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Det har været et begivenhedsrigt første halvår 2016 i 

Arbejdernes Landsbank, hvor vi har markeret os meget 

tydeligt i markedet og atter bevist, at ansvarlig bankdrift 

med kundernes behov i centrum ikke blot er noget vi 

snakker om. Det er måden, vi driver bank på i praksis. 

Aktivitetsniveauet har det forgangne halvår været meget 

højt i hele banken, og særligt på boligområdet har der 

været ekstra meget fart på med mange nye boligkunder 

og flere boligkøb end normalt. Denne udvikling har i høj 

grad været med til at sikre et flot basisresultat på 317,8 

mio. kr. før skat. Det er vi selvfølgelig meget tilfredse med, 

og det beviser, at den klassiske bankdrift i Arbejdernes 

Landsbank fortsat udvikler sig meget positivt. 

Til gengæld er vi ikke tilfredse med afkastet på ban-

kens store egenbeholdning. Beholdningsresultatet viser 

et afkast på minus 351 mio. kr. i første halvår, så det 

samlede resultat ender på minus 17,1 mio. kr. efter skat. 

Beholdningsresultatet er hårdt ramt af turbulensen på 

de finansielle markeder og et fortsat meget lavt renteni-

veau, hvilket Brexit-afstemningen i slutningen af juni var 

med til at forværre yderligere. Disse rentefald og stigende 

kreditspænd mellem statsobligationer og en række kre-

ditobligationer, herunder danske realkreditobligationer, 

har ikke været gunstigt. Vi forventer, at forholdene på 

de finansielle markeder vil stabilisere sig gradvist og vi 

fastholder en aktiv investeringsstrategi med fokus på at 

opnå et løbende fornuftigt afkast på investeringerne.

Vi vokser stadig: 5.000 flere kunder i dette halvår
Vi har i 2016 haft en stærk nettotilgang på ca. 5.000 kun-

der i årets første seks måneder. Det er flere end normalt, 

og vi er utroligt stolte over, at så mange vælger os, når de 

vil skifte bank. Der er ingen tvivl om, at attraktive bo-

ligkoncepter herunder AL-BoligKlar og AL-BoligBonus, 

har været med til at tiltrække nye boligkunder, da det 

har givet os en stærk position i markedet, som vi fortsat 

forventer os meget af. 

Danskernes foretrukne bank – for syvende år i træk
Vi tilskriver også bankens unikke position blandt dan-

skerne som en tungtvejende grund til, at vi bliver ved med 

at vokse på kundesiden. Ved indgangen til 2016 kårede 

danskerne os – for syvende år i træk – til ”Danskernes 

foretrukne bank” blandt de 20 største banker i Danmark 

i Voxmeters omfattende bankanalyse. Det gør os stolte og 

bekræfter os i vores strategi om at drive ansvarlig bankfor-

retning med personlig rådgivning og de nyeste digitale løs-

ninger som omdrejningspunkt. Den strategi vil vi fortsat 

arbejde ud fra – altid med kunderne i centrum.

Udlånet vokser, nedskrivninger er positive!
De mange nye kunder kommer med god låneefterspørgsel, 

hvilket har øget bankens udlån yderligere. I første halvår 

2016 har der været en udlånsvækst på 3,4 pct., så koncer-

nens samlede udlån udgør 20,5 mia. kr. mod 19,8 mia. kr. 

ultimo 2015. Den udvikling kan vi godt være stolte over 

– ikke mindst i lyset af, at konkurrencen på bankmarkedet 

er meget hård og hele tiden skærpes yderligere. 

De opløftende tendenser i dansk økonomi med lav arbejds-

løshed og fornuftigt stigende boligpriser har også haft en 

god afsmitning på halvårets nedskrivninger på udlån, som 

meget usædvanligt ender med en netto tilbageførsel på 

52,3 mio. kr. mod en udgift på 33,5 mio. kr. efter 1. halvår 

Stærk bankdrift, men nega-
tivt resultat i et turbulent 
finansielt marked

Arbejdernes Landsbank styrker sin position

Fortsat stor kundetilgang, udlånsvækst og et solidt overskud på den 
klassiske bankdrift kan ikke opveje de meget negative effekter af et 
markedsudfordret beholdningsresultat. Sammenlagt giver det banken 
et underskud efter første halvår 2016 på 17,1 mio. kr. efter skat.
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2015. Et tydeligt udtryk for at vores kunders økonomi ge-

nerelt er forbedret.

Nye lån og koncepter 
Vi stræber hele tiden efter at målrette vores rådgivning og 

service mest muligt efter kundernes behov, og vi holder os 

konstant på tæerne, så vi er klar til at rykke hurtigt, hvis der 

viser sig nye muligheder i markedet. For eksempel har vi 

i foråret 2016 åbnet et ”shop-in-shop” rådgivningskontor 

i Skibby hos dagligvarebutikken Meny med faste rådgiv-

ningstider. En mulighed for at få personlig bankrådgivning 

i sit lokalområde, uden at der behøver være en fuldt be-

mandet filial alle ugens dage. En fordel for banken, men 

i høj grad også for borgerne og hele lokalområdet, som 

mange andre banker har valgt at forlade. 

Vi har også lanceret boliglånet AL-ProvinsKlar, som gør det 

muligt at finansiere sit boligkøb, uanset hvor i Danmark 

drømmeboligen ligger. AL-ProvinsKlar er et alternativt 

boliglån til huskøb i områder med lave huspriser og lav 

omsætning. Som ansvarlig bank vil vi gerne bidrage til, at 

huskøb og boligdrømme også kan realiseres i de områder, 

hvor realkreditlån ikke altid er mulige.  

Med udgangspunkt i udviklingen i første halvår og usik-

kerheden i den europæiske økonomi i kølvandet på Stor-

britanniens farvel til EU forventes andet halvår at blive 

præget af fortsat usikkerhed på de finansielle markeder. 

Resultatet af basisindtjeningen opjusteres, mens resultatet 

af beholdningsaktiviteterne nedjusteres. For 2016 forven-

tes et resultat før skat i størrelsesordenen 325 mio. kr., 

hvilket er under forventningen ved årsskiftet, der lød på 

400 mio. kr. før skat. 

På bestyrelsens vegne, Per Christensen 

Formand for bestyrelsen 

 

 

PER CHRISTENSEN
Formand for bestyrelsen
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A/S Arbejdernes Landsbank – Koncernen
Hovedtal

30.06.2016
1.000 kr.

30.06.2015
1.000 kr.

31.12.2015
1.000 kr.

Resultatopgørelse
- efter Basisindtjeningsmodellen

Netto renteindtægter 619.906 611.873 1.241.183

Netto gebyr- og provisionsindtægter mv. 256.295 254.636 497.745

Basisindtjening, ekskl. handelsindtjening 876.201 866.509 1.738.928

Handelsindtjening 60.368 74.962 144.897

Basisindtjening i alt 936.569 941.471 1.883.825

Personaleomkostninger -381.786 -364.226 -718.383

Administrationsomkostninger og afskrivninger -289.283 -294.620 -576.708

Basisresultat før nedskrivninger 265.500 282.625 588.734

Nedskrivninger på udlån mv. 52.342 -33.521 -102.900

Basisresultat 317.842 249.104 485.834

Beholdningsresultat, ekskl. anlægsbeholdning -350.743 -99.539 -151.300

Anlægsbeholdning 5.682 63.017 43.406

Resultat før sektorløsninger -27.219 212.582 377.940

Bidrag til sektorløsninger -1.647 -23.212 -48.114

Resultat før skat -28.866 189.370 329.826

Skat 11.792 -25.544 -45.459

Resultat -17.074 163.826 284.367

Øvrige hovedtal

Netto rente- og gebyrindtægter 900.352 954.139 1.822.474

Kursreguleringer -377.299 -160.587 -240.542

Udgifter til personale og administration -608.904 -606.928 -1.195.059

Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder 15.278 72.165 102.421

Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 20.452.659 18.967.516 19.768.336

Obligationer til dagsværdi 15.919.148 15.054.194 15.401.974

Indlån inkl. puljer 33.517.056 30.754.948 32.313.977

Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 250.000 250.000 250.000

Egenkapital 5.269.259 5.141.920 5.279.627

Aktiver i alt 44.656.422 41.967.409 42.070.389

Eventualforpligtelser i alt 6.140.721 5.459.252 5.051.038

Hovedtal for koncernen
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A/S Arbejdernes Landsbank – Koncernen
Nøgletal

30.06.2016 30.06.2015 31.12.2015

Nøgletal

Solvens

Kapitalprocent pct. 13,9 12,8 13,4

Kernekapitalprocent pct. 13,9 12,8 13,4

Indtjening

Periodens egenkapitalforrentning før skat pct. -0,5 3,7 6,4

Periodens egenkapitalforrentning efter skat pct. -0,3 3,2 5,5

Indtjening pr. omkostningskrone kr. 0,95 1,26 1,23

Resultat pr. 1.000 kr. aktie kr. -56,9 546,1 947,9

Periodens afkastningsgrad pct. 0,0 0,4 0,7

Markedsrisiko

Renterisiko pct. -1,7 -1,0 -1,0

Valutaposition pct. 2,0 2,5 1,6

Valutarisiko pct. 0,0 0,0 0,0

Likviditet

Udlån plus nedskrivninger i forhold til indlån pct. 65,0 66,2 65,5

Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet pct. 202,8 219,8 199,4

Kredit

Summen af store eksponeringer pct. 10,1 22,5 10,6

Periodens nedskrivningsprocent pct. -0,1 0,1 0,3

Periodens udlånsvækst pct. 3,4 3,7 8,1

Udlån i forhold til egenkapital 3,9 3,7 3,7

Egenkapital

Indre værdi kr. 1.473,4 1.431,0 1.476,9

Foreslået udbytte pr. 1.000 kr. aktie kr. 0 0 100

Medarbejdere

Det gennemsnitlige antal beskæftigede i perioden omregnet til heltidsbeskæftigede 1.069 1.084 1.075
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1. halvår 2016 for Arbejdernes 
Landsbank koncernen

Periodens resultat
Resultat efter skat på -17,1 mio. kr. lever ikke op til forvent-

ningerne ved årets start. 

