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Arbejdernes Landsbank: Sund vækst i et presset marked
Med et resultat på 330 mio. kr. før skat leverer Arbejdernes Landsbank et tilfredsstillende årsregnskab,
der består af en stærk fremgang i basisindtjeningen og faldende nedskrivninger. Banken har i 2015 haft
historisk stor aktivitet på boligområdet, en udlånsvækst på 8 procent og en solid nettotilgang af ca. 7.000
nye kunder. Samtidig er banken for 7. år i træk kåret som ”Danskernes foretrukne bank”.
Arbejdernes Landsbank har i et stærkt konkurrencepræget marked leveret et godt resultat, der bygger på
fremgang og vækst i den basale bankdrift. Resultatet på 330 mio. kr. før skat viser mange positive tegn,
herunder et stigende forretningsomfang, stigende indtægter på renter og gebyrer, og ikke mindst at
nedskrivningerne er faldet til under 0,5 %, hvilket indikerer en klar forbedring i kundernes økonomi og
betalingsevne.
”Vi har haft solid fremgang i vores bankdrift, som ikke mindst er båret af en flot nettotilgang på ca. 7.000
nye kunder og kåringen som ”Danskernes foretrukne bank” for 7. år i træk. Samtidig har vi haft historisk
stor aktivitet på boligområdet og søsatte i 2015 vores nye boligkoncept "BoligKlar" - hvor kunder kan booke
møde med én times varsel og få svar på finansieringen inden for 24 timer. Det blev rigtig godt modtaget af
kunderne i et boligmarked, hvor timing ofte er det helt afgørende”, siger Gert R. Jonassen, ordførende
direktør i Arbejdernes Landsbank.
Det samlede resultat er dog under bankens forventninger om et resultat på 350-400 mio. kr. før skat,
hvilket var udmeldingen ved halvårsregnskabet, idet beholdningsresultatet mod vores forventninger har
udviklet sig negativt med cirka 150 mio. kr.
”Effekten af det fortsat meget lave renteniveau, herunder et år med historiske negative renter i
Nationalbanken, kombineret med store udsving på de finansielle markeder påvirker bankens
beholdningsresultat mere negativt end forventet. Det er vi naturligvis ikke tilfredse med, men glæder os til
gengæld over, at vi undgik at overføre de negative indlånsrenter på kunderne”, siger Gert R. Jonassen.
Digitale services og personlig rådgivning – i Arbejdernes Landsbank tror vi på begge dele!
I 2015 åbnede Arbejdernes Landsbank nye filialer i henholdsvis Ringsted og Holbæk, samtidig med at
banken har sat fokus på udvikling af digitale services.
”Vores klare strategi i forhold til at tilbyde personlig rådgivning i kombination med de nyeste digitale
services er nøglen til både kundernes tilfredshed og vores positive forretningsmæssige udvikling. Vi har 71
filialer landet over og har de seneste år investeret massivt i udviklingen af digitale services, som allerede nu
er kommet vores kunder til gode. Sådan vil vi fortsætte i årene fremover, men altid med afsæt i kundernes
behov og ønsker. For os er digitalisering et middel og ikke et mål i sig selv. De digitale tiltag og services skal
bidrage til at gøre kundeoplevelsen hos os endnu bedre. Derfor er vi løbende i tæt dialog med vores
kunder, så udviklingen hele tiden sker i samarbejde med dem”, siger Gert R. Jonassen.
Arbejdernes Landsbank forventer et resultat for 2016 i størrelsesordenen 400 mio. kr. før skat.
Se også vedhæftede fakta-ark om Arbejdernes Landsbanks årsregnskab for 2015.
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