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Arbejdernes Landsbank styrker sin position

Hoved- og nøgletal for koncernen
1. halvår 2018

1.000 kr.
1. halvår 2017

1.000 kr.
2017

1.000 kr.

Resultatopgørelse

Netto renteindtægter 550.668 598.736 1.193.609

Netto gebyr- og provisionsindtægter 284.507 269.131 555.494

Kursreguleringer og udbytte 111.792 266.746 945.109

Andre driftsindtægter 34.118 47.493 90.480

Indtægter i alt 981.085 1.182.106 2.784.692

Omkostninger og afskrivninger -738.420 -689.197 -1.465.610

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. 23.879 7.134 -14.335

Omkostninger i alt -714.541 -682.063 -1.479.945

Resultat før skat 266.544 500.043 1.304.747

Skat -25.522 -96.614 -149.275

Periodens resultat 241.022 403.429 1.155.472

Udvalgte balanceposter

Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 22.214.625 21.551.019 21.958.056

Obligationer til dagsværdi 15.872.723 15.483.232 11.812.388

Aktiver i alt 49.800.282 46.120.846 47.368.881

Indlån inkl. puljeordninger 39.500.889 36.351.758 37.483.724

Egenkapital 6.740.442 6.028.398 6.761.498

Udvalgte nøgletal *)

Kapitalprocent pct. 17,1 17,8 18,3

Egentlig kernekapitalprocent pct. 14,6 15,4 16,2

Egenkapitalforrentning før skat pct. 3,9 8,5 21,0

Egenkapitalforrentning efter skat pct. 3,6 6,9 18,6

Indtjening pr. omkostningskrone **) kr. 1,37 1,73 1,88

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

Likviditetsdækningsgrad (LCR) pct. 195,5 166,5 185,7

Summen af store eksponeringer pct. 0,0 0,0 0,0

Periodens nedskrivningsprocent pct. 0,0 0,0 0,1

Periodens udlånsvækst **) pct. 1,2 2,9 4,3

Indre værdi kr. 1.963,8 1.726,5 1.970,9

Det gennemsnitlige antal ansatte i regnskabsperioden omregnet til fuldtidsbeskæftigede 1.072 1.054 1.054

*)   Der henvises til note 27 for angivelse af nøgletalsdefinitioner.
**)  Sammenligningstallet for 1. halvår 2017 er tilpasset som følge af reklassificerede leasingaftaler i dattervirksomheden AL Finans A/S, jf. note 1.
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1. halvår i overskrifter

Indtjening
Koncernen har i 1. halvår 2018 opnået et resultat efter skat 

på 241,0 mio. kr., svarende til en egenkapitalforrentning 

efter skat på 3,6 pct., hvilket anses for at være tilfredsstil-

lende. Regnskabsperioden 1. januar – 30. juni 2018 har 

været kendetegnet ved en fortsat god udvikling i kunde-

aktiviteterne, blandt andet gennem kundevækst, men et 

stigende pres på rentemarginalen og det vedvarende lave 

renteniveau presser afkastet af investeringsaktiviteterne. 

Indtjeningen har i 1. halvår 2018 særligt været påvirket 

af ændrede værdiansættelsesmodeller for to aktieposter, 

som alene har medvirket til et afkast på 118,0 mio. kr., 

bestående af kursreguleringer og udbytte.

Åbningsbalance
Som konsekvens af implementeringen af den nye regn-

skabsstandard IFRS 9 har koncernen og banken primo 

2018 reguleret egenkapitalen med -85 mio. kr. Regulerin-

gen er primært udtryk for nettopåvirkningen af de nye 

nedskrivningsregler, hvor der nu beregnes et forventet 

tab på alle eksponeringer mod en hidtidig praksis med 

fokus på eksponeringer, som udviste objektiv indikation 

for værdiforringelse.

Danskernes foretrukne bank for 9. år i træk
Danske bankkunder tildelte også i år Arbejdernes Lands-

bank 1. pladsen i Voxmeters årlige, uafhængige kunde-

undersøgelse. Over 50.000 danske bankkunder har givet 

deres mening til kende i den omfattende undersøgelse af 

tilfredsheden med de danske banker. Det bekræfter endnu 

engang vores strategi om at drive en ansvarlig bank, tilbyde 

en bred vifte af finansielle ydelser, ikke mindst på det digi-

tale område, og samtidig være nærværende i lokalområdet, 

tæt på kunderne, forstå deres behov og yde personlig råd-

givning tilpasset den enkelte. Netop denne kombination 

appellerer med al tydelighed stærkt til danskerne, og vi er 

utrolig stolte af anerkendelsen, men også ydmyge omkring 

fortsat at sikre en stor kundetilfredshed.

Kundevækst
De seneste 10 år har været kendetegnet ved uafbrudt kun-

devækst, og i 2018 er det gode forløb fortsat. I løbet af  

1. halvår har banken fået 7.471 nye kunder (netto), som 

også medvirker til at styrke forretningen.

AL² 
Den 1. juni 2018 åbnede banken et nyt innovativt kunde-

univers ved Nørreport i København. I AL² handler det om 

meget andet end klassisk bankforretning. Lokaliteten skal 

anvendes til at vise, at vi er åbne for fremtiden. Spændende 

events, udforskning af ideer samt design og test af nye 

koncepter bliver indholdet i de nyskabende rammer, hvor 

alle er velkomne alle ugens dage. Målet er at skabe et åbent 

fællesskab, hvor vi sammen med vores kunder og dan-

skerne i almindelighed udvikler nye værditilbud og endnu 

bedre oplevelser for kunderne i Arbejdernes Landsbank.

AL på Bornholm
Arbejdernes Landsbank har besluttet at åbne en filial i 

Rønne på Bornholm, som passer godt med vores filosofi 

om at være landsdækkende. Åbningsdatoen forventes at 

blive i november 2018, og vi glæder os til at give bornhol-

merne mulighed for at opleve en bank med vores værdier 

på deres hjemmebane.

Regulering
Arbejdernes Landsbank har i lighed med den øvrige fi-

nansielle sektor anvendt betydelige ressourcer i 2018 på 

at implementere ny regulering og styrke arbejdet med den 

eksisterende lovgivning, som blandt andet omfatter IFRS 

9 (nye principper for regnskabsførelse af finansielle in-

strumenter), AML (hvidvask lovgivning), MiFID II/MiFIR 

(vidtgående krav til handlen med finansielle instrumenter 

i EU) og GDPR (krav om beskyttelse af persondata udtrykt 

ved Persondataforordningen udstedt af EU).

Bestyrelsen
I forbindelse med generalforsamlingen i marts 2018 blev 

formand for HK, Kim Simonsen, valgt ind i bestyrelsen. 

John Markussen, medarbejdervalgt, blev afløst af Nadja 

Lind Bøgh Karlsen, medarbejdervalgt.
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Regnskabsberetning

Periodens resultat
Koncernens samlede resultat før skat udgør 266,5 mio. kr. 

for 1. halvår 2018. Resultatet efter skat udgør 241,0 mio. 

kr. mod 403,4 mio. kr. for 1. halvår 2017.

Netto renteindtægter udgør 550,7 mio. kr. og viser en 

til bagegang på 48,0 mio. kr. i forhold til 1. halvår 2017. 

Tidligere perioders kundevækst er fortsat og udgør 2,7 

pct. for 1. halvår 2018. Udlånsvæksten udgør 1,2 pct.  

i forhold til ultimo 2017, hvor marginalerne dog er vigende 

som følge af et marked præget af hård konkurrence.

Netto gebyr- og provisionsindtægter udgør 284,5 mio. kr. 

mod 269,1 mio. kr. for 1. halvår 2017, hvilket kan henføres 

til stigende aktivitet i koncernen. Bankens lancering af 

AL-BoligBonus i 2016, hvor bankens andel af bidragsstig-

ningen på kundernes lån i Totalkredit i stort omfang tilgår 

kunderne, er en succes. Et øget forretningsomfang på por-

teføljen af formidlede lån i Totalkredit og egne boliglån i 

ejerboliger medfører, at årets udbetaling af AL-BoligBonus 

til kunderne udgør 47,2 mio. kr. mod 41,6 mio. kr. i 2017 

med et uændret bonusbeløb på 1.200 kr. pr. lånt mio. kr.

Kursreguleringer og udbytte viser et samlet afkast på 111,8 

mio. kr. Det positive resultat kan henføres til en ny værdi-

ansættelsesmodel for bankens unoterede aktier i BankIn-

vest Holding A/S, som har medført et afkast på 68,8 mio. kr. 

inkl. udbytte i 1. halvår 2018. Den nye værdiansættelses-

model er udviklet af BankInvest Holding A/S og anvendes 

generelt af ejerkredsen. Metoden for opgørelse af dagsvær-

dien af bankens beholdning af børsnoterede aktier i Vest-

jysk Bank er ligeledes blevet ændret i forhold til 31. de-

cember 2017. Beholdningen var underlagt et kontraktligt 

salgsforbud indtil den 21. juli 2018, og som en konsekvens 

af lock-up periodens snarlige udløb og aktiekursens sta-

bilisering blev aktierne målt til den officielle børskurs pr.  

30. juni 2018, hvilket medførte et afkast på 49,2 mio. kr. 

i 1. halvår 2018. 

Ses der bort fra disse to anlægsaktier, er de øvrige udbyt-

ter og kursreguleringer af bankens værdipapirbeholdning 

på i alt 18,1 mia. kr. samlet set negativ med -6,2 mio. kr., 

hvoraf -35,8 mio. kr. kan henføres til investeringsaktivi-

teter. Det vidner om udfordringen med at levere afkast i 

et lavrentemarked, hvor banken har valgt ikke at pålægge 

kunderne negative rentesatser på indlån. 

I december 2017 indgik banken, sammen med de øvrige 

ejere af ALKA Forsikring, en salgsaftale med Tryg Forsik-

ring, og værdiansættelsen af de unoterede aktier tager 

udgangspunkt i den aftalte kurs. Handlen er betinget af 

myndighedernes godkendelse, hvilket ikke foreligger 

endnu. 

Andre driftsindtægter udgør 34,1 mio. kr. i 1. halvår 2018 

mod 47,5 mio. kr. i 1. halvår 2017 og indeholder primært 

indtægter fra drift af bankens ejendomme samt leasingak-

tiviteter i dattervirksomheden AL Finans A/S.

Koncernens samlede indtægter udgør herefter 981,1 mio. 

kr. mod 1.182,1 mio. kr. i 1. halvår 2017.

De samlede omkostninger, ekskl. nedskrivninger på udlån 

og andre tilgodehavender mv., er steget 49,2 mio. kr. i for-

hold til 1. halvår 2017, hvoraf 27,2 mio. kr. kan henføres til 

stigende personaleudgifter. Foruden overenskomstmæssig 

lønstigning på 2,0 pct. og stigende lønsumsafgiftssats på 

0,4 procentpoint er der også øgede personaleudgifter som 

følge af en udvidet medarbejderstab, der primært relaterer 

sig til kundevendte aktiviteter og opfyldelse af øgede regu-

latoriske krav. Endelig har der været stigende personale-

udgifter relateret til fratrædelsesordninger, hvilket blandt 

andet skyldes outsourcing af en række aktiviteter relateret 

til facility management.

IT-omkostninger er steget 18,7 mio. kr. og er fortrinsvis de-

dikeret til større strategiske udviklingsomkostninger i regi 

af Bankernes EDB Central, BEC, til gavn for en endnu bedre 

kunderådgivning og -servicering. Øvrige administrations-

udgifter samt af- og nedskrivninger på immaterielle og ma-

terielle aktiver er på niveau med samme periode sidste år.

Andre driftsudgifter udgør 29,8 mio. kr. i 1. halvår 2018 

mod 25,4 mio. kr. i 1. halvår 2017. Posten vedrører primært 

vedligeholdelse og administration af bankens ejendomme. 

Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender mv. 

viser en netto tilbageførsel på 23,9 mio. kr. mod en netto 

tilbageførsel på 7,1 mio. kr. i 1. halvår 2017. Der er primært 

tale om en gunstig udvikling i den underliggende kredit-

kvalitet, hvor kundernes kreditværdighed er forbedret 

med udgangspunkt i et fortsat lavt renteniveau, stabile til 

stigende huspriser og øget jobsikkerhed som konsekvens 

af øget vækst i samfundet. Finanstilsynet har i maj 2018 

på basis af en temaundersøgelse om belåning af andels-

boliger blandt seks banker, herunder Arbejdernes Lands-

bank, givet banken et påbud om, at sikkerhedsvurderingen 

i højere grad skal indeholde en vurdering af andelsbolig-

foreningerne som udlejningsejendomme. Det medfører en 

risiko for større blankoværdi og deraf følgende stigning i 

nedskrivningerne, hvilket er indregnet de samlede ned-

skrivninger pr. 30. juni 2018.
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Koncernens nøgletal for indtægter i forhold til omkostnin-

ger udgør 1,37 i 1. halvår 2018 mod 1,73 i 1. halvår 2017. 

Udviklingen er primært en konsekvens af et meget højt 

indtjeningsniveau i 2017, særligt afledt af et stort afkast 

af investeringsaktiviteter.

Indtægter og omkostninger fordelt på segmenterne kan 

belyses ved:

1. halvår 2018 1. halvår 2017

Indtægter (relativ fordeling)

Kundeaktiviteter 92 pct. 73 pct.

Investeringsaktiviteter -1 pct. 20 pct.

Øvrige aktiviteter 9 pct. 7 pct.

I alt 100 pct. 100 pct.

Omkostninger (relativ fordeling)

Kundeaktiviteter 91 pct. 92 pct.

Investeringsaktiviteter 3 pct. 3 pct.

Øvrige aktiviteter 6 pct. 5 pct.

I alt 100 pct. 100 pct.