Basisresultatet før nedskrivninger har udviklet sig som 

forventet, og positive nedskrivninger medvirker til en god 

udvikling for basisresultatet, der afspejler resultatet af de 

kundevendte aktiviteter. Beholdningsresultatet har deri-

mod ikke levet op til forventningerne og kan henføres til 

fortsatte rentefald og udvidede kreditspænd.

Med udgangspunkt i ”Basisindtjeningsmodellen“ på side 5 

er driftsresultatet for koncernen karakteriseret ved:

 • Netto renteindtægter viser en fremgang på 8,0 mio. kr. 
i forhold til 1. halvår 2015. Der har i 1. halvår 2016 
været en udlånsvækst på 3,4 pct., hvor marginalerne 
dog er presset som følge af et marked præget af hård 
konkurrence.

 • Netto gebyr- og provisionsindtægter er steget 1,7 mio. 
kr., hvilket vurderes som tilfredsstillende i lyset af, at   
1. halvår 2015 var kendetegnet ved en stor konver-
teringsbølge, hvor banken formidlede mange real-
kreditlån via Totalkredit. Handelsindtægter er faldet 
med 14,6 mio. kr., som primært kan henføres til vi-
gende kurtageindtægter grundet den store konverte-
ringsbølge i 1. halvår 2015.

 • Personaleomkostningerne er steget 17,6 mio. kr.  
svar ende til 4,8 pct., primært drevet af en stigning i 
hensættelser til fratrædelsesordninger, overenskomst-
mæssige forhold og forhøjelse af lønsumsafgiftssatsen. 

 • Administrationsomkostningerne viser et mindre fald 
på 5,3 mio. kr. svarende til 1,8 pct. Banken har stor 
fokus på omkostningsbesparelser og effektiviseringer 
samtidig med, at der afsættes de nødvendige ressour-
cer til udbygning af den teknologiske platform for  
digitalisering og procesoptimering.

 • Nedskrivninger på udlån mv. er positive med 52,3 
mio. kr. mod en udgift på 33,5 mio. kr. efter 1. halvår 
2015. Der er tale om en gunstig udvikling i forbindelse 
med afvikling af en større enkeltkunde, men det er 

også udtryk for, at vores kunders kreditrating generelt 
er forbedret.

 • Beholdningsresultatet viser et afkast på -350,7 mio. 
kr. mod -99,5 mio. kr. efter 1. halvår 2015 og vedrører 
i væsenlig omfang urealiserede kurstab. Resultatet af-
spejler fortsat rentefald og stigende kreditspænd mel-
lem statsobligationer og en række kreditobligationer, 
herunder danske realkreditobligationer. Det tages som 
udtryk for den usikkerhed, der hersker på finansmar-
kedet – hvor usikkerheden frem mod, og resultatet af 
Brexit-afstemningen - ikke har været gunstig for vores 
investeringer. Koncernen forventer, at forholdene på 
de finansielle markeder vil stabilisere sig gradvist og vi 
fastholder en aktiv investeringsstrategi med fokus på 
at opnå et løbende fornuftigt afkast på investeringerne.

 • Afkastet af anlægsbeholdningen viser en tilbagegang 
på 57,3 mio. kr. til 5,7 mio. kr. og kan primært henføres 
til værdiansættelsen i ALKA, hvor nye regnskabsregler 
har medført en korrektion af selskabets egenkapital 
med 93,5 mio. kr. 

 • Salg af Visa Europe Ltd. til Visa Inc. i 1. halvår 2016 
får en positiv afsmittende virkning på bankernes regn-
skaber. Gevinsten for banken er endnu ikke endelig 
fastlagt og er kun medtaget med et beløb baseret på en 
forsigtig værdiansættelse. Beløbet vurderes ikke at få 
væsentlig betydning for bankens resultat. 

 • Bidrag til sektorløsninger udgør 1,6 mio. kr. mod 23,2 
mio. kr. i 1. halvår 2015 og er udtryk for, at den oprin-
delige garantifond er tilstrækkelig stor. Beløbet indgår 
i en ny afviklingsformue, som skal opbygges over de 
kommende 10 år, og det vil for sektoren indebære en 
sektorbetaling i størrelsen 700 mio. kr. pr. år. 

 
Balancen
Koncernens balance udgør 44,7 mia. kr. ultimo første 

halvår 2016 mod 42,1 mia. kr. ultimo 2015. De samlede 

udlån udgør 20,5 mia. kr. mod 19,8 mia. kr. ultimo 2015 

og afspejler både tilgang af nye kunder og en stigende låne-
efterspørgsel.

Summen af store eksponeringer med kunder, der udgør 

10 pct. eller mere af kapitalgrundlaget, udgør 10,1 pct. af 

kapitalgrundlaget og består af 1 engagement.

Indlån inkl. opsparing i puljeordninger udgør 33,5 mia. kr. 

og viser en vækst på 1,2 mia. kr. i forhold til ultimo 2015.  

Det er i høj grad baseret på en fortsat stor opbakning til 

Arbejdernes Landsbank, hvilket blandt andet kommer til 

udtryk i en kundevækst på 3,7 pct. p.a. Herudover har 

banken i 2016 optaget langfristet seniorgæld på 50 mio. 

euro hos den nordiske investeringsbank, NIB.

Ledelses-
beretning

Ledelsesberetning
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Værdipapirbeholdningen i form af obligationer, aktier mv. 

og kapitalandele i associerede virksomheder er steget med 

0,5 mia. kr. siden årets start til 17,8 mia. kr.

Pr. 30. juni 2016 udgjorde bankens egenkapital 5.269,3 mio. 

kr. Et fald på 10,3 mio. kr. i forhold til 31. december 2015. 

Et negativt driftsresultat og udbetaling af udbytte mv. er 

til dels kompenseret af opskrivning af bankens domicil-

ejendomme. 

Kapitalgrundlag, kapitalprocent og forretningsmodel
Koncernen skal i henhold til lovgivningen have et kapi-

talgrundlag, der understøtter forretningsmodellen og risi-

koprofilen.

Forretningsmodellen er uændret i forhold til beskrivelsen 

i Årsrapport 2015.

Til udarbejdelse af kapitalprocenten har ledelsen valgt at 

opgøre kredit- og markedsrisici efter standardmetoden og 

operationelle risici efter basisindikatormetoden. Det er 

fortsat ledelsens vurdering, at der ikke p.t. er behov for 

at anvende mere avancerede metoder til opgørelse af ka-

pitalprocenten.

I henhold til lov om finansiel virksomhed skal bestyrel-

sen og direktionen sikre, at instituttet har et tilstrækkeligt 

kapitalgrundlag, hvilket er den kapital, der efter ledelsens 

vurdering som minimum skal til for at dække alle væsent-

lige risici.

Kapitalgrundlaget til brug for solvensudregningen pr. ul-

timo juni er opgjort til 4.351,4 mio. kr. Med en kapital-

procent på 13,9 og et individuelt solvensbehov på 9,7 pct.

har vi fortsat en solid kapitaloverdækning.

Skærpede lovkrav frem mod 2019 medfører, at vi fortsat 

har fokus på at opbygge bankens og koncernens kapital.

Risikostyring
Det er bestyrelsens opgave at sikre, at der sker en effektiv 

risikostyring – herunder at væsentlige risici identificeres, 

at der opbygges systemer til risikostyring, samt at der fast-

lægges risikopolitik og risikorammer.

Rapportering vedrørende væsentlige risici indgår i den 

løbende rapportering til bestyrelsen. I den forbindelse 

henvises til note 4 i Årsrapport 2015, hvor de væsentlig-

ste risikofaktorer er beskrevet. Direktionen er ansvarlig 

for den løbende risikostyring, herunder kortlægning og 

vurdering af de enkelte risici, som er knyttet til koncernens 

forretningsaktiviteter. I forlængelse af Finanstilsynets 

inspektion i banken omkring risikostyring og compliance 

har banken med virkning fra 1. august 2016 oprettet en 

selvstændig risikofunktion. Det skal sikre øget fokus på 

overvågning af både risiko og compliance. 

