
A
kt

ie
se

ls
ka

be
t A

rb
ej

de
rn

es
 L

an
ds

ba
nk

  |
  C

VR
-n

r. 
31

 4
6 

70
 1

2 
 | 

 V
es

te
rb

ro
ga

de
 5

, 1
50

2 
K

øb
en

ha
vn

 V
.

Koncern-
halvårsrapport
1. januar – 30. juni 2021



Indhold 

Ledelsesberetning 03

Påtegning 12

Halvårsregnskab 14

Resultatopgørelse 15

Totalindkomstopgørelse 16

Balance 17

Egenkapitalopgørelse 19

Pengestrømsopgørelse 23

Oversigt over noter 24

Noter 25

GERT R. JONASSEN
Ordførende direktør

SIMON S. JØRGENSEN
Bankdirektør

SVEND RANDERS
Bankdirektør

JAN W. ANDERSEN
Viceordførende direktør

FRANK MORTENSEN
Bankdirektør



Arbejdernes Landsbank  |  03Arbejdernes Landsbank  |  03

Ledelsesberetning  |  Halvårsrapport 2021

Ledelsesberetning



Arbejdernes Landsbank  |  04

Halvårsregnskab  |  Halvårsrapport 2021

Arbejdernes Landsbank styrker sin position

Hoved- og nøgletal for koncernen
1. halvår 2021

mio. kr.

1. halvår 2020
mio. kr.

2020
mio. kr.

Resultatopgørelse

Netto renteindtægter 662,2 513,8 1.070,1

Netto gebyr- og provisionsindtægter 472,7 345,5 699,5

Kursreguleringer og udbytte 157,4 -81,6 284,9

Andre driftsindtægter 264,0 33,6 70,0

Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder 89,2 42,7 103,1

Indtægter i alt 1.645,5 853,9 2.227,6

Omkostninger og afskrivninger -970,8 -828,5 -1.767,1

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. 48,5 -115,8 -78,6

Omkostninger i alt -922,3 -944,3 -1.845,7

Resultat før skat 723,2 -90,3 382,0

Skat -87,9 26,2 -52,0

Periodens resultat 635,3 -64,2 330,0

Udvalgte balanceposter

Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 40.872,7 22.693,9 23.817,7

Obligationer til dagsværdi 29.190,2 22.497,2 21.902,5

Aktiver i alt 105.399,9 61.667,9 62.913,3

Indlån inkl. puljeordninger 87.207,7 50.950,3 52.044,6

Egenkapital 11.457,4 6.723,4 7.125,2

Udvalgte nøgletal

Kapitalprocent pct. 19,7 19,5 20,6

Egentlig kernekapitalprocent pct. 16,1 15,9 17,0

Egenkapitalforrentning før skat pct. 8,4 -1,3 5,5

Egenkapitalforrentning efter skat pct. 7,4 -0,9 4,7

Indtjening pr. omkostningskrone kr. 1,78 0,90 1,21

Likviditetsdækningsgrad (LCR) pct. 288,2 321,3 274,1

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

Periodens udlånsvækst pct. 71,6 -0,3 4,6

Der henvises til note 29 for angivelse af nøgletalsdefinitioner.
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1. halvår i hovedpunkter

Generelt
I 1. halvår 2021 er samfundet fortsat påvirket af CO-

VID-19, og der er stadig usikkerhed på de finansielle 

markeder. Perioden har generelt været kendetegnet ved 

en positiv udvikling på boligmarkedet, samt en lavere 

ledighed end forventet, hvilket har haft en positiv påvirk-

ning på privatkundesegmentet. Den økonomiske usikker-

hed er dog stadig forhøjet for erhvervskundesegmentet 

som følge af fortsat usikkerhed omkring konsekvenser 

af COVID-19, herunder særligt konsekvensen af udløb 

af hjælpepakker.

I 1. halvår 2021 erhvervede Arbejdernes Landsbank ak-

tiemajoriteten i Vestjysk Bank med en ejerandel på 60,8 

pct., og dette er sket som led i vores strategi om at blive en 

mere landsdækkende bank samt at stå stærkere i erhvervs-

segmentet. Vestjysk Bank indgår i koncernregnskabet fra 

den 31. maj 2021, hvorefter koncernens primære selskaber 

er Arbejdernes Landsbank, Vestjysk Bank og AL Finans. 

Det, at Vestjysk Bank først indgår i koncernregnskabet fra 

den 31. maj 2021, gør sammenligning med året før i kon-

cernen vanskelig.

Indtjening
Resultat efter skat for koncernen udgør 635,3 mio. kr., der 

indeholder betydelige engangsindtægter og -omkostnin-

ger i forbindelse med opkøb af aktiemajoriteten i Vestjysk 

Bank. Korrigeret for engangsposterne udgør resultat efter 

skat for koncernen 424,4 mio. kr. 

Der er i perioden indregnet en engangsindtægt, som fore-

løbigt er opgjort til 222,4 mio. kr., som fremkommer som 

en positiv forskelsværdi (badwill) mellem købsprisen på 

kapitalandelen i Vestjysk Bank og værdien af de anskaffede 

nettoaktiver. Omkostninger i forbindelse med aktieopkø-

bet udgør 11,5 mio. kr.

Koncernens netto rente- og gebyrindtægter udgør 1.181,9 

mio. kr. Niveauet afspejler både en generel positiv udvik-

ling i kerneforretningen for hele koncernen samt en positiv 

effekt fra indførsel af negative renter på indlån, som også 

har omfattet privatkunder siden den 1. juni 2020.

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. udgør en 

tilbageførsel af tidligere nedskrivninger på 48,5 mio. kr. 

efter 1. halvår 2021 mod en omkostning på -115,8 mio. kr. 

efter 1. halvår 2020. Tilbageførslen af nedskrivningerne i 

1. halvår kan i al væsentlighed henføres til opløsning af 

tidligere COVID-19 hensættelser på baggrund af de ledel-

sesmæssige skøn.

Udpegning til SIFI-institut 
Koncernen blev helt som forventet udpeget til SIFI-insti-

tut (systemisk vigtigt finansielt institut) af Finanstilsynet 

i juni 2021, og det afspejler den vigtige samfundsrolle, som 

koncernen nu spiller på det danske bankmarked. 

Udnævnelse til SIFI-institut stiller også øgede krav til os, 

både administrativt og på kapitalsiden, i form af skærpede 

kapitalkrav.

Øget ejerandel i Vestjysk Bank
Arbejdernes Landsbank indgik i marts 2021 aftale om køb 

af AP Pensions og Nykredits ejerandele i Vestjysk Bank. 

Købene blev gennemført den 31. maj, og Arbejdernes 

Landsbank blev dermed officielt majoritetsejer af Vestjysk 

Bank. Overtagelsen af aktiemajoriteten i Vestjysk Bank er 

en del af realiseringen af vores 2025-strategi om bl.a. at 

sprede vores geografiske tilstedeværelse, øge kundebasen 

og stå stærkere i erhvervssegmentet, baseret på både vækst 

i egen forretning og på opkøb. Herudover er det forvent-

ningen, at en ny større bankkoncern vil kunne opnå ef-

fektivitetsforbedringer gennem fortsatte investeringer i IT 

og optimering af stabs- og støttefunktioner. Det er således 

forventningen, at der over tid er et synergipotentiale ved at 

udbygge og øge samarbejdet i koncernen, for derigennem 

at skabe et stærkere fundament for både Vestjysk Bank og 

Arbejdernes Landsbank.

Kapitaludvidelse
For at rejse kapital til købet af Vestjysk Bank igangsatte 

Arbejdernes Landsbank den 14. april 2021 en udvidelse af 

aktiekapitalen med et udbud af 1,8 mia. nye aktier à nom. 

1 kr. Kapitaludvidelsen blev gennemført som en forteg-

ningsemission for bankens eksisterende aktionærer. Ved 

tegningsperiodens udløb den 29. april var der afgivet teg-

ningsønsker på 2.120.057.977 nye aktier svarende til en 

overtegning på 18 pct. Udbuddet blev således fuldt tegnet.

Kapitalforhøjelsen blev registreret i Erhvervsstyrelsen den 

10. maj, hvorefter bankens samlede aktiekapital udgjorde 

nom. 2,1 mia. kr. fordelt på 2,1 mia. aktier à nom. 1 kr. 

Bruttoprovenuet fra udbuddet udgjorde i alt 1,8 mia. kr., 

og tegningen af de 1,8 mia. nye aktier blev fordelt mellem 

6.342 aktionærer.

Pligtmæssigt købstilbud til aktionærer i Vestjysk Bank
Efter overdragelsen af AP Pensions og Nykredits aktier 

i Vestjysk Bank blev Arbejdernes Landsbank officielt ny 

majoritetsejer i Vestjysk Bank med en ejerandel på 60,8 pct. 

Det forpligtede os til at fremsætte et købstilbud til Vest-

jysk Banks øvrige aktionærer. Den 7. juni offentliggjorde 

Arbejdernes Landsbank derfor et tilbudsdokument, som 
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indeholdt et tilbud til alle Vestjysk Banks aktionærer om 

at købe deres aktier til en pris på 3,45 kr. pr. aktie, hvilket 

er den samme pris, som Arbejdernes Landsbank har betalt 

for AP Pensions og Nykredits aktier.

Købstilbuddet var åbent for accept i fire uger, og Arbejder-

nes Landsbank kunne den 9. juli offentliggøre det endelige 

resultat.

Resultat af købstilbud
Ved gennemførelsen af købstilbuddet har Arbejdernes 

Landsbank opnået omkring 72,7 pct. af aktiekapitalen og 

stemmerettighederne i Vestjysk Bank. Udover de 6,4 pct. af 

aktierne, som Arbejdernes Landsbank har opnået gennem 

købstilbuddet, har Arbejdernes Landsbank selv i løbet af 

juni og juli indtil gennemførelsen af købstilbuddet opkøbt 

5,4 pct. aktier i Vestjysk Bank. Det bringer vores samlede 

ejerandel op på 72,7 pct. Med en fremtidig ejerandel på 

godt 75 pct. af aktierne i Vestjysk Bank er det vores hensigt 

at drive Vestjysk Bank videre som en selvstændig bank 

med fortsat strategisk fokus på kunder, medarbejdere, ak-

tionærer og lokal tilstedeværelse af Vestjysk Bank brandet i 

sit nuværende markedsområde. Koncernen har med andre 

ord ingen aktuelle planer om at gennemføre en fusion. 

Med den øgede ejerandel i Vestjysk Bank kan koncernen 

fremover spille en større rolle i erhvervskundemarkedet, 

øge den samlede bankforretning og forbedre balancen mel-

lem erhverv og privat, så koncernen står stærkere over for 

fremtidens kapitalkrav til finansielle institutioner. Samti-

dig øges vores tilstedeværelse i Midt- og Vestjylland, hvor 

Arbejdernes Landsbank ikke er så stærkt repræsenteret. 

Koncernen har således skabt fundamentet for en ny og 

stærkere bankkoncern til gavn for både Vestjysk Bank og 

Arbejdernes Landsbank.

Danskernes foretrukne bank 12. år i træk
I januar 2021 blev Arbejdernes Landsbank for 12. år i træk 

kåret til danskernes foretrukne bank i Voxmeters store, 

årlige undersøgelse af kundetilfredsheden i sektoren. At 

Arbejdernes Landsbank for 12. år i træk er nr. 1 blandt de 

20 største banker i Danmark, når det gælder kundetilfreds-

hed, bekræfter os endnu en gang i, at vores måde at drive 

bank på, tiltaler en bred gruppe i samfundet. Vestjysk Bank 

fik i samme måling en placering som nr. 9.