Egenkapitalens forrentning før skat

Kundeaktiviteter 7,2 pct. 6,9 pct.

Investeringsaktiviteter -2,6 pct. 22,9 pct.

Øvrige aktiviteter 2,3 pct. 3,2 pct.

I alt 3,9 pct. 8,5 pct.

Det er primært en lavere indtjeningsgrad under investe-

ringsaktiviteter, som er årsag til ændringerne i den relative 

fordeling.

Investeringsaktiviteterne indeholder kun bankens aktivi-

teter relateret til treasury og likviditetsstyring. Afkastet på 

BankInvest Holding A/S indgår under kundeaktiviteter, 

mens afkastet på Vestjysk Bank A/S indgår under øvrige 

aktiviteter.

Balancen
Koncernens balancesum udgør 49,8 mia. kr. pr. 30. juni 

2018 mod 47,4 mia. kr. pr. 31. december 2017.

De samlede udlån udgør 22,2 mia. kr. mod 22,0 mia. kr. ul-

timo 2017. Udover traditionelle bankudlån formidler kon-

cernen også realkreditlån fra Totalkredit og DLR Kredit. 

Pr. 30. juni 2018 udgør den samlede realkreditformidling 

44,0 mia. kr., svarende til en vækst på 3,8 mia. kr. siden 

31. december 2017. 

IFRS 9, som trådte i kraft pr. 1. januar 2018, indebærer 

en tidligere indregning af nedskrivninger på finansielle 

aktiver til amortiseret kostpris og hensættelser til tab på 

garantier samt lånetilsagn og uudnyttede kreditrammer. 

Det betyder, at der allerede på tidspunktet for første ind-

regning skal foretages en nedskrivning svarende til 12 må-

neders forventet kredittab. Hvis der efterfølgende sker en 

væsentlig stigning i eksponeringens kreditrisiko, skal der 

indregnes et forventet kredittab for hele eksponeringens 

restløbetid.

For koncernens vedkommende har de nye nedskrivnings-

regler betydet, at de samlede nedskrivninger er steget  

med 154 mio. kr. Herudover har koncernen en portefølje af 

udlån, som var kreditforringet ved første indregning, hvor 

der er sket en vurdering af den bogførte underkurs pr. 31. 

december 2017 i forhold til behovet for kreditreservation 

pr. 1. januar 2018. Denne vurdering har medført en positiv 

regulering på 45 mio. kr., hvorved nettoreguleringen før 

skat på egenkapitalen udgør -109 mio. kr.

Værdipapirbeholdningen i form af obligationer og aktier 

mv. er med 18,1 mia. kr. væsentligt højere pr. 30. juni 2018 

end niveauet ved årets start, hvilket primært skyldes, at 

en investering i indskudsbeviser er blevet omlagt til obli-

gationer i løbet af 1. halvår 2018.

Indlån inkl. opsparing i puljeordninger udgør 39,5 mia. 

kr. og viser en vækst på 2,0 mia. kr. i forhold til ultimo 

2017. Private indlån er steget med 2,0 mia. kr. og er således 

årsagen til væksten i indlån. Udviklingen vidner om en 

stor opbakning til Arbejdernes Landsbank, og udmeldin-

gen om at banken ikke indfører negative rentesatser på 

almindelige indlån vurderes at medvirke til den fortsatte 

kundevækst, der udgør 2,7 pct. for 1. halvår 2018.
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Pr. 30. juni 2018 udgjorde koncernens egenkapital 6,7 

mia. kr. 

Egenkapitalens udvikling kan belyses ved:

Koncernen Mio. kr.

Egenkapital 31.12.2017 6.762

Overgang til ny nedskrivningspraksis iht. IFRS 9 -85

Periodens resultat 241

Anden totalindkomst (avance på domicilejendomme) 4

Udbetaling af udbytte til aktionærerne -150

Afkast til indehavere af hybride kernekapitalinstrumenter -33

Køb af egne aktier -6

Skat 7

Egenkapital 30.06.2018 6.740

Transaktioner med nærtstående parter
Arbejdernes Landsbank er bankforbindelse for en række 

af koncernens nærtstående parter. Væsentlige transaktio-

ner med nærtstående parter i 1. halvår 2018 er beskrevet 

i note 23. 

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 på side 12-14 i årsrapporten for 2017: https://

www.al-bank.dk/media/130522/al_aarsrapport_2017.pdf 

Ved opgørelse af kapitalprocenten har ledelsen valgt at 

beregne kredit- og markedsrisici efter standardmetoden 

og operationelle risici efter basisindikatormetoden. Det er 

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

mere avancerede metoder til opgørelse af kapitalprocen-

ten. I henhold til lov om finansiel virksomhed skal besty-

relsen og direktionen sikre, at banken har et tilstrækkeligt 

kapitalgrundlag, hvilket er den kapital, der efter ledelsens 

vurdering, som minimum skal til for at dække alle væsent-

lige risici. Målsætningen er at have en egentlig kerneka-

pitalprocent på 11,4 og en samlet kapitalprocent på 15,5 

ved et individuelt solvensbehov på 9,5 pct. Det samlede 

kapitalgrundlag til brug for solvensudregningen pr. 30. 

juni 2018 er opgjort til 5.464,6 mio. kr. Med en egentlig 

kernekapitalprocent på 14,6 og en kapitalprocent på 17,1 

har koncernen fortsat en solid kapitaloverdækning. 

Når overdragelsen af ALKA Forsikring til Tryg Forsikring 

effektueres endeligt i forbindelse med myndigheder-

nes godkendelse af den indgåede salgsaftale fra decem-

ber 2017, vil kapitalgrundlaget blive styrket væsentligt. 

Værdien af aktierne fragår aktuelt i kapitalgrundlaget. 

Såfremt aktierne var overdraget inden den 30. juni 2018, 

og banken havde valgt at indregne halvårsresultatet i over-

ensstemmelse med Finanstilsynets tilladelse, ville kapital-

procenten have udgjort 20,3 mod de aktuelle 17,1 pct. ved 

uændrede risikovægtede eksponeringer.

Skærpede lovkrav, herunder indregning af NEP-krav (ka-

pitalkrav til dækning af nedskrivningsegnede passiver), 

medfører, at vi fortsat har fokus på at opbygge bankens 

og koncernens kapitalgrundlag. NEP-kravet er aktuelt 

fastsat til 13,7 pct. af de samlede forpligtelser og kapi-

talgrundlaget, svarende til 18,8 pct. af de risikovægtede 

eksponeringer. NEP-kravet indfases successivt i perioden 

1. januar 2019 – 1. januar 2023. NEP-kravet vil udover 

det nuværende kapitalgrundlag også kunne opfyldes med 

konverterbare fordringer, hvorpå der er en kontraktlig bail-

in. Banken har aktuelt 372,6 mio. kr., der kan medregnes 

til bail-in.

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 

fastlægges risikopolitik og risikorammer. Rapportering 

vedrørende væsentlige risici indgår i den løbende rap-

portering til bestyrelsen. I den forbindelse henvises til 

note 47 i årsrapporten for 2017, https://www.al-bank.dk/

media/130522/al_aarsrapport_2017.pdf, hvor de væsent-

ligste risikofaktorer er beskrevet. Koncernen udgiver hvert 

år en egentlig koncernrisikorapport, som beskriver risiko-

styringen og de enkelte risikoområder. Koncernrisikorap-

porten for 2017 er tilgængelig på bankens hjemmeside: 

https://www.al-bank.dk/media/130547/al_koncernrisiko-

rapport_2017.pdf.

Likviditet
Koncernen har en god likviditet udtrykt ved nøgletal-

let LCR (Liquidity Coverage Ratio), hvor koncernen skal 

kunne dække et stresset nettooutflow af likviditet på 30 

dages sigt. Likviditetsdækningsgraden skal udgøre mini-

mum 100 pct., og med et nøgletal på 195,5 pct. pr. 30. juni 

2018 lever koncernen fuldt ud op til dette lovkrav.

Finanstilsynets pejlemærker
Finanstilsynets har fastlagt en række særlige risikoom-

råder og relaterede pejlemærker i form af nøgletal med 

angivne grænseværdier, som et pengeinstitut som ud-

gangspunkt bør ligge indenfor. Pejlemærkerne er en inte-

greret del af rapporteringen til bestyrelsen og genstand for 

overvejelser og handlinger, der kan modvirke eventuelle 

overskridelser.

https://www.al-bank.dk/media/130522/al_aarsrapport_2017.pdf
https://www.al-bank.dk/media/130522/al_aarsrapport_2017.pdf
https://www.al-bank.dk/media/130522/al_aarsrapport_2017.pdf
https://www.al-bank.dk/media/130522/al_aarsrapport_2017.pdf
https://www.al-bank.dk/media/130547/al_koncernrisikorapport_2017.pdf
https://www.al-bank.dk/media/130547/al_koncernrisikorapport_2017.pdf
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Finanstilsynets pejlemærker *) Grænseværdier Banken

Funding ratio <     1 0,5

Likviditetspejlemærke > 100 188,3

Store eksponeringer < 175 65,2

Udlånsvækst <   20 2,9

Ejendomseksponering <   25 4,4

*) Definitionen af nøgletallene er forklaret i note 27.

Banken opfylder på komfortabel vis alle pejlemærkerne. 

Det bemærkes, at nøgletallet for likviditetsoverdækning 

fra og med 30. juni 2018 er baseret på en modificeret ver-

sion af LCR-kravet, hvor der her måles på evnen til at klare 

tre måneders likviditetsstress. Primo 2018 blev nøgletallet 

for store eksponeringer modificeret og måler nu på ban-

kens 20 største eksponeringer. Banken holder sig med 65,2 

pct. på komfortabel afstand af grænseværdien på 175 pct. 

Nøgletallet for udlånsvækst i Finanstilsynets pejlemærker 

måles i forhold til 30. juni 2017, mens det officielle nøgle-

tal for udlånsvækst måles i forhold til 31. december 2017.

Begivenheder efter regnskabsperiodens udløb
Der er ikke indtruffet hændelser efter regnskabsperiodens 

afslutning, som har væsentlig betydning for vurderingen 

af koncernens finansielle stilling.

Forventninger til 2018
Udsigterne for dansk økonomi i 2. halvdel af 2018 er gene-

relt gode. Stigende beskæftigelse, fremgang på boligmar-

kedet og pæn reallønsvækst understøtter privatforbruget. 

Boliginvesteringerne er tiltaget, og der er basis for øgede 

erhvervsinvesteringer i takt med at kapacitetspresset sti-

ger. Tiltagende flaskehalse på arbejdsmarkedet kan give 

udfordringer, men vil næppe bremse væksten mærkbart 

i år. Lave renter og stigende indkomster understøtter ge-

nerelt boligmarkedet. Ejerlejlighedsmarkedet i de største 

byer, hvor priserne er steget markant over de seneste år, 

ser dog ud til at bremse lidt op.

Koncernens forventninger til 2018 var primo året et re-

sultat før skat på 300 – 400 mio. kr. Disse forventninger 

fastholdes. Resultatet for 1. halvår indeholder poster  

af engangskarakter, hvorfor resultatet for 2. halvår, isoleret 

set, forventes at lande på et lavere niveau. Den største 

usikkerhed knytter sig til udviklingen på de finansielle 

markeder. 

Ledelsesberetning
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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og 

godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar – 30. 

juni 2018 for Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank og 

koncernen. 

Halvårsregnskabet for koncernen er aflagt i overensstem-

melse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som 

godkendt af EU, og halvårsregnskabet for banken er aflagt i 

overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, her-

under bekendtgørelse om finansielle rapporter for kredit-

institutter og fondsmæglerselskaber m.fl. 

Ledelsesberetningen er udarbejdet i overensstemmelse 

med lov om finansiel virksomhed.

Det er vores opfattelse, at halvårsregnskaberne giver et ret-

visende billede af koncernens og bankens aktiver, passiver 

og finansielle stilling pr. 30. juni 2018 samt af resultatet af 

koncernens og bankens aktiviteter og koncernens penge-

strømme for perioden 1. januar – 30. juni 2018.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen 

indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i 

koncernens og bankens aktiviteter og økonomiske forhold 

samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikker-

hedsfaktorer, som koncernen og banken står over for.

Halvårsrapporten har ikke været underlagt revision eller 

review. 

