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Ledelsesberetning  |  Halvårsrapport 2019

Arbejdernes Landsbank styrker sin position

Hoved- og nøgletal for koncernen
1. halvår 2019

mio. kr.
1. halvår 2018

mio. kr.
2018

mio. kr.

Resultatopgørelse

Netto renteindtægter *) **) 538,8 550,4 1.104,4

Netto gebyr- og provisionsindtægter **) 327,5 284,8 580,3

Kursreguleringer og udbytte 129,6 111,8 45,5

Andre driftsindtægter 36,0 34,1 68,8

Indtægter i alt 1.031,9 981,1 1.799,0

Omkostninger og afskrivninger *) -816,5 -738,4 -1.529,5

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. 37,2 23,9 69,5

Omkostninger i alt -779,3 -714,5 -1.460,0

Resultat før skat 252,5 266,5 339,0

Skat -16,2 -25,5 -40,1

Periodens resultat 236,4 241,0 298,9

Udvalgte balanceposter

Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 22.255,6 22.214,6 22.085,8

Obligationer til dagsværdi 21.244,8 15.872,7 18.834,3

Aktiver i alt *) 58.057,6 49.800,3 55.106,5

Indlån inkl. puljeordninger 47.299,3 39.500,9 44.872,7

Egenkapital **) 6.616,4 6.710,1 6.873,2

Udvalgte nøgletal 

Kapitalprocent **) pct. 18,7 17,0 20,0

Egentlig kernekapitalprocent **) pct. 15,1 14,4 17,6

Egenkapitalforrentning før skat **) ***) pct. 3,7 4,0 5,0

Egenkapitalforrentning efter skat **) ***) pct. 3,5 3,6 4,4

Indtjening pr. omkostningskrone kr. 1,32 1,37 1,23

Likviditetsdækningsgrad (LCR) pct. 272,0 195,5 268,1

Periodens udlånsvækst ***) pct. 0,8 1,5 0,8

Der henvises til note 26 for angivelse af nøgletalsdefinitioner.

*)     Sammenligningstallene er ikke tilpasset effekt af implementering af IFRS 16.
**)   Hoved- og nøgletallene for 1. halvår 2018 er tilpasset ændret amortiseringspraksis pr. 01.01.2018, jf. omtale på side 41 i årsrapporten for 2018.
***) Nøgletallene for 1. halvår 2018 er blevet genberegnet under hensyntagen til den endelige åbningsbalance på side 42-43 i årsrapporten for 2018.
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1. halvår i hovedpunkter

Indtjening
Koncernen har i 1. halvår 2019 opnået et resultat efter skat 

på 236,4 mio. kr., svarende til en egenkapitalforrentning 

efter skat på 3,5 pct., hvilket anses for at være tilfreds-

stillende. Halvåret har været kendetegnet ved en fortsat 

god udvikling i kundeaktiviteterne, blandt andet gennem 

fortsat kundevækst. Stagnerende udlån, et stigende pres 

på rentemarginalen, og det fortsatte lave renteniveau pres-

ser dog afkastet af udlåns- og investeringsaktiviteterne.  

Indtjeningen har i 1. halvår særligt været påvirket af en 

god kursudvikling i Vestjysk Bank. Denne investering har 

alene medvirket til et afkast på 104,3 mio. kr.

Danskernes foretrukne bank for 10. år i træk
I starten af året blev vi for 10. gang i træk kåret til dan-

skernes foretrukne bank i Voxmeters årlige, uafhængige 

kundeundersøgelse. Over 50.000 danske bankkunder har 

givet deres mening til kende i den omfattende undersø-

gelse af tilfredsheden med de danske banker. Det bekræfter 

endnu en gang vores strategi om at drive en ansvarlig bank, 

tilbyde en bred vifte af finansielle ydelser, ikke mindst 

på det digitale område, og samtidig være nærværende i 

lokalområdet, tæt på kunderne, forstå deres behov og yde 

personlig rådgivning tilpasset den enkelte. Netop denne 

kombination appellerer med al tydelighed stærkt til dan-

skerne, og vi er utrolig stolte af anerkendelsen, men også 

ydmyge omkring fortsat at sikre en stor kundetilfredshed.

Kundevækst
I 2018 tog vi imod intet mindre 18.000 nye kunder netto. 

Det er den største tilgang af nye kunder i bankens 100-årige 

historie. Den høje kundevækst er fortsat i 2019 og ud-

gør efter 1. halvår 4,6 pct. p.a., svarende til netto 7.000 

nye kunder. Den positive interesse for vores bank, som 

vi har mærket de seneste år, har desuden betydet, at vi 

i 1. halvår af 2019 har nået en skelsættende milepæl på 

300.000 kunder.

Investeringer i finansielle virksomheder
Banken har i 1. halvår 2019 øget sin investering i Vestjysk 

Bank, og pr. 30. juni 2019 udgør ejerandelen 25,6 pct. 

Vestjysk Bank indgår fra 2. kvt. 2019 i bankens regnskab 

som en associeret virksomhed. 

Banken indgik i 2019 sammen med de øvrige ejere af LR 

Realkredit A/S en betinget salgsaftale med Nykredit. Ban-

ken forventer, at en godkendelse af salget vil udløse en 

kursgevinst i størrelsen 100 mio. kr. Banken har ligeledes 

i lighed med en række øvrige pengeinstitutter indgået en 

betinget salgsaftale med Nykredit om salg af 75 pct. af 

aktierne i Sparinvest Holdings SE, som stadig mangler 

en godkendelse af finanstilsynet i Luxembourg. En god-

kendelse vil udløse en gevinst til banken i størrelsen 30 

mio. kr. 

Ændring i kapitalsammensætning
Banken har indfriet hybrid kernekapital for nom. 400 mio. 

kr. og optaget supplerende kapital for nom. 900 mio. kr. 

AL² Aarhus
Banken åbnede i 2018 et nyt innovativt kundeunivers, 

AL², ved Nørreport i København. Stedet er faldet i rigtig 

god smag hos københavnerne, og i maj 2019 valgte vi der-

for at åbne en pendant i form af AL² Aarhus. Her har vi 

indgået et tæt og spændende samarbejde med kaffekæden 

Espresso House og ønsker ligesom i København at drive 

bank på en ny og anderledes måde. En mere uformel måde, 

hvor vi vil have særlig fokus på det at være åbne. Åbne 

for nye ideer. Åbne om lørdagen. Og åben for alle – ikke 

kun for vores kunder, men også alle andre, der f.eks. bare 

vil drikke en kaffe eller slappe af i vores loungeområde.

100 års jubilæum
Den 3. juni 2019 kunne vi fejre bankens 100 års jubilæum, 

hvilket skete med en række arrangementer over hele lan-

det.  

Sponsor for herrelandsholdet i fodbold
I foråret kunne vi offentliggøre en sponsoraftale med her-

relandsholdet i fodbold, hvor vi sammen med Danske Spil 

får titel af „officiel partner“. Vi har de seneste to år også 

været officiel partner for kvindelandsholdet i fodbold, og 

vi er stolte over, at vi nu er sponsor på både herre- og 

damesiden af Danmarks bedste fodboldhold.
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Regnskabsberetning

Periodens resultat
Koncernens samlede resultat før skat udgør 252,5 mio. 

kr. efter 1. halvår 2019. Resultatet efter skat udgør 236,4 

mio. kr. mod 241,0 mio. kr. efter 1. halvår 2018. Periodens 

totalindkomst udgør ligeledes 236,4 mio. kr., som fordeles 

med 29,8 mio. kr. til indehaverne af hybride kernekapi-

talinstrumenter, mens 206,5 mio. kr. tilgår aktionærernes 

andel af egenkapitalen. 

Netto renteindtægterne udgør 538,8 mio. kr. og viser en 

tilbagegang på 11,6 mio. kr. i forhold til 1. halvår 2018. Der 

er en fortsat god udvikling i kundeaktiviteterne, blandt an-

det gennem fortsat kundetilgang, der netto udgør 4,6 pct. 

p.a. i 1. halvår 2019. Den hårde konkurrence presser dog 

rentemarginalerne, og det fortsatte lavrentemiljø presser 

afkastet af investeringsaktiviteterne. 

Netto gebyr- og provisionsindtægterne mv. udgør 327,5 

mio. kr. mod 284,8 mio. kr. efter 1. halvår 2018, hvor stig-

ningen kan henføres til øget aktivitet i koncernen. Mulig-

hederne for realkreditkonvertering til historisk lavtforren-

tede realkreditlån, sikrer dels kunderne gunstigere vilkår, 

men også banken øgede indtægter. Et øget forretningsom-

fang på porteføljen af formidlede lån i Totalkredit og egne 

boliglån i ejerboliger medfører, at årets udbetaling af AL-

BoligBonus til kunderne udgør 53,5 mio. kr. 

 

 
År

Bonusgrundlag 
 i mia. kr.

Bonus pr.  
mio. kr. i kr.

Udbetalt  
AL-BoligBonus  

i mio. kr.

2017 35 1.200 41,6

2018 39 1.200 47,1

2019 45 1.200 53,5

 

Kursreguleringer og udbytte viser et samlet afkast på 129,6 

mio. kr. Det positive resultat kan primært henføres til en 

række anlægsaktier, som alene tegner sig for 159,5 mio. kr. 

Det er især bankens beholdning af aktier i Vestjysk Bank, 

som har udviklet sig fordelagtigt og medført en kursregu-

lering på 104,3 mio. kr. i 1. halvår 2019. 

Andre driftsindtægter udgør 36,0 mio. kr. mod 34,1 mio. 

kr. efter 1. halvår 2018, og indeholder primært indtægter 

fra bankens ejendomme samt leasingaktiviteter i bankens 

datterselskab AL Finans.

De samlede indtægter udgør herefter 1.031,9 mio. kr. mod 

981,1 mio. kr. efter 1. halvår 2018.

De samlede omkostninger, ekskl. nedskrivninger på udlån 

mv. er steget med 78,1 mio. kr. i forhold til 1. halvår 2018, 

hvoraf 20,9 mio. kr. kan henføres til stigende personaleud-

gifter. Det skal ses i lyset af en vækst i gennemsnitligt antal 

ansatte på 3,7 pct., 100 års jubilæumsgratiale, ekstra bonus 

vedr. 2018 samt overenskomstmæssige lønstigninger på 

2,0 pct. I modsat retning trækker nedgang i udgifter til 

fratrædelsesordninger på 11,5 mio. kr. 

IT-omkostninger er steget 24,2 mio. kr. i forhold til 1. 

halvår 2018, og er primært anvendt til større strategiske 

udviklingsomkostninger i regi af Bankernes EDB Central, 

BEC, og internt i koncernen, til gavn for vores kunder og 

produktivitet. Øvrige administrationsudgifter samt af- og 

nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver er 

steget med 42,1 mio. kr.  

Andre driftsudgifter udgør 20,7 mio. kr. mod 29,8 mio. kr. 

samme tid sidste år. Posten vedrører primært administra-

tion af bankens ejendomme. 

Nedskrivninger på udlån mv. viser en netto tilbageførsel 

på 37,2 mio. kr. mod en tilbageførsel på 23,9 mio. kr. efter 

1. halvår 2018. Der er fortsat tale om en gunstig udvik-

ling i den underliggende kreditkvalitet, hvor kundernes 

kreditværdighed gennemgående er sund, underbygget af 

det fortsat lave renteniveau, stabile huspriser og lav ar-

bejdsløshed. 

Koncernens nøgletal for indtægter i forhold til omkost-

ninger udgør 1,32 kr., og er på niveau med 1. halvår 2018, 

hvor nøgletallet udgjorde 1,37 kr. 

Indtægter og omkostninger fordelt på segmenterne frem-

går af note 3 og kan belyses ved:
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Kundeaktiviteter udgør fortsat hovedparten af indtje-

ningsgrundlaget. Området vækster på kunder og forret-

ningsomfang, men en afdæmpet udlånsvækst og skarp 

konkurrence om forretningerne gør det vanskeligt at fast-

holde og udbygge indtjeningsniveauet. Aktuelt er kunde-

aktiviteter i lighed med 1. halvår 2018 begunstiget af et 

positivt niveau for nedskrivninger. Investeringsaktivite-

ter, som primært omhandler handelsbeholdningen, har 

på trods af det aktuelle lavrentemiljø formået at skabe en 

positiv indtjening. Øvrige aktiviteter er præget af investe-

ring i aktier udenfor handelsbeholdningen, især i en række 

sektor- og anlægsaktier, hvor investeringen i Vestjysk Bank 

alene har bidraget med en positiv kursregulering i stør-

relsen 104,3 mio. kr. 