Udrulning af nyt erhvervskoncept
Arbejdernes Landsbank har i 1. halvår af 2021 arbejdet 

målrettet med at implementere et nyt erhvervskoncept, 

som skal sikre, at banken når i mål med de stærke ambi-

tioner, der er på området. Erhvervskonceptet er et af de 

helt store indsatsområder i koncernens 2025-strategi, og 

hovedformålet er, at koncernen får en langt stærkere posi-

tion på erhvervsmar kedet over for mindre og mellemstore 

virksomheder. Helt konkret er målet, at erhvervskundeom-

rådet skal udgøre mindst 40 pct. af koncernens samlede 

kundeforretningsomfang inden udgangen af 2025.

Som en del af den igangværende implementering har Ar-

bejdernes Landsbank i 1. halvår af 2021 igangsat forskel-

lige tiltag med fokus på at styrke bl.a. hastigheden og kva-

liteten i vores processer og værdikæde. For at styrke vores 

rådgivningskompetencer på området igangsatte Arbejder-

nes Landsbank i april en uddannelse af erhvervsrådgivere 

i samarbejde med Finanssektorens Uddannelsescenter. 

Banken har investeret i et salgsstyringssystem kaldet Sa-

lesforce. Implementeringen af systemet er påbegyndt, og 

Arbejdernes Landsbank forventer, at det, sammen med 

indførelsen af NPS-score for erhvervskunder, vil betyde 

endnu bedre dialog med kunderne og deraf følgende højere 

kundetilfredshed.

Det er forventningen, at koncernen med den øgede ejeran-

del i Vestjysk Bank kan skabe synergier på netop erhvervs-

området, idet Vestjysk Bank har større erfaring og historisk 

fokus på erhvervssegmentet.

Forventninger
Påvirkningen af dansk økonomi, som følge af coronakri-

sen, har været mindre i 1. halvår end forventet. Den po-

sitive udvikling ses både i det høje aktivitetsniveau på 

boligmarkedet samt i udviklingen på de finansielle mar-

keder. Der er dog stadig stor usikkerhed forbundet med 

coronakrisen, idet et tilbageslag som følge af nye virus-

varianter ikke kan afvises, ligesom konsekvensen fra udløb 

af hjælpepakker er ukendt.

Den positive udvikling i dansk økonomi samt opkøbet 

af aktiemajoriteten i Vestjysk Bank afspejles også i kon-

cernens forventninger for året, hvor generel bedre indtje-

ningen fra kerneforretningen og fra dattervirksomheden 

Vestjysk Bank, samt mindre nedskrivninger på udlån og 

tilgodehavender mv. påvirker positivt.

Forventningerne til resultat før skat for 2021 er opjusteret 

til 1.100-1.300 mio. kr. mod 400-450 mio. kr. udmeldt i 

årsrapporten for 2020.

https://www.al-bank.dk/media/132804/al_aarsrapport_2020_dk_final.pdf
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Regnskabsberetning

Periodens resultat
Koncernen fik i 1. halvår 2021 et overskud før skat på 

723,2 mio. kr. mod et underskud i samme periode sidste 

år på 90,3 mio. kr. Overskud efter skat er 635,3 mio. kr. 

mod et underskud sidste år på 64,2 mio. kr. Resultatet er 

positivt påvirket af engangsposter i forbindelse med køb 

af aktiemajoriteten i dattervirksomheden Vestjysk Bank 

på i alt 210,9 mio. kr. Resultatet efter skat forrenter den 

gennemsnitlige egenkapital med 7,4 pct. 

Resultatet for 1. halvår 2021 korrigeret for engangsposter 

samt effekten af Vestjysk Bank, er højere end forventet ved 

indgangen til året. Dette skyldes primært lavere nedskriv-

ninger på udlån som følge af en mindre negativ effekt af 

COVID-19, samt en generel positiv udvikling i indtægter 

fra kerneforretningen. Resultatet anses for at være tilfreds-

stillende.

Koncernen er generelt påvirket af indregningen af Vestjysk 

Bank på alle poster fra og med 31. maj 2021, da den nye 

dattervirksomhed ikke tidligere indgik i koncernregnska-

bet. Vestjysk Bank indgår i koncernregnskabet med juni 

måneds indtjening, som udgør 23,9 mio. kr. før skat.

Resultatet er karakteriseret ved:

 • Stigende indtjening for netto rente- og gebyrindtjening 
på 1.134,9 mio. kr. mod 859,3 mio. kr. i forhold til 1. 
halvår 2020. Stigningen kan henføres til en positiv 
udvikling i kundeaktiviteterne.

 • Kursreguleringer og udbytte udgør 157,4 mio. kr., og 
kan primært henføres en positiv udvikling på de fi-
nansielle markeder.  

 • Andre driftsindtægter på 264,0 mio. kr. er påvirket af  
en engangsindtægt i form af badwill på 222,4 mio. kr. 
fra købet af aktiemajoritet i Vestjysk Bank.

 • Stigning i omkostninger og afskrivninger på 970,8 mio. 
kr. mod 828,5 mio. kr. i 1. halvår 2020. Korrigeret for ny 
dattervirksomhed, kan stigningen henføres til øgede 
IT-omkostninger samt engangsomkostning ved opkøb 
af aktier i Vestjysk Bank.

 • Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv.  
giver en indtægt på 48,5 mio. kr., hvilket primært er 
en følge af en positiv udvikling i ejendomsværdier, 
heruder tilbageførsel af ledelsesmæssige skøn relateret 
til COVID-19.

 
Indtægter
Koncernens samlede indtægter udgør 1.645,5 mio. kr., 

hvilket er på et væsentligt højere niveau end 1. halvår 

2020. 

1. halvår 
2021

1. halvår 
2020 Ændring

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

Koncernen

Netto renteindtægter 662,2 513,8 148,4

Netto gebyr- og  
provisionsindtægter 472,7 345,5 127,2

Kursreguleringer 
og udbytte 157,4 -81,6 239,0

Andre driftsindtægter 264,0 33,6 230,3

Resultat af kapital- 
andele i associerede 
virksomheder 89,2 42,7 46,6

Indtægter i alt 1.645,5 853,9 791,6

Netto renteindtægter er i 1. halvår steget med 148,4 mio. 

kr. til 662,2 mio. kr. Udover effekten ved indregning af 

den nye dattervirksomhed, skyldes stigningen såvel en 

fortsat stigende aktivitet i kerneforretningen, som indfø-

relse af negative renter på større indeståender også for 

private kunder. Banken har valgt at følge nationalbankens 

renteniveau på indlån, dvs. ikke at indføre en marginal på 

indlånsforretninger.

Netto gebyr- og provisionsindtægter udgør 472,7 mio. kr., 

hvilket er en stigning på 127,2 mio. kr. i forhold til 1. 

halvår 2020. Stigningen skyldes primært øget aktivitet af 

formidling af realkreditlån. 

Kursreguleringer har udviklet sig bedre end forventet med 

større afkast af obligationer inkl. derivater samt kursregu-

lering af aktier. Kursreguleringer og udbytte udviser i 1. 

halvår 2021 en gevinst på 157,4 mio. kr.

Stigningen i andre driftsindtægter på 264,0 mio. kr. skyl-

des primært en engangsindtægt i form af badwill, som er 

forskellen mellem købsprisen for kapitalandelene i Vest-

jysk Bank og værdien af de overtagne nettoaktiver. Badwill 

i forbindelse med købet udgør 222,4 mio. kr.

Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder ved-

rører indtjening fra Vestjysk Bank i perioden fra januar til 

og med maj, fra før selskabet overgik til at være en tilknyt-

tet virksomhed. Stigningen i beløbets størrelse i forhold 

til sidste år, skyldes periodeforskydning i indregning som 

følge af overgang fra associeret til tilknyttet virksomhed.

Omkostninger og afskrivninger
Koncernens samlede omkostninger og afskrivninger udgør 

970,8 mio. kr., hvilket er en stigning på 142,3 mio. kr. i 

forhold til 1. halvår 2020.
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1. halvår 
2021

1. halvår 
2020 Ændring

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

Koncernen

Personaleudgifter 492,7 438,6 54,1

Administrationsudgifter 397,7 318,9 78,8

Af- og nedskrivninger på 
immaterielle og materielle 
akiver 61,1 49,6 11,5

Andre driftsudgifter 19,3 21,4 -2,1

Omkostninger og  
afskrivninger i alt 970,8 828,5 142,3

 

Personaleudgifter viser en stigning i 1. halvår 2021 på 54,1 

mio. kr., hvoraf 47,0 mio. kr. kan henføres til den nye dat-

tervirksomhed Vestjysk Bank. Herefter svarer stigningen 

til 1,2 pct., der afspejler den generelle lønudvikling. Med-

arbejderantallet udviser en mindre stigning som følge af 

fortsat kundevækst samt øgede regulatoriske krav. 

Administrationsudgifter er steget med 78,8 mio. kr. i for-

hold til 1. halvår 2020. Korrigeret for andelen fra ny dat-

tervirksomhed, svarer det til en stigning på 8,4 pct. Den 

største del af denne stigning kan henføres til engangsom-

kostninger vedrørende opkøb af yderligere aktier i Vestjysk 

Bank samt øgede IT-omkostninger.

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv.
Nedskrivningerne udgør i 1. halvår 2021 en indtægt på 

48,5 mio. kr. mod en omkostning på -115,8 mio. kr. i samme 

periode sidste år, hvor effekten af COVID-19 have stor ind-

flydelse på hensættelse til tab. Tilbageførslen af nedskriv-

ninger i 1. halvår 2021 skyldes et lavere ledelsesmæssigt 

skøn relateret til de forventede økonomiske effekter som 

følge af COVID-19. Skønnene er baseret på den forventede 

udvikling i ejendomssikkerheder samt den generelle posi-

tive makroøkonomiske udvikling.

Resultat på segmentniveau
Indtægter og omkostninger fordelt på segmenter fremgår 

af note 4.

Kundeaktiviteter vil sammen med det nye segment Vest-

jysk Bank fremover udgøre hovedparten af forretningsak-

tiviteten i koncernen. I halvårsrapporten indgår Vestjysk 

Bank dog kun med juni måneds indtjening. 

Begge segmenter vækster fortsat på kunder og forretnings-

omfang, og samtidig opleves et mindre nedskrivningsbe-

hov på kundeudlån mv. i forlængelse af COVID-19. Det 

har haft en positiv betydning, og både resultat inkl. og 

ekskl. nedskrivninger er derfor væsentligt bedre end i 1. 

halvår 2020.

Investeringsaktiviteter er bedre end forventet i 1. halvår 

2021 sammenlignet med 1. halvår 2020, hvor COVID-19 

havde en væsentlig negativ betydning og bl.a. medførte et 

større kurstab på obligationsbeholdningen. 

Øvrige aktiviteter omfatter bankens ejendomme, visse sek-

torrelaterede aktier og associerede virksomheder, herun-

der Vestjysk Bank indtil 31. maj 2021. Herudover indgår 

badwill på 222,4 mio. kr. ved overtagelsen af aktiemajo-

riteten i Vestjysk Bank, som en større engangsindtægt i 

halvåret. 

Balancen
Balancesummen er i 1. halvår 2021 steget med 42,5 mia. 

kr. til 105,4 mia. kr. Tilgangen af Vestjysk Bank i koncernen 

udgør 41,0 mia. kr., og den resterende stigning kan henfø-

res til en fortsat stigning i kundernes forretningsomfang 

i koncernen.

Koncernens indlån ved udgangen af 1. halvår 2021 udgør 

70,8 mia. kr. mod 45,1 mia. kr. ved indgangen til året. 

Stigningen skyldes primært tilgang fra Vestjysk Bank på 

ca. 24,5 mia. kr., men dækker også over en stigning i ind-

lånet i Arbejdernes Landsbank på ca. 1,2 mia. kr. i løbet 

af 1. halvår.