København, den 14. august 2018 

Direktionen:

Gert R. Jonassen
Ordførende direktør

Jan W. Andersen
Bankdirektør

Bestyrelsen:

Per Christensen
Formand

Claus Jensen  
Næstformand

Lizette Risgaard Kim Lind Larsen  

Ole Wehlast

 

Kim Simonsen 

 

Lars Andersen  

Torben Möger Pedersen Christian Riewe   
 

Lasse Thorn
Medarbejdervalgt

Jesper Pedersen
Medarbejdervalgt

Yvonne Hansen
Medarbejdervalgt

 
Nadja Lind Bøgh Karlsen
Medarbejdervalgt

Ledelsespåtegning
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Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse

Koncernen Banken

1. halvår 2018 1. halvår 2017 1. halvår 2018 1. halvår 2017
Note 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Resultatopgørelse

6 Renteindtægter opgjort efter den effektive rentemetode 552.067 574.078 499.973 516.824

6 Andre renteindtægter 25.672 50.270 25.672 50.270

7 Renteudgifter -27.071 -25.612 -26.933 -25.554

Netto renteindtægter 550.668 598.736 498.712 541.540

Udbytte af aktier mv. 54.434 37.956 54.434 37.956

8 Gebyrer og provisionsindtægter 336.134 323.849 301.049 293.220

8 Afgivne gebyrer og provisionsudgifter -51.627 -54.718 -33.237 -31.675

Netto rente- og gebyrindtægter 889.609 905.823 820.958 841.041

9 Kursreguleringer 57.358 228.790 56.924 229.388

Andre driftsindtægter 34.118 47.493 17.087 29.804

10 Udgifter til personale og administration -681.353 -633.841 -636.077 -592.092

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver -27.258 -29.979 -10.598 -13.698

Andre driftsudgifter -29.809 -25.377 -27.472 -23.948

11 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. 23.879 7.134 24.826 11.521

Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0 0 15.133 12.981

Resultat før skat 266.544 500.043 260.781 494.997

12 Skat -25.522 -96.614 -19.759 -91.568

Periodens resultat 241.022 403.429 241.022 403.429

Fordeles på: 

Arbejdernes Landsbanks aktionærer 208.336 370.475 208.336 370.475

Indehavere af hybride kernekapitalinstrumenter 32.686 32.954 32.686 32.954

Periodens resultat 241.022 403.429 241.022 403.429

13 Resultat pr. aktie

Resultat pr. aktie (kr.) 725,7 1.259,1 725,7 1.259,1

Udvandet resultat pr. aktie (kr.) 725,7 1.259,1 725,7 1.259,1

Totalindkomstopgørelse

Periodens resultat 241.022 403.429 241.022 403.429

Anden totalindkomst

Poster, der ikke kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen

15 Ændring i domicilejendommenes omvurderede værdi *) 4.444 -1.048 4.444 -1.048

Anden totalindkomst i alt 4.444 -1.048 4.444 -1.048

Periodens totalindkomst 245.466 402.381 245.466 402.381

Fordeles på:

Arbejdernes Landsbanks aktionærer 212.780 369.427 212.780 369.427

Indehavere af hybride kernekapitalinstrumenter 32.686 32.954 32.686 32.954

Periodens totalindkomst 245.466 402.381 245.466 402.381

*) Udskudt skat på bankens ejendomme udgør 0 kr.
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Balance 
Koncernen Banken

30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017

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

Aktiver

Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker 878.264 908.364 878.264 908.364

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 3.170.828 6.015.661 3.154.113 6.007.782

11, 14 Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 22.214.625 21.958.056 21.934.950 21.682.772

Obligationer til dagsværdi 15.872.723 11.812.388 15.872.723 11.812.388

Aktier mv. 2.252.046 2.045.320 2.252.046 2.045.320

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0 0 276.718 278.790

Aktiver tilknyttet puljeordninger 3.290.681 2.727.496 3.290.681 2.727.496

Immaterielle aktiver 16.694 16.587 0 0

Investeringsejendomme 38.785 37.563 38.785 37.563

Domicilejendomme 944.921 857.280 944.921 857.280

15 Grunde og bygninger i alt 983.706 894.843 983.706 894.843

Øvrige materielle aktiver 152.289 149.040 79.290 74.571

Aktuelle skatteaktiver 71.341 32.737 90.137 47.880

Udskudte skatteaktiver 14.228 11.701 19.280 19.495

Andre aktiver 837.309 767.022 818.921 736.030

Periodeafgrænsningsposter 45.548 29.666 39.754 25.610

Aktiver i alt 49.800.282 47.368.881 49.690.583 47.261.341

Passiver

Forpligtelser

Gæld

Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 2.085.852 2.080.697 2.085.852 2.080.697

16 Indlån og anden gæld 36.210.208 34.756.228 36.181.914 34.733.159

Indlån i puljeordninger 3.290.681 2.727.496 3.290.681 2.727.496

Øvrige ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi 393.269 54.773 393.269 54.773

Andre passiver 966.174 882.535 898.467 811.139

Periodeafgrænsningsposter 31.963 35.485 18.899 23.044

Gæld i alt 42.978.147 40.537.214 42.869.082 40.430.308

Hensatte forpligtelser

11 Hensættelser til tab på garantier 25.565 30.750 25.565 30.750

Andre hensatte forpligtelser 56.128 39.419 55.494 38.785

Hensatte forpligtelser i alt 81.693 70.169 81.059 69.535

Forpligtelser i alt 43.059.840 40.607.383 42.950.141 40.499.843

17-19 Egenkapital

Aktiekapital 300.000 300.000 300.000 300.000

Opskrivningshenlæggelser 326.709 326.709 326.709 326.709

Reserve efter indre værdis metode 0 0 265.961 265.961

Overført overskud 5.264.803 5.135.881 4.998.842 4.869.920

Foreslået udbytte 0 150.000 0 150.000

Arbejdernes Landsbanks aktionærer 5.891.512 5.912.590 5.891.512 5.912.590

20 Indehavere af hybride kernekapitalinstrumenter 848.930 848.908 848.930 848.908

Egenkapital i alt 6.740.442 6.761.498 6.740.442 6.761.498

Passiver i alt 49.800.282 47.368.881 49.690.583 47.261.341
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Egenkapitalopgørelse
                                                                       Arbejdernes Landsbanks aktionærer

Aktiekapital
Opskrivnings- 
henlæggelser

Overført 
overskud

Foreslået 
udbytte I alt

Hybrid  
kernekapital 

Egenkapital  
i alt

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

Koncernen 1. halvår 2018

Egenkapital primo 300.000 326.709 5.135.881 150.000 5.912.590 848.908 6.761.498

Ændring af regnskabspraksis, 
IFRS 9 0 0 -109.036 0 -109.036 0 -109.036

Skatteeffekt, IFRS 9 0 0 23.987 0 23.987 0 23.987

Tilpasset egenkapital primo 300.000 326.709 5.050.832 150.000 5.827.541 848.908 6.676.449

Periodens resultat 0 0 208.336 0 208.336 32.686 241.022

Anden totalindkomst 0 4.444 0 0 4.444 0 4.444

Totalindkomst i alt 0 4.444 208.336 0 212.780 32.686 245.466

Anden til- og afgang *) 0 -4.444 4.444 0 0 0 0

Udbetalt udbytte for 2017 0 0 0 -150.000 -150.000 0 -150.000

Betalte renter af  
hybrid kernekapital 0 0 0 0 0 -32.664 -32.664

Køb af egne aktier 0 0 -6.000 0 -6.000 0 -6.000

Skat 0 0 7.191 0 7.191 0 7.191

Egenkapitalbevægelser i alt 0 0 213.971 -150.000 63.971 22 63.993

Egenkapital ultimo 300.000 326.709 5.264.803 0 5.891.512 848.930 6.740.442

Koncernen 1. halvår 2017

Egenkapital primo 300.000 365.689 4.137.084 30.000 4.832.773 848.976 5.681.749

Periodens resultat 0 0 370.475 0 370.475 32.954 403.429

Anden totalindkomst 0 -1.048 0 0 -1.048 0 -1.048

Totalindkomst i alt 0 -1.048 370.475 0 369.427 32.954 402.381

Anden til- og afgang *) 0 -25.428 25.428 0 0 0 0

Udbetalt udbytte for 2016 0 0 0 -30.000 -30.000 0 -30.000

Betalte renter af  
hybrid kernekapital 0 0 0 0 0 -32.981 -32.981

Skat 0 0 7.250 0 7.250 0 7.250

Egenkapitalbevægelser i alt 0 -26.476 403.153 -30.000 346.677 -27 346.650

Egenkapital ultimo 300.000 339.213 4.540.237 0 5.179.450 848.949 6.028.399

*) Banken har realiseret opskrivningshenlæggelser i forbindelse med ejendomssalg.
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Egenkapitalopgørelse
                                                                   Arbejdernes Landsbanks aktionærer

Aktie-
kapital

Opskrivnings- 
henlæggelser

Reserve 
efter indre 

værdis 
metode

Overført 
overskud

Foreslået 
udbytte I alt

Hybrid  
kernekapital 

Egenkapital  
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.

Banken 1. halvår 2018

Egenkapital primo 300.000 326.709 265.961 4.869.920 150.000 5.912.590 848.908 6.761.498

Ændring af regnskabs-
praksis, IFRS 9 0 0 0 -104.183 0 -104.183 0 -104.183

Skatteeffekt, IFRS 9 0 0 0 19.134 0 19.134 0 19.134

Tilpasset egenkapital primo 300.000 326.709 265.961 4.784.871 150.000 5.827.541 848.908 6.676.449

Periodens resultat 0 0 0 208.336 0 208.336 32.686 241.022

Anden totalindkomst 0 4.444 0 0 0 4.444 0 4.444

Totalindkomst i alt 0 4.444 0 208.336 0 212.780 32.686 245.466

Anden til- og afgang *) 0 -4.444 0 4.444 0 0 0 0

Udbetalt udbytte for 2017 0 0 0 0 -150.000 -150.000 0 -150.000

Betalte renter af  
hybrid kernekapital 0 0 0 0 0 0 -32.664 -32.664

Køb af egne aktier 0 0 0 -6.000 0 -6.000 0 -6.000

Skat 0 0 0 7.191 0 7.191 0 7.191

Egenkapitalbevægelser i alt 0 0 0 213.971 -150.000 63.971 22 63.993

Egenkapital ultimo 300.000 326.709 265.961 4.998.842 0 5.891.512 848.930 6.740.442

Banken 1. halvår 2017

Egenkapital primo 300.000 365.689 245.233 3.891.851 30.000 4.832.773 848.976 5.681.749

Periodens resultat 0 0 0 370.475 0 370.475 32.954 403.429

Anden totalindkomst 0 -1.048 0 0 0 -1.048 0 -1.048

Totalindkomst i alt 0 -1.048 0 370.475 0 369.427 32.954 402.381

Anden til- og afgang *) 0 -25.428 0 25.428 0 0 0 0

Udbetalt udbytte for 2016 0 0 0 0 -30.000 -30.000 0 -30.000

Betalte renter af  
hybrid kernekapital 0 0 0 0 0 0 -32.981 -32.981

Skat 0 0 0 7.250 0 7.250 0 7.250

Egenkapitalbevægelser i alt 0 -26.476 0 403.153 -30.000 346.677 -27 346.650

Egenkapital ultimo 300.000 339.213 245.233 4.295.004 0 5.179.450 848.949 6.028.399

*) Banken har realiseret opskrivningshenlæggelser i forbindelse med ejendomssalg.
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Pengestrømsopgørelse 
Koncernen

1. halvår 2018 1. halvår 2017
Note 1.000 kr. 1.000 kr.

Periodens resultat før skat 266.544 500.043

Regulering for ikke-likvide driftsposter

Af- og nedskrivninger på immaterielle aktiver 4.454 2.872

Af-, ned- og opskrivninger på materielle aktiver 22.804 27.107

11 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. -23.879 -7.134

Ændring i driftskapital

Udlån og tilgodehavender hos kreditinstitutter mv. -243.136 -467.567

Obligationer og aktier -4.267.061 -287.196

Indlån og gæld til kreditinstitutter mv. 2.022.320 1.178.652

Øvrige ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi 338.496 237.859

Øvrige aktiver og passiver -656.493 -474.047

Betalt selskabsskat -35.285 -50.701

Pengestrøm fra driftsaktivitet -2.571.236 659.888

Køb af immaterielle aktiver -4.561 -354

Køb af materielle aktiver -130.105 -22.014

Salg af materielle aktiver 19.633 58.704

Pengestrøm fra investeringsaktivitet -115.033 36.336

18 Udbetalt udbytte -150.000 -30.000

Betalte renter af hybrid kernekapital -32.664 -32.981

17 Køb af egne aktier -6.000 0

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -188.664 -62.981

Periodens pengestrøm -2.874.933 633.243

Likvider primo 6.924.025 2.740.034

Likvider ultimo 4.049.092 3.373.277

Likvider ultimo omfatter:

Kassebeholdning 878.264 945.694

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker med mindre end 3 mdr. forfald 3.170.828 2.427.583

Likvider ultimo 4.049.092 3.373.277

Pengestrømsopgørelsen indeholder kursreguleringer på fonds og valuta.
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Note 1

Anvendt regnskabspraksis

Grundlag for udarbejdelse
Koncernens halvårsrapport aflægges i overensstemmelse 

med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som god-

kendt af EU og yderligere danske oplysningskrav fastlagt 

i IFRS-bekendtgørelsen for finansielle virksomheder ud-

stedt i henhold til lov om finansiel virksomhed. Den fi-

nansielle del af halvårsrapporten følger bestemmelserne 

i IAS 34 for sammendragne delårsregnskaber.

Bankens halvårsrapport aflægges i overensstemmelse med 

lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om 

finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmægler-

selskaber m.fl. samt Finanstilsynets udstedte vejledninger.

Anvendt regnskabspraksis er, bortset fra nedenstående, 

uændret i forhold til koncernregnskabet og årsregnskabet 

for 2017, hvortil der henvises. Årsrapporten for 2017 in-

deholder en fuld beskrivelse af anvendt regnskabspraksis.

I forbindelse med udarbejdelsen af koncernregnskabet for 

2017 blev der foretaget reklassifikationer som følge af, at en 

række leasingkontrakter i dattervirksomheden AL Finans 

A/S var blevet redefineret til at være finansielle leasing-

kontrakter. Netto resultatpåvirkningen heraf er 0 kr., og 

netto balancepåvirkningen under aktiver er ligeledes 0 

kr. Det har dog følgende virkning på enkelte resultat- og 

balanceposter i forhold til koncernens halvårsregnskab for 

2017 og dermed sammenligningstallene i halvårsregnska-

bet for 2018:

Oprindelig Tilpasset 
 1. halvår 2017 1. halvår 2017

1.000 kr. 1.000 kr.

Resultatposter for koncernen

Renteindtægter 621.547 624.348

Andre driftsindtægter 76.947 47.493

Af- og nedskrivninger på  
immaterielle og materielle aktiver -56.632 -29.979

Balanceposter for koncernen

Udlån og andre tilgodehavender 
til amortiseret kostpris 21.421.131 21.551.019

Øvrige materielle aktiver 266.036 136.148

 

Reklassifikationerne har også haft betydning for sammen-

ligningstallet i tilhørende noter samt visse nøgletal.

