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Stærk bankdrift, men negativt resultat i et turbulent finansielt marked
Fortsat stor kundetilgang, udlånsvækst og et solidt overskud på den klassiske bankdrift kan desværre
ikke opveje de negative effekter af et negativt beholdningsresultat. Sammenlagt kommer Arbejdernes
Landsbank ud med et underskud efter første halvår på 17,1 mio. kr. efter skat.
Arbejdernes Landsbank har oplevet et begivenhedsrigt første halvår med en flot nettotilgang på hele 5.000
nye kunder, herunder mange nye boligkunder, samt en udlånsvækst på 3,4 pct. Det har været med til at
sikre et meget stærkt basisresultat på 317,8 mio. kr. før skat for første halvår.
”Vi er meget tilfredse med basisresultatet, som blandt andet er summen af bundsolidt bankhåndværk,
noget så sjældent som positive nedskrivninger og ikke mindst en stor tilgang af nye kunder. Dermed
fortsætter vi de seneste års positive udvikling i bankens klassiske bankdrift, hvilket vi godt kan tillade os at
være stolte over – ikke mindst i lyset af, at konkurrencen på markedet er meget hård og fortsat skærpes,”
siger Gert R. Jonassen, ordførende direktør i Arbejdernes Landsbank.
Han peger på, at bankens attraktive boligkoncepter som eksempelvis AL BoligKlar og AL BoligBonus til
kunder med boliglån har været med til at tiltrække mange nye boligkunder.
”Der er ingen tvivl om, at vores attraktive tilbud på boligmarkedet har givet os en meget tydelig position i
markedet. Og det har, i kombination med vores i forvejen stærke image som en ansvarlig bank med fokus
på den personlige rådgivning, tiltrukket mange nye boligkunder. Det er vi meget stolte over, og vi vil fortsat
arbejde benhårdt for at leve op til den tillid,” siger Gert R. Jonassen.
Turbulent finansielt marked
Til trods for de meget stærke takter på den klassiske bankdrift ender halvårsregnskabet med et samlet
minus på 17,1 mio. kr. efter skat. Det skyldes, at investeringerne af bankens meget store indlånsoverskud
viser et negativt afkast på 351 mio. kr.
”Vi er naturligvis ikke tilfredse med beholdningsresultatet, som trækker halvårsregnskabet i minus. De
faldende renter og Brexit lige op til skæringsdagen for halvårsregnskabet har i ekstraordinær grad påvirket
afkastet af vores investeringer negativt. Sådan er vilkårene, når man har en aktiv investeringsstrategi, et
stort indlånsoverskud og samtidig ikke ønsker at lægge de negative renter over på kunderne,” siger Gert R.
Jonassen.
Med afsæt i halvårsregnskabet bliver det svært at nå et samlet årsresultat på 400 mio. kr. som forventet
ved årets start. Nu er forventningen et samlet overskud på 325 mio. kr. før skat for 2016.
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