Koncernens udlån er steget med 17,1 mia. kr. primært som 

følge af tilgangen af Vestjysk Bank til omkring 40,9 mia. kr. 

for hele koncernen. Udover tilgangen fra Vestjysk Bank er 

der også opnået en vækst i udlånet hos Arbejdernes Lands-

bank på 3 pct. i 1. halvår 2021. Indskud i puljeordninger er 

forøget med 9,4 mia. kr., og herudover stiger beholdningen 

af værdipapirer i form af obligationer og aktier med 7,9 

mia. kr. Forøgelsen i begge poster kan primært henføres 

til Vestjysk Bank. 

Der er sket en forskydning mellem indskud på anfor-

dringstilgodehavender hos centralbanker og tilgode-

havender hos centralbanker, hvilket i al væsentlighed 

skyldes indskud på foliokonto fremfor indskudsbeviser, 

som følge af at renteniveauet er udlignet mellem disse to 

indskudsformer. 

Egenkapitalen udgør 11,5 mia. kr., og udover tilgangen af 

minoritetsinteresser i Vestjysk Bank, er der foretaget en 

kapitalforhøjelse i 1. halvår 2021 på 1,8 mia. kr. i moder-

selskabet til køb af aktier i Vestjysk Bank. Tilgangen her-

udover fordeler sig på henholdsvis en tilgang i periodens 

totalindkomst på 637,5 mio. kr., samt en opskrivning på 
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16,5 mio. kr. i form af gevinst ved opkøb af yderligere 

aktier fra minoritetsaktionærer i perioden efter opnåelse 

af kontrol i Vestjysk Bank. Nedgangen i egenkapitalen kan 

henføres til betalte renter på hybrid kernekapital på 23,2 

mio. kr. samt omkostninger i forbindelse med kapitalfor-

højelse i banken på i alt 23,1 mio. kr. 

Kapitalstyring
Kapitalprocenten for koncernen ligger på 19,7 pct. pr. 30. 

juni 2021 mod 20,6 pct. ultimo 2020. Koncernen har en 

overdækning på 6,9 pct. point i forhold til det aktuelle 

kapitalkrav på 12,8 pct. Koncernens kapitalkrav består af 

et solvensbehov på 10,3 pct., og det kombinerede kapi-

talbufferkrav på 2,5 pct., som aktuelt alene udgøres af 

kapitalbevaringsbufferen på 2,5 pct., idet der pt. ikke er 

krav om en kontracyklisk kapitalbuffer.  

Koncernens overdækning på kapital- og NEP-krav i for-

hold til de risikovægtede eksponeringer fremgår af ne-

denstående tabel:

30.06.2021 Lovkrav
Over-

dækning

pct. pct. pct. point

Koncernen

Egentlig kernekapitalprocent 16,1 8,3 7,8

Kernekapitalprocent 17,3 10,2 7,1

Kapitalprocent 19,7 12,8 6,9

NEP-procent 19,7 14,7 5,0

Udpegningen af Arbejdernes Landsbank til SIFI-institut 

medfører, at koncernen pålægges en SIFI-kapitalbuffer på 

1,0 pct. point fra ultimo 2022. SIFI-kapitalbufferen skal 

opfyldes med egentlig kernekapital. Det Systemiske Ri-

sikoråd har anbefalet, at den kontracykliske kapitalbuffer 

skal aktiveres igen, og Erhvervsministeren har besluttet 

at aktivere den kontracykliske kapitalbuffer med 1,0 pct. 

point gældende fra 30. september 2022.

Koncernen skal opfylde et krav til nedskrivningsegnede 

passiver (NEP), der opgøres som solvensbehovet tillagt et 

NEP-tillæg på 8,0 pct. fastlagt af Finanstilsynet i decem-

ber 2020. NEP-tillægget er under indfasning frem mod 1. 

juli 2023. NEP-tillægget udgør 1,9 pct. pr. 30. juni 2021, 

og koncernens NEP-krav kan således opgøres til 14,7 pct. 

Indfasning af koncernens NEP-tillæg frem til 1. juli 2023 

fremgår af nedenstående tabel. 

01.07.2021 01.07.2022 01.07.2023

Koncernen

NEP-tillæg i pct.  
af risikoeksponeringer 3,1 4,4 8,0

Koncernen forventer, at der ikke vil ske væsentlige juste-

ringer til indfasning af det gældende NEP-tillæg på 8 pct. 

frem mod 1. juli 2023. Udpegningen til SIFI-institut med-

fører, at koncernen vil blive pålagt et NEP-tillæg svarende 

til summen af solvensbehovet, kapitalbevaringsbufferen 

og SIFI-bufferen, hvilket med det aktuelle solvensbehov 

på 10,3 pct. svarer til 13,8 pct. Stigningen fra det aktuelt 

kendte krav på 8 pct. forventes ligeligt indfaset pr. 1. juli 

2024 og 1. juli 2025. NEP-kravet kan opfyldes af kapital-

grundlagsinstrumenter og Senior-Non-Preferred (SNP) 

instrumenter. Koncernen forventer, at kravet til NEP-til-

lægget i væsentligt omfang vil blive opfyldt ved udstedelse 

af SNP-instrumenter. 

Koncernen forventer frem mod den endelige indfasning 

af NEP-tillægget pr. 1. juli 2025 at skulle udstede SNP-in-

strumenter i niveauet 8 mia. kr. til dækning af NEP-kravet, 

afhængig af udviklingen i risikoeksponeringer, solvensbe-

hov og krav til den kontracykliske kapitalbuffer. Koncer-

nen forventer at påbegynde udstedelse af SNP-instrumen-

ter i 2. kvartal 2022. Til at understøtte de kommende års 

udstedelser af SNP-instrumenter vil koncernen påbegynde 

en ratingproces, hvor målbilledet er, at koncernen får en 

rating i løbet af 2022.  

Opkøbet af Vestjysk Bank og udpegning til SIFI-institut 

har medført en justering af koncernens kapitalmål, som 

pr. 30. juni 2021 er fastsat til solvensbehov tillagt kapital-

bevaringsbuffer samt en overdækning på 5,5 pct. point. 

Overdækningen er fastsat så den kan absorbere fremti-

dige kapitalkrav i form af en fuldt indfaset kontracyklisk 

kapitalbuffer samt en SIFI-buffer på 1,0 pct. point. Det 

bemærkes, at den del af minoritetsinteressernes kapital, 

som ikke kan indregnes i kapitalgrundlaget, jf. note 22, 

men som indgår i kapitalmålet i Vestjysk Bank er medreg-

net til dækning af koncernens mål for kapitaloverdækning. 

Med et solvensbehov på 10,3 pct. pr. 30. juni 2021 kan 

kapitalmålene opgøres til: 
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Kapital-
procent

Egentlig 
kernekapi-
talprocent

Koncernen

Målsætning 18,3 13,8

Andel af minoritetsinteresser -1,1 -0,8

Justeret målsætning 17,2 13,0

Status 30.06.2021 19,7 16,1

Overdækning 2,5 3,1

Koncernen har en solid kapitaloverdækning såvel i forhold 

til kapitalkravene som egne målsætninger. 

Arbejdernes Landsbank har efter den 30. juni 2021 er-

hvervet yderligere aktier i Vestjysk Bank for 327,2 mio. kr. 

Erhvervelsen medfører en justering i såvel kapitalprocen-

ter som minoritetsinteresser, og koncernens overdækning  

kan alt andet lige herefter opgøres til 2,7 pct. point i egent-

lig kernekapital og 1,9 pct. point i kapitalgrundlag. 

Arbejdernes Landsbank har udstedt nom. 429 mio. kr. i 

hybrid kernekapital, der forventes indfriet den 24. januar 

2022 under forudsætning af Finanstilsynets godkendelse. 

Banken forventer samtidigt at udstede ny kapital med 

mindst samme kvalitet og i samme omfang.

Likviditetsstyring
Koncernens største finansieringskilde er indlån fra kun-

der, der udgør 70,8 mia. kr. og 67 pct. af balancen pr. 30. 

juni 2021, hvoraf en høj andel er fra små og mellemstore 

virksomheder samt privatkunder.

Indlånsbasen har gennem årene være kendetegnet ved sta-

bilitet, som sikrer koncernen finansiering af bankudlån. Et 

positivt indlånsoverskud er en målsætning for koncernen, 

og defineres som forskellen mellem indlån og udlån. Ved 

udgangen af 1. halvår 2021 er indlånsoverskuddet opgjort 

til 29,9 mia. kr., hvilket er 8,7 mia. kr. højere end ultimo 

2020. Stigningen kan primært henføres til indregnet ind-

lånsoverskud fra Vestjysk Bank.

Det er en integreret del af koncernens strategiske likvidi-

tetsstyring at opretholde en løbende dialog med aktører på 

kapitalmarkedet for at understøtte adgang til alternative 

fundingkilder. 

Koncernen har en målsætning om, at likviditetsdæknings-

graden (LCR), opgjort efter reglerne i EU-forordning nr. 

61/2015, som minimum skal udgøre 130,0 pct. LCR-nøg-

letallet er opgjort til 288,2 pct. pr. 30. juni 2021 mod 274,1 

pct. pr. 31. december 2020. 

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

risikostyring på tværs af virksomhederne i koncernen, her-

under at væsentlige risici identificeres, måles og rapporte-

res, og at der opbygges robuste systemer til risikostyring. I 

forlængelse af Arbejdernes Landsbanks erhvervelse af ak-

tiemajoriteten i Vestjysk Bank har bestyrelsen vedtaget en 

koncernrisikostrategi, som sætter de overordnede rammer 

for risikotagning i koncernen, herunder en risikoappetit 

der allokerer kapi talforbruget til Arbejdernes Landsbank 

og Vestjysk Bank. Via risiko politikker og instruksrammer 

gældende for koncernen samt individuelt for Arbejdernes 

Landsbank og Vestjysk Bank afgrænses risiciene, så de 

stemmer overens med bestyrelsens strategi på de forskel-

lige risikoområder. 

I 2. halvår 2021 vil Arbejdernes Landsbank have øget fokus 

på integrationen af Vestjysk Banks aktuelle risikostyring i 

de af koncernen vedtagne politikker og instrukser samt i 

den operationelle risikostyring på tværs af forsvarslinjer.  

Rapportering af de væsentlige risici, herunder konsekven-

serne fra COVID-19, indgår i den løbende rapportering til 

bestyrelsen. For en nærmere beskrivelse af risikostyringen 

i Arbejdernes Landsbank, fra før erhvervelsen af aktie-

majoriteten i Vestjysk Bank i 1. halvår 2021 henvises til 

note 47 i årsrap porten for 2020, https://www.al-bank.dk/

media/132804/al_aarsrapport_2020_dk_final.pdf, hvor de 

væsentligste risikofaktorer er beskrevet. 

Koncernen udgiver hvert år en egentlig koncernrisikorap-

port, som beskriver risikostyringen og de enkelte risiko-

områder. I lighed med årsrapporten for 2020, beskriver 

koncernrisikorapporten for 2020, risikostyringen i Arbej-

dernes Landsbank før erhvervelsen af aktiemajoriteten 

i Vestjysk Bank. Denne er tilgængelig på bankens hjem-

meside: https://www.al-bank.dk/me dia/132808/al_kon-

cernrisikorapport_2020_dk_final.pdf. For en nærmere 

beskrivelse af risikostyringen i Vestjysk Bank henvises til 

deres risikorapport for 2020: https://www.vestjyskbank.

dk/investor-relations/rapporter. 