Ændring af anvendt regnskabspraksis
Med virkning fra 1. januar 2018 har koncernen implemen-

teret følgende nye standarder:

 • IFRS 9, Finansielle instrumenter

 •  IFRS 15, Omsætning fra kontrakter med kunder.

 

Af ovenstående har alene IFRS 9 påvirket indregning og 

måling i halvårsregnskabet. Nedenfor vises effekten heraf 

i forbindelse med overgangen pr. 1. januar 2018.

Effekt af IFRS 9
IFRS 9, Finansielle instrumenter, der erstatter IAS 39, æn-

drer principperne for klassifikation og den deraf afledte 

måling af finansielle aktiver og forpligtelser. IFRS 9 intro-

ducerer en ny tilgang til klassifikation af finansielle aktiver 

baseret på virksomhedens forretningsmodel og aktivets 

underliggende pengestrømme. Samtidig introduceres der 

en ny nedskrivningsmodel for finansielle aktiver.

Standarden er obligatorisk for regnskabsår, der begynder 

1. januar 2018, hvorfra Arbejdernes Landsbank anvender 

standarden. 

Implementeringen af IFRS 9 har alene medført beløbs-

mæssige ændringer som følge af standardens ændrede 

metode for opgørelse af nedskrivninger og hensættelser 

til kredittab samt ændrede metode for indregning af under-

kurs/reservation på lån, der var kreditforringet ved første 

indregning.

Koncernen har i overensstemmelse med overgangsbe-

stemmelserne i IFRS 9 ikke implementeret ændringerne 

med tilbagevirkende kraft. Den akkumulerede effekt af 

ændringen er således indregnet i egenkapitalen 1. januar 

2018, og der er ikke foretaget tilpasning af sammenlig-

ningstal for 2017. Den regnskabsmæssige effekt fremgår 

af tabellen på næste side.
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31.12.2017
Mio. kr.

01.01.2018
Mio. kr.

01.01.2018
1.000 kr.

Balanceposter for koncernen
IAS 39

Hidtidig praksis
Effekt af

ændret måling
IFRS 9

Ny praksis

Aktiver

Tilgodehavender for kreditinstitutter og centralbanker 6.016 -4 6.012

Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 21.958 -61 21.897

Aktuelle skatteaktiver 33 24 57

I alt 28.007 -41 27.966

Passiver

Hensættelser til tab på garantier 31 10 41

Andre hensatte forpligtelser 19 34 53

Egenkapital (overført overskud) 6.761 -85 6.676

I alt 6.811 -41 6.770

Ændring af metoden til opgørelse af kredittab medfører en 

forøgelse af koncernens nedskrivninger og hensættelser 

på i alt 154 mio. kr. Ændring af metoden for behandling 

af underkurs/reservation på lån, der var kreditforringet 

ved første indregning, har medført en positiv regulering 

på 45 mio. kr. Med reduktion for skatteeffekten på 22 pct. 

(24 mio. kr.) svarer det til en engangseffekt på -85 mio. kr. 

eller en reduktion af aktionærernes egenkapital på 1,4 pct. 

pr. 1. januar 2018.

Ændringer som følge af implementeringen af IFRS 9, her-

under den nye regnskabspraksis, er beskrevet nedenfor.

Generelle bestemmelser i IFRS 9 om indregning 
og måling
I henhold til IFRS 9 skal finansielle aktiver klassificeres på 

basis af både virksomhedens forretningsmodel for styring 

og de kontraktlige pengestrømmes karakteristika for de 

enkelte finansielle aktiver. Baseret herpå skal målingen 

ske efter et af følgende principper:

 • Amortiseret kostpris

 •  Dagsværdi med værdiregulering over anden totalind-
komst

 •  Dagsværdi med værdiregulering over resultatopgørel-
sen.

 

Koncernen har alene finansielle aktiver, der måles til 

amortiseret kostpris og dagsværdi med værdiregulering 

over resultatopgørelsen. Koncernens finansielle aktiver 

måles til amortiseret kostpris, hvis de besiddes med et 

forretningsmæssigt formål om at modtage aktivernes kon-

traktlige betalingsstrømme, og de kontraktlige betalings-

strømme fra det finansielle aktiv udelukkende består af 

betaling af hovedstol og renter på det udestående beløb. 

Koncernens øvrige finansielle aktiver måles til dagsværdi 

med værdiregulering over resultatopgørelsen, herunder 

finansielle aktiver, der besiddes med et andet forretnings-

mæssigt formål, eksempelvis finansielle aktiver, der styres 

på dagsværdibasis eller indgår i handelsporteføljen, og 

finansielle aktiver, hvor de kontraktlige betalingsstrømme 

fra det finansielle aktiv ikke udelukkende består af betaling 

af hovedstol og renter på det udestående beløb. 

For finansielle forpligtelser er principperne uændrede i 

forhold til IAS 39. Indregning sker således hovedsageligt 

til amortiseret kostpris. Finansielle forpligtelser, der ind-

regnes til dagsværdi, består af derivater, puljeindlån og 

ikke-afledte finansielle instrumenter til dagsværdi.

IFRS 9 har ikke medført ændringer til koncernens klassifi-

kation af finansielle eksponeringer til amortiseret kostpris 

eller dagsværdi med værdiregulering gennem resultatop-

gørelsen.

Model for nedskrivning for forventede kredittab
IFRS 9 introducerer en ny model for nedskrivninger på 

visse finansielle instrumenter. Der nedskrives for forven-

tede kredittab på alle finansielle aktiver, der indregnes til 

amortiseret kostpris, og der hensættes tilsvarende til for-

ventede kredittab på finansielle garantier samt lånetilsagn 

og uudnyttede kreditrammer.
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For finansielle aktiver indregnet til amortiseret kostpris 

indregnes nedskrivningen for forventede kredittab i resul-

tatopgørelsen og reduceres i værdien af aktivet i balancen. 

Hensættelser på finansielle garantier samt lånetilsagn og 

uudnyttede kreditrammer indregnes som en forpligtelse. 

Nedskrivning for forventede kredittab afhænger af, hvor-

vidt kreditrisikoen for et finansielt aktiv er steget væsent-

ligt siden første indregning, og foregår i tre stadier:

 • Stadie 1 er eksponeringer, hvor der ikke er sket en 
væsentlig stigning i kreditrisikoen. Aktivet nedskrives 
med et beløb, der svarer til det forventede kredittab 
som følge af den sandsynlige misligholdelse i løbet af 
de kommende 12 måneder.

 •  Stadie 2 er eksponeringer, hvor der er sket en væsentlig 
stigning i kreditrisikoen. Aktivet overgår til stadie 2 og 
nedskrives med et beløb, der svarer til det forventede 
kredittab i aktivets levetid.

 •  Stadie 3 er eksponeringer, hvor det finansielle aktiv 
er misligholdt eller på anden måde er kreditforringet. 
Til forskel fra stadie 1 og 2 indregnes renteindtægter 
alene baseret på den nedskrevne værdi af aktivet.

 

Placeringen i stadier og opgørelse af det forventede tab 

er baseret på koncernens eksisterende ratingmodeller i 

form af PD-modeller udviklet af Bankernes EDB Central, 

BEC, og bankens interne kreditstyring. Vurderingen af, 

hvorvidt kreditrisikoen er steget væsentligt siden første 

indregning, foretages ved at vurdere ændringer i risikoen 

for misligholdelse over det finansielle aktivs resterende 

levetid frem for at vurdere stigningen i det forventede kre-

dittab. En eksponering overgår fra stadie 1 til stadie 2, når 

der observeres følgende stigning i PD (sandsynligheden 

for misligholdelse):

 • En stigning i PD for den forventede restløbetid for det 
finansielle aktiv på 100 pct. og en stigning i 12-måne-
ders PD på 0,5 procentpoint, når 12-måneders PD ved 
første indregning var under 1,0 pct.

 •  En stigning i PD for den forventede restløbetid for det 
finansielle aktiv på 100 pct. eller en stigning i 12-må-
neders PD på 2,0 procentpoint, når 12-måneders PD 
ved første indregning var 1,0 pct. eller derover.

 •  Eksponeringen har været i restance/overtræk i mere 
end 30 dage.

 

Koncernen anvender herudover også en række egen fast-

satte kriterier for indikation af kreditforværring udtrykt 

ved kunderatingen eller andre årsagskoder, der indikerer 

svaghedstegn.

Hvis kreditrisikoen på det finansielle aktiv generelt i mar-

kedet betragtes som lav på balancetidspunktet, og forudsat 

at kundens 12-måneders PD er under 0,2 pct., fastholdes 

aktivet dog i stadie 1, som er karakteriseret ved fravær af 

en betydelig stigning i kreditrisikoen.

En eksponering defineres som værende i stadie 3 (kre-

ditforringet), såfremt den opfylder mindst ét af følgende 

kriterier:

 • Der er observerbare informationer om begivenheder, 
som indikerer, at eksponeringen er kreditforringet, jf. 
betingelserne i § 52, stk. 2, i bekendtgørelse om finan-
sielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmægler-
selskaber m.fl.

 •  Eksponeringen har været i restance/overtræk i mere 
end 90 dage.

 

Nedskrivninger i stadie 1 og 2, bortset fra den svageste del 

af stadie 2, opgøres på baggrund af en modelberegning. 

Nedskrivninger i den svageste del af stadie 2 samt stadie 

3 med eksponeringer større end 100.000 kr. foretages ved 

en kvalitativ individuel vurdering.

Modelberegningen foretages som udgangspunkt på bag-

grund af en PD-model tilgang, der udvikles og vedlige-

holdes af Bankernes EDB Central, BEC, suppleret med et 

fremadskuende, makroøkonomisk modul, der udvikles 

og vedligeholdes af foreningen for Lokale Pengeinstitut-

ter (LOPI).

Det makroøkonomiske modul er bygget op om en række 

regressionsmodeller, der fastlægger den historiske sam-

menhæng mellem årets nedskrivninger, Finanstilsynets 

brancheinddeling og en række forklarende makroøkono-

miske variable. Der udarbejdes makroøkonomiske sce-

narier: worst case, base case og best case, herunder en 

vurdering af sandsynligheden for hvert scenarie. Kredit-

komiteen godkender scenarierne.

Som estimat til de makroøkonomiske variable anvendes 

prognoser fra Det Økonomiske Råd, Nationalbanken m.fl.

Effekt af IFRS 15
IFRS 15, Omsætning fra kontrakter med kunder, erstat-

ter IAS 11 og IAS 18 samt tilhørende fortolkningsbidrag. 

Grundprincippet i IFRS 15 er, at virksomheden skal ind-

regne omsætningen, så den afspejler overførslen af varer 

eller tjenesteydelser til kunderne med et beløb, der svarer 

til det virksomheden forventer at være berettiget til for 

levering af disse varer eller tjenesteydelser.
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Der indføres en ny model for indregning og måling af om-

sætning vedrørende salgskontrakter med kunder. Den nye 

model bygger på en fem-trins proces, som skal følges for 

alle salgskontrakter med kunder for at fastlægge, hvor-

når og hvordan omsætning skal indregnes i resultatopgø-

relsen. Standarden ændrer ikke indregning og måling af 

Arbejdernes Landsbank koncernens salgskontrakter med 

kunder og har derfor ingen væsentlig betydning.

Note 2

Væsentlige regnskabsmæssige 
skøn, forudsætninger og 
vurderinger

Målingen af visse aktiver og forpligtelser kræver ledel-

sesmæssige skøn over, hvorledes fremtidige begivenheder 

påvirker værdien af disse aktiver og forpligtelser. Skøn, der 

er væsentlige for regnskabsaflæggelsen, foretages blandt 

andet ved opgørelse af nedskrivninger på værdiforringede 

udlån, sikkerheder i andelsboliger, dagsværdier af unote-

rede kapitalandele og øvrige finansielle instrumenter, jf. 

nærmere redegørelse i årsrapporten for 2017. De anvendte 

skøn er baseret på forudsætninger, som ledelsen vurderer 

forsvarlige, men som i sagens natur er usikre. Endvidere 

er koncernen underlagt risici og usikkerheder, som kan 

føre til, at de faktiske resultater vil afvige fra disse skøn.
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1. halvår 2018 1. halvår 2017 2017
Note 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

3 Hovedtal for koncernen

Resultatopgørelse

Netto renteindtægter 550.668 598.736 1.193.609

Netto gebyr- og provisionsindtægter 284.507 269.131 555.494

Kursreguleringer og udbytte 111.792 266.746 945.109

Andre driftsindtægter 34.118 47.493 90.480

Indtægter i alt 981.085 1.182.106 2.784.692

Omkostninger og afskrivninger -738.420 -689.197 -1.465.610

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. 23.879 7.134 -14.335

Omkostninger i alt -714.541 -682.063 -1.479.945

Resultat før skat 266.544 500.043 1.304.747

Skat -25.522 -96.614 -149.275

Periodens resultat 241.022 403.429 1.155.472

Udvalgte balanceposter

Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 22.214.625 21.551.019 21.958.056

Obligationer til dagsværdi 15.872.723 15.483.232 11.812.388

Aktiver i alt 49.800.282 46.120.846 47.368.881

Indlån inkl. puljeordninger 39.500.889 36.351.758 37.483.724

Egenkapital 6.740.442 6.028.398 6.761.498

Øvrige hovedtal

Netto rente- og gebyrindtægter 889.609 905.823 1.792.927

Kursreguleringer 57.358 228.790 901.285

Udgifter til personale og administration -681.353 -633.841 -1.353.845

Eventualforpligtelser i alt 6.018.130 5.420.982 5.490.796
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Note 1. halvår 2018 1. halvår 2017 2017

4 Nøgletal for koncernen *)

Solvens

Kapitalprocent pct. 17,1 17,8 18,3

Kernekapitalprocent pct. 17,1 17,8 18,3

Egentlig kernekapitalprocent pct. 14,6 15,4 16,2

Indtjening

Egenkapitalforrentning før skat pct. 3,9 8,5 21,0

Egenkapitalforrentning efter skat pct. 3,6 6,9 18,6

Indtjening pr. omkostningskrone **) kr. 1,37 1,73 1,88

Resultat pr. aktie kr. 725,7 1.259,1 3.680,0

Udvandet resultat pr. aktie kr. 725,7 1.259,1 3.680,0

Afkastningsgrad pct. 0,5 0,9 2,5

Markedsrisiko

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

Valutaposition pct. 3,2 2,0 1,4

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

Likviditet

Udlån plus nedskrivninger i forhold til indlån **) pct. 59,7 63,0 62,0

Likviditetsdækningsgrad (LCR) pct. 195,5 166,5 185,7

Kredit

Summen af store eksponeringer pct. 0,0 0,0 0,0

Periodens nedskrivningsprocent pct. 0,0 0,0 0,1

Periodens udlånsvækst **) pct. 1,2 2,9 4,3

Udlån i forhold til egenkapital 3,3 3,6 3,2

Egenkapital

Indre værdi kr. 1.963,8 1.726,5 1.970,9

Foreslået udbytte pr. aktie kr. 0 0 500

Medarbejdere

Det gennemsnitlige antal ansatte i regnskabsperioden  
omregnet til fuldtidsbeskæftigede 1.072 1.054 1.054

*)   Der henvises til note 27 for angivelse af nøgletalsdefinitioner.
**)  Sammenligningstallet for 1. halvår 2017 er tilpasset som følge af reklassificerede leasingaftaler i dattervirksomheden AL Finans A/S, jf. note 1.
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Note

5 Segmentoplysninger

Koncernen driver alene virksomhed fra driftssteder etableret i Danmark.