Balancen
Koncernens balance udgør 58,1 mia. kr. pr. 30. juni 2019 

mod 55,1 mia. kr. pr. 31. december 2018.

De samlede udlån udgør 22,3 mia. kr. mod 22,1 mia. kr. 

ultimo 2018, svarende til en udlånsvækst på 0,8 pct, når 

reverseforretninger ikke indregnes. Den regnskabsmæs-

sige værdi af udlån og garantier er samlet set øget med 

885,3 mio. kr. til 28,9 mia. kr., og stigningen kan henføres 

til kundeaktiviteter og mere specifikt til private kunder. 

Udover traditionelle bankudlån formidler koncernen også 

realkreditlån, primært gennem Totalkredit. 

Værdipapirbeholdningen i form af obligationer og aktier 

mv. er med 22,6 mia. kr. væsentligt højere end niveauet 

ved årets start (20,3 mia. kr.), og skyldes en fortsat stig-

ning i indlånsoverskuddet. Aktiebeholdningen i Vestjysk 

Bank er omklassificeret fra aktier mv. til kapitalandele i 

associerede virksomheder.

Grunde og bygninger i alt udgør 1,3 mia. kr. mod 1,1 mia. 

kr. ultimo 2018. Under domicilejendomme indgår en ny 

post på 171,2 mio. kr. i form at værdien af brugsretsak-

tiver, som udtrykker værdien af de indgåede lejemål, der 

anvendes til filialdrift. Dette er en konsekvens af imple-

menteringen af den nye leasingstandard, IFRS 16. Sam-

menligningstal er ikke tilpasset i forbindelse hermed.     

Indlån inkl. opsparing i puljeordninger udgør 47,3 mia. kr. 

og viser en fortsat vækst på 2,4 mia. kr. i forhold til ultimo 

2018. Private indlån er steget med 3,3 mia. kr. og er således 

hovedårsagen til den fortsatte vækst i indlån. Udviklingen 

vidner om en fortsat stor tillid til Arbejdernes Landsbank, 

og er også et resultat af den fortsatte kundevækst.

Pr. 30. juni 2019 udgjorde koncernens egenkapital 6,6 

mia. kr. 

Egenkapitalens udvikling kan belyses ved: 

Koncernen mio. kr.

Egenkapital 31.12.2018 6.873,2

Periodens resultat 236,4

Indfrielse af hybrid kernekapital -400,0

Udbetaling af udbytte til aktionærerne -59,1

Afkast til indehavere af hybride kernekapitalinstrumenter -32,7

Køb egne aktier, netto -1,3

Egenkapital 30.06.2019 6.616,4 

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 272,0 pct. pr. 30. juni 

2019 lever koncernen fuldt ud op til dette lovkrav.

Kapitalgrundlag, kapitalprocent og forretningsmodel
Banken har i maj 2019 udnyttet muligheden for at indfri 

et egenkapitalinstrument i form af hybrid kernekapital  på 

Indtægter
(relativ fordeling)

Omkostninger
(relativ fordeling)

Egenkapitalens  
forrentning før skat

1. halvår 2019 1. halvår 2018 1. halvår 2019 1. halvår 2018 1. halvår 2019 1. halvår 2018

Kundeaktiviteter 83 pct. 92 pct. 91 pct. 91 pct. 4,3 pct. 7,2 pct.

Investeringsaktiviteter 5 pct. -1 pct. 3 pct. 3 pct. 1,7 pct. -2,6 pct.

Øvrige aktiviteter 12 pct. 9 pct. 6 pct. 6 pct. 4,1 pct. 2,4 pct.

I alt 100 pct. 100 pct. 100 pct. 100 pct. 3,7 pct. 4,0 pct. 
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nom. 400 mio. kr. og optaget ny supplerende kapital på 

900 mio. kr. Driftsmæssigt er det neutralt for banken, men 

kapitalgrundlaget, som anvendes til opgørelse af kapital-

procenten, er blevet forbedret.

Koncernen skal i henhold til lovgivningen have et kapi-

talgrundlag, der understøtter forretningsmodellen og risi-

koprofilen. Forretningsmodellen er uændret i forhold til 

beskrivelsen i årsrapporten for 2018: https://www.al-bank.

dk/media/131239/al_aarsrapport_2018_dk.pdf 

Til udarbejdelse af kapitalprocenten har ledelsen valgt 

at opgøre kredit- og markedsrisici efter standardmetoden 

og operationelle risici efter basisindikatormetoden. Det 

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

for at anvende mere avancerede metoder til opgørelse af 

kapitalprocenten. I henhold til lov om finansiel virksom-

hed skal bestyrelsen 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 væsentlige risici. Målsætningen er at have 

en egentlig kernekapitalprocent på minimum 12,0 og en 

samlet kapitalprocent på 16,2 ved et individuelt solvens-

behov på 9,7 pct. Det samlede kapitalgrundlag til brug for 

solvensudregningen pr. 30. juni 2019 er opgjort til 6.423,4 

mio. kr. Med en egentlig kernekapitalprocent på 15,1 og 

en kapitalprocent på 18,7 har koncernen fortsat en solid 

kapitaloverdækning. 

Bankens aktier i LR Realkredit A/S og Sparinvest Holdings 

SE indgår begge i opgørelse af fradrag ved beregning af 

kapitalgrundlaget. Hvis de annoncerede salg af aktier i 

disse selskaber til Nykredit gennemføres i den planlagte 

udformning, vil det isoleret set have en gunstig påvirk-

ning af bankens kapitalprocent. Såfremt aktiesalgene var 

afviklet inden 30. juni 2019, og såfremt banken havde valgt 

at indregne dele af halvårsresultatet i overensstemmelse 

med Finanstilsynets tilladelse, ville kapitalprocenten 

have udgjort 20,7 mod de aktuelle 18,7 pct.

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

pitalkrav til dækning af nedskrivningsegnede passiver), 

medfører, at vi fortsat har fokus på at opbygge bankens 

og koncernens kapitalgrundlag. NEP-kravet kan udtrykkes 

som solvensbehovet tillagt det kombinerede bufferkrav 

og et bankindividuelt NEP-tillæg. NEP-kravet er aktuelt 

fastsat til at skulle udgøre 13,3 pct. af de risikovægtede 

eksponeringer ved et solvensbehov på 9,7 pct., og dæk-

kes aktuelt af kapitalgrundlaget. NEP-kravet vil frem mod 

1. januar 2023 successivt blive indfaset til 20,7 pct. af de 

risikovægtede eksponeringer ved et solvensbehov på 9,7 

pct. NEP-tillægget udgør aktuelt 0,625 pct. i 2019 stigende 

til 7,0 pct. den 1. januar 2023, men er genstand for en 

årlig revision af Finanstilsynet. NEP-tillægget vil udover 

det nuværende kapitalgrundlag også kunne opfyldes med 

konverterbare fordringer, hvorpå der er kontraktlig bail-in, 

betegnet som senior non preferred udstedelser. Banken 

forventer i sin kapitalplan for de kommende år at udstede 

senior non preferred obligationer, der kan dække største-

delen af NEP-tillægget.

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 fastlæg-

ges risikopolitik og risikorammer. Oplysning om væsent-

lige risici indgår i den løbende rapportering til bestyrelsen. 

I den forbindelse henvises til note 46 i årsrapporten for 

2018, https://www.al-bank.dk/media/131239/al_aarsrap-

port_2018_dk.pdf, hvor de væsentligste risikofaktorer er 

beskrevet. Koncernen udgiver hvert år en egentlig kon-

cernrisikorapport, som beskriver risikostyringen og de en-

kelte risikoområder. Koncernrisikorapporten for 2018 er 

tilgængelig på bankens hjemmeside: https://www.al-bank.

dk/media/131285/al_koncernrisikorapport_2018_dk.pdf.

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.

Finanstilsynets pejlemærker *) Grænseværdier Banken

Funding ratio < 1 0,4

Likviditetspejlemærke > 100 264,4

Store eksponeringer < 175 55,8

Udlånsvækst < 20 -0,1

Ejendomseksponering < 25 3,4 

*) Definitionen af nøgletallene er forklaret i note 26.

Banken opfylder på komfortabel vis alle pejlemærkerne. 

Det bemærkes, at likviditetspejlemærket er baseret på en 

modificeret version af LCR-kravet, og der måles her på 

evnen til at klare tre måneders likviditetsstress. 

https://www.al-bank.dk/media/131239/al_aarsrapport_2018_dk.pdf
https://www.al-bank.dk/media/131239/al_aarsrapport_2018_dk.pdf
https://www.al-bank.dk/media/131239/al_aarsrapport_2018_dk.pdf
https://www.al-bank.dk/media/131239/al_aarsrapport_2018_dk.pdf
https://www.al-bank.dk/media/131285/al_koncernrisikorapport_2018_dk.pdf
https://www.al-bank.dk/media/131285/al_koncernrisikorapport_2018_dk.pdf
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Begivenheder efter regnskabsperiodens udløb
Der er ikke indtruffet hændelser efter regnskabsperiodens 

afslutning, som har væsentlig betydning for vurderingen 

af koncernens finansielle stilling. 

Forventninger til 2019
Der er fortsat udsigt til vækst i den danske økonomi, men 

på et lavere niveau end tidligere. Gode betingelser for 

forbrugerne vil gøre privatforbruget til den danske vækst-

motor, mens aftagende vækst i vores samhandelslande 

betyder lavere investerings- og eksportvækst fremadrettet. 

De største risikofaktorer for dansk økonomi ligger i øje-

blikket udenfor landets grænser. Vi forventer, at væksten 

i omverdenen aftager til et lavere tempo og ser derfor hel-

ler ikke den store eksportvækst fremadrettet. Den seneste 

udvikling hos den amerikanske central bank med en ren-

tenedsættelse i juli 2019 vil naturligvis også smitte af på 

dansk økonomi.

Ligeledes forventes den igangværende handelskonflikt 

imellem USA og Kina at skabe større usikkerhed på de 

finansielle markeder og forlænge perioden med lave renter 

og vækstafmatning.

Koncernens forventninger til 2019 var primo året et re-

sultat før skat på 275–325 mio. kr. Resultatet for 1. halvår 

indeholder poster, som ikke var forudset ved årets start, 

herunder den positive udvikling i kursen på aktier i Vest-

jysk Bank. I forventning om, at der indgås en aftale om 

salg af LR Realkredit A/S og Sparinvest Holdings SE, har 

dette været medvirkende årsag til, at banken opjusterer 

forventningerne til 2019 til et niveau på 475-525 mio. kr. 

Den største usikkerhed knytter sig udover resultatet af de 

to igangværende aktiesalg til udviklingen på de finansielle 

markeder og udviklingen på korrektivkontoen, som afspej-

ler reservation for tab på udlån mv. 

Ledelsesberetning
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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og god-

kendt halvårsrapporten for perioden 1. januar – 30. juni 

2019 for Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank. 

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 2019 samt af resultatet af 

koncernens og bankens aktiviteter og koncernens penge-

strømme for perioden 1. januar – 30. juni 2019.

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 13. august 2019 
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Ordførende direktør
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Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse

Koncernen Banken

1. halvår 2019 1. halvår 2018 1. halvår 2019 1. halvår 2018
Note mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr.