Finanstilsynets pejlemærker
Finanstilsynet har fastlagt en række særlige risikoområder 

og relaterede pejlemærker i form af nøgletal med angivne 

grænseværdier, som et pengeinstitut som udgangspunkt 

bør ligge indenfor. Pejlemærkerne er en integreret del af 

rapporteringen til bestyrelsen og er genstand for overve-

jelser og handlinger, der kan modvirke eventuelle over-

skridelser.

Ledelsesberetning

https://www.al-bank.dk/media/132804/al_aarsrapport_2020_dk_final.pdf
https://www.al-bank.dk/media/132804/al_aarsrapport_2020_dk_final.pdf
https://www.al-bank.dk/media/132808/al_koncernrisikorapport_2020_dk_final.pdf
https://www.al-bank.dk/media/132808/al_koncernrisikorapport_2020_dk_final.pdf
https://www.vestjyskbank.dk/investor-relations/rapporter
https://www.vestjyskbank.dk/investor-relations/rapporter
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Grænse-
værdier Banken

Finanstilsynets pejlemærker *) 

Store eksponeringer < 175 38,7

Udlånsvækst < 20 9,2

Ejendomseksponering < 25 2,5

Funding ratio < 1 0,4

Likviditetspejlemærke > 100 271,9

*) Definitionen af nøgletallene er forklaret i note 29.

Banken opfylder på komfortabel vis alle pejlemærkerne. 

Det bemærkes, at nøgletallet for likviditetspejlemærke er 

baseret på en modificeret version af LCR-kravet, og der må-

les her på evnen til at klare tre måneders likviditetsstress.

Forventninger
Årets resultat før skat forventes på et højere niveau end 

udmeldt i årsrapporten for 2020, primært som følge af 

opkøbet af Vestjysk Bank, som fra 31. maj indgår i kon-

cernen. Den generelle hurtige genrejsning af økonomien 

medfører et forbedret resultat for bl.a. nedskrivninger og 

gebyrindtægter, hvilket allerede fremgår af regnskabet for 

1. halvår 2021.

Forventningen til årets resultat før skat ligger nu i niveauet 

1,1-1,3 mia. kr.

Resultatforventningerne er grundet COVID-19 behæftet 

med stor usikkerhed, idet et tilbageslag som følge af nye 

virus-varianter ikke kan afvises.

Ledelsesberetning

https://www.al-bank.dk/media/132804/al_aarsrapport_2020_dk_final.pdf
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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og god-

kendt halvårsrapporten for perioden 1. januar – 30. juni 

2021 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 2021 samt af resultatet af 

koncernens og bankens aktiviteter og koncernens penge-

strømme for perioden 1. januar – 30. juni 2021.

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 genstand for revision el-

ler review, men ekstern revision har foretaget verifikation 

af overskuddet omfattende arbejdshandlinger, som svarer 

til kravene for et review, og dermed påset, at betingelserne 

for løbende indregning af periodens overskud i kapital-

grundlaget er opfyldt.

København, den 18. august 2021

Direktionen:

Gert R. Jonassen
Ordførende direktør

Jan W. Andersen
Viceordførende direktør

Svend Randers
Bankdirektør

Simon S. Jørgensen
Bankdirektør

Frank Mortensen
Bankdirektør

Bestyrelsen:

Per Christensen
Formand

Claus Jensen  
Næstformand

Lizette Risgaard Ulla Sørensen   

Ole Wehlast

 

Kim Simonsen 

 

Lars Andersen  

Torben Möger Pedersen Christian Riewe 
 

Tina Holm
Medarbejdervalgt

Jesper Pedersen
Medarbejdervalgt

Yvonne Hansen
Medarbejdervalgt

 
Nadja Lind Bøgh Karlsen
Medarbejdervalgt

Ledelsespåtegning



Arbejdernes Landsbank  |  14

Halvårsregnskab  |  Halvårsrapport 2021

Halvårsregnskab



Arbejdernes Landsbank  |  15

Halvårsregnskab  |  Halvårsrapport 2021

Resultatopgørelse
Koncernen Banken

1. halvår 2021 1. halvår 2020 1. halvår 2021 1. halvår 2020
Note mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr.

5 Renteindtægter opgjort efter den effektive rentes metode 597,8 503,4 433,0 448,4

5 Andre renteindtægter 48,3 43,3 46,8 43,3

5 Positive renteudgifter på finansielle forpligtelser 62,9 19,4 55,0 19,4

6 Renteudgifter -27,3 -29,9 -22,0 -29,4

6 Negative renteindtægter på finansielle aktiver -19,6 -22,5 -17,5 -22,5

Netto renteindtægter 662,2 513,8 495,2 459,3

Udbytte af aktier mv. 47,0 36,7 41,6 36,7

7 Gebyrer og provisionsindtægter 509,4 393,5 422,3 369,0

7 Afgivne gebyrer og provisionsudgifter -36,6 -47,9 -27,5 -43,6

Netto rente- og gebyrindtægter 1.181,9 896,0 931,6 821,3

8 Kursreguleringer 110,4 -118,3 103,4 -117,8

Andre driftsindtægter 264,0 33,6 243,1 17,1

9 Udgifter til personale og administration -890,4 -757,5 -734,0 -708,5

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver -61,1 -49,6 -37,1 -31,1

Andre driftsudgifter -19,3 -21,4 -16,5 -19,8

10 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. 48,5 -115,8 115,8 -105,3

Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder 89,2 42,7 105,8 49,6

Resultat før skat 723,2 -90,3 712,0 -94,5

11 Skat -87,9 26,2 -89,3 30,3

Periodens resultat 635,3 -64,2 622,7 -64,2

Fordeles på: 

Arbejdernes Landsbanks aktionærer 606,8 -83,6 606,8 -83,6

Indehavere af hybride kernekapitalinstrumenter 17,7 19,4 15,9 19,4

Minoritetsinteresser 10,8 0,0 0,0 0,0

Periodens resultat 635,3 -64,2 622,7 -64,2

12 Resultat pr. aktie

Resultat pr. aktie (kr.) *) 0,58 -285,71 0,58 -285,71

Udvandet resultat pr. aktie (kr.) *) 0,58 -285,71 0,58 -285,71

*) Stykstørrelsen på aktien er ændret fra 1.000 kr. til 1 kr. i forbindelse med kapitalforhøjelsen i 1. halvår 2021.
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Totalindkomstopgørelse
Koncernen Banken

1. halvår 2021 1. halvår 2020 1. halvår 2021 1. halvår 2020
Note mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr.

Periodens resultat 635,3 -64,2 622,7 -64,2

Anden totalindkomst 

Poster, der ikke kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen

Anden totalindkomst efter skat vedrørende associerede  
og tilknyttede virksomheder 0,4 -4,5 1,2 -4,5

16 Ændringer i domicilejendommenes omvurderede værdi 1,2 0,4 0,0 0,4

11 Skat 0,6 0,0 0,6 0,0

Anden totalindkomst i alt 2,2 -4,1 1,7 -4,1

Periodens totalindkomst 637,5 -68,2 624,4 -68,2

Fordeles på:

Arbejdernes Landsbanks aktionærer 608,5 -87,7 608,5 -87,7

Indehavere af hybride kernekapitalinstrumenter 17,7 19,4 15,9 19,4

Minoritetsinteresser 11,2 0,0 0,0 0,0

Periodens totalindkomst 637,5 -68,2 624,4 -68,2
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Balance 
Koncernen Banken

30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020

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

Aktiver

Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker 11.918,1 1.135,9 7.238,9 1.135,9

10 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 973,3 4.488,2 684,5 4.471,9

10, 13 Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 40.872,7 23.817,7 24.358,8 23.474,8

14 Obligationer til dagsværdi 29.190,2 21.902,5 20.634,9 21.902,5

Aktier mv. 1.826,5 1.179,4 996,9 1.179,4

Kapitalandele i associerede virksomheder 135,5 1.000,5 13,8 1.000,5

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0,0 0,0 3.355,7 320,6

Aktiver tilknyttet puljeordninger 16.393,9 6.970,7 7.697,6 6.970,7

Immaterielle aktiver 265,5 15,5 0,0 0,0

Investeringsejendomme 143,9 63,3 36,6 36,6

Domicilejendomme 1.696,6 1.279,5 1.305,6 1.279,5

16 Grunde og bygninger i alt 1.840,5 1.342,8 1.342,3 1.316,1

Øvrige materielle aktiver 194,1 214,7 111,2 130,5

Udskudte skatteaktiver 205,9 0,0 0,0 0,0

Andre aktiver 1.471,6 806,4 842,9 766,6

Periodeafgrænsningsposter 112,2 39,1 74,6 34,3

Aktiver i alt 105.399,9 62.913,3 67.352,0 62.703,9
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Balance (fortsat) 
Koncernen Banken

30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020

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

Passiver

Forpligtelser

Gæld

Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 915,3 406,6 549,3 406,6

17 Indlån og anden gæld 70.813,8 45.073,8 46.247,7 44.988,8

Indlån i puljeordninger 16.393,9 6.970,7 7.697,6 6.970,7

18 Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 348,1 0,0 0,0 0,0

Øvrige ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi 175,7 0,0 175,7 0,0

Aktuelle skatteforpligtelser 113,8 26,1 23,0 8,7

Andre passiver 3.344,7 2.213,0 2.072,3 2.127,7

Periodeafgrænsningsposter 95,4 72,2 19,2 28,4

Gæld i alt 92.200,7 54.762,4 56.784,8 54.530,9

Hensatte forpligtelser

Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser 26,8 0,0 0,0 0,0

Hensættelser til udskudt skat 4,4 15,3 43,6 41,7

10 Hensættelser til tab på garantier 51,0 22,5 22,8 22,5

Andre hensatte forpligtelser 162,6 87,9 77,7 83,6

Hensatte forpligtelser i alt 244,8 125,8 144,1 147,8

19 Efterstillede kapitalindskud 1.496,9 900,0 900,0 900,0

Forpligtelser i alt 93.942,4 55.788,2 57.828,8 55.578,7

Egenkapital

20 Aktiekapital 2.100,0 300,0 2.100,0 300,0

Opskrivningshenlæggelser 409,6 405,7 408,9 405,7

Reserve efter indre værdis metode 0,0 0,0 607,6 460,5

Vedtægtsmæssige reserver 452,3 0,0 0,0 0,0

Overført overskud 6.188,8 5.973,4 5.964,2 5.512,8

Arbejdernes Landsbanks aktionærer 9.080,6 6.679,1 9.080,6 6.679,1

23 Indehavere af hybride kernekapitalinstrumenter 749,5 446,1 442,5 446,1

Minoritetsinteresser 1.627,3 0,0 0,0 0,0

Egenkapital i alt 11.457,4 7.125,2 9.523,2 7.125,2

Passiver i alt 105.399,9 62.913,3 67.352,0 62.703,9
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Egenkapitalopgørelse
                                                             Arbejdernes Landsbanks aktionærer

Aktie-
kapital

Opskrivnings-
henlæggelser

Vedtægts- 
mæssige  

reserver **)
Overført 

overskud I alt
Hybrid  

kernekapital 
Minoritets-
interesser

Egenkapital  
i alt

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

Koncernen 1. halvår 2021

Egenkapital primo 300,0 405,7 0,0 5.973,4 6.679,1 446,1 0,0 7.125,2

Totalindkomst

Periodens resultat 0,0 0,0 0,0 606,8 606,8 17,7 10,8 635,3

Anden totalindkomst

Anden totalindkomst efter  
skat vedrørende associerede 
virksomheder 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,0 0,0 0,4

Ændringer i domicilejendom-
menes omvurderede værdi 0,0 0,7 0,0 0,0 0,7 0,0 0,5 1,2

Anden til- og afgang *) 0,0 2,6 0,0 -2,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Skat 0,0 0,6 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,6