Kundeaktiviter
Investerings-

aktiviteter
Øvrige  

aktiviteter I alt 
1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Koncernen 1. halvår 2018

Resultatopgørelse

Netto renteindtægter 511.391 27.609 11.668 550.668

Netto gebyr- og provisionsindtægter 284.507 0 0 284.507

Kursreguleringer og udbytte 89.292 -35.774 58.274 111.792

Andre driftsindtægter 17.178 0 16.940 34.118

Indtægter i alt 902.368 -8.165 86.882 981.085

Omkostninger og afskrivninger -674.013 -23.729 -40.678 -738.420

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. 23.879 0 0 23.879

Omkostninger i alt -650.134 -23.729 -40.678 -714.541

Resultat før skat 252.234 -31.894 46.204 266.544

Aktiver

Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 22.214.625 0 0 22.214.625

Obligationer til dagsværdi 0 15.872.723 0 15.872.723

Øvrige aktiver 4.227.336 3.944.855 3.540.743 11.712.934

Aktiver i alt 26.441.961 19.817.578 3.540.743 49.800.282

Passiver

Indlån og anden gæld 36.210.208 0 0 36.210.208

Allokeret egenkapital 3.588.178 1.125.454 2.026.810 6.740.442

Øvrige passiver 3.438.331 2.803.523 607.778 6.849.632

Passiver i alt 43.236.717 3.928.977 2.634.588 49.800.282

Nøgletal 

Omsætning *) 886.164 32.268 29.559 947.991

Egenkapitalens forrentning før skat (pct.) 7,2 -2,6 2,3 3,9

Indtjening pr. omkostningskrone 1,39 -0,34 2,14 1,37

Gennemsnitlig allokeret egenkapital 3.525.452 1.206.701 2.018.817 6.750.970

*) Omsætning defineres som rente-, gebyr- og provisionsindtægter samt andre driftsindtægter.
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Kundeaktiviter
Investerings-

aktiviteter
Øvrige  

aktiviteter I alt 
Note 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

5 Segmentoplysninger (fortsat)

Koncernen 1. halvår 2017

Resultatopgørelse

Netto renteindtægter 539.136 60.088 -488 598.736

Netto gebyr- og provisionsindtægter 269.131 0 0 269.131

Kursreguleringer og udbytte 42.505 171.343 52.898 266.746

Andre driftsindtægter 18.041 0 29.452 47.493

Indtægter i alt 868.813 231.431 81.862 1.182.106

Omkostninger og afskrivninger -632.630 -20.883 -35.684 -689.197

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. 7.134 0 0 7.134

Omkostninger i alt -625.496 -20.883 -35.684 -682.063

Resultat før skat 243.317 210.548 46.178 500.043

Aktiver

Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 21.551.019 0 0 21.551.019

Obligationer til dagsværdi 0 15.483.232 0 15.483.232

Øvrige aktiver 3.909.369 2.701.166 2.476.060 9.086.595

Aktiver i alt 25.460.388 18.184.398 2.476.060 46.120.846

Passiver

Indlån og anden gæld 33.942.806 0 0 33.942.806

Allokeret egenkapital 3.660.493 1.061.597 1.306.308 6.028.398

Øvrige passiver 2.534.778 3.079.596 535.268 6.149.642

Passiver i alt 40.138.077 4.141.193 1.841.576 46.120.846

Nøgletal 

Omsætning *) 902.636 63.918 29.136 995.690

Egenkapitalens forrentning før skat (pct.) 6,9 22,9 3,2 8,5

Indtjening pr. omkostningskrone 1,39 11,08 2,29 1,73

Gennemsnitlig allokeret egenkapital 3.506.372 921.261 1.427.441 5.855.074

*) Omsætning defineres som rente-, gebyr- og provisionsindtægter samt andre driftsindtægter.



Arbejdernes Landsbank  |  27

Halvårsregnskab  |  Halvårsrapport 2018

Koncernen Banken

1. halvår 2018 1. halvår 2017 1. halvår 2018 1. halvår 2017
Note 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

6 Renteindtægter

Indskudsbeviser -10.347 -1.729 -10.347 -1.729

Øvrige tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker -214 885 -214 885

Udlån og andre tilgodehavender 549.723 574.922 497.629 517.518

Obligationer 75.273 97.914 75.273 97.914

Afledte finansielle instrumenter

Valutakontrakter -10.387 -7.578 -10.387 -7.578

Rentekontrakter -39.214 -40.066 -39.214 -40.066

Afledte finansielle instrumenter i alt -49.601 -47.644 -49.601 -47.644

Øvrige renteindtægter 12.905 0 12.905 150

Renteindtægter i alt 577.739 624.348 525.645 567.094

Heraf udgør reverseforretninger ført under:

Øvrige tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker -727 -977 -727 -977

Negative renteindtægter opstået som følge af negative rentesatser er modregnet under de respektive renteindtægtsposter. 
Negative renteindtægter hidrører primært fra indskudsbeviser og reverseforretninger.

7 Renteudgifter

Gæld til kreditinstitutter og centralbanker -522 -1.241 -522 -1.241

Indlån og anden gæld -26.525 -24.340 -26.387 -24.282

Øvrige renteudgifter -24 -31 -24 -31

Renteudgifter i alt -27.071 -25.612 -26.933 -25.554

Heraf udgør repoforretninger ført under:

Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 24  273 24  273 

Positive renteudgifter opstået som følge af negative rentesatser er modregnet under de respektive renteudgiftsposter.  
Positive renteudgifter hidrører primært fra repoforretninger.

8 Netto gebyr- og provisionsindtægter

Værdipapirhandel og depoter 46.794 61.432 46.794 61.432

Betalingsformidling 51.837 50.271 51.153 49.625

Lånesagsgebyrer *) 165.634 143.959 137.465 120.404

Garantiprovision 26.629 22.838 26.765 22.973

Øvrige gebyrer og provisioner *) 45.240 45.349 38.872 38.786

Gebyrer og provisionsindtægter i alt 336.134 323.849 301.049 293.220

AL-BoligBonus -25.083 -26.008 -25.083 -26.008

Øvrige afgivne gebyrer og provisionsudgifter -26.544 -28.710 -8.154 -5.667

Afgivne gebyrer og provisionsudgifter i alt -51.627 -54.718 -33.237 -31.675

Netto gebyr- og provisionsindtægter 284.507 269.131 267.812 261.545

*) En række gebyrindtægter relateret til lånesagsbehandling, finansiel leasing og factoring i dattervirksomheden AL Finans A/S er fra 2. halvår   
    2017 klassificeret under lånesagsgebyrer. Gebyrindtægterne har tidligere været klassificeret under øvrige gebyrer og provisioner. Sammenlig-  
     ningstal for 1. halvår 2017 er tilpasset.
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Koncernen Banken

1. halvår 2018 1. halvår 2017 1. halvår 2018 1. halvår 2017
Note 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

9 Kursreguleringer

Obligationer -34.919 82.655 -34.919 82.655

Aktier mv. 112.715 54.854 112.715 54.854

Valuta 6.902 3.679 6.468 4.277

Afledte finansielle instrumenter

Valutakontrakter 2.906 3.548 2.906 3.548

Rentekontrakter -30.821 85.140 -30.821 85.140

Aktiekontrakter 24 33 24 33

Afledte finansielle instrumenter i alt -27.891 88.721 -27.891 88.721

Aktiver tilknyttet puljeordninger -16.703 67.074 -16.703 67.074

Indlån i puljeordninger 16.703 -67.074 16.703 -67.074

Øvrige aktiver 551 -1.119 551 -1.119

Kursreguleringer i alt 57.358 228.790 56.924 229.388

10 Udgifter til personale og administration

Lønninger og vederlag til direktion og bestyrelse

Direktion -3.687 -3.440 -3.677 -3.430

Bestyrelse -1.246 -1.072 -1.246 -1.072

Lønninger og vederlag til direktion og bestyrelse i alt -4.933 -4.512 -4.923 -4.502

Personaleudgifter

Lønninger -329.326 -306.606 -302.724 -282.356

Pensioner (bidragsbaseret) -34.653 -32.014 -31.876 -29.480

Udgifter til social sikring -2.869 -3.180 -2.686 -2.927

Lønsumsafgift -43.584 -41.397 -40.371 -38.448

Personaleudgifter i alt -410.432 -383.197 -377.657 -353.211

Administrationsudgifter

IT-omkostninger -169.484 -150.779 -163.374 -145.530

Øvrige administrationsudgifter -96.504 -95.353 -90.123 -88.849

Administrationsudgifter i alt -265.988 -246.132 -253.497 -234.379

Udgifter til personale og administration i alt -681.353 -633.841 -636.077 -592.092

11 Nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier

Nettopåvirkning indregnet i resultatopgørelsen

Nettobevægelser på nedskrivnings-/hensættelseskonti

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 22.005 -6 22.005 -6

Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris -8.574 25.195 -12.699 25.438

Garantier 14.905 -2.348 14.905 -2.348

Lånetilsagn og uudnyttede kreditrammer 17.407 -3.919 17.407 -3.919

Nettobevægelser på nedskrivnings-/hensættelseskonti i alt 45.743 18.922 41.618 19.165

Renteregulering 9.566 18.168 9.566 18.168

Tabsbogført dækket af tidligere nedskrivninger og hensættelser -36.715 -29.214 -34.002 -26.727

Tabsbogført ej dækket af tidligere nedskrivninger og hensættelser -7.862 -7.029 -5.416 -5.228

Indgået på tidligere afskrevne fordringer 6.392 6.287 6.305 6.143

Tilbageført reservation for tab på udlån, der var kreditforringet  
ved første indregning 6.755 0 6.755 0

Nettopåvirkning indregnet i resultatopgørelsen 23.879 7.134 24.826 11.521
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Note

11 Nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier (fortsat)

Koncernen

Individuelle 
nedskrivninger

Gruppevise 
nedskrivninger I alt

IFRS 9  
tilpasninger I alt

31.12.2017 31.12.2017 31.12.2017 01.01.2018 01.01.2018
1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Akk. nedskrivninger og hensættelser ved overgangen fra IAS 39 til IFRS 9

Tilgodehavender hos kreditinstitutter  
og centralbanker 25.882 0 25.882 4.456 30.338

Udlån og andre tilgodehavender  
til amortiseret kostpris 1.123.978 144.628 1.268.606 104.919 1.373.525

Garantier 18.479 12.271 30.750 9.720 40.470

Lånetilsagn og uudnyttede kreditrammer 18.800 0 18.800 34.688 53.488

Nedskrivninger og hensættelser i alt primo 1.187.139 156.899 1.344.038 153.783 1.497.821

Banken

Individuelle 
nedskrivninger

Gruppevise 
nedskrivninger I alt

IFRS 9  
tilpasninger I alt

31.12.2017 31.12.2017 31.12.2017 01.01.2018 01.01.2018
1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Akk. nedskrivninger og hensættelser ved overgangen fra IAS 39 til IFRS 9

Tilgodehavender hos kreditinstitutter  
og centralbanker 25.882 0 25.882 4.456 30.338

Udlån og andre tilgodehavender  
til amortiseret kostpris 1.113.856 144.120 1.257.976 82.860 1.340.836

Garantier 18.479 12.271 30.750 9.720 40.470

Lånetilsagn og uudnyttede kreditrammer 18.800 0 18.800 34.688 53.488

Nedskrivninger og hensættelser i alt primo 1.177.017 156.391 1.333.408 131.724 1.465.132
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Note

11 Nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier (fortsat)

Koncernen

Stadie 1 Stadie 2 Stadie 3

Kreditfor-
ringet ved 1. 

indregning I alt

1. halvår 2018 1. halvår 2018 1. halvår 2018 1. halvår 2018 1. halvår 2018
1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Akk. nedskrivninger og hensættelser fordelt på stadier

Tilgodehavender hos kreditinstitutter  
og centralbanker 4.450 6 25.882 0 30.338

Udlån og andre tilgodehavender  
til amortiseret kostpris 40.074 175.768 1.121.938 35.746 1.373.526