Resultatopgørelse

4 Renteindtægter opgjort efter den effektive rentemetode *) 516,1 551,8 465,9 504,8

4 Andre renteindtægter 50,8 25,7 50,8 25,7

5 Renteudgifter **) -28,1 -27,1 -27,7 -26,9

Netto renteindtægter 538,8 550,4 489,0 503,5

Udbytte af aktier mv. 37,8 54,4 37,8 54,4

6 Gebyrer og provisionsindtægter *) 369,6 324,2 344,5 296,2

6 Afgivne gebyrer og provisionsudgifter *) -42,0 -39,3 -37,7 -33,2

Netto rente- og gebyrindtægter 904,1 889,6 833,5 821,0

7 Kursreguleringer 91,8 57,4 91,7 56,9

Andre driftsindtægter 36,0 34,1 17,7 17,1

8 Udgifter til personale og administration **) -748,7 -681,4 -700,2 -636,1

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver **) -47,1 -27,3 -29,5 -10,6

Andre driftsudgifter -20,7 -29,8 -18,7 -27,5

9 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. 37,2 23,9 42,9 24,8

Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder 0,0 0,0 10,5 15,1

Resultat før skat 252,5 266,5 248,0 260,8

10 Skat -16,2 -25,5 -11,6 -19,8

Periodens resultat 236,4 241,0 236,4 241,0

Fordeles på: 

Arbejdernes Landsbanks aktionærer 206,5 208,3 206,5 208,3

Indehavere af hybride kernekapitalinstrumenter 29,8 32,7 29,8 32,7

Periodens resultat 236,4 241,0 236,4 241,0

11 Resultat pr. aktie

Resultat pr. aktie (kr.) 704 726 704 726

Udvandet resultat pr. aktie (kr.) 704 726 704 726

Totalindkomstopgørelse

Periodens resultat 236,4 241,0 236,4 241,0

Anden totalindkomst 

Poster, der ikke kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen

14 Ændring i domicilejendommenes omvurderede værdi 0,0 4,4 0,0 4,4

10 Skat 0,0 0,0 0,0 0,0

Anden totalindkomst i alt 0,0 4,4 0,0 4,4

Periodens totalindkomst 236,4 245,5 236,4 245,5

Fordeles på:

Arbejdernes Landsbanks aktionærer 206,5 212,8 206,5 212,8

Indehavere af hybride kernekapitalinstrumenter 29,8 32,7 29,8 32,7

Periodens totalindkomst 236,4 245,5 236,4 245,5

*)   Sammenligningstallene er tilpasset ændret amortiseringspraksis pr. 01.01.2018, jf. omtale på side 41 i årsrapporten for 2018.
**) Sammenligningstallene er ikke tilpasset effekt af implementering af IFRS 16.
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Balance 
Koncernen Banken

30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018

Note mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr.

Aktiver

Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker 925,0 970,7 925,0 970,7

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 3.818,8 5.211,5 3.806,4 5.202,3

9, 12 Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 22.255,6 22.085,8 21.924,3 21.798,8

13 Obligationer til dagsværdi 21.244,8 18.834,3 21.244,8 18.834,3

Aktier mv. 1.331,7 1.446,9 1.331,7 1.446,9

Kapitalandele i associerede virksomheder 655,9 0,0 655,9 0,0

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0,0 0,0 289,6 279,1

Aktiver tilknyttet puljeordninger 5.113,9 4.177,2 5.113,9 4.177,2

Immaterielle aktiver 20,1 18,7 0,0 0,0

Investeringsejendomme 36,4 36,4 36,4 36,4

Domicilejendomme *) 1.256,9 1.088,9 1.256,9 1.088,9

14 Grunde og bygninger i alt 1.293,3 1.125,3 1.293,3 1.125,3

Øvrige materielle aktiver 211,8 180,0 121,2 103,2

Aktuelle skatteaktiver 31,2 23,9 53,5 41,9

Udskudte skatteaktiver 20,2 23,6 13,6 16,8

Andre aktiver 1.080,7 978,8 1.061,6 951,3

Periodeafgrænsningsposter 54,7 29,8 49,4 26,1

Aktiver i alt 58.057,6 55.106,5 57.884,2 54.973,8

Passiver

Forpligtelser

Gæld

Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 1.563,8 1.622,3 1.563,8 1.622,3

15 Indlån og anden gæld 42.185,4 40.695,5 42.146,2 40.662,1

Indlån i puljeordninger 5.113,9 4.177,2 5.113,9 4.177,2

Øvrige ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi 56,6 302,7 56,6 302,7

Andre passiver *) 1.467,7 1.269,8 1.368,4 1.203,3

Periodeafgrænsningsposter 69,0 73,2 38,1 43,3

Gæld i alt 50.456,3 48.140,6 50.286,9 48.011,0

Hensatte forpligtelser

9 Hensættelser til tab på garantier 23,5 22,8 23,5 22,8

Andre hensatte forpligtelser 61,4 69,8 57,3 66,8

Hensatte forpligtelser i alt 84,9 92,7 80,9 89,6

16 Efterstillede kapitalindskud 900,0 0,0 900,0 0,0

Forpligtelser i alt 51.441,2 48.233,3 51.267,8 48.100,6

17-18 Egenkapital

Aktiekapital 300,0 300,0 300,0 300,0

Opskrivningshenlæggelser 454,0 454,0 454,0 454,0

Reserve efter indre værdis metode 0,0 0,0 297,4 297,4

Overført overskud 5.416,3 5.210,2 5.118,9 4.912,9

Foreslået udbytte 0,0 60,0 0,0 60,0

Arbejdernes Landsbanks aktionærer 6.170,4 6.024,3 6.170,4 6.024,3

20 Indehavere af hybride kernekapitalinstrumenter 446,1 848,9 446,1 848,9

Egenkapital i alt 6.616,4 6.873,2 6.616,4 6.873,2

Passiver i alt 58.057,6 55.106,5 57.884,2 54.973,8

*) Sammenligningstallene er ikke tilpasset effekt af implementering af IFRS 16.
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Egenkapitalopgørelse
                                                                          Arbejdernes Landsbanks aktionærer

Aktiekapital
Opskrivnings- 
henlæggelser

Overført 
overskud

Foreslået 
udbytte I alt

Hybrid  
kernekapital 

Egenkapital  
i alt

mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr.

Koncernen 1. halvår 2019

Egenkapital primo 300,0 454,0 5.210,2 60,0 6.024,3 848,9 6.873,2

Periodens resultat 0,0 0,0 206,5 0,0 206,5 29,8 236,4

Anden totalindkomst 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totalindkomst i alt 0,0 0,0 206,5 0,0 206,5 29,8 236,4

Indfrielse af hybrid kernekapital 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -400,0 -400,0

Udbetalt udbytte for 2018 0,0 0,0 0,0 -60,0 -60,0 0,0 -60,0

Modtaget udbytte på egne aktier 0,0 0,0 0,9 0,0 0,9 0,0 0,9

Betalte renter af hybrid kernekapital 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -32,7 -32,7

Køb af egne aktier 0,0 0,0 -1,5 0,0 -1,5 0,0 -1,5

Salg af egne aktier 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,2

Egenkapitalbevægelser i alt 0,0 0,0 206,1 -60,0 146,1 -402,9 -256,8

Egenkapital ultimo 300,0 454,0 5.416,3 0,0 6.170,4 446,1 6.616,4

Koncernen 1. halvår 2018

Egenkapital primo 300,0 326,7 5.135,9 150,0 5.912,6 848,9 6.761,5

Ændring af regnskabspraksis, IFRS 9 *) 0,0 0,0 -147,9 0,0 -147,9 0,0 -147,9

Skatteeffekt, IFRS 9 *) 0,0 0,0 32,5 0,0 32,5 0,0 32,5

Tilpasset egenkapital primo 300,0 326,7 5.020,5 150,0 5.797,2 848,9 6.646,1

Periodens resultat 0,0 0,0 208,3 0,0 208,3 32,7 241,0

Anden totalindkomst 0,0 4,4 0,0 0,0 4,4 0,0 4,4

Totalindkomst i alt 0,0 4,4 208,3 0,0 212,8 32,7 245,5

Anden til- og afgang **) 0,0 -4,4 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Udbetalt udbytte for 2017 0,0 0,0 0,0 -150,0 -150,0 0,0 -150,0

Betalte renter af hybrid kernekapital 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -32,7 -32,7

Køb af egne aktier 0,0 0,0 -6,0 0,0 -6,0 0,0 -6,0

Skat 0,0 0,0 7,2 0,0 7,2 0,0 7,2

Egenkapitalbevægelser i alt 0,0 0,0 214,0 -150,0 64,0 0,0 64,0

Egenkapital ultimo 300,0 326,7 5.234,5 0,0 5.861,2 848,9 6.710,1

*)   Sammenligningstallene er tilpasset den endelige åbningsbalance på side 42-43 i årsrapporten for 2018.
**) Realiserede 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

mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr.

Banken 1. halvår 2019

Egenkapital primo 300,0 454,0 297,4 4.912,9 60,0 6.024,3 848,9 6.873,2

Periodens resultat 0,0 0,0 0,0 206,5 0,0 206,5 29,8 236,4

Anden totalindkomst 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totalindkomst i alt 0,0 0,0 0,0 206,5 0,0 206,5 29,8 236,4

Indfrielse af hybrid kernekapital 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -400,0 -400,0

Udbetalt udbytte for 2018 0,0 0,0 0,0 0,0 -60,0 -60,0 0,0 -60,0

Modtaget udbytte på egne aktier 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,9 0,0 0,9

Betalte renter af hybrid kernekapital 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -32,7 -32,7

Køb af egne aktier 0,0 0,0 0,0 -1,5 0,0 -1,5 0,0 -1,5

Salg af egne aktier 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,2

Egenkapitalbevægelser i alt 0,0 0,0 0,0 206,1 -60,0 146,1 -402,9 -256,8

Egenkapital ultimo 300,0 454,0 297,4 5.118,9 0,0 6.170,4 446,1 6.616,4

Banken 1. halvår 2018

Egenkapital primo 300,0 326,7 266,0 4.869,9 150,0 5.912,6 848,9 6.761,5

Ændring af regnskabs praksis, IFRS 9 *) 0,0 0,0 0,0 -139,1 0,0 -139,1 0,0 -139,1

Skatteeffekt, IFRS 9 *) 0,0 0,0 0,0 23,8 0,0 23,8 0,0 23,8

Tilpasset egenkapital primo 300,0 326,7 266,0 4.754,6 150,0 5.797,2 848,9 6.646,1

Periodens resultat 0,0 0,0 0,0 208,3 0,0 208,3 32,7 241,0

Anden totalindkomst 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 4,4 0,0 4,4

Totalindkomst i alt 0,0 4,4 0,0 208,3 0,0 212,8 32,7 245,5

Anden til- og afgang **) 0,0 -4,4 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Udbetalt udbytte for 2017 0,0 0,0 0,0 0,0 -150,0 -150,0 0,0 -150,0

Betalte renter af hybrid kernekapital 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -32,7 -32,7

Køb af egne aktier 0,0 0,0 0,0 -6,0 0,0 -6,0 0,0 -6,0

Skat 0,0 0,0 0,0 7,2 0,0 7,2 0,0 7,2

Egenkapitalbevægelser i alt 0,0 0,0 0,0 214,0 -150,0 64,0 0,0 64,0

Egenkapital ultimo 300,0 326,7 266,0 4.968,5 0,0 5.861,2 848,9 6.710,1

*)   Sammenligningstallene er tilpasset den endelige åbningsbalance på side 42-43 i årsrapporten for 2018.
**) Realiserede opskrivningshenlæggelser i forbindelse med ejendomssalg.
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Pengestrømsopgørelse 
Koncernen

1. halvår 2019 1. halvår 2018
Note mio. kr. mio. kr.

Resultat før skat 252,5 266,5

Regulering for ikke-likvide driftsposter

Af- og nedskrivninger på immaterielle aktiver 4,9 4,5

Af-, ned- og opskrivninger på materielle aktiver *) 42,2 22,8

9 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. -37,2 -23,9

Ændring i driftskapital

Udlån og tilgodehavender hos kreditinstitutter mv. -102,5 -243,1

Obligationer og aktier -2.295,2 -4.267,1

Indlån og gæld til kreditinstitutter mv. 2.368,1 2.022,3

Øvrige ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi -246,1 338,5

Øvrige aktiver og passiver -1.078,9 -656,5

Betalt selskabsskat -20,0 -35,3

Pengestrøm fra driftsaktivitet -1.112,3 -2.571,2

Køb af associerede virksomheder -655,9 0,0

Køb af immaterielle aktiver -6,3 -4,6

Køb af materielle aktiver -67,2 -130,1

Salg af materielle aktiver 8,1 19,6

Pengestrøm fra investeringsaktivitet -721,3 -115,0

Betalt på leasingforpligtelser *) -11,6 0,0

16 Optagelse af supplerende kapital 900,0 0,0

20 Indfrielse af hybrid kernekapital -400,0 0,0

Udbetalt udbytte, ekskl. udbytte af egne aktier -59,1 -150,0

Betalte renter af hybrid kernekapital -32,7 -32,7

17 Køb af egne aktier -1,5 -6,0

17 Salg af egne aktier 0,2 0,0

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 395,3 -188,7

Periodens pengestrøm -1.438,3 -2.874,9

Likvider primo 6.182,2 6.924,0

Likvider ultimo 4.743,9 4.049,1

Likvider ultimo omfatter:

Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker 925,0 878,3

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker med mindre end 3 mdr. forfald 3.818,8 3.170,8

Likvider ultimo 4.743,9 4.049,1

Pengestrømsopgørelsen kan ikke direkte udledes af koncernregnskabets øvrige bestanddele.

