end 3.000 kunder det forgangne halvår.”
Lånelysten hos kunderne er på vej tilbage
Det er ikke kun på boligmarkedet, at Arbejdernes Landsbank oplever øget aktivitet blandt kunderne. Samlet
set ser lånelysten ud til at være godt på vej tilbage hos privat- såvel som erhvervskunderne.
”Vi har øget vores udlån med mere end 3 procent, naturligvis uden at slække det mindste på vores
kreditstandarder. Det er godt gået i et marked, hvor konkurrencen er særdeles hård. Den øgede lånelyst
viser os, at den spirende økonomiske optimisme, som længe har ulmet hos danskerne, begynder at
resultere i konkrete økonomiske aktiviteter. Det er glædeligt for hele samfundsøkonomien, og vi forventer,
at dette vil tage til i det kommende halvår,” siger Gert R. Jonassen.
Åbning af filialer – Arbejdernes Landsbank går fortsat imod strømmen
I februar åbnede Arbejdernes Landsbank en ny filial i Ringsted, og den 12. august blev dørene åbnet i en ny
filial i Holbæk.
”Vi tror på, at et landsækkende filialnet med fysisk tilstedeværelse i kundernes lokalmiljøer er det rigtige
afsæt for at kunne tilbyde nærværende rådgivning ansigt til ansigt med kunderne. Naturligvis i kombination
med de nyeste digitale services, som vi i de kommende år vil investere yderligere i at udvikle,” siger Gert R.
Jonassen.
For yderligere information: Kontakt ordførende direktør Gert R. Jonassen på tlf. 38 48 50 01 eller på mail
grj@al-bank.dk. Kommunikations- og Marketingdirektør Peter Froulund på tlf. 29 20 26 48 eller på mail
pf@al-bank.dk.

Tab på beholdningsresultatet
Beholdningsresultatet bidrager negativt med ca. 100 mio. kr. til halvårets resultat, og det er
hovedforklaringen på, at halvårsresultatet før skat - trods det travle forår - alligevel ligger ca. 37 mio. kr.
under sidste års halvårsresultat. Det er bankens store indlånsoverskud, der giver en stor eksponering i
værdipapirer, som har været påvirket negativt af udvidelse af kreditspændene på finansmarkederne.
Banken forventer en fortsat solid basisindtjening i andet halvår og fastholder således forventningerne om
et årsresultat for 2015 i størrelsesordenen 350-400 mio. kr. før skat.
Se også vedhæftede fakta-ark om Arbejdernes Landsbanks halvårsregnskab 2015.
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