Garantier 5.392 2.252 32.826 0 40.470

Lånetilsagn og uudnyttede kreditrammer 7.180 5.040 41.267 0 53.487

Nedskrivninger og hensættelser i alt primo 57.096 183.066 1.221.913 35.746 1.497.821

Tilgodehavender hos kreditinstitutter  
og centralbanker 333 0 8.000 0 8.333

Udlån og andre tilgodehavender  
til amortiseret kostpris 65.334 207.532 1.063.863 45.371 1.382.100

Garantier 4.984 2.542 18.039 0 25.565

Lånetilsagn og uudnyttede kreditrammer 6.167 4.348 25.565 0 36.080

Nedskrivninger og hensættelser i alt ultimo 76.818 214.422 1.115.467 45.371 1.452.078

Banken

Stadie 1 Stadie 2 Stadie 3

Kreditfor-
ringet ved 1. 

indregning I alt

1. halvår 2018 1. halvår 2018 1. halvår 2018 1. halvår 2018 1. halvår 2018
1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Akk. nedskrivninger og hensættelser ved overgangen fra IAS 39 til IFRS 9

Tilgodehavender hos kreditinstitutter  
og centralbanker 4.450 6 25.882 0 30.338

Udlån og andre tilgodehavender  
til amortiseret kostpris 32.048 172.640 1.100.403 35.746 1.340.837

Garantier 5.392 2.252 32.826 0 40.470

Lånetilsagn og uudnyttede kreditrammer 7.180 5.040 41.267 0 53.487

Nedskrivninger og hensættelser i alt primo 49.070 179.938 1.200.378 35.746 1.465.132

Tilgodehavender hos kreditinstitutter  
og centralbanker 333 0 8.000 0 8.333

Udlån og andre tilgodehavender  
til amortiseret kostpris 57.585 204.204 1.046.376 45.371 1.353.536

Garantier 4.984 2.542 18.039 0 25.565

Lånetilsagn og uudnyttede kreditrammer 6.167 4.348 25.565 0 36.080

Nedskrivninger og hensættelser i alt ultimo 69.069 211.094 1.097.980 45.371 1.423.514
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Note

11 Nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier (fortsat)

Koncernen

Stadie 1 Stadie 2 Stadie 3

Kreditfor-
ringet ved 1. 

indregning
Brutto- 

værdi i alt

Nedskriv-
ninger mv. 

i alt

Regn skabs-
mæssig 

værdi
1. halvår 

2018
1. halvår 

2018
1. halvår 

2018
1. halvår 

2018
1. halvår 

2018
1. halvår 

2018
1. halvår 

2018
1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Regnskabsmæssige bruttoværdier fordelt på stadier

Tilgodehavender hos 
kreditinstitutter og  
centralbanker 6.011.737 3.924 25.882 0 6.041.543 -30.338 6.011.205

Udlån og andre  
til godehavender til  
amortiseret kostpris 13.034.447 8.327.625 1.805.794 103.548 23.271.414 -1.373.526 21.897.888

Garantier 3.495.474 1.874.643 151.429 0 5.521.546 -40.470 5.481.076

Lånetilsagn og  
ud nyttede kreditrammer 4.746.095 2.116.789 194.869 0 7.057.753 -53.487 7.004.266

Eksponeringer i alt primo 27.287.753 12.322.981 2.177.974 103.548 41.892.256 -1.497.821 40.394.435

Tilgodehavender hos 
kreditinstitutter og  
centralbanker 3.171.161 0 8.000 0 3.179.161 -8.333 3.170.828

Udlån og andre  
til godehavender til  
amortiseret kostpris 14.320.176 7.326.138 1.850.102 100.309 23.596.725 -1.382.100 22.214.625

Garantier 3.773.288 2.093.465 176.942 0 6.043.695 -25.565 6.018.130

Lånetilsagn og  
udnyttede kreditrammer 5.105.902 1.706.007 176.001 0 6.987.910 -36.080 6.951.830

Eksponeringer i alt ultimo 26.370.527 11.125.610 2.211.045 100.309 39.807.491 -1.452.078 38.355.413

Banken

Stadie 1 Stadie 2 Stadie 3

Kreditfor-
ringet ved 1. 

indregning
Brutto- 

værdi i alt

Nedskriv-
ninger mv. 

i alt

Regn skabs-
mæssig 

værdi
1. halvår 

2018
1. halvår 

2018
1. halvår 

2018
1. halvår 

2018
1. halvår 

2018
1. halvår 

2018
1. halvår 

2018
1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Regnskabsmæssige bruttoværdier fordelt på stadier

Tilgodehavender hos 
kreditinstitutter og  
centralbanker 6.003.858 3.924 25.882 0 6.033.664 -30.338 6.003.326

Udlån og andre  
til godehavender til  
amortiseret kostpris 13.865.844 7.336.986 1.679.120 103.548 22.985.498 -1.340.837 21.644.661

Garantier 3.495.474 1.874.643 151.429 0 5.521.546 -40.470 5.481.076

Lånetilsagn og  
ud nyttede kreditrammer 4.644.911 1.495.815 148.450 0 6.289.176 -53.487 6.235.689

Eksponeringer i alt primo 28.010.087 10.711.368 2.004.881 103.548 40.829.884 -1.465.132 39.364.752

Tilgodehavender hos 
kreditinstitutter og  
centralbanker 3.154.446 0 8.000 0 3.162.446 -8.333 3.154.113

Udlån og andre  
til godehavender til  
amortiseret kostpris 15.255.327 6.190.670 1.742.180 100.309 23.288.486 -1.353.536 21.934.950

Garantier 3.773.288 2.093.465 176.942 0 6.043.695 -25.565 6.018.130

Lånetilsagn og  
udnyttede kreditrammer 4.507.934 1.028.305 136.717 0 5.672.956 -36.080 5.636.876

Eksponeringer i alt ultimo 26.690.995 9.312.440 2.063.839 100.309 38.167.583 -1.423.514 36.744.069
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Note

11 Nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier (fortsat)

Koncernen

Stadie 1 Stadie 2 Stadie 3

Kreditfor-
ringet ved 1. 

indregning
Nedskriv-

ninger i alt

1. halvår 2018 1. halvår 2018 1. halvår 2018 1. halvår 2018 1. halvår 2018
1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Nedskrivningskontoen for tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker

Nedskrivninger i alt primo 4.450 6 25.882 0 30.338

Overførsler til stadie 1 2 -2 0 0 0

Nedskrivninger i perioden som  
følge af ændringer i kreditrisiko -223 0 -46 0 -269

Tilbageførte nedskrivninger på  
indfriede eksponeringer *) -3.896 -4 0 0 -3.900

Tabsbogført dækket af tidligere nedskrivninger 0 0 -17.836 0 -17.836

Nedskrivninger i alt ultimo 333 0 8.000 0 8.333

Nedskrivningskontoen for udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris

Nedskrivninger i alt primo 40.074 175.768 1.121.938 35.746 1.373.526

Overførsler til stadie 1 34.376 -28.206 -6.170 0 0

Overførsler til stadie 2 -3.457 68.889 -65.432 0 0

Overførsler til stadie 3 -618 -10.095 10.713 0 0

Nedskrivninger i perioden som  
følge af ændringer i kreditrisiko -1.780 3.410 40.764 9.677 52.071

Nedskrivninger på nye eksponeringer *) 5.168 25.015 24.971 0 55.154

Tilbageførte nedskrivninger på  
indfriede eksponeringer *) -8.429 -27.249 -53.608 -52 -89.338

Renteregulering 0 0 9.566 0 9.566

Tabsbogført dækket af tidligere nedskrivninger 0 0 -18.879 0 -18.879

Nedskrivninger i alt ultimo 65.334 207.532 1.063.863 45.371 1.382.100

*) Tallene for nye og indfriede eksponeringer kan indeholder bevægelser, hvor der af procesmæssige årsager er oprettet en ny forretning til  
   indfrielse af en eksisterende forretning med samme kunde. Nye eksponeringer indeholder ligeledes nye forretninger med eksisterende  
     kunder.
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Note

11 Nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier (fortsat)

Koncernen

Stadie 1 Stadie 2 Stadie 3
Hensættelser  

i alt

1. halvår 2018 1. halvår 2018 1. halvår 2018 1. halvår 2018
1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Hensættelseskontoen for garantier

Hensættelser i alt primo 5.392 2.252 32.826 40.470

Overførsler til stadie 1 228 -228 0 0

Overførsler til stadie 2 -298 913 -615 0

Overførsler til stadie 3 0 -107 107 0

Hensættelser i perioden som  
følge af ændringer i kreditrisiko 41 497 -11.690 -11.152

Hensættelser på nye eksponeringer *) 205 113 3.032 3.350

Tilbageførte hensættelser på  
indfriede eksponeringer *) -584 -898 -5.621 -7.103

Hensættelser i alt ultimo 4.984 2.542 18.039 25.565

Hensættelseskontoen for lånetilsagn og uudnyttede kreditrammer

Hensættelser i alt primo 7.180 5.040 41.267 53.487

Overførsler til stadie 1 807 -747 -60 0

Overførsler til stadie 2 -159 2.449 -2.290 0

Overførsler til stadie 3 -1 -103 104 0

Hensættelser i perioden som  
følge af ændringer i kreditrisiko -1.359 -1.186 -11.364 -13.909

Hensættelser på nye eksponeringer *) 423 412 890 1.725

Tilbageførte hensættelser på  
indfriede eksponeringer *) -724 -1.517 -2.982 -5.223

Hensættelser i alt ultimo 6.167 4.348 25.565 36.080

*) Tallene for nye og indfriede eksponeringer kan indeholder bevægelser, hvor der af procesmæssige årsager er oprettet en ny forretning til  
   indfrielse af en eksisterende forretning med samme kunde. Nye eksponeringer indeholder ligeledes nye forretninger med eksisterende  
     kunder.
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Note

11 Nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier (fortsat)

Banken

Stadie 1 Stadie 2 Stadie 3

Kreditfor-
ringet ved 1. 

indregning
Nedskriv-

ninger i alt

1. halvår 2018 1. halvår 2018 1. halvår 2018 1. halvår 2018 1. halvår 2018
1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Nedskrivningskontoen for tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker

Nedskrivninger i alt primo 4.450 6 25.882 0 30.338

Overførsler til stadie 1 2 -2 0 0 0

Nedskrivninger i perioden som  
følge af ændringer i kreditrisiko -223 0 -46 0 -269

Tilbageførte nedskrivninger på  
indfriede eksponeringer *) -3.896 -4 0 0 -3.900

Tabsbogført dækket af tidligere nedskrivninger 0 0 -17.836 0 -17.836

Nedskrivninger i alt ultimo 333 0 8.000 0 8.333

Nedskrivningskontoen for udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris

Nedskrivninger i alt primo 32.048 172.640 1.100.403 35.746 1.340.837

Overførsler til stadie 1 31.554 -27.838 -3.716 0 0

Overførsler til stadie 2 -2.989 62.611 -59.622 0 0

Overførsler til stadie 3 -188 -9.981 10.169 0 0

Nedskrivninger i perioden som  
følge af ændringer i kreditrisiko 949 9.209 33.629 9.677 53.464

Nedskrivninger på nye eksponeringer *) 4.215 24.670 23.225 0 52.110

Tilbageførte nedskrivninger på  
indfriede eksponeringer *) -8.004 -27.107 -51.112 -52 -86.275

Renteregulering 0 0 9.566 0 9.566

Tabsbogført dækket af tidligere nedskrivninger 0 0 -16.166 0 -16.166

Nedskrivninger i alt ultimo 57.585 204.204 1.046.376 45.371 1.353.536

*) Tallene for nye og indfriede eksponeringer kan indeholder bevægelser, hvor der af procesmæssige årsager er oprettet en ny forretning til  
    indfrielse af en eksisterende forretning med samme kunde. Nye eksponeringer indeholder ligeledes nye forretninger med eksisterende  
     kunder.
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Note

11 Nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier (fortsat)

Banken

Stadie 1 Stadie 2 Stadie 3
Hensættelser  

i alt

1. halvår 2018 1. halvår 2018 1. halvår 2018 1. halvår 2018
1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Hensættelseskontoen for garantier

Hensættelser i alt primo 5.392 2.252 32.826 40.470

Overførsler til stadie 1 228 -228 0 0

Overførsler til stadie 2 -298 913 -615 0

Overførsler til stadie 3 0 -107 107 0

Hensættelser i perioden som  
følge af ændringer i kreditrisiko 41 497 -11.690 -11.152

Hensættelser på nye eksponeringer *) 205 113 3.032 3.350

Tilbageførte hensættelser på  
indfriede eksponeringer *) -584 -898 -5.621 -7.103

Hensættelser i alt ultimo 4.984 2.542 18.039 25.565

Hensættelseskontoen for lånetilsagn og uudnyttede kreditrammer

Hensættelser i alt primo 7.180 5.040 41.267 53.487

Overførsler til stadie 1 807 -747 -60 0

Overførsler til stadie 2 -159 2.449 -2.290 0

Overførsler til stadie 3 -1 -103 104 0

Hensættelser i perioden som  
følge af ændringer i kreditrisiko -1.359 -1.186 -11.364 -13.909

Hensættelser på nye eksponeringer *) 423 412 890 1.725

Tilbageførte hensættelser på  
indfriede eksponeringer *) -724 -1.517 -2.982 -5.223

Hensættelser i alt ultimo 6.167 4.348 25.565 36.080

*) Tallene for nye og indfriede eksponeringer kan indeholder bevægelser, hvor der af procesmæssige årsager er oprettet en ny forretning til  
    indfrielse af en eksisterende forretning med samme kunde. Nye eksponeringer indeholder ligeledes nye forretninger med eksisterende  
     kunder.