*) Sammenligningstallene er ikke tilpasset effekt af implementering af IFRS 16.
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Note 1

Anvendt regnskabspraksis

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 2018, hvortil der henvises. Årsrapporten for 2018 in-

deholder en fuld beskrivelse af anvendt regnskabspraksis.

Kapitalandele i associerede virksomheder
Som følge af yderligere investeringer i Vestjysk Bank er ak-

tiebeholdningen i halvårsregnskabet for 2019 klassificeret 

som kapitalandele i associerede virksomheder, og følger 

den anvendte regnskabspraksis som beskrevet nedenfor.

Associerede virksomheder er virksomheder, i hvilke 

koncernen besidder kapitalandele og har en betydelig, 

men ikke bestemmende indflydelse. Kapitalandele i as-

socierede virksomheder indregnes og måles efter den 

forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi 

på balancedagen med tillæg af regnskabsmæssig værdi af 

erhvervet goodwill. Den forholdsmæssige andel af asso-

cierede virksomheders resultat efter skat indregnes i resul-

tatopgørelsen under resultat af kapitalandele i associerede 

og tilknyttede virksomheder.  

Efterstillede kapitalindskud
Som følge af tegning af supplerende kapital i 2019 er den 

anvendte regnskabspraksis som beskrevet nedenfor.

Efterstillede kapitalindskud er gældsforpligtelser i form 

af supplerende kapital og andre kapitalindskud, som i til-

fælde af likvidation eller konkurs først fyldestgøres efter 

de almindelige kreditorkrav.

Efterstillede kapitalindskud indregnes ved låneoptagelse 

til dagsværdi. Efterfølgende måles efterstillede kapitalind-

skud til amortiseret kostpris ved anvendelse af den effek-

tive rentes metode. 

Førtidsindfrielse af efterstillede kapitalindskud skal god-

kendes af Finanstilsynet. Efterstillede kapitalindskud 

medregnes i kapitalgrundlaget mv. i henhold til lov om 

finansiel virksomhed.

Ændring af anvendt regnskabspraksis 
Med virkning fra 1. januar 2019 har koncernen implemen-

teret følgende nye eller ændrede standarder: 

 • IFRS 16, Leasing 

 • IAS 12, Indkomstskatter

 
IFRS 16, Leasing
IFRS 16 er en ny standard, som er godkendt til brug i EU, 

og som er trådt i kraft 1. januar 2019. Standarden medfører, 

at leasingaftaler skal indregnes i balancen i leasingtagers 

regnskab i form af en leasingforpligtelse og et aktiv, som 

repræsenterer leasingtagers ret til at bruge det underlig-

gende aktiv. Der skelnes ikke længere mellem operationel 

og finansiel leasing hos leasingtager. Den regnskabsmæs-

sige behandling af leasing i leasinggivers regnskab er stort 

set uændret.

For Arbejdernes Landsbank medfører IFRS 16, at indgåede 

leasingaftaler vedrørende ejendomme til filialdrift, hvor 

banken er leasingtager pr. 1. januar 2019, indregnes som 

leasingaktiver under grunde og bygninger med 166,2 mio. 

kr. og som leasingforpligtelser under andre passiver.

I årsregnskabet for 2018 indgik operationelle leasingfor-

pligtelser under eventualforpligtelser med 110,0 mio. kr. 

Årsagen til stigningen på 56,2 mio. kr. pr. 1. januar er i 

væsentlighed, at leasingperioden er længere under IFRS 

16 som følge af, at koncernen skal indregne den forventede 

brug af optionsretter. 

Leasingaktiverne afskrives lineært over de forventede for-

brugsperioder på 5-10 år, og leasingforpligtelserne afvikles 

efter annuitetsprincippet med en tilsvarende restløbetid 

og en alternativ lånerente baseret på en referencerente 

tillagt en estimeret kreditmarginal på banken.

Hidtil er huslejen blevet indregnet som en administra-

tionsudgift i resultatopgørelsen. Fremover indregnes om-

kostningen i stedet i form af afskrivninger på leasingakti-

vet og renter på leasingforpligtelsen. Sammenlignet med 

den hidtidige praksis er effekten på periodens resultat 

uvæsentlig.

Sammenligningstal for tidligere perioder er ikke tilrettet.
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IAS 12, Indkomstskatter
IAS 12 er ændret med effekt fra 1. januar 2019 som led i 

IASB‘s årlige forbedringsprojekt (IFRS 2015-2017 Cycle). 

Ændringen medfører, at skatteværdien af fradrag for ren-

ter af hybrid kernekapital fra 1. januar 2019 skal føres i 

resultatopgørelsen og ikke på egenkapitalen. 

Note 2

Væsentlige regnskabsmæssige 
skøn 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 udlån mv., 

dagsværdier af unoterede finansielle instrumenter samt 

hensatte forpligtelser, jf. nærmere redegørelse i årsrappor-

ten for 2018. De anvendte skøn er baseret på forudsætnin-

ger, 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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Koncernen

1. halvår 2019 1. halvår 2018
Note mio. kr. mio. kr.

3 Segmentoplysninger

Koncernen driver alene virksomhed fra driftssteder etableret i Danmark.

Omsætning 972,5 935,7

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

Kundeaktiviter
Investerings-

aktiviteter
Øvrige  

aktiviteter I alt 

mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr.

Koncernen 1. halvår 2019

Resultatopgørelse

Netto renteindtægter 494,6 46,4 -2,2 538,8

Netto gebyr- og provisionsindtægter 327,5 0,0 0,0 327,5

Kursreguleringer og udbytte 15,5 3,2 110,8 129,6

Andre driftsindtægter 18,4 0,0 17,6 36,0

Indtægter i alt 856,1 49,6 126,2 1.031,9

Omkostninger og afskrivninger -743,0 -27,1 -46,4 -816,5

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. 37,2 0,0 0,0 37,2

Omkostninger i alt -705,9 -27,1 -46,4 -779,3

Resultat før skat 150,3 22,5 79,8 252,5

Aktiver

Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 22.255,6 0,0 0,0 22.255,6

Obligationer til dagsværdi 0,0 21.244,8 0,0 21.244,8

Kapitalandele i associerede virksomheder 0,0 0,0 655,9 655,9

Øvrige aktiver 6.383,8 3.957,2 3.560,5 13.901,4

Aktiver i alt 28.639,3 25.201,9 4.216,4 58.057,6

Passiver

Indlån og anden gæld 42.185,4 0,0 0,0 42.185,4

Allokeret egenkapital 3.632,1 1.233,7 1.750,6 6.616,4

Øvrige passiver 5.323,9 2.136,0 1.795,8 9.255,8

Passiver i alt 51.141,5 3.369,7 3.546,4 58.057,6

Nøgletal 

Gennemsnitlig allokeret egenkapital 3.486,7 1.334,0 1.924,0 6.744,8

Egenkapitalens forrentning før skat (pct.) 4,3 1,7 4,1 3,7

Indtjening pr. omkostningskrone (kr.) 1,21 1,83 2,72 1,32
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Kundeaktiviter
Investerings-

aktiviteter
Øvrige  

aktiviteter I alt 
Note mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr.

3 Segmentoplysninger (fortsat)

Koncernen 1. halvår 2018

Resultatopgørelse

Netto renteindtægter *) 511,1 27,6 11,7 550,4

Netto gebyr- og provisionsindtægter *) 284,8 0,0 0,0 284,8

Kursreguleringer og udbytte 89,3 -35,8 58,3 111,8

Andre driftsindtægter 17,2 0,0 16,9 34,1

Indtægter i alt 902,4 -8,2 86,9 981,1

Omkostninger og afskrivninger -674,0 -23,7 -40,7 -738,4

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. 23,9 0,0 0,0 23,9

Omkostninger i alt -650,1 -23,7 -40,7 -714,5

Resultat før skat 252,2 -31,9 46,2 266,5

Aktiver

Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 22.214,6 0,0 0,0 22.214,6

Obligationer til dagsværdi 0,0 15.872,7 0,0 15.872,7

Kapitalandele i associerede virksomheder 0,0 0,0 0,0 0,0

Øvrige aktiver 4.227,3 3.944,9 3.540,7 11.712,9

Aktiver i alt 26.442,0 19.817,6 3.540,7 49.800,3

Passiver

Indlån og anden gæld 36.210,2 0,0 0,0 36.210,2

Allokeret egenkapital *) 3.588,2 1.125,5 1.996,5 6.710,1

Øvrige passiver *) 3.438,3 2.803,5 638,1 6.879,9

Passiver i alt 43.236,7 3.929,0 2.634,6 49.800,3

Nøgletal 

Gennemsnitlig allokeret egenkapital *) **) 3.525,5 1.206,7 1.946,0 6.678,1

Egenkapitalens forrentning før skat (pct.) *) **) 7,2 -2,6 2,4 4,0

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

*)   Sammenligningstallene er tilpasset ændret amortiseringspraksis pr. 01.01.2018, jf. omtale på side 41 i årsrapporten for 2018.
**) Sammenligningstallene er tilpasset den endelige åbningsbalance på side 42-43 i årsrapporten for 2018.
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Koncernen Banken

1. halvår 2019 1. halvår 2018 1. halvår 2019 1. halvår 2018
Note mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr.

4 Renteindtægter

Indskudsbeviser -10,2 -10,3 -10,2 -10,3

Øvrige tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker -1,4 -0,2 -1,4 -0,2

Udlån og andre tilgodehavender *) 527,7 549,4 477,5 502,5

Øvrige renteindtægter 0,0 12,9 0,0 12,9

Renteindtægter opgjort efter den effektive rentemetode i alt 516,1 551,8 465,9 504,8

Obligationer 102,2 75,3 102,2 75,3

Afledte finansielle instrumenter

Valutakontrakter -15,9 -10,4 -15,9 -10,4

Rentekontrakter -35,4 -39,2 -35,4 -39,2

Afledte finansielle instrumenter i alt -51,4 -49,6 -51,4 -49,6

Andre renteindtægter i alt 50,8 25,7 50,8 25,7

Renteindtægter i alt 566,9 577,4 516,7 530,5

Heraf udgør reverseforretninger ført under:

Øvrige tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker -0,6 -0,7 -0,6 -0,7

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

*) Sammenligningstallene er tilpasset ændret amortiseringspraksis pr. 01.01.2018, jf. omtale på side 41 i årsrapporten for 2018.

5 Renteudgifter

Gæld til kreditinstitutter og centralbanker -0,8 -0,5 -0,8 -0,5

Indlån og anden gæld -23,5 -26,5 -23,1 -26,4

Efterstillede kapitalindskud -3,4 0,0 -3,4 0,0

Øvrige renteudgifter *) -0,4 0,0 -0,4 0,0

Renteudgifter i alt -28,1 -27,1 -27,7 -26,9

Heraf udgør repoforretninger ført under:

Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 0,1 0,0 0,1 0,0

Positive renteudgifter opstået som følge af negative rentesatser er modregnet under de respektive renteudgiftsposter. 
Positive renteudgifter hidrører alene fra gæld til kreditinstitutter og centralbanker.

*) Sammenligningstallene er ikke tilpasset effekt af implementering af IFRS 16.
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Koncernen Banken

1. halvår 2019 1. halvår 2018 1. halvår 2019 1. halvår 2018
Note mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr.

6 Netto gebyr- og provisionsindtægter

Værdipapirhandel og depoter *) 66,6 53,8 66,6 53,8

Betalingsformidling *) 73,1 60,3 72,4 59,6

Lånesagsgebyrer **) 164,8 153,7 147,8 132,6

Garantiprovision 28,7 26,6 28,8 26,8

Øvrige gebyrer og provisioner *) 36,4 29,8 28,9 23,4

Gebyrer og provisionsindtægter i alt 369,6 324,2 344,5 296,2

AL-BoligBonus -26,2 -25,1 -26,2 -25,1

Øvrige afgivne gebyrer og provisionsudgifter **) -15,8 -14,3 -11,4 -8,2

Afgivne gebyrer og provisionsudgifter i alt -42,0 -39,3 -37,7 -33,2

Netto gebyr- og provisionsindtægter 327,5 284,8 306,8 263,0

*)  Sammenligningstallene er tilpasset ændret klassificering pr. 01.01.2018, jf. omtale på side 56 i årsrapporten for 2018. De omklassificerede  
      depotgebyrer udgør 7,0 mio. kr., og de omklassificerede betalingsformidlingsgebyrer udgør 8,5 mio. kr. Der er således flyttet i alt 15,5 mio. kr.  
     fra øvrige gebyrer og provisioner.
**) Sammenligningstallene er tilpasset ændret amortiseringspraksis pr. 01.01.2018, jf. omtale på side 41 i årsrapporten for 2018.

