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Arbejdernes Landsbank opjusterer forventningerne for 2020
Arbejdernes Landsbank opjusterer årsresultatet for 2020 med 100 mio. kr., således at banken nu forventer
et resultat før skat for hele året på 325 – 375 mio. kr.
Ved årets indgang forventede banken et resultat i niveauet 225 – 275 mio. kr. før skat for året som helhed –
med bemærkningen om, at tidligere års stærke investeringsresultater næppe kunne gentages. Ingen havde
forudset coronasituationen og dens hårde påvirkning af samfundet og dermed også påvirkningen af de
finansielle markeder.
Halvårsregnskabet endte med et underskud på 90 mio. før skat, der overvejende var båret af
ekstraordinære hensættelser til tab på afledte effekter af coronakrisen og ikke mindst negative
kursreguleringer på bankens relative store investeringer i værdipapirer. Vi justerede derfor forventningerne
for året ned til 50-100 mio. kr. for hele året.
”Over de seneste mange måneder har vi set, at især de finansielle markeder har rettet sig på trods af den
fortsatte store påvirkning af coronasmitten i samfundet. Derfor er vi tilbage med et stærkt
investeringsresultat, samtidig med at bankens basisdrift er holdt stabilt. Derudover har vi i årets løb haft en
fortsat stor tilgang af kunder og ny forretning i den forbindelse,” siger ordførende direktør i Arbejdernes
Landsbank, Gert R. Jonassen, og fortsætter:
”Da vi stadig ikke kender effekterne af coronanedlukningen ind i det nye år, har vi af forsigtigheds hensyn
fastholdt reservationerne fra foråret, så vi kan imødegå de udfordringer, som vi kan komme til at stå
overfor, hvis kundernes økonomi i en bredere forstand bliver udfordret,” slutter Gert R. Jonassen.
Arbejdernes Landsbank offentliggør årsresultatet for 2020 den 17. februar 2021.
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