Arbejdernes Landsbank  |  36

Halvårsregnskab  |  Halvårsrapport 2018

Koncernen Banken

1. halvår 2018 1. halvår 2017 1. halvår 2018 1. halvår 2017
Note 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

12 Skat

Beregnet skat af periodens skattepligtige indkomst -31.551 -105.100 -23.045 -88.154

Ændring i udskudt skat vedrørende indkomståret 2.337 8.681 -406 -3.219

Regulering af skat vedrørende tidligere år 3.692 -195 3.692 -195

Skat relateret til periodens resultat i alt -25.522 -96.614 -19.759 -91.568

Skat relateret til egenkapitalbevægelser 7.191 7.250 7.191 7.250

Skat i alt -18.331 -89.364 -12.568 -84.318

Skat relateret til periodens resultat fordelt på typer

Beregnet skat af periodens resultat før skat med 22 pct. -58.640 -110.009 -57.372 -108.899

Skattemæssig værdi af ikke-skattepligtige indtægter 30.468 15.537 34.811 19.257

Skattemæssig værdi af ikke-fradragsberettigede udgifter -1.042 -1.947 -890 -1.731

Regulering af skat vedrørende tidligere år 3.692 -195 3.692 -195

Skat relateret til periodens resultat i alt -25.522 -96.614 -19.759 -91.568

13 Resultat pr. aktie

Arbejdernes Landsbanks aktionærers andel af periodens resultat 208.336 370.475 208.336 370.475

Skatteeffekt af renter af hybrid kernekapital, jf. egenkapital- 
opgørelsen og note 12 7.191 7.250 7.191 7.250

Periodens resultat reguleret for hybrid kernekapital 215.527 377.725 215.527 377.725

Gennemsnitligt antal udstedte aktier 300.000 300.000 300.000 300.000

Gennemsnitligt antal egne aktier, jf. note 17 -3.000 0 -3.000 0

Gennemsnitligt antal aktier i omløb 297.000 300.000 297.000 300.000

Resultat pr. aktie (kr.) 725,7 1.259,1 725,7 1.259,1

Udvandet resultat pr. aktie (kr.) *) 725,7 1.259,1 725,7 1.259,1

Den udstedte aktiekapital er opdelt i aktier á nom. 1.000 kr. Banken har kun en aktieklasse.

Periodens resultat pr. aktie er beregnet som om den hybride kernekapital behandles som en forpligtelse, hvormed nøgletallet er beregnet på 
baggrund af aktionærernes andel af resultat og egenkapital. 

*) Der er ikke udestående aktieoptioner, som potentielt kan udvande resultat pr. aktie i fremtiden.
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Koncernen Banken

30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017
Note 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

14 Udlån og garantier fordelt på sektorer og brancher

Offentlige myndigheder 7.336 81.393 6.942 59.944

Erhverv

Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri 40.357 43.770 6.194 18.253

Industri og råstofindvinding 533.329 684.593 147.104 142.888

Energiforsyning 26.817 17.303 14.837 714

Bygge og anlæg 659.776 615.163 324.894 326.646

Handel 1.254.460 862.977 309.831 337.068

Transport, hoteller og restauranter 377.942 402.133 225.141 250.787

Information og kommunikation 87.512 158.821 15.377 99.471

Finansiering og forsikring 828.342 910.114 5.100.812 4.913.042

Fast ejendom 1.122.386 1.198.272 1.094.305 1.176.256

Øvrige erhverv 1.788.059 2.052.942 1.305.302 1.419.479

Erhverv i alt 6.718.980 6.946.088 8.543.797 8.684.604

Private 21.506.439 20.421.370 19.402.341 18.429.019

Udlån og garantier i alt 28.232.755 27.448.851 27.953.080 27.173.567

Koncernen Banken

1. halvår 2018 2017 1. halvår 2018 2017
Note 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

15 Grunde og bygninger

Investeringsejendomme 

Dagsværdi primo 37.563 35.413 37.563 35.413

Tilgang i perioden 1.222 2.150 1.222 2.150

Dagsværdi ultimo 38.785 37.563 38.785 37.563

Lejeindtægter 892 1.713 892 1.713

Driftsudgifter -1.336 -1.271 -1.336 -1.271

Investeringsejendomme måles til dagsværdi (ikke-observerbare input). I målingen indgår estimerede lejeindtægter og driftsudgifter samt et 
afkastkrav i niveauet 4,6 pct., som fastsættes ud fra renteniveauet og ejendommens beliggenhed. En forøgelse af afkastkravet med 0,5 procent-
point vil alt andet lige reducere dagsværdien med ca. 3,6 mio. kr.

Domicilejendomme

Omvurderet værdi primo 857.280 947.987 857.280 947.987

Tilgang i perioden 95.849 1.499 95.849 1.499

Afgang i perioden -9.843 -88.532 -9.843 -88.532

Periodens afskrivninger -2.809 -5.747 -2.809 -5.747

Værdireguleringer, som er indregnet i resultatopgørelsen 0 -3.745 0 -3.745

Værdireguleringer, som er indregnet i anden totalindkomst 4.444 5.818 4.444 5.818

Omvurderet værdi ultimo 944.921 857.280 944.921 857.280

Domicilejendomme måles til omvurderet værdi (ikke-observerbare input). I målingen indgår estimerede lejeindtægter og driftsudgifter samt 
et afkastkrav i niveauet 4,0-7,7 pct., som fastsættes ud fra renteniveauet og ejendommens beliggenhed. En forøgelse af afkastkravet med 0,5 
procentpoint vil alt andet lige reducere dagsværdien med ca. 95,5 mio. kr.
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Koncernen Banken

30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017
Note 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

16 Indlån og anden gæld

På anfordring 33.398.024 31.747.854 33.369.730 31.724.784

Med opsigelsesvarsel 1.269.096 1.453.623 1.269.096 1.453.623

Tidsindskud 608 588 608 588

Særlige indlånsformer 1.542.480 1.554.163 1.542.480 1.554.164

Indlån og anden gæld i alt 36.210.208 34.756.228 36.181.914 34.733.159

1. halvår 2018 2017 1. halvår 2018 2017
Note Stk. Stk. 1.000 kr. 1.000 kr.

17 Egne aktier

Beholdning primo 0 0 0 0

Køb i perioden 6.000 0 6.000 0

Beholdning ultimo 6.000 0 6.000 0

Banken kan i henhold til generalforsamlingsbeslutning af 12.03.2018 maksimalt erhverve egne aktier for nom. 10 mio. kr., svarende til 3,3 pct. 
af aktiekapitalen frem til og med 12.03.2023.

I regnskabsperioden er der tilbagekøbt 6.000 stk. egne aktier, hvilket svarer til en anskaffelseskurs pr. aktie på 1.000 kr. Pr. 30.06.2018 udgør 
beholdningen af egne aktier nom. 6 mio. kr., svarende til 2,0 pct. af aktiekapitalen.

18 Udbytte

Den 20.03.2018 er der udbetalt ordinært udbytte til bankens aktionærer på 150 mio. kr., svarende til 500 kr. pr. aktie (14.03.2017: 100 kr.  
pr. aktie).
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Koncernen Banken

30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017
Note 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

19 Kapital og solvens

Transformation fra egenkapital til kapitalgrundlag

Egenkapital 6.740.442 6.761.498 6.740.442 6.761.498

Ej indregnet resultat (aktionærernes andel) -215.527 0 -215.527 0

Reserveret/foreslået udbytte 0 -150.000 0 -150.000

Immaterielle aktiver -16.694 -16.587 0 0

Hybrid kernekapital inkl. skyldige renter -848.930 -848.908 -848.930 -848.908

Fradrag for forsigtig værdiansættelse -18.504 -14.188 -18.504 -14.188

Kapitalinstrumenter i finansielle enheder -992.540 -696.591 -990.870 -695.264

Egentlig kernekapital 4.648.248 5.035.224 4.666.612 5.053.138

Hybrid kernekapital 829.000 829.000 829.000 829.000

Kapitalinstrumenter i finansielle enheder -12.625 -186.648 -12.625 -186.315

Kernekapital 5.464.623 5.677.576 5.482.987 5.695.823

Supplerende kapital 0 0 0 0

Kapitalgrundlag 5.464.623 5.677.576 5.482.987 5.695.823

Kapitalkrav fra søjle I (8 pct.) 2.555.235 2.482.517 2.589.938 2.514.252

Risikoeksponeringer

Poster med kreditrisiko 23.745.532 23.180.236 24.540.547 23.937.131

Poster med markedsrisiko 4.529.049 4.185.371 4.521.684 4.179.035

Poster med operationel risiko 3.665.858 3.665.858 3.311.989 3.311.989

Risikoeksponeringer i alt 31.940.439 31.031.465 32.374.220 31.428.155

Kapitalprocent 17,1 18,3 16,9 18,1

20 Hybrid kernekapital

Nom. i 1.000 kr. Rentesats Forfald

400.000 6,630 pct. (variabel) Uendelig *) 402.873 402.851 402.873 402.851

429.000 9,059 pct. (variabel) Uendelig **) 446.057 446.057 446.057 446.057

Hybrid kernekapital i alt 848.930 848.908 848.930 848.908

Hybrid kernekapital, som medregnes ved opgørelse af  
kernekapitalen/kapitalgrundlaget 829.000 829.000 829.000 829.000

*)   Kan førtidsindfries fra den 23.05.2019.
**) Kan førtidsindfries fra den 22.01.2021.

Udstedelserne er begge omfattet af hybrid kernekapital under CRR-forordningen med uendelig løbetid, og hvor betaling af afdrag og renter er 
frivillig, hvorved de regnskabsmæssigt behandles som egenkapital.
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Koncernen Banken

30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017
Note 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

21 Eventualforpligtelser mv.

Eventualforpligtelser

Finansgarantier *) 1.853.195 1.769.956 1.853.195 1.769.956

Tabsgarantier for realkreditlån 2.402.589 2.105.762 2.402.589 2.105.762

Tinglysnings- og konverteringsgarantier *) 1.086.760 907.264 1.086.760 907.264

Garantistillelse for tilknyttede virksomheder 0 0 35.500 35.200

Øvrige eventualforpligtelser 675.586 707.814 640.086 672.614

Eventualforpligtelser i alt 6.018.130 5.490.796 6.018.130 5.490.796

Andre forpligtende aftaler

Uigenkaldelige kredittilsagn under 1 år 837.597 858.594 0 0

Uigenkaldelige kredittilsagn over 1 år 0 22.000 0 22.000

Ikke-udnyttede tilsagn om betaling af pensionsbidrag 27.600 24.100 27.600 24.100

Øvrige forpligtende aftaler 221.259 147.802 223.627 148.845

Andre forpligtende aftaler i alt 1.086.456 1.052.496 251.227 194.945

*) Sagsgarantier vedrørende realkreditlån er fra 01.01.2018 klassificeret under tinglysnings- og konverteringsgarantier. Garantitypen var tidligere   
   klassificeret under finansgarantier. Sammenligningstal er tilpasset. Sagsgarantierne udgør 1.086 mio. kr. pr. 30.06.2018 og 900 mio. kr.  
    pr. 31.12.2017.

    Koncernens størrelse og forretningsomfang indebærer, at koncernen 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 
    væsentlig 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. Ledelsen forventer ikke, at denne modregningsret vil få væsentlig indflydelse på  
    bankens økonomiske stilling.

    Deltagelse i den lovpligtige indskyder- og investorgarantiordning medfører, at banken kan blive opkrævet bidrag, såfremt garantiformuen udgør 
mindre end 0,8 pct. af de dækkede indskud i sektoren. Aktuelt udgør garantiformuen 1,4 pct.

   Deltagelse i den lovpligtige afviklingsfinansieringsordning medfører, at sektoren årligt betaler et risikojusteret bidrag i henhold til artikel 
  4-9 i Europa-kommissionens delegerede forordning 2015/63 med henblik på at opbygge en afviklingsformue på 1 pct. af de  
    dækkede indskud inden 31.12.2024. Bankens bidrag vil i 2018 udgøre 2,9 mio. kr., svarende til 0,47 pct. af sektorens samlede bidrag på  
    617,5 mio. kr.

   Banken er sambeskattet med øvrige danske koncernvirksomheder. Som administrationsselskab hæfter moderselskabet ubegrænset og solida-
risk med de øvrige koncernvirksomheder for danske selskabsskatter og kildeskatter på udbytte, renter og royalties inden for sambeskatnings-
kredsen. Som følge af indbetalt acontoskat er der ingen skyldige skatter pr. 30.06.2018. Tilgodehavende selskabsskatter på koncernniveau 
udgør 71,3 mio. kr. pr. 30.06.2018. Eventuelle senere korrektioner af sambeskatningsindkomst og kildeskat mv. vil kunne medføre, at moder-
selskabets hæftelse udgør et større beløb.

    Banken er fællesregistreret for lønsumsafgift og moms med dattervirksomheden AL Finans A/S 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 og forudsætninger for opgørelsen af dagsværdier
Dagsværdi er den pris, der kan opnås ved at sælge et aktiv, eller der skal betales for at overdrage en forpligtelse gennem en almindelig transaktion 
mellem uafhængige markedsdeltagere på målingstidspunktet. Dagsværdien opgøres efter følgende værdiansættelseshierarki:

Noterede priser (niveau 1): På alle aktive markeder anvendes officielle noterede lukkekurser som dagsværdi.

Værdiansættelsesteknik baseret på observerbare input (niveau 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.

Banken har en praktik for, at såfremt opdatering af kurser ikke forekommer i fem dage, vil dette føre til overførsel mellem kategorierne noterede 
priser og observerbare input. Banken har i 1. halvår 2018 overført 3,5 mia. kr. obligationer til dagsværdi fra niveau 1 til niveau 2 som følge af 
manglende frekvent kursopdatering. Grundet snarligt udløb af lock-up periode har banken ændret værdiansættelsesprincip for aktiebeholdningen 
i Vestjysk Bank A/S, således at aktierne fremadrettet måles til børskurs og overføres til niveau 1. Herudover har der ikke været væsentlige over-
førsler mellem de tre værdiansættelseskategorier i 2017 og 1. halvår 2018.