7 Kursreguleringer

Obligationer 188,7 -34,9 188,7 -34,9

Aktier mv. 129,8 112,7 129,8 112,7

Valuta 12,1 6,9 12,0 6,5

Afledte finansielle instrumenter

Valutakontrakter 0,9 2,9 0,9 2,9

Rentekontrakter -240,2 -30,8 -240,2 -30,8

Afledte finansielle instrumenter i alt -239,3 -27,9 -239,3 -27,9

Aktiver tilknyttet puljeordninger 363,3 -16,7 363,3 -16,7

Indlån i puljeordninger -363,3 16,7 -363,3 16,7

Øvrige aktiver 0,5 0,6 0,5 0,6

Kursreguleringer i alt 91,8 57,4 91,7 56,9

8 Udgifter til personale og administration

Vederlag til ledelsen

Bestyrelse -1,3 -1,2 -1,3 -1,2

Direktion -3,7 -3,7 -3,7 -3,7

Vederlag til ledelsen i alt -5,0 -4,9 -5,0 -4,9

Personaleudgifter

Lønninger -344,6 -329,3 -317,1 -302,7

Pensioner (bidragsbaseret) -37,7 -34,7 -34,8 -31,9

Udgifter til social sikring -3,3 -2,9 -3,1 -2,7

Lønsumsafgift -45,7 -43,6 -42,3 -40,4

Personaleudgifter i alt -431,3 -410,4 -397,3 -377,7

Administrationsudgifter

IT-omkostninger -193,6 -169,5 -186,5 -163,4

Øvrige administrationsudgifter *) -118,8 -96,5 -111,5 -90,1

Administrationsudgifter i alt -312,4 -266,0 -297,9 -253,5

Udgifter til personale og administration i alt -748,7 -681,4 -700,2 -636,1

*) Sammenligningstallene er ikke tilpasset effekt af implementering af IFRS 16.
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Koncernen Banken

1. halvår 2019 1. halvår 2018 1. halvår 2019 1. halvår 2018
Note mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr.

9 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv.

Nettopåvirkning indregnet i resultatopgørelsen

Nettobevægelser på nedskrivnings-/hensættelseskonti

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker -1,9 22,0 -1,9 22,0

Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 69,2 -8,6 68,2 -12,7

Garantier -0,7 14,9 -0,7 14,9

Uudnyttede rammer og kredittilsagn 7,9 17,4 8,9 17,4

Nettobevægelser på nedskrivnings-/hensættelseskonti i alt 74,5 45,7 74,4 41,6

Renteregulering 10,4 9,6 10,4 9,6

Konstaterede tab dækket af tidligere nedskrivninger 
og hensættelser *) -46,4 -36,7 -44,3 -34,0

Konstaterede tab ej dækket af tidligere nedskrivninger 
og hensættelser *) -12,6 -7,9 -8,8 -5,4

Indgået på tidligere afskrevne fordringer 8,8 6,4 8,6 6,3

Tilbageført reservation for tab på udlån, der var kreditforringet  
ved første indregning 2,5 6,8 2,5 6,8

Nettopåvirkning indregnet i resultatopgørelsen 37,2 23,9 42,9 24,8

*) Af koncernens konstaterede tab i 1. halvår 2019 forsøges 32,1 mio. kr. fortsat inddrevet.
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Banken

Stadie 1 Stadie 2 Stadie 3

Kredit - 
forringet ved 
1. indregning I alt

1. halvår 2019 1. halvår 2019 1. halvår 2019 1. halvår 2019 1. halvår 2019
mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr.

Akk. nedskrivninger og hensættelser fordelt på stadier

Tilgodehavender hos kreditinstitutter  
og centralbanker 1,0 0,0 8,0 0,0 9,0

Udlån og andre tilgodehavender til  
amortiseret kostpris 43,9 131,0 1.062,2 40,6 1.277,8

Garantier 1,3 0,8 20,8 0,0 22,8

Uudnyttede rammer og kredittilsagn 10,3 1,9 33,9 0,0 46,0

Nedskrivninger og hensættelser i alt primo 56,4 133,7 1.124,9 40,6 1.355,6

Tilgodehavender hos kreditinstitutter  
og centralbanker 2,9 0,0 8,0 0,0 10,9

Udlån og andre tilgodehavender til  
amortiseret kostpris 47,6 122,6 998,6 40,8 1.209,7

Garantier 0,7 1,7 21,1 0,0 23,5

Uudnyttede rammer og kredittilsagn 9,1 2,3 25,7 0,0 37,1

Nedskrivninger og hensættelser i alt ultimo 60,3 126,6 1.053,5 40,8 1.281,2

Af akkumulerede nedskrivninger udgør 60,0 mio. kr. ledelsesmæssige skøn som følge af information, der ikke er indarbejdet i modellerne, samt 
fremadskuende information baseret på makroøkonomiske prognoser og fremskrivninger. De ledelsemæssige tillæg er primært relateret til usik-
kerhed omkring prisudviklingen for ejerboligmarkedet.

Note

9 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. (fortsat)

Koncernen

Stadie 1 Stadie 2 Stadie 3

Kredit - 
forringet ved 
1. indregning I alt

1. halvår 2019 1. halvår 2019 1. halvår 2019 1. halvår 2019 1. halvår 2019
mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr.

Akk. nedskrivninger og hensættelser fordelt på stadier

Tilgodehavender hos kreditinstitutter  
og centralbanker 1,0 0,0 8,0 0,0 9,0

Udlån og andre tilgodehavender til  
amortiseret kostpris 49,6 134,6 1.075,1 40,6 1.299,9

Garantier 1,3 0,8 20,8 0,0 22,8

Uudnyttede rammer og kredittilsagn 10,8 3,6 34,0 0,0 48,4

Nedskrivninger og hensættelser i alt primo 62,7 138,9 1.137,8 40,6 1.380,0

Tilgodehavender hos kreditinstitutter  
og centralbanker 2,9 0,0 8,0 0,0 10,9

Udlån og andre tilgodehavender til  
amortiseret kostpris 53,4 125,6 1.010,9 40,8 1.230,7

Garantier 0,7 1,7 21,1 0,0 23,5

Uudnyttede rammer og kredittilsagn 10,1 4,5 25,8 0,0 40,4

Nedskrivninger og hensættelser i alt ultimo 67,0 131,9 1.065,8 40,8 1.305,6

Af akkumulerede nedskrivninger udgør 60,3 mio. kr. ledelsesmæssige skøn som følge af information, der ikke er indarbejdet i modellerne, samt 
fremadskuende information baseret på makroøkonomiske prognoser og fremskrivninger. De ledelsemæssige tillæg er primært relateret til usik-
kerhed omkring prisudviklingen for ejerboligmarkedet.
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Note

9 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. (fortsat)

Koncernen

Stadie 1 Stadie 2 Stadie 3 

Kredit  - 
forringet 

ved 1. ind-
regning

Brutto-
værdi 

i alt

Nedskriv-
ninger mv. 

i alt

Regn-
skabs-

mæssig 
værdi

1. halvår 
2019

1. halvår 
2019

1. halvår 
2019

1. halvår 
2019

1. halvår 
2019

1. halvår 
2019

1. halvår 
2019

mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr.

Regnskabsmæssige bruttoværdier fordelt på stadier

Tilgodehavender hos kreditinstitutter 
og centralbanker 5.212,5 0,0 8,0 0,0 5.220,5 -9,0 5.211,5

Udlån og andre tilgodehavender  
til amortiseret kostpris 15.985,6 5.359,8 1.957,2 83,0 23.385,6 -1.299,9 22.085,8

Garantier 5.099,0 676,3 146,9 0,0 5.922,2 -22,8 5.899,3

Uudnyttede rammer og kredittilsagn 5.188,8 1.443,2 328,4 0,0 6.960,4 -48,4 6.912,0

Eksponeringer i alt primo 31.485,9 7.479,3 2.440,5 83,0 41.488,7 -1.380,0 40.108,7

Tilgodehavender hos kreditinstitutter 
og centralbanker 3.821,7 0,0 8,0 0,0 3.829,7 -10,9 3.818,8

Udlån og andre tilgodehavender  
til amortiseret kostpris 16.144,2 5.488,5 1.777,6 75,9 23.486,3 -1.230,7 22.255,6

Garantier 5.712,4 793,1 132,8 0,0 6.638,3 -23,5 6.614,8

Uudnyttede rammer og kredittilsagn 5.200,6 1.633,5 262,4 0,0 7.096,5 -40,4 7.056,1

Eksponeringer i alt ultimo 30.878,9 7.915,1 2.180,9 75,9 41.050,8 -1.305,6 39.745,3

Banken

Stadie 1 Stadie 2 Stadie 3 

Kredit  - 
forringet 

ved 1. ind-
regning

Brutto-
værdi 

i alt

Nedskriv-
ninger mv. 

i alt

Regn-
skabs-

mæssig 
værdi

1. halvår 
2019

1. halvår 
2019

1. halvår 
2019

1. halvår 
2019

1. halvår 
2019

1. halvår 
2019

1. halvår 
2019

mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr.

Regnskabsmæssige bruttoværdier fordelt på stadier

Tilgodehavender hos kreditinstitutter 
og centralbanker 5.203,3 0,0 8,0 0,0 5.211,3 -9,0 5.202,3

Udlån og andre tilgodehavender  
til amortiseret kostpris 17.583,9 3.630,1 1.779,6 83,0 23.076,6 -1.277,8 21.798,8

Garantier 5.099,0 676,3 146,9 0,0 5.922,2 -22,8 5.899,3

Uudnyttede rammer og kredittilsagn 5.020,4 409,2 135,6 0,0 5.565,2 -46,0 5.519,2

Eksponeringer i alt primo 32.906,6 4.715,5 2.070,1 83,0 39.775,2 -1.355,6 38.419,6

Tilgodehavender hos kreditinstitutter 
og centralbanker 3.809,3 0,0 8,0 0,0 3.817,3 -10,9 3.806,4

Udlån og andre tilgodehavender  
til amortiseret kostpris 17.552,2 3.867,2 1.638,6 75,9 23.133,9 -1.209,7 21.924,3

Garantier 5.712,4 793,1 132,8 0,0 6.638,3 -23,5 6.614,8

Uudnyttede rammer og kredittilsagn 5.096,6 432,0 120,1 0,0 5.648,7 -37,1 5.611,6

Eksponeringer i alt ultimo 32.170,5 5.092,3 1.899,6 75,9 39.238,3 -1.281,2 37.957,1
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Note

9 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. (fortsat)

Koncernen

Stadie 1 Stadie 2 Stadie 3

Kredit - 
forringet ved 
1. indregning

Ned-
skrivninger 

i alt

1. halvår 2019 1. halvår 2019 1. halvår 2019 1. halvår 2019 1. halvår 2019
mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr.

Nedskrivningskontoen for tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker

Nedskrivninger i alt primo 1,0 0,0 8,0 0,0 9,0

Nedskrivninger i perioden som  
følge af ændringer i kreditrisiko 1,1 0,0 0,0 0,0 1,1

Nedskrivninger på nye eksponeringer 1,1 0,0 0,0 0,0 1,1

Tilbageførte nedskrivninger på  
indfriede eksponeringer -0,2 0,0 0,0 0,0 -0,2

Nedskrivninger i alt ultimo 2,9 0,0 8,0 0,0 10,9

Nedskrivningskontoen for udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris

Nedskrivninger i alt primo 49,6 134,6 1.075,1 40,6 1.299,9

Overførsler til stadie 1 21,1 -17,1 -4,0 0,0 0,0

Overførsler til stadie 2 -9,6 35,7 -26,1 0,0 0,0

Overførsler til stadie 3 -0,2 -4,4 4,6 0,0 0,0

Nedskrivninger i perioden som  
følge af ændringer i kreditrisiko -20,2 -22,9 9,2 0,6 -33,3

Nedskrivninger på nye eksponeringer 17,5 11,8 17,3 0,0 46,7

Tilbageførte nedskrivninger på  
indfriede eksponeringer -4,9 -12,0 -29,4 -0,2 -46,5

Renteregulering 0,0 0,0 9,7 0,7 10,4

Konstaterede tab dækket af  
tidligere nedskrivninger 0,0 0,0 -45,6 -0,9 -46,5

Nedskrivninger i alt ultimo 53,4 125,6 1.010,9 40,8 1.230,7
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Note

9 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. (fortsat)

Koncernen

Stadie 1 Stadie 2 Stadie 3
Hensættelser 

i alt

1. halvår 2019 1. halvår 2019 1. halvår 2019 1. halvår 2019
mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr.