Anden totalindkomst i alt 0,0 3,9 0,0 -2,1 1,7 0,0 0,5 2,1

Totalindkomst i alt 0,0 3,9 0,0 604,7 608,5 17,7 11,2 637,4

Transaktioner med ejere

Betalte renter af  
hybrid kernekapital 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -23,2 0,0 -23,2

Aktieemission 1.800,0 0,0 0,0 0,0 1.800,0 0,0 0,0 1.800,0

Omkostninger til aktieemission 0,0 0,0 0,0 -23,1 -23,1 0,0 0,0 -23,1

Tilgang ved køb af  
dattervirksomhed 0,0 0,0 423,2 -423,2 0,0 308,9 1.666,9 1.975,9

Erhvervede aktier fra  
minoriteter 0,0 0,0 29,0 -12,6 16,5 0,0 -50,8 -34,4

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

Salg af egne aktier 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1

Transaktioner med ejere i alt 1.800,0 0,0 452,3 -459,3 1.793,0 285,7 1.616,1 3.694,8

Egenkapital ultimo 2.100,0 409,6 452,3 6.118,8 9.080,6 749,5 1.627,3 11.457,4

*)  Afskrivninger på opskrevne domicilejendomme.
**) Vedtægtsmæssige reserver på i alt 695,7 mio. kr. består af hhv. 568,7 mio. kr. fra omdannelsen af Den Jyske Sparekasse til aktieselskab i 2018, og  

127,0 mio. kr. som i forbindelse med en vedtægtsændring i 2015, blev overført fra garantkapital til vedtægtsmæssige reserver. De vedtægtsmæssige 
reserver kan ikke anvendes til udbytte, men kan anvendes til dækning af underskud, der ikke er dækket af elementer, som kan anvendes til udbytte. 
Minoritetsinteressernes andel af den vedtægtsmæssige reserve udgør 243,4 mio. kr.
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Egenkapitalopgørelse
                                                             Arbejdernes Landsbanks aktionærer

Aktie-
kapital

Opskrivnings-
henlæggelser

Overført  
overskud

Foreslået 
udbytte I alt

Hybrid  
kernekapital 

Minoritets-
interesser

Egenkapital  
i alt

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

Koncernen 1. halvår 2020

Egenkapital primo 300,0 385,3 5.678,8 45,0 6.409,2 446,1 0,0 6.855,2

Totalindkomst

Periodens resultat 0,0 0,0 -83,6 0,0 -83,6 19,4 0,0 -64,2

Anden totalindkomst

Anden totalindkomst efter 
skat vedrørende associerede 
virksomheder 0,0 0,0 -4,5 0,0 -4,5 0,0 0,0 -4,5

Ændringer i domicilejendom-
menes omvurderede værdi 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4

Anden til- og afgang *) 0,0 -3,3 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Anden totalindkomst i alt 0,0 -2,8 -1,2 0,0 -4,1 0,0 0,0 -4,1

Totalindkomst i alt 0,0 -2,8 -84,8 0,0 -87,7 19,4 0,0 -68,2

Transaktioner med ejere

Betalte renter af  
hybrid kernekapital 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -19,4 0,0 -19,4

Udbetalt udbytte for 2019 0,0 0,0 0,0 -45,0 -45,0 0,0 0,0 -45,0

Modtaget udbytte  
på egne aktier 0,0 0,0 1,1 0,0 1,1 0,0 0,0 1,1

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

Salg af egne aktier 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3

Transaktioner med ejere i alt 0,0 0,0 0,8 -45,0 -44,2 -19,4 0,0 -63,6

Egenkapital ultimo 300,0 382,5 5.594,9 0,0 6.277,3 446,1 0,0 6.723,4

*) Realiserede opskrivningshenlæggelser samt afskrivninger på opskrevne domicilejendomme.
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Egenkapitalopgørelse
                                                                            Arbejdernes Landsbanks aktionærer

Aktie-
kapital

Opskrivnings- 
henlæggelser

Reserve efter 
indre værdis 

metode
Overført 

overskud I alt
Hybrid  

kernekapital 
Egenkapital  

i alt
mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr.

Banken, 1. halvår 2021

Egenkapital primo 300,0 405,7 460,5 5.512,8 6.679,1 446,1 7.125,2

Totalindkomst

Periodens resultat 0,0 0,0 129,5 477,3 606,8 15,9 622,7

Anden totalindkomst

Anden totalindkomst efter skat  
ved rørende associerede og  
tilknyttede virksomheder 0,0 0,0 1,2 0,0 1,2 0,0 1,2

Anden til- og afgang *) 0,0 2,6 0,0 -2,6 0,0 0,0 0,0

Skat 0,0 0,6 0,0 0,0 0,6 0,0 0,6

Anden totalindkomst i alt 0,0 3,1 1,2 -2,6 1,7 0,0 1,7

Totalindkomst i alt 0,0 3,1 130,6 474,7 608,5 15,9 624,4

Transaktioner med ejere

Betalte renter af hybrid kernekapital 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -19,4 -19,4

Aktieemission 1.800,0 0,0 0,0 0,0 1.800,0 0,0 1.800,0

Omkostninger til aktieemission 0,0 0,0 0,0 -23,1 -23,1 0,0 -23,1

Erhvervede aktier fra minoriteter 0,0 0,0 16,5 0,0 16,5 0,0 16,5

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

Salg af egne aktier 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1

Transaktioner med ejere i alt 1.800,0 0,0 16,5 -23,5 1.793,0 -19,4 1.773,6

Egenkapital ultimo 2.100,0 408,9 607,6 5.964,2 9.080,6 442,5 9.523,1

*) Afskrivninger på opskrevne domicilejendomme.
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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 2020

Egenkapital primo 300,0 385,3 339,8 5.339,0 45,0 6.409,2 446,1 6.855,2

Totalindkomst

Periodens resultat 0,0 0,0 49,6 -133,2 0,0 -83,6 19,4 -64,2

Anden totalindkomst

Anden totalindkomst efter skat ved-
rørende associerede virksomheder 0,0 0,0 -4,5 0,0 0,0 -4,5 0,0 -4,5

Ændringer i domicilejendom- 
menes omvurderede værdi 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,4

Anden til- og afgang *) 0,0 -3,3 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Anden totalindkomst i alt 0,0 -2,8 -4,5 3,3 0,0 -4,1 0,0 -4,1

Totalindkomst i alt 0,0 -2,8 45,1 -129,9 0,0 -87,7 19,4 -68,2

Transaktioner med ejere

Betalte renter af hybrid kernekapital 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -19,4 -19,4

Udbetalt udbytte for 2019 0,0 0,0 0,0 0,0 -45,0 -45,0 0,0 -45,0

Modtaget udbytte på egne aktier 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 1,1 0,0 1,1

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

Salg af egne aktier 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0,3

Transaktioner med ejere i alt 0,0 0,0 0,0 0,8 -45,0 -44,2 -19,4 -63,6

Egenkapital ultimo 300,0 382,5 384,9 5.210,0 0,0 6.277,3 446,1 6.723,4

*) Realiserede opskrivningshenlæggelser samt afskrivninger på opskrevne domicilejendomme.
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Pengestrømsopgørelse 
Koncernen

1. halvår 2021 1. halvår 2020
Note mio. kr. mio. kr.

Resultat før skat 723,2 -90,3

Regulering for ikke-likvide driftsposter

15 Badwill -222,4 0,0

Af- og nedskrivninger på immaterielle aktiver 13,3 5,3

Af-, ned- og opskrivninger på materielle aktiver 47,8 44,3

10 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. -48,5 115,8

Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder -89,2 -42,7

Ændring i driftskapital

Udlån og tilgodehavender hos kreditinstitutter mv. -957,8 100,9

Obligationer og aktier 1.472,5 -1.683,9

Indlån og gæld til kreditinstitutter mv. 1.273,6 2.710,5

Øvrige ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi 175,7 -42,5

Øvrige aktiver og passiver 16,4 239,2

Betalt selskabsskat -72,6 -44,5

Pengestrøm fra driftsaktivitet 2.332,0 1.312,1

Køb af associerede virksomheder -316,9 -4,0

Køb af dattervirksomheder 3.327,7 0,0

Køb af immaterielle aktiver -3,3 -3,6

Køb af materielle aktiver -18,8 -35,2

Salg af materielle aktiver 29,0 9,8

Pengestrøm fra investeringsaktivitet 3.017,8 -33,1

18 Provenu ved udstedelse af obligationer 178,7 0,0

Afdrag på leasingforpligtelser -14,5 -12,1

Betalte renter af hybrid kernekapital -23,2 -19,4

Udbetalt udbytte, ekskl. udbytte af egne aktier 0,0 -43,9

20 Provenu ved aktieemission 1.776,9 0,0

21 Køb af egne aktier -0,5 -0,6

21 Salg af egne aktier 0,1 0,3

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 1.917,5 -75,7

Periodens pengestrøm 7.267,3 1.203,4

Likvider primo 5.624,1 4.960,0

Likvider ultimo 12.891,4 6.163,3

Likvider ultimo omfatter:

Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker 11.918,1 1.084,6

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker med mindre end 3 mdr. forfald 973,3 5.078,8

Likvider ultimo 12.891,4 6.163,3

Pengestrømsopgørelsen kan ikke direkte udledes af koncernregnskabets øvrige bestanddele.
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Note 1

Anvendt regnskabspraksis

Koncernens halvårsrapport for perioden 1. januar – 30. juni 

2021 aflægges i overensstemmelse med IAS 34, Præsenta-

tion af delårsregnskaber, som godkendt af EU og yderligere 

danske oplysningskrav fastlagt i IFRS-bekendtgørelsen 

for finansielle virksomheder udstedt i henhold til lov om 

finansiel virksomhed. Den finansielle del af halvårsrap-

porten følger bestemmelserne i IAS 34 for sammendragne 

delårsregnskaber. Anvendelsen af IAS 34 medfører, at præ-

sentationen er mere begrænset i forhold til aflæggelse af 

en årsrapport, samt at principper for indregning og måling 

i de internationale regnskabsstandarder (IFRS) er fulgt.

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.

Tal i halvårsregnskabet præsenteres i hele mio. kr., med-

mindre andet er angivet. Der kan derfor opstå afrundings-

differencer, fordi sumtotaler er afrundet, og de bagvedlig-

gende decimaler ikke fremgår for regnskabslæser.

Koncernen har med virkning fra 1. januar 2021 imple-

menteret ændret regnskabspraksis på en række områder 

som følge af ny dattervirksomhed i koncernen pr. 31. maj 

2021. Ændringerne er beskrevet i de efterfølgende afsnit. 

Anvendt regnskabspraksis er herudover uændret i forhold 

til koncernregnskabet og årsregnskabet for 2020, hvortil 

der henvises. Årsrapporten for 2020 indeholder en fuld 

beskrivelse af anvendt regnskabspraksis.

Koncernregnskabet
Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden Aktie-

selskabet Arbejdernes Landsbank samt dattervirksomhe-

derne AL Finans A/S, Ejendomsselskabet Sluseholmen 

A/S og Vestjysk Bank A/S, hvori Aktieselskabet Arbejder-

nes Landsbank har bestemmende indflydelse. 

Vestjysk Bank A/S er pr. 31. maj 2021 overgået fra at være 

en associeret virksomhed til at være en dattervirksomhed.

Virksomhedssammenslutninger
Nyerhvervede virksomheder indregnes i koncernregnska-

bet fra overtagelsestidspunktet. Sammenligningstal kor-

rigeres ikke for nyerhvervede virksomheder.

Ved køb af nye virksomheder, hvor koncernen opnår be-

stemmende indflydelse over den købte virksomhed, an-

vendes overtagelsesmetoden. Den tilkøbte virksomheds 

identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforplig-

telser måles til dagsværdi på overtagelsestidspunktet. 