Værdiansættelsessteknik baseret på ikke-observerbare input (niveau 3): I de tilfælde, hvor observerbare priser baseret på markedsoplysninger 
ikke er tilgængelige eller ikke skønnes at være brugbare til fastsættelse af dagsværdi, anvendes egne forudsætninger til fastsættelse af dagsværdi. 
Forudsætningerne kan blandt andet være nylige transaktioner i tilsvarende aktiver, forventede fremtidige pengestrømme eller virksomhedernes 
indre værdi. For aktier, hvor hidtidige værdiansættelsesprincipper ikke er anvendelige grundet salgsaftaler, foretages værdi ansættelsen udfra 
forventede salgspriser.

Papirer under ikke-observerbare input omfatter unoterede aktier, primært i selskaber relateret til den finansielle sektor, hvor dagsværdien blandt 
andet fastsættes udfra bestemmelser i ejeraftaler mv. eller input fra gennemførte handler. Brancheforeningen Lokale Pengeinstitutter (LOPI) an-
befaler 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 ejeraftaler og gennemførte 
handler i sektoren. I nogle tilfælde tager dagsværdien udgangspunkt i den regnskabsmæssige egenkapital (indre værdi) i den underliggende virk-
somhed, idet denne danner baggrund for handelskursen, såfremt ejere skal sælge ejere imellem. Ved opgørelse af dagsværdien af sektoraktierne 
i henhold til LOPI‘s anbefalede kurser indgår de således i værdiansættelsen 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 180 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.

Vedrørende afledte finansielle instrumenter foretager banken en regnskabsmæssig CVA-justering af dagsværdien. CVA-justeringen afspejler de-
rivatmodpartens kreditrisiko og foretages på baggrund af en tabsprocent ved konkurs (LGD), den forventede positive eksponering (EPE) og 
sandsynligheden for modpartens konkurs (PD). Banken anvender såvel en parametrisk som semi-analytisk modeltilgang til kvantificering af den 
fremtidige forventede positive eksponering. Sandsynligheden for konkurs udledes såfremt muligt fra observerbar kreditinformation i markedet. I 
tilfælde af at dette ikke er muligt, sker justering med udgangspunkt i proxy CDS kreditkurver. De samlede CVA-justeringer udgør 1,6 mio. kr. pr. 
30.06.2018.
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Note

22 Finansielle aktiver og forpligtelser til dagsværdi (fortsat)

Koncernen

Noterede 
priser  

(niveau 1)

Observer- 
bare input  
(niveau 2)

Ikke-  
observer- 

bare input  
(niveau 3) I alt

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

Dagsværdihieraki 30.06.2018

Finansielle aktiver 

Obligationer til dagsværdi 8.261.594 7.611.129 0 15.872.723

Aktier mv. 449.715 0 1.802.331 2.252.046

Aktiver tilknyttet puljeordninger 3.006.130 284.551 0 3.290.681

Afledte finansielle instrumenter og spotforretninger 1.481 52.987 0 54.468

Finansielle aktiver i alt 11.718.920 7.948.667 1.802.331 21.469.918

Finansielle forpligtelser

Indlån i puljeordninger 0 3.290.681 0 3.290.681

Øvrige ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi 393.269 0 0 393.269

Afledte finansielle instrumenter og spotforretninger 23.869 300.533 0 324.402

Finansielle forpligtelser i alt 417.138 3.591.214 0 4.008.352

Dagsværdihieraki 31.12.2017

Finansielle aktiver 

Obligationer til dagsværdi 7.965.953 3.846.435 0 11.812.388

Aktier mv. 144.240 0 1.901.080 2.045.320

Aktiver tilknyttet puljeordninger 2.554.954 172.542 0 2.727.496

Afledte finansielle instrumenter og spotforretninger 14.314 53.104 0 67.418

Finansielle aktiver i alt 10.679.461 4.072.081 1.901.080 16.652.622

Finansielle forpligtelser

Indlån i puljeordninger 0 2.727.496 0 2.727.496

Øvrige ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi 54.773 0 0 54.773

Afledte finansielle instrumenter og spotforretninger 14 262.907 0 262.921

Finansielle forpligtelser i alt 54.787 2.990.403 0 3.045.190

Koncernen

1. halvår 2018 2017
1.000 kr. 1.000 kr.

Ikke-observerbare input (niveau 3)

Dagsværdi primo 1.901.080 1.170.904

Kursreguleringer, som er indregnet i resultatopgørelsen *) 64.458 623.928

Køb 53.788 127.567

Salg -26.674 -21.319

Overførsler til niveau 1 -190.321 0

Dagsværdi ultimo 1.802.331 1.901.080

*) Heraf kan 64,3 mio. kr. henføres til aktiver, der besiddes ved slutningen af regnskabsperioden.
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Note

23 Transaktioner og mellemværender med nærtstående parter

Der blev i 1. halvår 2018 stillet yderligere kreditramme til rådighed for en af storaktionærerne i størrelsesordenen 0,5 mia. kr. til brug ved en 
eventuel konflikt, som ikke blev udnyttet. 

Bankens dattervirksomhed AL Finans A/S har fået reduceret sin kreditramme med 0,2 mia. kr. for bedre at afspejle det reelle fundingbehov.

Herudover er der gennemført enkelte ikke væsentlige transaktioner med øvrige nærtstående parter, som, i lighed med de ovenfor anførte,  
alle er kendetegnet ved at være indgået på markedsmæssige vilkår. 

Der henvises til koncernens årsrapport for 2017 for en nærmere definition og beskrivelse af transaktioner og mellemværender med nært stående 
parter.

1. halvår 2018 2017
Note 1.000 kr. 1.000 kr.

24 Koncernoversigt

Moderselskab: Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank, København

Tilknyttede virksomheder

AL Finans A/S, København

Selskabskapital 6.000 6.000

Egenkapital 263.994 266.066

Ejerandel (pct.) 100 100

Resultat 15.133 20.728

Det gennemsnitlige antal ansatte i regnskabsperioden omregnet til fuldtidsbeskæftigede 80 80

AL Finans A/S tilbyder bilfinansiering, leasing, factoring og fakturaafkøb.  
Dattervirksomhedens aktiviteter er finansieret med egenkapital og låntagning i moderselskabet.

Handels ApS Panoptikon, København

Selskabskapital 500 500

Egenkapital 12.724 12.724

Ejerandel (pct.) 100 100

Resultat 0 1

Det gennemsnitlige antal ansatte i regnskabsperioden omregnet til fuldtidsbeskæftigede 0 0

Dattervirksomheden er aktuelt uden aktivitet.

PR Ejendoms Holding A/S under frivillig likvidation, København

Ejerandel (pct.) 100 100

Dattervirksomheden er indregnet med en bogført værdi på 0 kr.  

Associerede virksomheder

Banken har ingen kapitalandele i associerede virksomheder, der individuelt set er væsentlige for koncernen.
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1. halvår 2018 1. halvår 2017 2017
Note 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

25 Hovedtal for banken

Resultatopgørelse

Netto renteindtægter 498.712 541.540 1.080.418

Netto gebyr- og provisionsindtægter 267.812 261.545 535.146

Kursreguleringer og udbytte 111.358 267.344 945.346

Andre driftsindtægter 17.087 29.804 57.402

Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder 15.133 12.981 20.729

Indtægter i alt 910.102 1.113.214 2.639.041

Omkostninger og afskrivninger -674.147 -629.738 -1.338.302

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. 24.826 11.521 -4.626

Omkostninger i alt -649.321 -618.217 -1.342.928

Resultat før skat 260.781 494.997 1.296.113

Skat -19.759 -91.568 -140.641

Periodens resultat 241.022 403.429 1.155.472

Udvalgte balanceposter

Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 21.934.950 21.323.454 21.682.772

Obligationer til dagsværdi 15.872.723 15.483.232 11.812.388

Aktiver i alt 49.690.583 46.024.928 47.261.341

Indlån inkl. puljeordninger 39.472.595 36.354.088 37.460.655

Egenkapital 6.740.442 6.028.398 6.761.498

Øvrige hovedtal

Netto rente- og gebyrindtægter 820.958 841.041 1.659.388

Kursreguleringer 56.924 229.388 901.522

Udgifter til personale og administration -636.077 -592.092 -1.264.432

Eventualforpligtelser i alt 6.018.130 5.420.982 5.490.796
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1. halvår 2018 1. halvår 2017 2017
Note 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

26 Nøgletal for banken *)

Solvens

Kapitalprocent pct. 16,9 17,6 18,1

Kernekapitalprocent pct. 16,9 17,6 18,1

Egentlig kernekapitalprocent pct. 14,4 15,2 16,1

Indtjening

Egenkapitalforrentning før skat pct. 3,9 8,5 20,8

Egenkapitalforrentning efter skat pct. 3,6 6,9 18,6

Indtjening pr. omkostningskrone kr. 1,40 1,80 1,97

Resultat pr. aktie kr. 725,7 1.259,1 3.680,0

Udvandet resultat pr. aktie kr. 725,7 1.259,1 3.680,0

Afkastningsgrad pct. 0,5 0,9 2,5

Markedsrisiko

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

Valutaposition pct. 3,0 1,9 1,3

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

Likviditet

Udlån plus nedskrivninger i forhold til indlån pct. 59,0 62,3 61,2

Likviditetsdækningsgrad (LCR) pct. 195,5 166,5 185,7

Kredit

Summen af store eksponeringer pct. 0,0 0,0 0,0

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

Periodens udlånsvækst pct. 1,2 2,3 4,0

Udlån i forhold til egenkapital 3,3 3,5 3,2

Egenkapital

Indre værdi kr. 1.963,8 1.726,5 1.970,9

Foreslået udbytte pr. aktie kr. 0 0 500

Medarbejdere

Det gennemsnitlige antal ansatte i regnskabsperioden  
omregnet til fuldtidsbeskæftigede 992 974 975

*) Der henvises til note 27 for angivelse af nøgletalsdefinitioner.
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Note

27 Definition af nøgletal

Resultat pr. aktie og udvandet resultat pr. aktie opgøres i overensstemmelse med IAS 33. Øvrige nøgletalsbereg ninger følger Finanstilsynets krav 
herom, jf. regnskabsbekendtgørelsens bilag 7 og indberetningsvejledningens bilag 5.

Solvens

Kapitalprocent =
Kapitalgrundlag x 100

Den samlede risikoeksponering

Kernekapitalprocent =
Kernekapital x 100

Den samlede risikoeksponering

Egentlig kernekapitalprocent =
Egentlig kernekapital x 100

Den samlede risikoeksponering

Indtjening

Egenkapitalforrentning før skat =
Resultat før skat x 100

Egenkapital (gns.)

Egenkapitalforrentning efter skat =
Resultat efter skat x 100

Egenkapital (gns.)

Indtjening pr. omkostningskrone =
Indtægter

Omkostninger (ekskl. skat)

Resultat pr. aktie =

Arbejdernes Landsbanks aktionærers andel af periodens  
resultat inkl. skatteværdien af afkast på hybrid kernekapital

Antal aktier i omløb (gns.)

Udvandet resultat pr. aktie =

Arbejdernes Landsbanks aktionærers andel af periodens  
resultat inkl. skatteværdien af afkast på hybrid kernekapital

Udvandet antal aktier i omløb (gns.)

Afkastningsgrad =
Resultat efter skat x 100

Aktiver i alt (gns.)

Markedsrisiko

Renterisiko =
Renterisiko x 100

Kernekapital

Valutaposition =
Valutakursindikator 1 x 100

Kernekapital

Valutarisiko =
Valutakursindikator 2 x 100

Kernekapital

Likviditet

Udlån plus nedskrivninger i forhold til indlån =
Udlån + Nedskrivninger på udlån

Indlån

Likviditetsdækningsgrad (LCR) =
Likviditetsbeholdning og let realisable aktiver x 100

Betalingsforpligtelser de kommende 30 dage

Kredit

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

Kapitalgrundlag

Periodens nedskrivningsprocent =
Periodens nedskrivninger på udlån og garantier x 100

Udlån + Nedskrivninger + Garantier

Udlån i forhold til egenkapital =
Udlån

Egenkapital

Periodens udlånsvækst =
(Udlån ekskl. reverse ultimo - Udlån ekskl. reverse primo) x 100

Udlån ekskl. reverse primo

Egenkapital

Indre værdi =
Arbejdernes Landsbanks aktionærers andel af egenkapitalen x 100

Aktiekapital

Foreslået udbytte pr. aktie =
Udbytteprocent x aktiens pålydende

100
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Note

27 Definition af nøgletal (fortsat)

Øvrige nøgletal

Funding ratio *) =

Udlån

Sum af indlån inkl. puljeordninger + Gæld til Danmarks Nationalbank med  
restløbetid > 1 år + Udstedte obligationer med restløbetid > 1 år +  

Efterstillede kapitalindskud + Egenkapital

Likviditetspejlemærke *) =
Modificeret formel i forhold til likviditetdækningsgrad (LCR), jf. Finanstilsynets 
vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter. Likviditetspejlemærket 

angiver evnen til at klare 3 måneders likviditetsstress.

Udlånsvækst *) =

(Udlån ekskl. reverse ultimo - Udlån ekskl. reverse 
ultimo 1 år før) x 100

Udlån ekskl. reverse ultimo 1 år før

Ejendomseksponering *) =

(Bruttoudlån og garantier inden for brancherne 
„Gennemførelse af byggeprojekter“ og „Fast ejendom“) x 100

Bruttoudlån + Garantier

*) Nøgletallet anvendes i Finanstilsynets pejlemærker, som er omtalt i ledelsesberetningen.
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