Koncernen udgiver hvert år en egentlig Koncernrisikorap-

port, som beskriver koncernens risikostyring og de enkelte 

risikoområder. Rapporten er tilgængelig på bankens hjem-

meside: Koncernrisikorapport 2015.

Likviditet
Koncernen har en god likviditet udtrykt ved nøgletallet 

LCR, hvor banken skal kunne dække et stresset netto-

outflow af likviditet på 30 dages sigt. Dækningsgraden skal 

aktuelt udgøre minimum 70 pct. stigende til minimum 

100 pct. i 2018 ved fuld indfasning. Vores opgørelse på 

bankniveau viser med et nøgletal på 154,4 pct., at vi fuldt 

ud lever op til dette lovkrav. 

Tilsynsdiamanten
Finanstilsynets tilsynsdiamant har fastlagt en række sær-

lige risikoområder og relaterede pejlemærker i form af 

nøgletal med angivne grænseværdier, som et institut som 

udgangspunkt bør ligge inden for.

Pejlemærkerne er en integreret del af rapporteringen til 

bestyrelsen og genstand for overvejelser og handlinger, 

der kan modvirke eventuelle overskridelser.

Tilsynsdiamanten*) Grænseværdier Banken

Stabil funding <     1 0,6

Likviditetsoverdækning >   50 203

Store engagementer < 125 10

Udlånsvækst <   20 8

Ejendomseksponering <   25 7

* Definitionen af nøgletallene er forklaret på side 29.

Banken opfylder på komfortabel vis alle pejlemærkerne. 

Det bemærkes, at nøgletallet for likviditetsoverdækning 

opgøres efter likviditetsbegrebet i FiL § 152, som forventes 

at blive afløst af et nyt nøgletal baseret på LCR-kravene, 

som fastsættes af Finanstilsynet.

Nøgletallet for udlånsvækst i Tilsynsdiamanten måles i 

forhold til 30. juni 2015, mens det officielle nøgletal for 

udlånsvækst måles i forhold til ultimo 2015.

https://www.al-bank.dk/media/129413/al_aarsrapport_2015.pdf
https://www.al-bank.dk/media/129413/al_aarsrapport_2015.pdf
https://www.al-bank.dk/media/129409/al_koncernrisikorapport_2015.pdf
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Forventninger til 2016
Koncernens forventninger til 2. halvår 2016 er justeret på 

baggrund af udviklingen i 1. halvår 2016. Det er også en 

konsekvens af den opståede usikkerhed omkring betyd-

ningen af det britiske ønske om at forlade EU. 

Der forventes fortsat vækst i forretningsgrundlaget i 2. 

halvår 2016, dels gennem fortsat kundetilgang og dels af-

ledt af gode indikatorer for at udlånslysten er i fremgang, 

hvor især boligpriserne er stigende – ikke kun i storbyerne, 

men også i lokalsamfundene. 

Det er bankens vurdering, at der med udgangspunkt i re-

sultatet for 1. halvår er grundlag for opjustering af basis-

resultatet, mens der modsat er behov for nedjustering af 

forventningerne til afkastet på værdipapirbeholdningen. 

Konjunkturudviklingen har betydning for realisering af 

forventningerne til niveauet for nedskrivninger og udvik-

lingen i markedsrisici. I forhold til realisering af forvent-

ningerne til den resterende del af 2016 knytter usikker-

heden sig især til udviklingen i markedssituationen 

omkring renteniveau og kreditspænd.

Ved aflæggelse af årsregnskab for 2015 udtrykte vi i banken 

forventninger til et resultat i 2016 i niveauet 400 mio. kr. 

før skat. Forventningen er nu, at resultat før skat lander i 

niveauet 325 mio. kr.
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Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og 

godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar – 30. 

juni 2016 for Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank og 

koncernen. 

Koncernhalvårsregnskabet er udarbejdet i overensstem-

melse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som 

godkendt af EU. Halvårsregnskabet for moderselskabet 

og ledelsesberetningen er udarbejdet i overensstemmelse 

med lov om finansiel virksomhed. Halvårsrapporten er 

herudover udarbejdet i overensstemmelse med danske 

oplysningskrav til delårsrapporter for finansielle virksom-

heder, som har udstedt børsnoterede værdipapirer.  

Det er vores opfattelse, at halvårsregnskabet giver et ret-

visende billede af koncernens og moderselskabets akti-

ver, passiver, finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt 

af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter 

og pengestrømme for perioden 1. januar – 30. juni 2016.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en 

retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og 

moderselskabets aktiviteter og økonomiske forhold for de 

virksomheder, der er omfattet af koncernregnskabet, samt 

en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerheds-

faktorer, som koncernen og moderselskabet står over for.

Halvårsrapporten er ikke revideret eller reviewet. 

København den 9. august 2016 
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Resultatopgørelse og totalindkomst
Koncernen Banken

30.06.2016 30.06.2015 30.06.2016 30.06.2015
Note 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Resultatopgørelse

6 Renteindtægter 660.708 694.291 604.898 639.709

7 Renteudgifter -47.392 -62.487 -47.305 -62.443

Netto renteindtægter 613.316 631.804 557.593 577.266

Udbytte af aktier mv. 38.978 50.774 38.978 50.774

8 Gebyrer og provisionsindtægter 277.198 291.853 245.244 265.390

Afgivne gebyrer og provisionsudgifter -29.140 -20.292 -4.306 -3.039

Netto rente- og gebyrindtægter 900.352 954.139 837.509 890.391

9 Kursreguleringer -377.299 -160.587 -377.443 -160.515

Andre driftsindtægter 62.485 47.453 18.454 16.400

10 Udgifter til personale og administration -608.904 -606.928 -568.665 -564.213

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver -48.488 -38.462 -12.193 -12.155

11 Andre driftsudgifter -24.632 -44.889 -22.121 -44.889

12 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. 52.342 -33.521 55.680 -32.803

13 Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder 15.278 72.165 33.389 88.504

Resultat før skat -28.866 189.370 -35.390 180.720

14 Skat 11.792 -25.544 18.316 -16.894

Periodens resultat -17.074 163.826 -17.074 163.826

Fordeles på: 

Arbejdernes Landsbanks aktionærer -50.250 130.058 -50.250 130.058

Indehavere af hybride kernekapitalinstrumenter 33.176 33.768 33.176 33.768

Periodens resultat -17.074 163.826 -17.074 163.826

Totalindkomst

Periodens resultat -17.074 163.826 -17.074 163.826

Anden totalindkomst, som ikke kan blive reklassificeret 
til resultatopgørelsen

16 Ændring i domicilejendommenes omvurderede værdi 62.570 0 62.570 0

Anden totalindkomst i alt 62.570 0 62.570 0

Periodens totalindkomst 45.496 163.826 45.496 163.826

Fordeles på: 

Arbejdernes Landsbanks aktionærer 12.320 130.058 12.320 130.058

Indehavere af hybride kernekapitalinstrumenter 33.176 33.768 33.176 33.768

Periodens totalindkomst 45.496 163.826 45.496 163.826
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Balance 
Koncernen Banken

30.06.2016 31.12.2015 30.06.2016 31.12.2015

Note 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Aktiver

Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker 1.166.024 757.142 1.166.016 757.133

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 1.398.192 644.285 1.398.192 643.893

Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 20.452.659 19.768.336 20.333.527 19.637.109

Obligationer til dagsværdi 15.919.148 15.401.974 15.919.148 15.401.974

Aktier mv. 1.034.608 1.083.859 1.034.608 1.083.859

Kapitalandele i associerede virksomheder 828.220 841.046 828.220 841.046

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0 0 241.335 223.226

Aktiver tilknyttet puljeordninger 1.746.382 1.551.741 1.746.382 1.551.741

Immaterielle aktiver 18.745 13.813 5.230 7.997

16 Domicilejendomme 985.884 901.175 985.884 901.175

Øvrige materielle aktiver 222.808 198.464 65.311 69.057

Aktuelle skatteaktiver 20.549 16.694 46.395 28.923

Udskudte skatteaktiver 38.374 4.397 48.417 21.532

Andre aktiver 796.483 852.969 728.337 786.300

Periodeafgrænsningsposter 28.346 34.494 25.693 23.355

Aktiver i alt 44.656.422 42.070.389 44.572.695 41.978.320

Passiver

Gæld

Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 4.048.140 3.258.214 4.048.140 3.258.214

Indlån og anden gæld 31.770.674 30.762.236 31.764.979 30.762.707

Indlån i puljeordninger 1.746.382 1.551.741 1.746.382 1.551.741

17 Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 250.000 250.000 250.000 250.000

Andre passiver 1.062.359 656.552 986.596 564.012

Øvrige ikke-afledte finansielle instrumenter til dagsværdi 401.604 174.709 401.604 174.709