Hensættelseskontoen for garantier

Hensættelser i alt primo 1,3 0,8 20,8 22,8

Overførsler til stadie 1 0,1 -0,1 0,0 0,0

Overførsler til stadie 2 -0,6 0,9 -0,3 0,0

Hensættelser i perioden som følge af ændringer i kreditrisiko -0,2 0,1 3,5 3,4

Hensættelser på nye eksponeringer 0,3 0,1 0,1 0,5

Tilbageførte hensættelser på indfriede eksponeringer -0,2 -0,1 -2,9 -3,2

Hensættelser i alt ultimo 0,7 1,7 21,1 23,5

Hensættelseskontoen for uudnyttede rammer og kredittilsagn

Hensættelser i alt primo 10,8 3,6 34,0 48,4

Overførsler til stadie 1 1,2 -0,5 -0,7 0,0

Overførsler til stadie 2 -0,3 1,1 -0,8 0,0

Hensættelser i perioden som følge af ændringer i kreditrisiko -1,4 -0,1 -2,2 -3,7

Hensættelser på nye eksponeringer 1,1 0,6 0,2 1,9

Tilbageførte hensættelser på indfriede eksponeringer -1,3 -0,2 -4,6 -6,1

Hensættelser i alt ultimo 10,1 4,5 25,8 40,4

Tallene for nye og indfriede eksponeringer på side 28 og 29 kan indeholde bevægelser, hvor der af procesmæssige årsager er oprettet en ny forretning til 
indfrielse af en eksisterende forretning med samme kunde.
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Note

9 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. (fortsat)

Banken

Stadie 1 Stadie 2 Stadie 3 

Kredit - 
forringet ved 
1. indregning

Ned skriv-
ninger i alt

1. halvår 2019 1. halvår 2019 1. halvår 2019 1. halvår 2019 1. halvår 2019
mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr.

Nedskrivningskontoen for tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker

Nedskrivninger i alt primo 1,0 0,0 8,0 0,0 9,0

Nedskrivninger i perioden som  
følge af ændringer i kreditrisiko 1,1 0,0 0,0 0,0 1,1

Nedskrivninger på nye eksponeringer 1,1 0,0 0,0 0,0 1,1

Tilbageførte nedskrivninger på  
indfriede eksponeringer -0,2 0,0 0,0 0,0 -0,2

Nedskrivninger i alt ultimo 2,9 0,0 8,0 0,0 10,9

Nedskrivningskontoen for udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris

Nedskrivninger i alt primo 43,9 131,0 1.062,2 40,6 1.277,8

Overførsler til stadie 1 20,6 -17,0 -3,6 0,0 0,0

Overførsler til stadie 2 -9,4 34,6 -25,2 0,0 0,0

Overførsler til stadie 3 -0,2 -4,3 4,4 0,0 0,0

Nedskrivninger i perioden som  
følge af ændringer i kreditrisiko -18,5 -20,8 8,2 0,6 -30,5

Nedskrivninger på nye eksponeringer 16,1 11,0 15,6 0,0 42,7

Tilbageførte nedskrivninger på  
indfriede eksponeringer -4,9 -12,0 -29,4 -0,2 -46,5

Renteregulering 0,0 0,0 9,7 0,7 10,4

Konstaterede tab dækket af tidligere  
nedskrivninger 0,0 0,0 -43,4 -0,9 -44,3

Nedskrivninger i alt ultimo 47,6 122,6 998,6 40,8 1.209,7
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Note

9 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. (fortsat)

Banken

Stadie 1 Stadie 2 Stadie 3 
Hensættelser 

i alt

1. halvår 2019 1. halvår 2019 1. halvår 2019 1. halvår 2019
mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr.

Hensættelseskontoen for garantier

Hensættelser i alt primo 1,3 0,8 20,8 22,8

Overførsler til stadie 1 0,1 -0,1 0,0 0,0

Overførsler til stadie 2 -0,6 0,9 -0,3 0,0

Hensættelser i perioden som  
følge af ændringer i kreditrisiko -0,2 0,1 3,5 3,4

Hensættelser på nye eksponeringer 0,3 0,1 0,1 0,5

Tilbageførte hensættelser på indfriede eksponeringer -0,2 -0,1 -2,9 -3,2

Hensættelser i alt ultimo 0,7 1,7 21,1 23,5

Hensættelseskontoen for uudnyttede rammer og kredittilsagn

Hensættelser i alt primo 10,3 1,9 33,9 46,0

Overførsler til stadie 1 1,1 -0,4 -0,7 0,0

Overførsler til stadie 2 -0,3 1,1 -0,8 0,0

Hensættelser i perioden som  
følge af ændringer i kreditrisiko -1,8 -0,5 -2,2 -4,5

Hensættelser på nye eksponeringer 1,1 0,4 0,2 1,7

Tilbageførte hensættelser på indfriede eksponeringer -1,3 -0,2 -4,6 -6,1

Hensættelser i alt ultimo 9,1 2,3 25,7 37,1

Tallene for nye og indfriede eksponeringer på side 30 og 31 kan indeholde bevægelser, hvor der af procesmæssige årsager er oprettet en ny forretning til 
indfrielse af en eksisterende forretning med samme kunde.



Arbejdernes Landsbank  |  32

Halvårsregnskab  |  Halvårsrapport 2019

Koncernen Banken

1. halvår 2019 1. halvår 2018 1. halvår 2019 1. halvår 2018
Note mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr.

10 Skat

Periodens skat kan opdeles således:

Skat af periodens resultat -16,2 -25,5 -11,6 -19,8

Skat af periodens egenkapitalbevægelser 0,0 7,2 0,0 7,2

Skat i alt -16,2 -18,3 -11,6 -12,6

Skat af periodens resultat fremkommer således:

Periodens aktuelle skat -12,7 -31,6 -8,4 -23,0

Periodens regulering af udskudt skat -3,4 2,3 -3,2 -0,4

Regulering af aktuel skat vedrørende tidligere år 0,0 3,5 0,0 3,5

Regulering af udskudt skat vedrørende tidligere år 0,0 0,2 0,0 0,2

Skat af periodens resultat i alt -16,2 -25,5 -11,6 -19,8

Skat af periodens resultat kan forklares således:

Beregnet skat af periodens resultat før skat med 22 pct. -55,6 -58,6 -54,6 -57,4

Skattemæssig værdi af ikke-skattepligtige indtægter 34,0 30,5 37,3 34,8

Skattemæssig værdi af ikke-fradragsberettigede udgifter -1,1 -1,0 -0,9 -0,9

Skattemæssig værdi af renter af hybrid kernekapital 6,6 0,0 6,6 0,0

Regulering af aktuel skat vedrørende tidligere år 0,0 3,5 0,0 3,5

Regulering af udskudt skat vedrørende tidligere år 0,0 0,2 0,0 0,2

Skat af periodens resultat i alt -16,2 -25,5 -11,6 -19,8

Effektiv skatteprocent 6,4 9,6 4,7 7,6

Den effektive skatteprocent er særligt påvirket af betydelige skattefrie gevinster i form af kursgevinster og udbytter fra anlægsbeholdningen.

11 Resultat pr. aktie

Arbejdernes Landsbanks aktionærers andel af periodens resultat 206,5 208,3 206,5 208,3

Skatteeffekt af renter af hybrid kernekapital, jf. egenkapitalopgørelsen 
og note 10 0,0 7,2 0,0 7,2

Periodens resultat reguleret for hybrid kernekapital 206,5 215,5 206,5 215,5

Gennemsnitligt antal udstedte aktier 300.000 300.000 300.000 300.000

Gennemsnitligt antal egne aktier, jf. note 17 -6.664 -3.000 -6.664 -3.000

Gennemsnitligt antal aktier i omløb 293.336 297.000 293.336 297.000

Resultat pr. aktie (kr.) 704 726 704 726

Udvandet resultat pr. aktie (kr.) *) 704 726 704 726

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 kerne kapital 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

30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
Note mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr.

12 Udlån og garantier fordelt på sektorer og brancher

Offentlige myndigheder 12,5 114,5 12,2 87,1

Erhverv

Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri 37,5 40,9 6,1 4,4

Industri og råstofindvinding 547,2 941,3 188,3 200,3

Energiforsyning 9,7 25,8 5,6 5,6

Bygge og anlæg 583,0 602,6 275,6 271,3

Handel 1.228,8 839,8 420,9 318,6

Transport, hoteller og restauranter 320,7 352,4 200,9 224,7

Information og kommunikation 55,4 85,4 21,6 11,7

Finansiering og forsikring 775,2 821,8 5.075,9 5.144,4

Fast ejendom 891,6 888,8 863,6 859,4

Øvrige erhverv 1.816,0 1.688,3 1.222,3 1.135,7

Erhverv i alt 6.265,0 6.287,1 8.280,7 8.176,1

Private 22.592,9 21.583,5 20.246,2 19.434,9

Udlån og garantier i alt 28.870,4 27.985,1 28.539,1 27.698,1

13 Obligationer til dagsværdi

Statsobligationer 2.602,0 2.563,9 2.602,0 2.563,9

Realkreditobligationer 15.805,7 13.768,8 15.805,7 13.768,8

Øvrige obligationer 2.837,1 2.501,6 2.837,1 2.501,6

Obligationer til dagsværdi i alt 21.244,8 18.834,3 21.244,8 18.834,3

Koncernen Banken

1. halvår 2019 2018 1. halvår 2019 2018
Note mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr.

14 Grunde og bygninger

Investeringsejendomme

Dagsværdi primo 36,4 37,6 36,4 37,6

Forbedringer 0,0 1,2 0,0 1,2

Værdireguleringer 0,0 -2,4 0,0 -2,4

Dagsværdi ultimo 36,4 36,4 36,4 36,4

Lejeindtægter 1,1 2,0 1,1 2,0

Driftsudgifter for udlejede arealer -0,5 -2,0 -0,5 -2,0

Investeringsejendomme måles til dagsværdi (ikke-observerbare input). I målingen indgår estimerede lejeindtægter og driftsudgifter samt et 
afkastkrav i niveauet 4,1 pct. (2018: 4,1 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. 3,9 mio. kr. (2018: 3,9 mio. kr.). Der er anvendt ekstern valuar ved vær-
diansættelsen i 2018.
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Note

14 Grunde og bygninger (fortsat)

Koncernen Banken

1. halvår 2019 2018 1. halvår 2019 2018

mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr.

Domicilejendomme

Omvurderet værdi primo 1.088,9 857,3 1.088,9 857,3

Tilgang 0,0 84,6 0,0 84,6

Forbedringer 0,0 25,5 0,0 25,5

Afgang 0,0 -11,5 0,0 -11,5

Afskrivninger -3,3 -5,7 -3,3 -5,7

Værdireguleringer, som er indregnet i resultatopgørelsen 0,0 -3,8 0,0 -3,8

Værdireguleringer, som er indregnet i anden totalindkomst 0,0 142,5 0,0 142,5

Omvurderet værdi ultimo 1.085,7 1.088,9 1.085,7 1.088,9

Domicilejendomme måles til omvurderet værdi (ikke-observerbare input). I målingen indgår estimerede lejeindtægter og driftsudgifter samt et 
afkastkrav i niveauet 3,3-7,5 pct. (2018: 3,3-7,5 pct.), som fastsættes ud fra renteniveauet og ejendommens beliggenhed. En forøgelse af afkast-
kravet med 0,5 procentpoint vil alt andet lige reducere dagsværdien med ca. 112,3 mio. kr. (2018: 112,3 mio. kr.). Der er anvendt ekstern valuar 
på udvalgte ejendomme ved værdiansættelsen i 2018.