Identificerbare immaterielle aktiver indregnes, hvis de 

kan udskilles eller udspringer fra en kontraktlig ret. Der 

indregnes udskudt skat af de foretagne omvurderinger.

Overtagelsestidspunktet er det tidspunkt, hvor koncernen 

faktisk opnår kontrol over den overtagne virksomhed.

Negative forskelsbeløb (badwill) mellem på den ene side 

købsvederlaget, værdien af minoritetsinteresser i den over-

tagne virksomhed og dagsværdien af eventuelle tidligere 

erhvervede kapitalandele, og på den anden side dagsvær-

dien af de overtagne identificerbare aktiver, forpligtelser 

og eventualforpligtelser indregnes i resultatopgørelsen på 

overtagelsestidspunktet. 

Omkostninger, afholdt i forbindelse med virksomhedskøb, 

indregnes i administrationsomkostninger i afholdelses-

året.

Hvis der på overtagelsestidspunktet er usikkerhed om 

identifikation eller måling af overtagne aktiver, forpligtel-

ser eller eventualforpligtelser eller fastlæggelse af købsve-

derlaget, sker første indregning på baggrund af foreløbigt 

opgjorte værdier. Hvis det efterfølgende viser sig, at iden-

tifikation eller måling af overtagne aktiver, forpligtelser el-

ler eventualforpligtelser var forkert ved første indregning, 

reguleres opgørelsen med tilbagevirkende kraft, herunder 

badwill, indtil 12 måneder efter overtagelsen, og sammen-

ligningstal tilpasses. Herefter reguleres badwill ikke. 

Associerede virksomheders overgang til dattervirksom-

heder betragtes som et salg. Fortjeneste eller tab opgø-

res som forskellen mellem salgssummen, der opgøres til 

dagsværdi, og den regnskabsmæssige værdi af kapitalin-

teressen på salgstidspunket.

Minoritetsinteresser
Ved første indregning måles minoritetsinteresser til mi-

noritetsinteressernes forholdsmæssige andel af dagsvær-

dien af den overtagne virksomheds identificerbare aktiver, 

forpligtelser og eventualforpligtelser. Der er således ikke 

indregnet badwill af minoritetsinteressernes andel i regn-

skabsåret.

https://www.al-bank.dk/media/132804/al_aarsrapport_2020_dk_final.pdf
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Immaterielle aktiver
Erhvervede kunderelationer måles til kostpris med fradrag 

af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kunderelationer afskrives lineært over den forventede 

gennemsnitlige periode, hvor kunderelationen forventes 

at indgå aftaler med koncernen, svarende til 7-10 år.

Finansielle forpligtelser
Udstedte obligationer indregnes ved første indregning 

til dagsværdi med fradrag af afholdte direkte henførbare 

transaktionsomkostninger.

Efterfølgende sker måling af udstedte obligationer til 

amortiseret kostpris ved anvendelse af den effektive ren-

tes metode, således at forskellen mellem nettoprovenu 

og nominel værdi indregnes i resultatopgørelsen under 

renteudgifter over låneperioden.

Kapitalforhøjelse
Transaktionsomkostninger i forbindelse med fremskaf-

felse af ny kapital indregnes direkte på frie reserver under 

egenkapitalen.

Segmentoplysninger
Segmentoplysningerne er udarbejdet i overensstemmelse 

med koncernens anvendte regnskabspraksis og følger den 

interne ledelsesrapportering. Som følge af ny dattervirk-

somhed i koncernen er der implementeret et nyt segment 

indeholdende denne ene dattervirksomhed, udover de tre 

segmenter, der er i forvejen. Den anvendte regnskabsprak-

sis vedrørende segmentoplysninger er herudover uændret.

Regnskabsmæssig sikring
Koncernen anvender de særlige regler om regnskabsmæs-

sig sikring for at undgå den inkonsistens, der opstår ved, 

at visse finansielle aktiver måles til amortiseret kostpris, 

mens afledte finansielle instrumenter måles til dagsværdi, 

når betingelserne vedrørende dokumentation og effekti-

vitet er opfyldt. Sikringsforholdet er etableret på fastfor-

rentede udlån. 

Ved afdækning af dagsværdien af indregnede fastforren-

tede aktiver reguleres de sikrede poster til dagsværdi ved-

rørende renterisiko. Afdækningen sker ved anvendelse af 

renteswaps.

Note 2

Væsentlige regnskabsmæssige 
skøn og vurderinger
Måling af visse aktiver og forpligtelser kræver ledelses-

mæssige skøn over, hvorledes fremtidige begivenheder 

påvirker værdien af disse aktiver og forpligtelser. Skøn, 

der er væsentlige for regnskabsaflæggelsen, foretages bl.a. 

ved opgørelse af nedskrivninger på værdiforringede udlån 

og dagsværdier af unoterede finansielle instrumenter, jf. 

nærmere redegørelse i note 2 i årsrapporten for 2020.

De anvendte skøn er baseret på forudsætninger, som ledel-

sen 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.

De væsentlige skøn, som ledelsen foretager ved anven-

delsen af koncernens regnskabspraksis, og den skøns-

mæssige usikkerhed forbundet hermed, har i 1. halvår 

2021 primært relateret sig til førstegangsindregning af 

de overtagne udlånsporteføljer i dattervirksomheden 

Vestjysk Bank A/S. De ledelsesmæssige skøn relaterer sig 

herudover til opgørelse af købsprisallokeringen i forbin-

delse med at Arbejdernes Landsbank erhvervede yderli-

gere kapitalandele i Vestjysk Bank A/S og dermed opnåede 

kontrol. Vi henviser til halvårsrapportens note 15, hvoraf 

købsprisallokeringen i forbindelse med opkøbet fremgår. 

Som følge af den sene tidmæssige placering af den opnå-

ede kontrol i dattervirksomheden Vestjysk Bank A/S pågår 

der stadig et arbejde, hvorfor denne gennemgang endnu 

ikke er endeligt afsluttet. 

Herudover er de øvrige skøn i halvårsrapporten i al væ-

sentlighed de samme som ved udarbejdelsen af årsrap-

porten for 2020. 

Regnskabsmæssige skøn og vurderinger relateret til 
koncernens nedskrivninger
1. halvår 2021 har generelt været kendetegnet ved en posi-

tiv udvikling i de makroøkonomiske nøgletal, som også har 

haft en positiv påvirkning på koncernens eksponeringer 

til kunder mv. Den positive udvikling på boligmarkedet i 

kombination med lavere ledighed end forventet, betyder 

at dele af de ledelsesmæssige skøn relateret til COVID-19, 

som koncernen havde fastsat ultimo 2020 kan tilbageføres. 

Der er dog fortsat usikkerhed omkring konsekvensen fra 

udløb af hjælpepakker, hvilket betyder at ledelsesmæssige 

skøn på erhvervskunderne fastholdes.

https://www.al-bank.dk/media/132804/al_aarsrapport_2020_dk_final.pdf
https://www.al-bank.dk/media/132804/al_aarsrapport_2020_dk_final.pdf
https://www.al-bank.dk/media/132804/al_aarsrapport_2020_dk_final.pdf
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Note 3

Begivenheder efter 
regnskabsperiodens udløb

I forbindelse med opnåelse af kontrol af dattervirksom-

hed har Arbejdernes Landsbank efterfølgende afgivet 

pligtmæssigt købstilbud til dattervirksomhedens øvrige 

aktionærer. Ved udløbet af dette købstilbud har 6,4 pct. af 

de øvrige aktionærer accepteret dette pligtmæssige købs-

tilbud, hvilket herefter giver en samlet ejerandel i Vestjysk 

Bank A/S på 72,7 pct.

Der er herudover ikke indtruffet hændelser efter regn-

skabsperiodens afslutning, som har væsentlig betydning 

for vurdering af koncernens finansielle stilling. 
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Koncernen

1. halvår 2021 1. halvår 2020

Note mio. kr. mio. kr.

4 Segmentoplysninger

Koncernen driver alene virksomhed fra driftssteder etableret i Danmark.

Omsætning 1.482,4 993,2

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

Kundeaktiviter
Investerings-

aktiviteter
Øvrige  

aktiviteter 
Vestjysk  

Bank I alt 

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

Koncernen 1. halvår 2021

Resultatopgørelse

Netto renteindtægter 478,2 84,8 -5,7 104,9 662,2

Netto gebyr- og provisionsindtægter 413,2 0,0 0,0 59,5 472,7

Kursreguleringer og udbytte 74,5 52,1 18,5 12,4 157,4

Andre driftsindtægter 24,5 0,0 236,1 3,3 264,0

Resultat af kapitalandele i associerede  
virksomheder 0,0 0,0 76,7 12,5 89,2

Indtægter i alt 990,4 136,8 325,6 192,7 1.645,5

Omkostninger og afskrivninger -773,0 -25,9 -65,2 -106,6 -970,8

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. 110,7 0,0 0,0 -62,2 48,5

Omkostninger i alt -662,4 -25,9 -65,2 -168,8 -922,3

Resultat før skat 328,0 110,9 260,4 23,9 723,2

Aktiver

Udlån og andre tilgodehavender til 
amortiseret kostpris 24.703,9 0,0 0,0 16.168,8 40.872,7

Obligationer til dagsværdi 0,0 20.605,0 0,0 8.585,2 29.190,2

Kapitalandele i associerede virksomheder 13,8 0,0 0,0 121,7 135,5

Øvrige aktiver 8.773,6 7.805,7 2.599,7 16.022,5 35.201,5

Aktiver i alt 33.491,3 28.410,7 2.599,7 40.898,1 105.399,9

Passiver

Indlån og anden gæld 46.301,0 0,0 0,0 24.512,8 70.813,8

Allokeret egenkapital 3.702,4 1.168,2 1.629,2 4.957,6 11.457,4

Øvrige passiver 7.848,7 927,8 2.883,8 11.468,3 23.128,6

Passiver i alt 57.852,1 2.096,0 4.513,1 40.938,6 105.399,9

Nøgletal 

Gennemsnitlig allokeret egenkapital 3.742,0 1.221,2 1.849,4 2.478,8 9.291,3

Indtjening pr. omkostningskrone (kr.) 1,50 5,28 4,99 1,14 1,78

Siden aflæggelse af seneste årsrapport har koncernen fået et yderligere segment, der består af aktiviteten i den nyerhvervede dattervirksomhed 
Vestjysk Bank A/S, hvor der blev opnået kontrol den 31.05.2021. Der er ikke sket tilretning af sidste års tal, idet der ikke var opnået kontrol på 
dette tidspunkt. Arbejdernes Landsbanks andel af indtjeningen for Vestjysk Bank A/S indgår derfor indtil den 31.05.2021 i Øvrige aktiviteter 
under posten Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder med hhv. 76,7 mio. kr. for 1. halvår 2021 og 42,7 mio. kr. for 1. halvår 2020.