Periodeafgrænsningsposter 13.106 22.170 13.106 22.170

Gæld i alt 39.292.265 36.675.622 39.210.807 36.583.553

Hensatte forpligtelser

Hensættelser til tab på garantier 34.729 35.109 34.729 35.109

Andre hensatte forpligtelser 60.169 80.031 57.900 80.031

Hensatte forpligtelser i alt 94.898 115.140 92.629 115.140

Egenkapital

Aktiekapital 300.000 300.000 300.000 300.000

Opskrivningshenlæggelser 366.992 306.282 366.992 306.282

Reserve efter indre værdis metode 690.535 690.535 900.929 900.929

Overført overskud eller underskud 3.062.720 3.103.811 2.852.326 2.893.417

Foreslået udbytte 0 30.000 0 30.000

Arbejdernes Landsbanks aktionærer 4.420.247 4.430.628 4.420.247 4.430.628

18 Indehavere af hybride kernekapitalinstrumenter 849.012 848.999 849.012 848.999

Egenkapital i alt 5.269.259 5.279.627 5.269.259 5.279.627

Passiver i alt 44.656.422 42.070.389 44.572.695 41.978.320
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Bevægelser på egenkapitalen - koncernen
                                                                  Arbejdernes Landsbanks aktionærer

Aktie-
kapital

Opskrivnings-
henlæggelser

Andre 
reserver*

Overført 
overskud Udbytte I alt

Hybrid  
kernekapital I alt

1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Egenkapital primo 2016 300.000 306.282 690.535 3.103.811 30.000 4.430.628 848.999 5.279.627

Periodens resultat 0 0 0 -50.250 0 -50.250 33.176 -17.074

Anden totalindkomst 0 62.570 0 0 0 62.570 0 62.570

Totalindkomst i alt 0 62.570 0 -50.250 0 12.320 33.176 45.496

Anden til- og afgang ** 0 -1.860 0 1.860 0 0 0 0

Udbetalt udbytte for 2015 0 0 0 0 -30.000 -30.000 0 -30.000

Betalt rente på Hybrid 
kernekapital 0 0 0 0 0 0 -33.163 -33.163

Skat 7.300 7.300 7.300

Egenkapitalbevægelser i alt 0 60.710 0 -41.090 -30.000 -10.380 13 -10.367

Egenkapital 30.06.2016 300.000 366.992 690.535 3.062.720 0 4.420.247 849.012 5.269.259

Egenkapital primo 2015 300.000 263.634 612.779 2.978.552 45.000 4.199.965 849.133 5.049.098

Periodens resultat 0 0 0 130.058 0 130.058 33.768 163.826

Anden totalindkomst 0 0 0 0 0 0 0 0

Totalindkomst i alt 0 0 0 130.058 0 130.058 33.768 163.826

Anden til- og afgang 0 0 0 0 0 0 0 0

Udbetalt udbytte for 2014 0 0 0 0 -45.000 -45.000 0 -45.000

Betalt rente på Hybrid 
kernekapital 0 0 0 0 0 0 -33.939 -33.939

Skat 7.936 7.936 7.936

Egenkapitalbevægelser i alt 0 0 0 137.994 -45.000 92.994 -171 92.823

Egenkapital 30.06.2015 300.000 263.634 612.779 3.116.545 0 4.292.958 848.962 5.141.920

Egenkapital primo 2015 300.000 263.634 612.779 2.978.552 45.000 4.199.965 849.133 5.049.098

Årets resultat 0 0 77.756 109.485 30.000 217.241 67.126 284.367

Anden totalindkomst 0 42.648 0 0 0 42.648 0 42.648

Totalindkomst i alt 0 42.648 77.756 109.485 30.000 259.889 67.126 327.015

Anden til- og afgang 0 0 0 0 0 0 50 50

Udbetalt udbytte for 2014 0 0 0 0 -45.000 -45.000 0 -45.000

Betalt rente på Hybrid 
kernekapital 0 0 0 0 0 0 -67.310 -67.310

Skat 15.775 15.775 15.775

Egenkapitalbevægelser i alt 0 42.648 77.756 125.260 -15.000 230.664 -134 230.530

Egenkapital ultimo 2015 300.000 306.282 690.535 3.103.811 30.000 4.430.628 848.999 5.279.627

*)   Indeholder reserver for nettoopskrivning efter indre værdis metode for associerede virksomheder.
**) Realiseret opskrivningshenlæggelse i forbindelse med salg af domicilejendom.
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Bevægelser på egenkapitalen - banken
                                                                  Arbejdernes Landsbanks aktionærer

Aktie-
kapital

Opskrivnings-
henlæggelser

Andre 
reserver*

Overført 
overskud Udbytte I alt

Hybrid  
kernekapital I alt

1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Egenkapital primo 2016 300.000 306.282 900.929 2.893.417 30.000 4.430.628 848.999 5.279.627

Periodens resultat 0 0 0 -50.250 0 -50.250 33.176 -17.074

Anden totalindkomst 0 62.570 0 0 0 62.570 0 62.570

Totalindkomst i alt 0 62.570 0 -50.250 0 12.320 33.176 45.496

Anden til- og afgang ** 0 -1.860 0 1.860 0 0 0 0

Udbetalt udbytte for 2015 0 0 0 0 -30.000 -30.000 0 -30.000

Betalt rente på Hybrid 
kernekapital 0 0 0 0 0 0 -33.163 -33.163

Skat 7.300 7.300 7.300

Egenkapitalbevægelser i alt 0 60.710 0 -41.090 -30.000 -10.380 13 -10.367

Egenkapital 30.06.2016 300.000 366.992 900.929 2.852.326 0 4.420.247 849.012 5.269.259

Egenkapital primo 2015 300.000 263.634 790.099 2.801.232 45.000 4.199.965 849.133 5.049.098

Periodens resultat 0 0 0 130.058 0 130.058 33.768 163.826

Anden totalindkomst 0 0 0 0 0 0 0 0

Totalindkomst i alt 0 0 0 130.058 0 130.058 33.768 163.826

Anden til- og afgang 0 0 0 0 0 0 0 0

Udbetalt udbytte for 2014 0 0 0 0 -45.000 -45.000 0 -45.000

Betalt rente på Hybrid 
kernekapital 0 0 0 0 0 0 -33.939 -33.939

Skat 7.936 7.936 7.936

Egenkapitalbevægelser i alt 0 0 0 137.994 -45.000 92.994 -171 92.823

Egenkapital 30.06.2015 300.000 263.634 790.099 2.939.225 0 4.292.958 848.962 5.141.920

Egenkapital primo 2015 300.000 263.634 790.099 2.801.232 45.000 4.199.965 849.133 5.049.098

Årets resultat 0 0 110.830 76.411 30.000 217.241 67.126 284.367

Anden totalindkomst 0 42.648 0 0 0 42.648 0 42.648

Totalindkomst i alt 0 42.648 110.830 76.411 30.000 259.889 67.126 327.015

Anden til- og afgang 0 0 0 0 0 0 50 50

Udbetalt udbytte for 2014 0 0 0 0 -45.000 -45.000 0 -45.000

Betalt rente på Hybrid 
kernekapital 0 0 0 0 0 0 -67.310 -67.310

Skat 15.775 15.775 15.775

Egenkapitalbevægelser i alt 0 42.648 110.830 92.186 -15.000 230.664 -134 230.530

Egenkapital ultimo 2015 300.000 306.282 900.929 2.893.417 30.000 4.430.628 848.999 5.279.627

*)   Indeholder reserver for nettoopskrivning efter indre værdis metode for associerede og tilknyttede virksomheder.
**) Realiseret opskrivningshenlæggelse i forbindelse med salg af domicilejendom.
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Pengestrømsopgørelse *) 
Koncernen Banken

30.06.2016 30.06.2015 30.06.2016 30.06.2015

1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Halvårets resultat før skat -28.866 189.370 -35.390 180.720

Regulering for ikke-likvide driftsposter 

Af- og nedskrivninger på immaterielle aktiver 6.610 7.188 2.767 2.802

Af-, ned- og opskrivninger på materielle aktiver 41.878 31.274 9.426 9.353

Nedskrivning på udlån mv. -52.342 33.521 -55.680 32.803

Halvårets resultat reguleret for ikke-likvide driftsposter -32.720 261.353 -78.877 225.678

Udlån og tilgodehavender hos kreditinstitutter mv. -613.474 -628.062 -625.345 -593.353

Obligationer og aktier -467.923 -425.508 -467.923 -425.508

Indlån og gæld til kreditinstitutter mv. 1.993.005 2.485.777 1.986.839 2.474.323

Øvrige ikke-afledte finansielle instrumenter til dagsværdi 226.895 -672.594 226.895 -672.594

Anden driftskapital 233.722 -517.151 225.867 -527.585

Betalt selskabsskat -13.292 -50.000 -13.292 -50.000

Ændring i driftskapital 1.358.933 192.462 1.333.041 205.283

Pengestrømme fra driftsaktivitet 1.326.213 453.815 1.254.164 430.961

Køb af immaterielle anlægsaktiver -11.543 0 0 0

Køb af materielle anlægsaktiver -135.146 -41.081 -43.886 -5.444

Salg af materielle anlægsaktiver 46.787 14.557 16.067 793

Pengestrømme fra investeringsaktivitet -99.902 -26.524 -27.819 -4.651

Indfrielse af udstedet obligationer 0 -12.158 0 -11.164

Betalt rente på egenkapitalinstrumenter -33.163 -33.939 -33.163 -33.939

Udbetalt udbytte -30.000 -45.000 -30.000 -45.000

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -63.163 -91.097 -63.163 -90.103

Ændring i likvider 1.163.148 336.194 1.163.182 336.207

Likvider primo 1.388.068 2.511.284 1.388.026 2.511.178

Likvider ultimo 2.551.216 2.847.478 2.551.208 2.847.385

*) Indeholder kursreguleringer på fonds og valuta
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Noter til halvårsregnskabet

NOTE 1 
Regnskabspraksis
Halvårsregnskabet for koncernen aflægges i overensstem-

melse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som 

godkendt af EU og IFRS-bekendtgørelsen for finansielle 

virksomheder. Halvårsregnskabet for moderselskabet er 

udarbejdet efter retningslinjerne i bekendtgørelse om 

 finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæg-

lerselskaber m.fl.