Foruden ejede domicilejendomme har banken indregnet lejede domicilejendomme (brugsretsaktiver) med en regnskabsmæssig værdi på 171,2 
mio. kr. pr. 30.06.2019.

Koncernen Banken

30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
Note mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr.

15 Indlån og anden gæld

På anfordring 37.934,7 36.949,5 37.895,5 36.916,1

Med opsigelsesvarsel 2.536,4 2.141,8 2.536,4 2.141,8

Tidsindskud 0,0 0,6 0,0 0,6

Særlige indlånsformer 1.714,3 1.603,6 1.714,3 1.603,6

Indlån og anden gæld i alt 42.185,4 40.695,5 42.146,2 40.662,1
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Koncernen Banken

30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
Note mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr.

16 Efterstillede kapitalindskud

Nom. i mio. kr. Rentesats Forfald

900,0 3,32 pct. (var.) 21.05.2031 *) 900,0 0,0 900,0 0,0

Supplerende kapital i alt 900,0 0,0 900,0 0,0

Supplerende kapital, som medregnes ved opgørelse af  
kapitalgrundlaget 900,0 0,0 900,0 0,0

Omkostninger til optagelse af supplerende kapital i etableringsåret 0,1 0,0 0,1 0,0

*) Kan førtidsindfries fra den 21.05.2026.

1. halvår 2019 2018 1. halvår 2019 2018
Note stk. stk. mio. kr. mio. kr.

17 Egne aktier

Beholdning primo 6.000 0 6,0 0,0

Køb 1.512 6.000 1,5 6,0

Salg -184 0 -0,2 0,0

Beholdning ultimo 7.328 6.000 7,3 6,0

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.

Pr. 30.06.2019 udgør beholdningen af egne aktier nom. 7,3 mio. kr. (2018: 6,0 mio. kr.), svarende til 2,4 pct. (2018: 2,0 pct.) af aktiekapitalen.

Banken har primært erhvervet aktierne som led i aftalen om frasalg af bankens aktier i ALKA.

18 Udbytte

Den 12.03.2019 udbetalte banken ordinært udbytte til aktionærerne på 60 mio. kr. (2018: 150 mio. kr.), svarende til 200 kr. pr. aktie (2018: 
500 kr. pr. aktie).
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Koncernen Banken

30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
Note mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr.

19 Kapitalgrundlag

Transformation fra egenkapital til kapitalgrundlag

Egenkapital 6.616,4 6.873,2 6.616,4 6.873,2

Ej indregnet resultat (aktionærernes andel) -206,5 0,0 -206,5 0,0

Reserveret/foreslået udbytte 0,0 -60,0 0,0 -60,0

Immaterielle aktiver inkl. goodwill indregnet 
i kapitalandele i associerede virksomheder -55,5 -18,7 -35,4 0,0

Hybrid kernekapital inkl. skyldige renter -446,1 -848,9 -446,1 -848,9

Fradrag for forsigtig værdiansættelse -23,2 -20,7 -23,2 -20,7

Kapitalinstrumenter i finansielle enheder -709,7 -160,6 -706,2 -158,7

Egentlig kernekapital 5.175,4 5.764,3 5.199,0 5.784,8

Hybrid kernekapital 429,0 829,0 429,0 829,0

Kapitalinstrumenter i finansielle enheder -54,1 -12,6 -53,6 -12,6

Kernekapital 5.550,2 6.580,6 5.574,4 6.601,2

Supplerende kapital 900,0 0,0 900,0 0,0

Kapitalinstrumenter i finansielle enheder -26,9 0,0 -26,7 0,0

Kapitalgrundlag 6.423,4 6.580,6 6.447,7 6.601,2

20 Hybrid kernekapital

Nom. i mio. kr. Rentesats Forfald

    0,0 6,602 pct. (var.) Uendelig *) 0,0 402,9 0,0 402,9

429,0 9,059 pct. (var.) Uendelig **) 446,1 446,1 446,1 446,1

Hybrid kernekapital i alt 446,1 848,9 446,1 848,9

Hybrid kernekapital, som medregnes ved opgørelse af  
kernekapitalen/kapitalgrundlaget 429,0 829,0 429,0 829,0

*)   Er indfriet 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.



Arbejdernes Landsbank  |  37

Halvårsregnskab  |  Halvårsrapport 2019

Koncernen Banken

30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
Note mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr.

21 Eventualforpligtelser mv.

Eventualforpligtelser

Finansgarantier 2.267,9 1.572,8 2.267,9 1.572,8

Tabsgarantier for realkreditlån 2.879,3 2.656,1 2.879,3 2.656,1

Tinglysnings- og konverteringsgarantier 839,2 997,0 839,2 997,0

Garantistillelse for tilknyttede virksomheder 0,0 0,0 38,0 35,5

Øvrige eventualforpligtelser 628,4 673,4 590,4 637,9

Eventualforpligtelser i alt 6.614,8 5.899,3 6.614,8 5.899,3

Andre forpligtende aftaler

Uigenkaldelige kredittilsagn under 1 år 922,3 830,1 0,0 0,0

Ikke-udnyttede tilsagn om betaling af pensionsbidrag 14,6 14,6 14,6 14,6

Øvrige forpligtende aftaler *) 168,0 291,5 168,0 293,9

Andre forpligtende aftaler i alt 1.104,9 1.136,1 182,6 308,5

*) Sammenligningstallene er ikke tilpasset effekt af implementering af IFRS 16.

Koncernens størrelse og forretningsomfang indebærer, at koncernen er part i forskellige retssager og tvister. Sagerne vurderes løbende, og der 
foretages de nødvendige hensættelser ud fra en vurdering af risikoen for tab. De verserende retssager forventes ikke at få væsentlig indflydelse 
på koncernens finansielle 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 1,3 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 nr. 63/2015 med henblik på at opbygge en afviklingsformue på mindst 1 pct. af de dækkede 
indskud inden 31.12.2024. Bankens bidrag vil i 2019 udgøre 3,3 mio. kr. (2018: 2,9 mio. kr.), svarende til 0,45 pct. (2018: 0,47 pct.) af sektorens 
samlede bidrag på 724,1 mio. kr. (2018: 617,5 mio. kr.).

Banken er sambeskattet med øvrige danske virksomheder i koncernen. Som administrationsselskab hæfter banken ubegrænset og solidarisk med 
de øvrige koncernvirksomheder for danske selskabsskatter samt kildeskatter på udbytte, renter og royalties inden for sambeskatningskredsen. Som 
følge af indbetalt acontoskat er der ingen skyldige skatter pr. 30.06.2019. Tilgodehavende selskabsskatter på koncernniveau udgør 31,2 mio. kr. 
pr. 30.06.2019 (2018: 23,9 mio. kr.). Eventuelle senere korrektioner af sambeskatningsindkomst og kildeskat mv. vil kunne medføre, at bankens 
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 i en going concern situation er forpligtet til betaling af en udtræ-
delsesgodtgørelse svarende til ca. 2,5 gange det foregående års betaling for IT-ydelser fra BEC. Finanstilsynet har generelt indgået aftaler med 
edb-centralerne om særlige vilkår for nødlidende eller forventet nødlidende banker, hvor datacentralernes krav træder tilbage fra andre simple 
kreditorer.
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Note

22 Dagsværdimåling af finansielle instrumenter

Metoder og forudsætninger for opgørelsen af dagsværdier

Dagsværdien defineres som den pris, der kan opnås ved at sælge et aktiv, eller der skal betales for at overdrage en forpligtelse i en almindelig 
transaktion mellem uafhængige markedsdeltagere på målingstidspunktet.

Dagsværdien er en markedsbaseret og ikke en virksomhedsspecifik værdiansættelse. Koncernen anvender de forudsætninger, som markedsdelta-
gerne ville gøre brug af ved prisfastsættelse af aktivet eller forpligtelsen ud fra eksisterende markedsforhold, herunder forudsætninger vedrørende 
risici. Der tages således ikke hensyn til koncernens hensigt med at eje aktivet eller afvikle forpligtelsen, når dagsværdien opgøres.

Finansielle aktiver og forpligtelser, som indregnes i balancen til dagsværdi, kategoriseres efter dagsværdihierakiet, som beskrevet nedenfor.

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

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.

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 dagsværdien, anvendes egne forudsætninger. Forudsætningerne kan blandt andet være nylige transaktioner i tilsvarende aktiver, forventede 
fremtidige pengestrømme eller virksomhedernes indre værdi.

Papirer under ikke-observerbare input omfatter unoterede aktier, primært i selskaber relateret til den finansielle sektor, hvor dagsværdien blandt 
andet fastsættes ud fra bestemmelser i ejeraftaler mv. eller input fra gennemførte handler. Brancheforeningen Lokale Pengeinstitutter (LOPI) 
anbefaler kvartalsvist dagsværdier af visse af de såkaldte sektoraktier, det vil sige aktier, som bankerne ejer for at deltage aktivt i den infrastruktur 
og de produktudbud, som understøtter sektorens forretningsgrundlag. De af LOPI anbefalede kurser tager udgangspunkt i ejeraftaler og gen-
nemførte handler i sektoren. I nogle tilfælde tager dagsværdien udgangspunkt i den regnskabsmæssige egenkapital (indre værdi) i den underlig-
gende virksomhed, 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 103,4 mio. kr. (2018: 99,3 mio. kr.) ved en ændring i kurserne med 10 pct. Ledelsen 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 1,2 mio. kr. pr. 
30.06.2019 (2018: 1,4 mio. kr.).

Overførsler mellem niveauer i dagsværdihierakiet
Koncernen 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 2019 overført 2.608,5 mio. kr. (2018: 3.949,9 mio. kr.) obligationer til dagsværdi fra niveau 1 
til niveau 2 som følge af manglende frekvent kursopdatering. Modsat er der flyttet 1.718,8 mio. kr. (2018: 100,6 mio. kr.) fra niveau 2 til niveau 1.

Bortset fra ovennævnte har der ikke været væsentlige overførsler mellem de tre dagsværdiniveauer i 1. halvår 2019.



Arbejdernes Landsbank  |  39

Halvårsregnskab  |  Halvårsrapport 2019

Note

22 Dagsværdimåling af finansielle instrumenter (fortsat)

 

 Koncernen

Noterede 
priser 

(niveau 1)

Observer-
bare input 
(niveau 2)

Ikke- 
observer-

bare input 
(niveau 3) I alt

mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr.

Dagsværdihieraki pr. 30.06.2019

Finansielle aktiver 

Obligationer til dagsværdi 11.857,1 9.333,1 54,7 21.244,8

Aktier mv. 297,6 0,0 1.034,1 1.331,7

Aktiver tilknyttet puljeordninger 4.508,2 605,7 0,0 5.113,9

Afledte finansielle instrumenter og spotforretninger 0,2 63,6 0,0 63,8

Tilgodehavende renter og provisioner 42,1 39,7 0,4 82,1

Finansielle aktiver i alt 16.705,0 10.042,0 1.089,1 27.836,2

Finansielle forpligtelser

Indlån i puljeordninger 0,0 5.113,9 0,0 5.113,9

Øvrige ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi 56,6 0,0 0,0 56,6

Afledte finansielle instrumenter og spotforretninger 28,7 486,9 0,0 515,7

Skyldige renter og provisioner 1,6 0,3 0,0 1,9

Finansielle forpligtelser i alt 87,0 5.601,1 0,0 5.688,1

Dagsværdihieraki pr. 31.12.2018

Finansielle aktiver 

Obligationer til dagsværdi 11.527,7 7.257,0 49,6 18.834,3

Aktier mv. 454,1 0,0 992,8 1.446,9

Aktiver tilknyttet puljeordninger 3.720,4 456,8 0,0 4.177,2

Afledte finansielle instrumenter og spotforretninger 0,6 50,3 0,0 50,9

Tilgodehavende renter og provisioner 55,3 31,2 0,3 86,9

Finansielle aktiver i alt 15.758,1 7.795,3 1.042,8 24.596,2

Finansielle forpligtelser

Indlån i puljeordninger 0,0 4.177,2 0,0 4.177,2

Øvrige ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi 302,7 0,0 0,0 302,7

Afledte finansielle instrumenter og spotforretninger 21,4 305,7 0,0 327,1

Skyldige renter og provisioner 2,6 0,0 0,0 2,6

Finansielle forpligtelser i alt 326,7 4.482,8 0,0 4.809,6
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22 Dagsværdimåling af finansielle instrumenter (fortsat)

Koncernen

1. halvår 2019 2018
mio. kr. mio. kr.

