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Stærkt resultat i et udfordret finansielt marked
Med et resultat før skat på 514 mio. kr. i 2016 har Arbejdernes Landsbank opnået et meget
tilfredsstillende resultat i et udfordret finansielt marked og et banklandskab præget af hård konkurrence.
Resultatet bygger på en fortsat god vækst i kerneforretningen, faldende nedskrivninger og en flot
nettotilgang på hele 10.000 nye kunder.
Tilfredse kunder, nettotilgang af 10.000 nye kunder og en stærk udlånsvækst på 6 pct. Det er blot nogle af
hovedoverskrifterne for det forgangne år i Arbejdernes Landsbank, som i dag kan præsentere et meget
tilfredsstillende resultat for 2016 på 514 mio. kr. før skat og en forrentning af egenkapitalen på 9,4 pct.
”Vi er meget tilfredse med resultatet, som er et stærkt comeback i forhold til halvåret, hvor et negativt
beholdningsresultat trak det samlede regnskab i minus. Det svage resultat i 1. halvår er nu vendt til et
meget tilfredsstillende resultat for hele 2016, hvilket vi godt kan tillade os at være stolte af” siger Gert R.
Jonassen, ordførende direktør i Arbejdernes Landsbank.
Han forklarer, at det stærke resultat først og fremmest skyldes en stabilisering af de finansielle markeder i
2. halvår og et mindre behov for nedskrivninger samt en fortsat god vækst i kerneforretningen. Væksten er
især båret af de mange nye kunder, som banken har budt velkommen i løbet af året. Blandt de netto
10.000 nye kunder er en stor andel boligkunder, og det har været med til at øge bankens
forretningsomfang.
”Der er ingen tvivl om, at vores attraktive boligkoncepter AL-BoligKlar og AL-BoligBonus, som vi lancerede i
starten af året, har givet os en stærk position i markedet og været med til at tiltrække mange nye
boligkunder. Derudover er vi overbeviste om, at vores værdigrundlag samt de flotte placeringer i diverse
kundetilfredshedsmålinger er tungtvejende grunde til, at vi bliver ved med at vokse på kundesiden,” siger
Gert R. Jonassen.
Senest er banken i starten af 2017 – for 8. år i træk – kåret til ”Danskernes foretrukne bank” blandt de 20
største banker i Danmark i Voxmeters omfattende bankanalyse. Et resultat, som ifølge Gert R. Jonassen er
med til at styrke bankens i forvejen stærke image som en ansvarlig bank.
”Det bekræfter os endnu en gang i, at kunderne værdsætter vores langsigtede strategi om at drive en
ansvarlig bank, hvor personlig rådgivning, nærvær og enkelthed er i fokus. Vi tror på, at det i kombination
med de nyeste digitale løsninger er nøglen til en høj kundetilfredshed og en fortsat positiv vækst i vores
kerneforretning,” slutter Gert R. Jonassen.
Arbejdernes Landsbank forventer i 2017 at opnå et resultat før skat i niveauet 450-500 mio. kr.
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