Den i halvårsrapporten anvendte regnskabspraksis er uæn-

dret i forhold til den regnskabspraksis, som blev anvendt i 

koncernregnskabet og moderselskabsregnskabet for 2015. 

Årsregnskabet for 2015 blev udarbejdet i overensstem-

melse med International Financial Reporting Standards 

(IFRS), som godkendt af EU, samt yderligere danske op-

lysningskrav til årsrapporter for børsnoterede finansielle 

virksomheder og for moderselskabet i overensstemmelse 

med lov om finansiel virksomhed samt danske oplysnings-

krav til årsrapporter for finansielle virksom heder, som har 

udstedt børsnoterede værdipapirer.

Halvårsrapporten aflægges i danske kroner (DKK), der er 

modervirksomhedens funktionelle valuta, og afrundet til 

nærmeste 1.000 kr.

Ændring af anvendt regnskabspraksis
Arbejdernes Landsbank har med virkning fra 1. januar 

2016 implementeret de nye og ændrede standarder, som 

træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. januar 2016 

eller senere i regnskabsåret. Implementeringen af nye og 

ændrede standarder har ikke medført ændringer i anvendt 

regnskabspraksis. 

Sammenligningstal pr. 30.06.2015 er i fornødent omfang 

tilpasset den regnskabspraksis som blev ændret i Årsrap-

porten 2015 i forbindelse med omklassificering af udstedt 

hybridkapital. 

Vi henviser til årsrapporten for 2015 for nærmere beskri-

velse af den anvendte regnskabspraksis.

NOTE 2
Usædvanlige forhold og ændringer i 
regnskabsmæssige skøn
Målingen af visse aktiver og forpligtelser er baseret på 

regnskabsmæssige skøn foretaget af ledelsen. De områ-

der, som indebærer antagelser og skøn, der er væsentlige 

for regnskabet, er nedskrivninger på udlån og garantier, 

domicil ejendomme, dagsværdimåling af visse finansielle

instrumenter, herunder måling af unoterede aktier til 

dagsværdi, og er de samme som ved udarbejdelse af Års-

rapporten for 2015. Der henvises til anvendt regnskabs-

praksis i Årsrapporten for 2015 for nærmere beskrivelse 

af regnskabsmæssige skøn.

De anvendte skøn er baseret på forudsætninger, som  

ledelsen vurderer, er forsvarlige og realistiske, men som i 

sagens natur indeholder usikkerhed.

Usædvanlige forhold
Halvårsrapporten for 1. halvår 2016 er ikke påvirket af 

væsentlige usædvanlige forhold.

NOTE 3
Begivenheder efter regnskabsperiodens udløb
Der vurderes ikke frem til i dag at være indtrådt øvrige 

forhold, udover de i forventningerne til resten af 2016 

omtalte forhold, som kan påvirke koncernens og bankens 

økonomiske stilling væsentligt.
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Koncernen Banken

30.06.2016 31.12.2015 30.06.2016 31.12.2015
Note 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

4 Kapital og solvens  

Transformation fra egenkapital til kapitalgrundlag 

Egenkapital 5.269.259 5.279.627 5.269.259 5.279.627

Reserveret/foreslået udbytte 0 -30.000 0 -30.000

Immaterielle aktiver -18.745 -13.813 -5.230 -7.997

Udskudte skatteaktiver -15.175 0 -28.791 0

Heraf vedrørende hybrid kapital -849.012 -848.999 -849.012 -848.999

Fradrag for forsigtig værdiansættelse -16.459 -16.454 -16.459 -16.454

Kapitalinstrumenter i finansielle enheder -507.082 -401.013 -507.094 -400.608

Egentlig kernekapital 3.862.786 3.969.348 3.862.673 3.975.569

Hybrid kapital 829.000 829.000 829.000 829.000

Kapitalinstrumenter i finansielle enheder -340.381 -655.772 -341.135 -655.034

Kernekapital 4.351.405 4.142.576 4.350.538 4.149.535

Supplerende kapital 0 0 0 0

Kapitalgrundlag 4.351.405 4.142.576 4.350.538 4.149.535

Kapitalkrav fra søjle I (8 pct.) 2.509.324 2.477.049 2.539.637 2.497.069

Vægtede poster

Poster med kreditrisiko 22.594.014 20.790.704 23.322.338 21.448.011

Poster med markedsrisiko 5.396.066 6.819.611 5.399.768 6.808.357

Poster med operationel risiko 3.376.469 3.352.794 3.023.362 2.957.000

I alt vægtede poster 31.366.549 30.963.109 31.745.468 31.213.368

Kapitalprocent 13,9 13,4 13,7 13,3

5 Segmentoplysninger for koncernen   

Koncernens aktiviteter er koncentreret i Danmark med fokus på bankydelser til private kunder, små og mellemstore virksomheder samt foreninger 
mv. Bankydelserne tilbydes i hele filialnettet og i bankens tilknyttede virksomhed AL Finans på tværs af kundetyper. Afkastet af disse aktiviteter er 
udtrykt i basisresultatet, jf. modellen på side 5 i halvårsrapporten. Aktiviteter under basisresultatet er dog afhængig af bankens beholdningsakti-
viteter, der udover pleje af bankens obligationsbeholdning også omfatter bankens strategiske sektoraktier samt sikring af bankens likviditet. Den 
regelmæssige driftsrapportering til direktionen indeholder de oplysninger og det aggregeringsniveau, der fremgår af modellen. Det vurderes på 
baggrund heraf, at koncernen kun har et driftssegment, som omfatter basisresultat og beholdningsresultat under ét.
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Koncernen Banken

30.06.2016 30.06.2015 30.06.2016 30.06.2015
Note 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

6 Renteindtægter *)

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker -205 -2.550 -205 -2.550

Udlån til amortiseret kostpris 565.770 569.001 509.810 513.398

Obligationer 142.621 147.777 142.621 147.778

Afledte finansielle instrumenter

Valutakontrakter -8.683 -12.152 -8.683 -12.152

Rentekontrakter -38.795 -7.785 -38.795 -6.765

I alt afledte finansielle instrumenter -47.478 -19.937 -47.478 -18.917

Øvrige renteindtægter 0 0 150 0

I alt renteindtægter 660.708 694.291 604.898 639.709

Heraf udgør reverseforretninger ført under

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker -724 -3.813 -724 -3.813

Udlån og andre tilgodehavender -16 -126 -16 -126

*) Negative renteindtægter opstået som følge af negative rentesatser 
    er modregnet under de repektive renteindtægtsposter.  
    Negative renteindtægter hidrører primært fra reverseforretninger

7 Renteudgifter *)

Gæld til kreditinstitutter og centralbanker -300 -1.295 -300 -1.295

Indlån og anden gæld -44.156 -57.788 -44.069 -57.744

Udstedte obligationer -2.894 -3.370 -2.894 -3.370

Øvrige renteudgifter -42 -34 -42 -34

I alt renteudgifter -47.392 -62.487 -47.305 -62.443

Heraf udgør repoforretninger ført under 

Gæld til kreditinstitutter og centralbanker -333 -1.124 -333 -1.124

*) Positive renteudgifter opstået som følge af negative rentesatser er  
    modregnet under de repektive renteudgiftsposter. Positive rente-  
    ud gifter hidrører primært fra repoforretninger

8 Gebyrer og provisionsindtægter

Værdipapirhandel og depoter 47.606 57.494 47.606 57.494

Betalingsformidling 49.534 47.666 49.534 47.666

Lånesagsgebyrer 101.048 112.024 93.936 104.606

Garantiprovision 20.302 19.356 20.302 19.491

Øvrige gebyrer og provisioner 58.708 55.313 33.866 36.133

I alt gebyrer og provisionsindtægter 277.198 291.853 245.244 265.390
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Koncernen Banken

30.06.2016 30.06.2015 30.06.2016 30.06.2015
Note 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