Enkelte resultat- og balanceposter, herunder badwill, allokeres ikke til forretningsområderne, men medregnes under Øvrige aktiviteter.
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Note

4 Segmentoplysninger (fortsat)

Kundeaktiviter
Investerings-

aktiviteter
Øvrige  

aktiviteter I alt 

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

Koncernen 1. halvår 2020

Resultatopgørelse

Netto renteindtægter 453,7 66,2 -6,2 513,8

Netto gebyr- og provisionsindtægter 345,5 0,0 0,0 345,5

Kursreguleringer og udbytte 48,0 -133,3 3,7 -81,6

Andre driftsindtægter 16,7 0,0 17,0 33,6

Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder 0,0 0,0 42,7 42,7

Indtægter i alt 863,9 -67,1 57,1 853,9

Omkostninger og afskrivninger -755,5 -24,3 -48,7 -828,5

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. -115,8 0,0 0,0 -115,8

Omkostninger i alt -871,2 -24,3 -48,7 -944,3

Resultat før skat -7,3 -91,4 8,4 -90,3

Aktiver

Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 22.693,9 0,0 0,0 22.693,9

Obligationer til dagsværdi 0,0 22.497,2 0,0 22.497,2

Kapitalandele i associerede virksomheder 12,5 0,0 926,3 938,8

Øvrige aktiver 6.937,4 6.060,0 2.540,6 15.538,0

Aktiver i alt 29.643,8 28.557,2 3.466,8 61.667,9

Passiver

Indlån og anden gæld 45.096,7 0,0 0,0 45.096,7

Allokeret egenkapital 3.205,9 1.305,7 2.211,8 6.723,4

Øvrige passiver 6.112,0 1.887,4 1.848,4 9.847,8

Passiver i alt 54.414,6 3.193,2 4.060,1 61.667,9

Nøgletal 

Gennemsnitlig allokeret egenkapital 3.262,7 1.348,5 2.178,1 6.789,3

Indtjening pr. omkostningskrone (kr.) 0,99 -2,75 1,17 0,90
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Koncernen Banken

1. halvår 2021 1. halvår 2020 1. halvår 2021 1. halvår 2020
Note mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr.

5 Renteindtægter

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

Udlån og andre tilgodehavender 597,8 503,3 432,9 448,3

Renteindtægter opgjort efter den effektive rentes metode i alt 597,8 503,4 433,0 448,4

Obligationer 75,6 83,9 74,5 83,9

Afledte finansielle instrumenter

Valutakontrakter 0,4 -11,8 0,4 -11,8

Rentekontrakter -27,7 -28,7 -28,1 -28,7

Afledte finansielle instrumenter i alt -27,2 -40,6 -27,7 -40,6

Andre renteindtægter i alt 48,3 43,3 46,8 43,3

Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 0,7 1,0 0,7 1,0

Indlån og anden gæld 62,2 18,5 54,3 18,5

Positive renteudgifter på finansielle forpligtelser i alt 62,9 19,4 55,0 19,4

6 Renteudgifter

Gæld til kreditinstitutter og centralbanker -0,1 -1,2 -0,1 -1,2

Indlån og anden gæld -7,3 -13,1 -5,4 -12,5

Udstedte obligationer -0,4 0,0 0,0 0,0

Efterstillede kapitalindskud -18,2 -15,1 -15,3 -15,1

Øvrige renteudgifter -1,4 -0,5 -1,3 -0,5

Renteudgifter i alt -27,3 -29,9 -22,0 -29,4

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker -15,1 -14,8 -13,5 -14,8

Udlån og andre tilgodehavender 0,0 -0,1 0,0 -0,1

Obligationer -4,5 -7,5 -4,0 -7,5

Negative renteindtægter på finansielle aktiver i alt -19,6 -22,5 -17,5 -22,5

Heraf udgør reverseforretninger ført under:

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker -0,3 -0,6 -0,3 -0,6

Udlån og andre tilgodehavender 0,0 -0,1 0,0 -0,1
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Koncernen Banken

1. halvår 2021 1. halvår 2020 1. halvår 2021 1. halvår 2020
Note mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr.

7 Netto gebyr- og provisionsindtægter

Værdipapirhandel og depoter 107,4 74,6 90,2 74,6

Betalingsformidling 88,2 65,3 76,5 64,7

Lånesagsgebyrer 203,4 177,8 176,0 161,3

Garantiprovision 50,3 36,3 41,5 36,5

Øvrige gebyrer og provisioner 60,1 39,4 38,1 31,8

Gebyrer og provisionsindtægter i alt 509,4 393,5 422,3 369,0

AL-BoligBonus -12,6 -32,1 -12,6 -32,1

Øvrige afgivne gebyrer og provisionsudgifter -24,1 -15,9 -15,0 -11,6

Afgivne gebyrer og provisionsudgifter i alt -36,6 -47,9 -27,5 -43,6

Netto gebyr- og provisionsindtægter 472,7 345,5 394,8 325,3

8 Kursreguleringer

Obligationer -70,5 -95,3 -72,3 -95,3

Aktier mv. 58,1 -10,4 51,6 -10,4

Valuta 21,7 6,0 19,2 6,5

Afledte finansielle instrumenter

Valutakontrakter 0,2 0,5 0,1 0,5

Rentekontrakter 103,8 -18,8 105,1 -18,8

Aktiekontrakter -3,1 0,0 -0,3 0,0

Afledte finansielle instrumenter i alt 100,9 -18,4 104,9 -18,4

Aktiver tilknyttet puljeordninger 627,5 -197,2 498,3 -197,2

Indlån i puljeordninger -627,5 197,2 -498,3 197,2

Øvrige aktiver -0,1 0,0 0,0 0,0

Øvrige forpligtelser 0,3 -0,3 0,0 -0,3

Kursreguleringer i alt 110,4 -118,3 103,4 -117,8

9 Udgifter til personale og administration

Vederlag til ledelsen

Bestyrelse -1,5 -1,5 -1,5 -1,5

Direktion -6,3 -4,2 -6,3 -4,1

Vederlag til ledelsen i alt -7,8 -5,6 -7,8 -5,6

Personaleudgifter

Lønninger -385,5 -346,1 -320,8 -318,1

Pensioner (bidragsbaseret) -38,9 -33,6 -31,7 -30,7

Udgifter til social sikring -5,5 -3,5 -3,4 -3,4

Lønsumsafgift -55,0 -49,8 -43,8 -46,6

Personaleudgifter i alt -484,9 -433,0 -399,7 -398,7

Administrationsudgifter

IT-udgifter -282,3 -218,3 -233,5 -211,0

Øvrige administrationsudgifter -115,3 -100,6 -93,0 -93,2

Administrationsudgifter i alt -397,7 -318,9 -326,5 -304,1

Udgifter til personale og administration i alt -890,4 -757,5 -734,0 -708,5
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Koncernen Banken

1. halvår 2021 1. halvår 2020 1. halvår 2021 1. halvår 2020
Note mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr.

10 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv.

Nettopåvirkning indregnet i resultatopgørelsen

Nettobevægelser på nedskrivnings-/hensættelseskonti

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 1,6 -3,7 1,6 -3,7

Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 123,3 -107,8 170,8 -103,5

Garantier -10,3 -1,1 -0,2 -1,1

Uudnyttede rammer og kredittilsagn 1,9 -19,3 5,9 -18,4

Nettobevægelser på nedskrivnings-/hensættelseskonti i alt 116,5 -132,0 178,0 -126,7

Renteregulering 6,1 7,5 6,1 7,5

Konstaterede tab dækket af tidligere nedskrivninger og  
hensættelser *) -81,9 -20,0 -79,8 -17,9

Konstaterede tab ej dækket af tidligere nedskrivninger og  
hensættelser *) -19,0 -5,2 -13,4 -1,7

Indgået på tidligere afskrevne fordringer 17,4 33,2 15,4 32,8

Tilbageført reservation for tab på udlån, der var  
kreditforringet ved første indregning 9,4 0,7 9,4 0,7

Nettopåvirkning indregnet i resultatopgørelsen 48,5 -115,8 115,8 -105,3

Det positive driftsresultat fra nedskrivninger på udlån mv. i 1. halvår 2021 kan henføres til reduktion af de ledelsesmæssige skøn samt en sund 
udvikling i udlåns- og garantiporteføljen, der afspejles i stigende sikkerhedsværdier, forbedrede ratings og positive forskydninger i de regnskabs-
mæssige bruttoværdier til stadie 1, jf. side 35. Driften for koncernen er påvirket af bankens overtagelse af aktiemajoriteten i Vestjysk Bank A/S.

*) Af koncernens konstaterede tab i 1. halvår 2021 forsøges 38,7 mio. kr. fortsat inddrevet.    
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Note

10 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. (fortsat)

Koncernen

Stadie 1 Stadie 2 Stadie 3

Kredit - 
forringet ved 
1. indregning I alt

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

Akk. nedskrivninger og hensættelser fordelt på stadier pr. 30.06.2021

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

Udlån og andre tilgodehavender  
til amortiseret kostpris 160,6 113,6 440,8 0,0 715,0

Garantier 19,1 1,9 11,8 0,0 32,9

Uudnyttede rammer og kredittilsagn 34,1 7,9 25,2 0,0 67,2

Nedskrivninger og hensættelser i alt 214,8 123,4 485,9 0,0 824,0

Akk. nedskrivninger og hensættelser fordelt på stadier pr. 31.12.2020

Tilgodehavender hos kreditinstitutter  
og centralbanker 2,5 0,0 8,0 0,0 10,5

Udlån og andre tilgodehavender  
til amortiseret kostpris 153,3 169,4 499,9 15,7 838,3

Garantier 7,2 1,0 14,3 0,0 22,5

Uudnyttede rammer og kredittilsagn 34,9 8,5 25,7 0,0 69,1

Nedskrivninger og hensættelser i alt 197,9 178,9 548,0 15,7 940,5

Stigningen i stadie 1 kan henføres til bankens overtagelse af aktiemajoriteten i Vestjysk Bank A/S, men begrænses af reduktion af de ledelses-
mæssige skøn med 27,5 mio. kr. samt en positiv udvikling i udlånsporteføljen. Sidstnævnte faktorer er ligeledes årsagen til faldet i stadie 2. Faldet 
i stadie 3 kan primært henføres til en større afskrivning på en enkelt større kunde. Der er i 1. halvår 2021 afskrevet for i alt 100,8 mio. kr., hvoraf 
81,9 mio. kr. er tidligere nedskrevet. Koncernen har overtagne nedskrivninger vedrørende Vestjysk Bank A/S for i alt 2.341,4 mio. kr., og derudover 
har Vestjysk Bank A/S overtagne nedskrivninger fra fusionen med Den Jyske Sparekasse A/S for i alt 667,1 mio. kr.
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Note

10 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. (fortsat)

Banken

Stadie 1 Stadie 2 Stadie 3

Kredit - 
forringet ved 
1. indregning I alt

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

Akk. nedskrivninger og hensættelser fordelt på stadier pr. 30.06.2021

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

Udlån og andre tilgodehavender  
til amortiseret kostpris 105,1 109,4 429,1 0,0 643,6

Garantier 9,1 1,9 11,8 0,0 22,8

Uudnyttede rammer og kredittilsagn 28,3 6,1 25,2 0,0 59,6

Nedskrivninger og hensættelser i alt 143,4 117,4 474,1 0,0 734,9

Akk. nedskrivninger og hensættelser fordelt på stadier pr. 31.12.2020

Tilgodehavender hos kreditinstitutter  
og centralbanker 2,5 0,0 8,0 0,0 10,5

Udlån og andre tilgodehavender  
til amortiseret kostpris 144,4 165,2 489,0 15,7 814,4

Garantier 7,2 1,0 14,3 0,0 22,5

Uudnyttede rammer og kredittilsagn 33,0 6,7 25,7 0,0 65,4

Nedskrivninger og hensættelser i alt 187,2 173,0 537,0 15,7 912,9

Faldet i stadie 1 og 2 nedskrivninger kan henføres til reduktion af de ledelsesmæssige skøn med 27,9 mio. kr. samt en positiv udvikling i udlåns-
porteføljen. Faldet i stadie 3 kan primært henføres til en større afskrivning på en enkelt større kunde. Der er i 1. halvår 2021 afskrevet for i alt 93,1 
mio. kr., hvoraf 79,8 mio. kr. er tidligere nedskrevet.
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Note

10 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

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

Regnskabsmæssige bruttoværdier fordelt på stadier pr. 30.06.2021

Tilgodehavender hos kreditinstitutter 
og centralbanker 968,2 6,1 8,0 0,0 982,3 -9,0 973,3