Ikke-observerbare input (niveau 3)

Dagsværdi primo 1.042,8 1.901,1

Kursreguleringer, som er indregnet i resultatopgørelsen *) 10,8 136,4

Nettoændring i tilgodehavende rente og provisioner 0,0 0,3

Køb 37,6 20,3

Salg -7,2 -874,6

Overførsler til niveau 1 0,0 -190,3

Overførsler fra niveau 2 5,0 49,6

Dagsværdi ultimo 1.089,1 1.042,8

*) Heraf kan 11,7 mio. kr. (2018: 105,6 mio. kr.) henføres til aktiver, der besiddes ved slutningen af regnskabsperioden.

23 Transaktioner med nærtstående parter

Dattervirksomheden AL Finans A/S har fået forhøjet sin kreditramme med 0,1 mia. kr. som følge af øget fundingbehov.

Efter 31.12.2018 har banken successivt erhvervet flere aktier i Vestjysk Bank, hvilket har medført ændret klassifikation fra aktier mv. til kapital-
andele i associerede virksomheder og dermed en nærstående part. Banken har i hele perioden besiddet supplerende kapital i Vestjysk Bank i 
form af udstedte obligationer for 12,6 mio. kr.

Foruden ovennævnte har der ikke været gennemført nye væsentlige transaktioner med nærtstående parter.

Der henvises til koncernens årsrapport for 2018 for en nærmere definition og beskrivelse af transaktioner med nærtstående parter.

1. halvår 2019 2018
Note mio. kr. mio. kr.

24 Koncernoversigt

Moderselskab: Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank, København

Tilknyttede virksomheder

AL Finans A/S, København

Selskabskapital 6,0 6,0

Egenkapital 276,9 266,4

Stemme- og ejerandel (pct.) 100 100

Resultat 10,5 31,4

Det gennemsnitlige antal ansatte i regnskabsperioden omregnet til fuldtidsbeskæftigede 82 81

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

Handels ApS Panoptikon, København

Selskabskapital 0,5 0,5

Egenkapital 12,7 12,7

Stemme- og ejerandel (pct.) 100 100

Resultat 0,0 0,0

Det gennemsnitlige antal ansatte i regnskabsperioden omregnet til fuldtidsbeskæftigede 0 0

Dattervirksomheden er aktuelt uden aktivitet.
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1. halvår 2019 1. halvår 2018 2018
Note mio. kr. mio. kr. mio. kr.

25 Hovedtal for koncernen

Resultatopgørelse

Netto renteindtægter *) **) 538,8 550,4 1.104,4

Netto gebyr- og provisionsindtægter **) 327,5 284,8 580,3

Kursreguleringer og udbytte 129,6 111,8 45,5

Andre driftsindtægter 36,0 34,1 68,8

Indtægter i alt 1.031,9 981,1 1.799,0

Omkostninger og afskrivninger *) -816,5 -738,4 -1.529,5

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. 37,2 23,9 69,5

Omkostninger i alt -779,3 -714,5 -1.460,0

Resultat før skat 252,5 266,5 339,0

Skat -16,2 -25,5 -40,1

Periodens resultat 236,4 241,0 298,9

Udvalgte balanceposter

Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 22.255,6 22.214,6 22.085,8

Obligationer til dagsværdi 21.244,8 15.872,7 18.834,3

Aktiver i alt *) 58.057,6 49.800,3 55.106,5

Indlån inkl. puljeordninger 47.299,3 39.500,9 44.872,7

Egenkapital **) 6.616,4 6.710,1 6.873,2

Øvrige hovedtal

Netto rente- og gebyrindtægter *) 904,1 889,6 1.745,0

Kursreguleringer 91,8 57,4 -14,8

Udgifter til personale og administration *) -748,7 -681,4 -1.405,9

Kapitalgrundlag **) 6.423,4 5.431,3 6.580,6

Kernekapital **) 5.550,2 5.431,3 6.580,6

Egentlig kernekapital **) 5.175,4 4.614,9 5.764,3

Eksponeringer med kreditrisiko 24.527,8 23.745,5 23.895,0

Eksponeringer med markedsrisiko 6.163,2 4.529,0 5.267,4

Eksponeringer med operationel risiko 3.660,0 3.665,9 3.660,0

Samlet risikoeksponering 34.351,0 31.940,4 32.822,4

*)   Sammenligningstallene er ikke tilpasset effekt af implementering af IFRS 16.
**) Sammenligningstallene for 1. halvår 2018 er tilpasset ændret amortiseringspraksis pr. 01.01.2018, jf. omtale på side 41 i årsrapporten for 2018.
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Note 1. halvår 2019 1. halvår 2018 2018

25 Nøgletal for koncernen

Solvens

Kapitalprocent *) pct. 18,7 17,0 20,0

Kernekapitalprocent *) pct. 16,2 17,0 20,0

Egentlig kernekapitalprocent *) pct. 15,1 14,4 17,6

Indtjening

Egenkapitalforrentning før skat *) **) pct. 3,7 4,0 5,0

Egenkapitalforrentning efter skat *) **) pct. 3,5 3,6 4,4

Indtjening pr. omkostningskrone kr. 1,32 1,37 1,23

Resultat pr. aktie kr. 704 726 834

Udvandet resultat pr. aktie kr. 704 726 834

Afkastningsgrad **) ***) pct. 0,4 0,5 0,6

Markedsrisiko

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

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

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

Likviditet

Udlån plus nedskrivninger i forhold til indlån pct. 49,7 59,7 52,1

Likviditetsdækningsgrad (LCR) pct. 272,0 195,5 268,1

Kredit

Summen af store eksponeringer ****) pct. 71,9 92,1 59,1

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

Periodens udlånsvækst **) pct. 0,8 1,5 0,8

Udlån i forhold til egenkapital *) 3,4 3,3 3,2

Egenkapital

Indre værdi pr. aktie *) *****) kr. 21.083 19.936 20.491

Foreslået udbytte pr. aktie kr. 0 0 200

Medarbejdere

Det gennemsnitlige antal ansatte i regnskabsperioden 
omregnet til fuldtidsbeskæftigede 1.112 1.072 1.088

Der henvises til note 26 for angivelse af nøgletalsdefinitioner.

*)      Sammenligningstallene for 1. halvår 2018 er tilpasset ændret amortiseringspraksis pr. 01.01.2018, jf. omtale på side 41 i årsrapporten  
          for 2018.
**)     Sammenligningstallene for 1. halvår 2018 er blevet genberegnet under hensyntagen til den endelige åbningsbalance på side 42-43 i  
          årsrapporten for 2018.
***)    Sammenligningstallene er ikke tilpasset effekt af implementering af IFRS 16.
****)   Nøgletallet for store eksponeringer i 1. halvår 2018 er blevet genberegnet som følge af ændret definition.
*****) Sammenligningstallene er blevet genberegnet under hensyntagen til egne aktier.
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1. halvår 2019 1. halvår 2018 2018
Note mio. kr. mio. kr. mio. kr.

25 Hovedtal for banken

Resultatopgørelse

Netto renteindtægter *) **) 489,0 503,5 1.002,9

Netto gebyr- og provisionsindtægter **) 306,8 263,0 541,3

Kursreguleringer og udbytte 129,5 111,4 45,0

Andre driftsindtægter 17,7 17,1 34,5

Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder 10,5 15,1 31,4

Indtægter i alt 953,5 910,1 1.655,1

Omkostninger og afskrivninger *) -748,4 -674,1 -1.399,3

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. 42,9 24,8 71,1

Omkostninger i alt -705,5 -649,3 -1.328,2

Resultat før skat 248,0 260,8 326,8

Skat -11,6 -19,8 -28,0

Periodens resultat 236,4 241,0 298,9

Udvalgte balanceposter

Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 21.924,3 21.935,0 21.798,8

Obligationer til dagsværdi 21.244,8 15.872,7 18.834,3

Aktiver i alt *) 57.884,2 49.690,6 54.973,8

Indlån inkl. puljeordninger 47.260,1 39.472,6 44.839,3

Egenkapital **) 6.616,4 6.710,1 6.873,2

Øvrige hovedtal

Netto rente- og gebyrindtægter *) 833,5 821,0 1.604,4

Kursreguleringer 91,7 56,9 -15,3

Udgifter til personale og administration *) -700,2 -636,1 -1.313,3

Kapitalgrundlag **) 6.447,7 5.449,7 6.601,2

Kernekapital **) 5.574,4 5.449,7 6.601,2

Egentlig kernekapital **) 5.199,0 4.633,3 5.784,8

Eksponeringer med kreditrisiko 25.283,6 24.540,5 24.647,5

Eksponeringer med markedsrisiko 6.162,0 4.521,7 5.266,0

Eksponeringer med operationel risiko 3.311,8 3.312,0 3.311,8

Samlet risikoeksponering 34.757,4 32.374,2 33.225,2

*)   Sammenligningstallene er ikke tilpasset effekt af implementering af IFRS 16.
**) Sammenligningstallene er tilpasset ændret amortiseringspraksis pr. 01.01.2018, jf. omtale på side 41 i årsrapporten for 2018.
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Note 1. halvår 2019 1. halvår 2018 2018

25 Nøgletal for banken

Solvens

Kapitalprocent *) pct. 18,6 16,8 19,9

Kernekapitalprocent *) pct. 16,0 16,8 19,9

Egentlig kernekapitalprocent *) pct. 15,0 14,3 17,4

Indtjening

Egenkapitalforrentning før skat *) **) pct. 3,7 3,9 4,8

Egenkapitalforrentning efter skat *) **) pct. 3,5 3,6 4,4

Indtjening pr. omkostningskrone kr. 1,35 1,40 1,25

Resultat pr. aktie kr. 704 726 834

Udvandet resultat pr. aktie kr. 704 726 834

Afkastningsgrad **) ***) pct. 0,4 0,5 0,6

Markedsrisiko

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

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

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

Likviditet

Udlån plus nedskrivninger i forhold til indlån pct. 49,0 59,0 51,5

Likviditetsdækningsgrad (LCR) pct. 272,0 195,5 268,1

Kredit

Summen af store eksponeringer ****) pct. 55,8 77,1 53,0

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

Periodens udlånsvækst **) pct. 0,6 1,4 0,7

Udlån i forhold til egenkapital *) 3,3 3,3 3,2

Egenkapital

Indre værdi pr. aktie *) *****) kr. 21.083 19.936 20.491

Foreslået udbytte pr. aktie kr. 0 0 200

Medarbejdere

Det gennemsnitlige antal ansatte i regnskabsperioden  
omregnet til fuldtidsbeskæftigede 1.030 992 1.007

Der henvises til note 26 for angivelse af nøgletalsdefinitioner.

*)     Sammenligningstallene for 1. halvår 2018 er tilpasset ændret amortiseringspraksis pr. 01.01.2018, jf. omtale på side 41 i årsrapporten  
          for 2018.
**)     Sammenligningstallene for 1. halvår 2018 er blevet genberegnet under hensyntagen til den endelige åbningsbalance på side 42-43 i  
          årsrapporten for 2018.
***)    Sammenligningstallene er ikke tilpasset effekt af implementering af IFRS 16.
****)   Nøgletallet for store eksponeringer i 1. halvår 2018 er blevet genberegnet som følge af ændret definition.
*****) Sammenligningstallene er blevet genberegnet under hensyntagen til egne aktier.
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Note

26 Nøgletalsdefinitioner

Resultat pr. aktie og udvandet resultat pr. aktie opgøres i overensstemmelse med IAS 33. Øvrige nøgletalsberegninger følger Finanstilsynets krav 
hertil, 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 =
Bruttoudlån

Indlån

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

Betalingsforpligtelser de kommende 30 dage

Kredit

Summen af store eksponeringer *) =

Sum af de 20 største eksponeringer efter fradrag, ekskl. kreditinstitutter  
og fællesejede edb-centraler x 100

Egentlig kernekapital

Periodens nedskrivningsprocent =
Periodens nedskrivninger på udlån og garantier x 100

Bruttoudlån og -garantier

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

Udlån ekskl. reverse primo

Udlån i forhold til egenkapital =
Udlån

Egenkapital

Egenkapital

Indre værdi pr. aktie =
Arbejdernes Landsbanks aktionærers andel af egenkapitalen

Antal aktier i omløb

Foreslået udbytte pr. aktie =
Foreslået udbytte x 1.000

Aktiekapital
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Note

26 Nøgletalsdefinitioner (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 og -garantier

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