9 Kursreguleringer

Obligationer 286.548 -215.267 286.548 -215.267

Aktier mv. -24.687 23.115 -24.687 23.115

Valuta 14.217 -770 14.073 -737

Afledte finansielle instrumenter

Valutakontrakter 35 2.165 35 2.165

Rentekontrakter -658.948 31.919 -658.948 31.958

Aktiekontrakter 3.381 43 3.381 43

I alt afledte finansielle instrumenter -655.532 34.127 -655.532 34.166

Aktiver tilknyttet puljeordninger 18.181 38.122 18.181 38.122

Indlån i puljeordninger -18.181 -38.122 -18.181 -38.122

Øvrige aktiver 2.155 -1.792 2.155 -1.792

I alt kursreguleringer -377.299 -160.587 -377.443 -160.515

10 Udgifter til personale og administration

Lønninger og vederlag til bestyrelse, direktion og repræsentantskab

Direktion -3.474 -3.297 -3.464 -3.287

Bestyrelse -1.046 -943 -1.046 -943

Repræsentantskab -282 -260 -282 -260

I alt -4.802 -4.500 -4.792 -4.490
Personaleudgifter

Lønninger -304.497 -300.324 -280.791 -275.595

Pensioner -35.557 -28.786 -33.166 -26.329

Udgifter til social sikring -4.096 -2.434 -3.927 -2.251

Lønsumsafgift -39.774 -33.849 -37.101 -31.675

I alt -383.924 -365.393 -354.985 -335.850
Øvrige administrationsudgifter -220.178 -237.035 -208.888 -223.873

I alt udgifter til personale og administration -608.904 -606.928 -568.665 -564.213

11 Andre driftsudgifter

Udgifter til Garantifonden for Indskydere og Investorer   -1.647 -23.212 -1.647 -23.212

Udgifter til drift af bankens ejendomme -17.425 -18.562 -17.425 -18.562

Øvrige driftsudgifter -5.560 -3.115 -3.049 -3.115

I alt andre driftsudgifter -24.632 -44.889 -22.121 -44.889
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Koncernen Banken

30.06.2016 30.06.2015 30.06.2016 30.06.2015
Note 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

12 Nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier mv.

Nedskrivninger og hensættelser
Nedskrivninger og hensættelser, primo 1.490.417 1.434.077 1.483.609 1.426.000

Nedskrivninger og hensættelser i halvåret *) 187.894 214.373 181.432 211.674

Tilbageførsel af nedskrivninger og hensættelser i halvåret -240.170 -187.007 -235.981 -183.910

Endelig tabt (afskrevet) tidligere nedskrevet -48.091 -49.434 -46.399 -47.710

Renteregulering *) 19.470 22.587 19.470 22.587

I alt nedskrivninger og hensættelser ultimo 1.409.520 1.434.596 1.402.131 1.428.641

Nedskrivninger på udlån mv. ultimo 1.342.890 1.377.081 1.335.501 1.371.127

Hensættelser på garantier mv. ultimo 34.728 27.344 34.728 27.344

Nedskrivninger/hensættelser på øvrige poster ultimo 31.902 30.171 31.902 30.170

I alt nedskrivninger og hensættelser ultimo 1.409.520 1.434.596 1.402.131 1.428.641

Nettopåvirkning indregnet i resultatopgørelsen
Netto nedskrivninger og hensættelser i halvåret *) 52.276 -27.366 54.549 -27.764

Tabt, ikke tidligere nedskrevet *) -5.942 -12.971 -4.747 -11.478

Indgået på tidligere afskrevne fordringer 6.008 6.816 5.878 6.439

I alt nettopåvirkning indregnet i resultatopgørelsen 52.342 -33.521 55.680 -32.803

Individuelle nedskrivninger på udlån
Individuelle nedskrivninger på udlån, primo 1.308.712 1.244.093 1.302.005 1.236.905

Nedskrivninger i halvåret *) 130.156 167.263 124.068 164.635

Tilbageførsel af nedskrivninger i halvåret -177.420 -122.595 -173.250 -120.386

Endelig tabt (afskrevet) tidligere nedskrevet -48.091 -49.434 -46.399 -47.709

Renteregulering *) 18.195 19.676 18.195 19.676

I alt individuelle nedskrivninger på udlån ultimo 1.231.552 1.259.003 1.224.619 1.253.121

Individuelle hensættelser på garantier mv.
Individuelle hensættelser på garantier primo 23.299 13.329 23.299 13.329

Hensættelser i halvåret 1.644 8.384 1.644 8.384

Tilbageførsel af hensættelser i halvåret -3.505 -2.562 -3.505 -2.562

Endelig tabt (afskrevet) tidligere hensat 0 0 0 0

I alt individuelle hensættelser på garantier mv. ultimo 21.438 19.151 21.438 19.151

Individuelle nedskrivninger på kreditinstitutter
Nedskrevet primo halvåret 28.003 17.200 28.003 17.200

Nedskrivninger i halvåret 0 52 0 52

Tilbageførsel af nedskrivninger i halvåret -2.080 0 -2.080 0

I alt nedskrivninger på kreditinstitutter ultimo 25.923 17.252 25.923 17.252

Individuelle hensættelser på øvrige poster
Hensat primo halvåret 16.003 10.164 16.003 10.164

Hensættelser i halvåret 1.763 4.042 1.763 4.042

Tilbageførsel af hensættelser i halvåret -11.787 -1.287 -11.787 -1.287

I alt hensættelser på øvrige poster ultimo 5.979 12.919 5.979 12.919

Gruppevise nedskrivninger på udlån
Gruppevise nedskrivninger på udlån, primo 102.590 142.057 102.489 141.168

Nedskrivninger i halvåret 52.386 33.028 52.012 32.957

Tilbageførsel af nedskrivninger i halvåret -44.913 -59.918 -44.894 -59.030

Renteregulering 1.275 2.911 1.275 2.911

I alt gruppevise nedskrivninger på udlån ultimo 111.338 118.078 110.882 118.006

Gruppevise hensættelser på garantier mv.
Gruppevise hensættelser på garantier primo 11.811 7.234 11.811 7.234

Hensættelser i halvåret 1.945 1.604 1.945 1.604

Tilbageførsel af hensættelser i halvåret -465 -645 -465 -645

I alt gruppevise hensættelser på garantier mv. ultimo 13.291 8.193 13.291 8.193

             *) Underkurs indtægtsført i forbindelse med tabsafskrivning er modregnet i Tabt, ikke tidligere nedskrevet fra ultimo 2015, mod tidligere under  
                 periodens nedskrivninger. Sammenligningstal er tilpasset.
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Koncernen Banken

30.06.2016 30.06.2015 30.06.2016 30.06.2015
Note 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

13 Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder

Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder 15.278 72.165 15.278 72.165

Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0 0 18.111 16.339

I alt resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede  
virksomheder 15.278 72.165 33.389 88.504

14 Skat

Skat relateret til periodens resultat

Beregnet skat af periodens skattepligtige indkomst 0 -28.719 0 -14.437

Ændring i udskudt skat vedrørende indkomstperioden 13.061 4.729 19.585 -2.566

Ændring af selskabsskatteprocenten 0 -357 0 109

Reguleringer vedrørende tidligere år -1.269 -1.197 -1.269 0

I alt skat relateret til periodens resultat 11.792 -25.544 18.316 -16.894

Skat relateret til periodens bevægelser på egenkapitalen 7.300 7.936 7.300 7.936

I alt skat 19.092 -17.608 25.616 -8.958

Skat relateret til periodens resultat fordelt på typer

Beregnet skat af periodens resultat før skat med 22 pct.  
(23,5 pct. i 2015) 6.351 -44.501 7.786 -42.469

Skattemæssig værdi af ikke fradragsberettigede udgifter -1.507 -3.632 -1.274 -3.363

Skattemæssig værdi af resultat i associerede virksomheder 3.361 16.960 3.361 16.959

Skattemæssig værdi af ikke skattepligtige gevinster 4.856 7.183 9.712 11.870

Ændring af selskabsskatteprocenten 0 -357 0 109

Regulering vedrørende tidligere år -1.269 -1.197 -1.269 0

I alt skat relateret til periodens resultat 11.792 -25.544 18.316 -16.894

15 Udbytte

Den 08.03.2016 er der udbetalt ordinært udbytte til aktionærerne på 30 mio. kr. svarende til 100 kr. pr. aktie på nom. 1.000 kr.  
(2015: 150 kr. pr. aktie).   
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Koncernen Banken

30.06.2016 31.12.2015 30.06.2016 31.12.2015

Note 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

16 Domicilejendomme 

Kostpris primo 901.175 836.202 901.175 836.202

Tilgang i perioden 37.048 1.611 37.048 1.611

Anden tilgang 0 18.819 0 18.819

Afgang i perioden -12.120 -3.556 -12.120 -3.556

Periodens afskrivninger -2.789 -5.054 -2.789 -5.054

Værdiændringer, indregnet i anden totalindkomst *) 62.570 42.648 62.570 42.648

Værdiændringer, indregnet i resultatopgørelsen 0 10.505 0 10.505

I alt omvurderet værdi ultimo 985.884 901.175 985.884 901.175

    
     Domicilejendomme måles til omvurderet værdi (ikke observerbare input). I målingen indgår lejeindtægter og driftsudgifter samt et afkastkrav    
    i niveauet 3,45 - 7,95 pct, som fastsættes ud fra renteniveauet og ejendommens beliggenhed. En forøgelse af afkast kravet med 0,5 procent-
    point vil alt andet lige reducere dagsværdien med ca. 103 mio. kr.
*) I forbindelse med færdiggørelse af et større renoveringsprojekt i 2016 er bankens hovedsæde omvurderet pr. 30.06.2016. 

Koncernen Banken

30.06.2016 31.12.2015 30.06.2016 31.12.2015

Note 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

17 Udstedte obligationer til amortiseret kostpris

Obligationer noteret på Irish Stock Exchange 250.000 250.000 250.000 250.000

I alt udstedte obligationer til amortiseret kostpris 250.000 250.000 250.000 250.000

18 Hybrid Kernekapital

Variabel rente,uendelig løbetid, kan førtidsindfries 23.05.2018

Nominel værdi  400.000  400.000  400.000  400.000 

Skyldig rente  2.955  2.942  2.955  2.942 

I alt  402.955  402.942  402.955  402.942 

Variabel rente,uendelig løbetid, kan førtidsindfries 22.01.2021

Nominel værdi  429.000  429.000  429.000  429.000 

Skyldig rente  17.057  17.057  17.057  17.057 

I alt  446.057  446.057  446.057  446.057 

I alt Hybrid kernekapital  849.012  848.999  849.012  848.999 

Hybrid kernekapital som medregnes ved opgørelse af  
kernekapitalen/kapitalgrundlaget  829.000  829.000  829.000  829.000 
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Koncernen Banken

30.06.2016 31.12.2015 30.06.2016 31.12.2015

Note 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

19 Sikkerhedsstillelse i form af værdipapirer 

Til sikkerhed deponeret hos Danmarks Nationalbank,  
clearingscentraler mv.

Kursværdi af obligationer  3.933.140  3.780.575  3.933.140  3.780.575 

Heraf overskydende værdi  1.547.206  2.881.020  1.547.206   2.881.020 

20 Udlån og garantier før nedskrivninger fordelt på sektorer og brancher

Offentlige  27.164  38.048  2.279  3.807 

Erhverv

Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri  136.799  150.022  119.490  131.903 

Industri og råstofudvinding  732.479  813.011  334.423  423.017 

Energiforsyning  9.191  6.439  7.655  4.480 

Bygge og anlæg  846.208  800.270  591.353  565.051 

Handel  1.214.351  1.139.774  694.765  650.578 

Transport, hoteller og restauranter  587.259  559.290  461.614  434.460 

Information og kommunikation  316.779  228.426  283.192  190.892 

Finansiering og forsikring  1.168.359  1.269.356  4.755.116  4.639.217 

Fast ejendom  1.867.726  1.834.796  1.850.315  1.787.366 

Øvrige erhverv  2.485.419  2.515.076  2.065.103  2.195.364 

I alt Erhverv  9.364.570  9.316.460  11.163.026  11.022.328 

Private  17.489.257  15.941.273  15.589.165  14.131.611 

I alt  26.880.991  25.295.781  26.754.470  25.157.746 

21 Eventualforpligtelser

Garantier

Finansgarantier 1.876.823 1.606.344 1.876.823  1.606.344 

Tabsgarantier for realkreditlån 1.196.811 946.895 1.196.811  946.895 

Tinglysnings- og konverteringsgarantier 7.410 11.948 7.410  11.948 

Garantistillelse for tilknyttede virksomheder 0 0 35.200  35.200 

Øvrige garantier 1.969.669 1.515.847 1.934.469  1.480.647 

I alt garantier 5.050.713 4.081.034 5.050.713 4.081.034 

Andre forpligtelser

Uigenkaldelige kredittilsagn under 1 år  758.159  726.614 0 0 

Ikke udnyttede pensionstilsagn  23.700  23.200  23.700  23.200 

Øvrige eventualforpligtelser  308.149  220.190  308.149  220.190 

I alt andre forpligtelser 1.090.008 970.004 331.849 243.390 

I alt eventualforpligtelser 6.140.721 5.051.038 5.382.562 4.324.424 

 
Banken er part i forskellige retssager og tvister. Sagerne vurderes løbende, og der foretages de nødvendige hensættelser i overensstemmelse 
med en vurdering af risikoen for tab. De verserende retssager forventes ikke at få indflydelse på koncernens økonomiske stilling.

Totalkredit-lån formidlet af banken fra 2007 er omfattet af en aftalt modregningsret i fremtidige løbende provisioner, som Totalkredit kan gøre 
gældende i tilfælde af tabskonstatering på de formidlede lån. Banken forventer ikke, at denne modregningsret vil få væsentlig indflydelse på 
bankens finansielle stilling.

Deltagelse i den lovpligtige afviklingsfinansieringsordning (afviklingsformue) medfører, at sektoren årligt betaler et bidrag på 0,7 mia kr. indtil 
afviklingsformuen udgør ca. 7,0 mia. kr. 
 
Arbejdernes Landsbank er sambeskattet med alle enheder i koncernen og hæfter solidarisk for disses danske selskabsskatter og kildeskatter mv. 
Arbejdernes Landsbank er fællesregistreret for lønsumsafgift og moms med alle selskaber i koncernen og hæfter solidarisk for afregning heraf.
 
Bankens medlemskab af BEC medfører, at banken ved en eventuel udtræden er forpligtet til betaling af en udtrædelsesgodtgørelse svarende til 
ca. 2,5 gange det foregående års betaling for IT-ydelser fra BEC. 
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Note

22 Finansielle aktiver og forpligtelser til dagsværdi

 
Metoder til måling af dagsværdi
Dagsværdi er den pris, der kan opnås ved at sælge et aktiv, eller der skal betales for at overdrage en forpligtelse gennem en almindelig transak-
tion mellem uafhængige markedsdeltagere på målingstidspunktet. Dagsværdien opgøres efter følgende værdiansættelseshierarki:
 
Noterede priser (level 1): På alle aktive markeder anvendes officielle noterede lukkekurser som dagsværdi.                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                          
Værdiansættelsesteknik baseret på observerbare input (level 2): For finansielle aktiver og forpligtelser, hvor lukkekurs ikke er tilgængelig eller 
ikke vurderes at afspejle dagsværdien, fastsættes dagsværdien på basis af observerbare markedsoplysninger, herunder rentesatser, valutakurser, 
volatiliteter og kreditspænd samt kursindikationer fra førende markedsdeltagere.  
 
Værdiansættelsessteknik baseret på ikke observerbare input (level 3): I de tilfælde, hvor observerbare priser baseret på markedsoplysnin-
ger ikke er tilgængelige eller ikke skønnes at være brugbare til fastsættelse af dagsværdi, anvendes egne forudsætninger til fastsættelses af 
dagsværdi. Forudsætningerne kan blandt andet være nylige transaktioner i tilsvarende aktiver, forventede fremtidige pengestrømme eller 
virksomhedernes indre værdi. 

Ikke observerbare input omfatter unoterede aktier, primært i selskaber relateret til den finansielle sektor, hvor dagsværdien blandt andet fastsæt-
tes udfra bestemmelser i aktionæroverenskomster mv. eller input fra gennemførte handler. Brancheforeningen Lokale Pengeinstitutter (LOPI) 
anbefaler kvartalsvist dagsværdier af visse af de såkaldte sektoraktier, det vil sige aktier, som bankerne ejer for at deltage aktivt i den infrastruktur 
og de produktudbud, som understøtter sektorens forretningsgrundlag. De af LOPI anbefalede kurser tager udgangspunkt i aktionæroverens-
komster og gennemførte handler i sektoren. I nogle tilfælde tager dagsværdien udgangspunkt i den regnskabsmæssige egenkapital (indre 
værdi) i den underliggende virksomhed, idet denne danner baggrund for handelskursen, såfrem ejere skal sælge ejere imellem. Ved opgørelse 
af dagsværdien af sektoraktierne i henhold til LOPI‘s anbefalede kurser indgår de således i værdiansættelse som et ikke observerbart input. 
Banken foretager en selvstændig vurdering af de anbefalede kurser og verificerer sammenhæng til gennemførte transaktioner og offentliggjorte 
regnskaber. Værdien af aktierne ændres med 85 mio. kr. ved en ændring i kurserne med 10 pct. Arbejdernes Landsbank vurderer, at alternative 
metoder til dagsværdimåling af disse aktier ikke vil medføre væsentlige anderledes dagsværdier.

Banken har i 1. halvår overført 1,0 mia. kr. obligationer til dagsværdi fra level 1 til level 2, som følgende af manglende frekvent kursopdatering. 
Heruover har der ikke været væsentlige overførsler mellem de tre værdiansættelseskategorier i 2015 og 1. halvår 2016

Noterede 
priser

Observerbare 
input

Ikke  
observerbare  

input I alt
1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Koncernen 30.06.2016

Finansielle aktiver

Obligationer til dagsværdi 10.616.731 5.302.417 0 15.919.148

Aktier mv. 153.524 27.984 853.100 1.034.608

Aktiver tilknyttet puljeordninger 1.546.829 199.553 0 1.746.382

Afledte finansielle instrumenter og spotforretninger 0 95.387 0 95.387

I alt finansielle aktiver 12.317.084 5.625.341 853.100 18.795.525

Finansielle forpligtelser

Indlån i puljeordninger 0 1.746.382 0 1.746.382

Genkøbsforpligtelser vedr. reverseforretninger 401.604 0 0 401.604

Afledte finansielle instrumenter og spotforretninger 0 590.402 0 590.402

I alt finansielle forpligtelser 401.604 2.336.784 0 2.738.388

Koncernen 31.12.2015

Finansielle aktiver

Obligationer til dagsværdi 14.169.350 1.232.624 0 15.401.974

Aktier mv. 167.483 62.490 853.886 1.083.859

Aktiver tilknyttet puljeordninger 1.328.501 223.240 0 1.551.741

Afledte finansielle instrumenter og spotforretninger 0 157.093 0 157.093

I alt finansielle aktiver 15.665.334 1.675.447 853.886 18.194.667

Finansielle forpligtelser

Indlån i puljeordninger 0 1.551.741 0 1.551.741

Genkøbsforpligtelser vedr. reverseforretninger 174.709 0 0 174.709

Afledte finansielle instrumenter og spotforretninger 0 188.926 0 188.926

I alt finansielle forpligtelser 174.709 1.740.667 0 1.915.376
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Note

22 Finansielle aktiver og forpligtelser til dagsværdi, fortsat

30.06.2016 31.12.2015
1.000 kr. 1.000 kr.

Koncernen 

Ikke observerbare priser

Dagsværdi primo 853.886 840.379

Periodens kursgevinst/tab i resultatopgørelsen -2.269 5.784

Periodens nettokøb 1.483 7.723

I alt dagsværdi ultimo 853.100 853.886

23 Koncernoversigt

Moderselskab: Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank, København 30.06.2016 
1.000 kr.

31.12.2015 
1.000 kr.

Tilknyttede virksomheder der konsolideres:

AL Finans A/S, København

Selskabskapital  6.000  6.000 

Egenkapital  228.611  210.502 

Ejerandel (pct.)  100  100 

Resultat  18.109  33.076 

Finansieringsselskabet AL Finans A/S tilbyder bilfinansiering, leasing og factoring. Selskabets aktiviteter er 
finansieret med egenkapital og låntagning i moderselskabet. Selskabet har 1. halvår 2016 i gennemsnit 
beskæftiget 77,1 medarbejdere omregnet til fuldtid. 

Handels ApS Panoptikon, København

Selskabskapital  500  500 

Egenkapital  12.725  12.724 

Ejerandel (pct.)  100  100 

Resultat  1  1 

Der er aktuelt ikke aktivitet i selskabet. Selskabet har i 1. halvår 2016 ikke haft medarbejdere ansat. 
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30.06.2016 30.06.2015 31.12.2015
Note 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

24 Hovedtal for banken 

Resultatopgørelse
– efter Basisindtjeningsmodellen

Netto renteindtægter 565.649 559.789 1.133.793

Netto gebyr- og provisionsindtægter mv. 205.144 214.373 424.122

Basisindtjening, ekskl. handelsindtjening 770.793 774.162 1.557.915

Handelsindtjening 60.368 74.962 144.897

Basisindtjening i alt 831.161 849.124 1.702.812

Personaleomkostninger -353.142 -334.673 -662.079

Administrationsomkostninger og afskrivninger -238.881 -255.151 -498.371

Basisresultat før nedskrivninger 239.138 259.300 542.362

Nedskrivninger på udlån mv. 55.680 -32.803 -98.991

Basisresultat 294.818 226.497 443.371

Beholdningsresultat, ekskl. anlægsbeholdning -350.887 -98.480 -151.773

Anlægsbeholdning 22.326 75.915 73.687

Resultat før sektorløsninger -33.743 203.932 365.285

Bidrag til sektorløsninger -1.647 -23.212 -48.114

Resultat før skat -35.390 180.720 317.171

Skat 18.316 -16.894 -32.804

Resultat -17.074 163.826 284.367

Øvrige hovedtal

Netto rente- og gebyrindtægter 837.509 890.391 1.704.736

Kursreguleringer -377.443 -160.515 -241.015

Udgifter til personale og administration -568.665 -564.213 -1.111.514

Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder 33.389 88.504 135.497

Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 20.333.527 18.802.228 19.637.109

Obligationer til dagsværdi 15.919.148 15.054.194 15.401.974

Indlån inkl. puljer 33.511.361 30.743.296 32.314.448

Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 250.000 250.000 250.000

Egenkapital 5.269.259 5.141.920 5.279.627

Aktiver i alt 44.572.695 41.885.242 41.978.320

Eventualforpligtelser i alt 5.382.562 4.688.989 4.324.424
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Note 30.06.2016 30.06.2015 31.12.2015

25 Nøgletal for banken

Solvens

Kapitalprocent pct. 13,7 12,7 13,3

Kernekapitalprocent pct. 13,7 12,7 13,3

Indtjening

Periodens egenkapitalforrentning før skat pct. -0,7 3,5 6,1

Periodens egenkapitalforrentning efter skat pct. -0,3 3,2 5,5

Indtjening pr. omkostningskrone kr. 0,94 1,28 1,24

Resultat pr. 1.000 kr. aktie kr. -56,9 546,1 947,9

Periodens afkastningsgrad pct. 0,0 0,4 0,7

Markedsrisiko

Renterisiko pct. -1,6 -1,5 -1,0

Valutaposition pct. 2,1 2,4 1,3

Valutarisiko pct. 0,0 0,0 0,0

Likviditet

Udlån plus nedskrivninger i forhold til indlån pct. 64,7 65,6 65,1

Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet pct. 202,9 220,0 199,4

Kredit

Summen af store eksponeringer pct. 10,1 22,5 10,6

Periodens nedskrivningsprocent pct. -0,2 0,1 0,3

Periodens udlånsvækst pct. 3,5 3,5 8,1

Udlån i forhold til egenkapital 3,9 3,7 3,7

Egenkapital

Indre værdi kr. 1.473,4 1.431,0 1.476,9

Foreslået udbytte pr. 1.000 kr. aktie kr. 0 0 100

Medarbejdere

Det gennemsnitlige antal beskæftigede i perioden omregnet til  
heltidsbeskæftigede 993 1.008 999
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Note

26 Definition af Nøgletal

Nøgletal er opstillet i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsens krav herom. Resultat pr. aktie (EPS) og udvandet resultat pr. aktie 
(EPS) opgøres i overensstemmelse med IAS 33, men bankens aktier er ikke i omløb. Øvrige nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med 
Den Danske Finansanalytikerforenings „Anbefalinger & Nøgletal 2015“.

Nøgletal beregnet i henhold til Finanstilsynets vejledning, jf. regnskabsbekendtgørelsen. 

1. Kapitalprocent =
Kapitalgrundlag x 100

Den samlede risikoeksponering

2. Kernekapitalprocent =
Kernekapital x 100

Den samlede risikoeksponering

3. Periodens egenkapitalforrentning før skat =
Resultat før skat x 100

Egenkapital (gns.)

4. Periodens egenkapitalforrentning efter skat =
Resultat efter skat x 100

Egenkapital (gns.)

5. Indtjening pr. omkostningskrone =
Indtægter

Omkostninger (ekskl. skat)

6. Periodens afkastningsgrad =
Resultat efter skat x 100

Aktiverne (gns.)

7. Renterisiko =
Renterisiko x 100

Kernekapital

8. Valutaposition =
Valutakursindikator 1 x 100

Kernekapital

9. Valutarisiko =
Valutakursindikator 2 x 100

Kernekapital

10. Udlån plus nedskrivninger i forhold til indlån =
Udlån + nedskrivninger på udlån

Indlån

11. Udlån i forhold til egenkapital =
Udlån

Egenkapital

12. Periodens udlånsvækst =
(Udlån ekskl. repo ultimo – udlån ekskl. repo primo) x 100

Udlån ekskl. repo primo

13. Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet*) =
Overdækning ift. kravet FIL §152 

Største værdi af 10 pct.- og 15 pct. lovkravet

14. Summen af store eksponeringer*) =
Sum af store eksponeringer efter fradrag, ekskl. kreditinstitutter x 100

Kapitalgrundlag 

15. Periodens nedskrivningsprocent =
Periodens nedskrivninger på udlån og garantier x 100

Udlån + nedskrivninger + garantier

Supplerende nøgletal

16. Resultat pr. 1.000 kr. aktie =
Resultat

Antal 1.000 kr. aktier 

17. Indre værdi =
Abejdernes Landsbanks aktionærers andel af egenkapitalen x 100

Aktiekapital

18. Foreslået udbytte pr. 1.000 kr. aktie =
Udbytteprocent x aktiens pålydende

100

19. Udlånsvækst *) =
(Udlån ekskl. repo ultimo - udlån ekskl. repo ultimo 1 år før) x 100

Udlån ekskl. repo ultimo 1 år før

20. Ejendomseksponering*) =

(Bruttoudlån og garantier inden for branchen „Gennemførelse af  
byggeprojekter“ + branchen „Fast ejendom“) x100 

Bruttoudlån + garantier

21. Stabil funding*) =

Udlån ekskl. repo

Sum af indlån inkl. puljer + gæld til Danmarks Nationalbank med restløbetid 
>1år + udstedte obligationer med restløbetid > 1år + efterstillede kapitalind-
skud + egenkapital

*) Nøgletallet anvendes i Finanstilsynets tilsynsdiamant.
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