Udlån og andre tilgodehavender  
til amortiseret kostpris 34.585,1 4.078,7 1.294,7 1.643,2 41.601,7 -715,0 40.886,7

Garantier 15.438,0 707,1 108,2 274,3 16.527,7 -32,9 16.494,8

Uudnyttede rammer og kredittilsagn 21.937,6 1.006,4 174,8 279,7 23.398,5 -67,2 23.331,3

Eksponeringer i alt 72.929,0 5.798,3 1.585,7 2.197,1 82.510,2 -824,0 81.686,1

Regnskabsmæssige bruttoværdier fordelt på stadier pr. 31.12.2020

Tilgodehavender hos kreditinstitutter 
og centralbanker 4.490,7 0,0 8,0 0,0 4.498,7 -10,5 4.488,2

Udlån og andre tilgodehavender  
til amortiseret kostpris 18.488,1 4.951,8 1.180,5 35,7 24.656,1 -838,3 23.817,7

Garantier 7.450,9 653,5 111,7 0,0 8.216,1 -22,5 8.193,6

Uudnyttede rammer og kredittilsagn 7.195,0 1.048,1 172,0 0,0 8.415,0 -69,1 8.346,0

Eksponeringer i alt 37.624,7 6.653,5 1.472,1 35,7 45.785,9 -940,5 44.845,5

Forventet kredittab ved 1. indregning af Vestjysk Bank A/S indgår i et samlet beløb med 59,8 mio. kr. på koncernen under udlån. Det samlede 
beløb fordeler sig med 45,8 mio. kr. på udlån, 10,1 mio. kr. på garantier og 3,9 mio. kr. på uudnyttede rammer og kredittilsagn. Uspecificerede 
garantier for 2.913,0 mio. kr. fra Vestjysk Bank A/S indgår ikke i opgørelsen over eksponeringer i alt.
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Note

10 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. (fortsat)

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

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

Regnskabsmæssige bruttoværdier fordelt på stadier pr. 30.06.2021

Tilgodehavender hos kreditinstitutter 
og centralbanker 679,4 6,1 8,0 0,0 693,4 -9,0 684,5

Udlån og andre tilgodehavender  
til amortiseret kostpris 20.908,8 2.976,0 1.117,6 0,0 25.002,4 -643,6 24.358,8

Garantier 8.827,1 707,1 108,2 0,0 9.642,4 -22,8 9.619,6

Uudnyttede rammer og kredittilsagn 6.305,1 579,3 75,9 0,0 6.960,3 -59,6 6.900,7

Eksponeringer i alt 36.720,3 4.268,5 1.309,7 0,0 42.298,5 -734,9 41.563,6

Regnskabsmæssige bruttoværdier fordelt på stadier pr. 31.12.2020

Tilgodehavender hos kreditinstitutter 
og centralbanker 4.474,4 0,0 8,0 0,0 4.482,4 -10,5 4.471,9

Udlån og andre tilgodehavender  
til amortiseret kostpris 19.415,5 3.776,2 1.061,8 35,7 24.289,2 -814,4 23.474,8

Garantier 7.499,4 653,5 111,7 0,0 8.264,6 -22,5 8.242,1

Uudnyttede rammer og kredittilsagn 6.546,7 517,0 88,9 0,0 7.152,7 -65,4 7.087,2

Eksponeringer i alt 37.936,1 4.946,8 1.270,4 35,7 44.188,9 -912,9 43.276,0
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Note

10 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. (fortsat)

Koncernen

Stadie 1 Stadie 2 Stadie 3

Kredit - 
forringet ved 
1. indregning

Ned-
skrivninger 

i alt
mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr.

Nedskrivningskontoen for tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker i 1. halvår 2021

Nedskrivninger i alt primo 2,5 0,0 8,0 0,0 10,5

Nedskrivninger i perioden som  
følge af ændringer i kreditrisiko -2,1 0,0 0,0 0,0 -2,1

Nedskrivninger på nye eksponeringer 0,6 0,0 0,0 0,0 0,6

Tilbageførte nedskrivninger på  
indfriede eksponeringer -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1

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

Nedskrivningskontoen for tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker i 2020

Nedskrivninger i alt primo 1,6 0,0 8,0 0,0 9,6

Nedskrivninger i regnskabsåret som  
følge af ændringer i kreditrisiko 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0

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

Tilbageførte nedskrivninger på  
indfriede eksponeringer -1,2 0,0 0,0 0,0 -1,2

Nedskrivninger i alt ultimo 2,5 0,0 8,0 0,0 10,5

Tallene for nye og indfriede eksponeringer 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

10 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. (fortsat)

Koncernen

Stadie 1 Stadie 2 Stadie 3

Kredit - 
forringet ved 
1. indregning

Ned-
skrivninger 

i alt
mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr.

Nedskrivningskontoen for udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris i 1. halvår 2021

Nedskrivninger i alt primo 153,3 169,4 499,9 15,7 838,3

Overførsler til stadie 1 24,0 -21,1 -2,9 0,0 0,0

Overførsler til stadie 2 -9,9 15,0 -5,1 0,0 0,0

Overførsler til stadie 3 -0,8 -14,3 15,1 0,0 0,0

Nedskrivninger i perioden som  
følge af ændringer i kreditrisiko -49,2 -22,5 24,6 -15,7 -62,9

Nedskrivninger på nye eksponeringer 63,2 6,6 7,6 0,0 77,4

Tilbageførte nedskrivninger på  
indfriede eksponeringer -19,9 -19,6 -22,7 0,0 -62,1

Renteregulering 0,0 0,0 6,1 0,0 6,1

Konstaterede tab dækket af  
tidligere nedskrivninger 0,0 0,0 -81,9 0,0 -81,9

Nedskrivninger i alt ultimo 160,6 113,6 440,8 0,0 715,0

Nedskrivningskontoen for udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris i 2020

Nedskrivninger i alt primo 95,8 135,2 558,5 19,2 808,7

Overførsler til stadie 1 32,6 -16,6 -16,0 0,0 0,0

Overførsler til stadie 2 -10,6 33,8 -23,2 0,0 0,0

Overførsler til stadie 3 -0,8 -12,9 13,7 0,0 0,0

Nedskrivninger i regnskabsåret som  
følge af ændringer i kreditrisiko -11,1 13,7 2,3 -0,9 4,0

Nedskrivninger i regnskabsåret som  
følge af ændringer i nedskrivnings- 
modeller og risikoparametre 10,0 9,9 0,6 0,0 20,5

Nedskrivninger på nye eksponeringer 57,1 26,9 82,8 0,0 166,8

Tilbageførte nedskrivninger på  
indfriede eksponeringer -19,8 -20,6 -71,4 -0,4 -112,3

Renteregulering 0,0 0,0 11,3 0,0 11,3

Konstaterede tab dækket af  
tidligere nedskrivninger 0,0 0,0 -58,7 -2,1 -60,8

Nedskrivninger i alt ultimo 153,3 169,4 499,9 15,7 838,3

Tallene for nye og indfriede eksponeringer 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

10 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. (fortsat)

Koncernen

Stadie 1 Stadie 2 Stadie 3
Hensættelser 

i alt
mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr.

Hensættelseskontoen for garantier i 1. halvår 2021

Hensættelser i alt primo 7,2 1,0 14,3 22,5

Overførsler til stadie 1 0,5 -0,2 -0,3 0,0

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

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

Hensættelser på nye eksponeringer 16,7 1,1 0,3 18,1

Tilbageførte hensættelser på indfriede eksponeringer -3,8 -0,3 -4,0 -8,1

Hensættelser i alt ultimo 19,1 1,9 11,8 32,9

Hensættelseskontoen for garantier i 2020

Hensættelser i alt primo 1,2 0,5 18,7 20,5

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

Overførsler til stadie 2 0,0 1,0 -0,9 0,0

Hensættelser i regnskabsåret som følge af ændringer i kreditrisiko 1,0 -0,8 1,9 2,1

Hensættelser i regnskabsåret som følge af ændringer  
i nedskrivningsmodeller og risikoparametre 0,1 0,1 0,0 0,3

Hensættelser på nye eksponeringer 5,0 0,4 0,2 5,5

Tilbageførte hensættelser på indfriede eksponeringer -0,2 -0,2 -5,5 -5,8

Hensættelser i alt ultimo 7,2 1,0 14,3 22,5

Tallene for nye og indfriede eksponeringer 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

10 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. (fortsat)

Koncernen

Stadie 1 Stadie 2 Stadie 3
Hensættelser 

i alt
mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr.

Hensættelseskontoen for uudnyttede rammer og kredittilsagn i 1. halvår 2021

Hensættelser i alt primo 34,9 8,5 25,7 69,1

Overførsler til stadie 1 3,0 -2,5 -0,5 0,0

Overførsler til stadie 2 -1,6 5,1 -3,5 0,0

Overførsler til stadie 3 -0,1 -0,7 0,7 0,0

Hensættelser i perioden som følge af ændringer i kreditrisiko -3,1 -3,7 8,6 1,8

Hensættelser på nye eksponeringer 6,2 1,6 0,2 8,0

Tilbageførte hensættelser på indfriede eksponeringer -5,2 -0,4 -6,1 -11,7

Hensættelser i alt ultimo 34,1 7,9 25,2 67,2

Hensættelseskontoen for uudnyttede rammer og kredittilsagn i 2020

Hensættelser i alt primo 21,1 5,0 25,4 51,4

Overførsler til stadie 1 3,4 -1,2 -2,1 0,0

Overførsler til stadie 2 -1,0 2,0 -0,9 0,0

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

Hensættelser i regnskabsåret som følge af ændringer i kreditrisiko 2,0 1,5 4,6 8,1

Hensættelser i regnskabsåret som følge af ændringer  
i nedskrivningsmodeller og risikoparametre 1,5 1,2 0,0 2,7

Hensættelser på nye eksponeringer 9,4 1,2 1,1 11,8

Tilbageførte hensættelser på indfriede eksponeringer -1,5 -0,9 -2,6 -4,9

Hensættelser i alt ultimo 34,9 8,5 25,7 69,1

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

Reduktionen i koncernens korrektivkonto kan henføres til reduktion af de ledelsesmæssige skøn samt en sund udvikling i udlåns- og garantipor-
teføljen. Dog påvirkes korrektivkontoen negativt af bankens overtagelse af aktiemajoriteten i Vestjysk Bank A/S.
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Note

10 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. (fortsat)

Banken

Stadie 1 Stadie 2 Stadie 3

Kredit - 
forringet ved 
1. indregning

Ned-
skrivninger 

i alt
mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr.

Nedskrivningskontoen for tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker i 1. halvår 2021

Nedskrivninger i alt primo 2,5 0,0 8,0 0,0 10,5

Nedskrivninger i perioden som  
følge af ændringer i kreditrisiko -2,1 0,0 0,0 0,0 -2,1

Nedskrivninger på nye eksponeringer 0,6 0,0 0,0 0,0 0,6

Tilbageførte nedskrivninger på  
indfriede eksponeringer -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1

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

Nedskrivningskontoen for tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker i 2020

Nedskrivninger i alt primo 1,6 0,0 8,0 0,0 9,6

Nedskrivninger i regnskabsåret som  
følge af ændringer i kreditrisiko 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0

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

Tilbageførte nedskrivninger på  
indfriede eksponeringer -1,2 0,0 0,0 0,0 -1,2

Nedskrivninger i alt ultimo 2,5 0,0 8,0 0,0 10,5

Tallene for nye og indfriede eksponeringer 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

10 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. (fortsat)

Banken

Stadie 1 Stadie 2 Stadie 3

Kredit - 
forringet ved 
1. indregning

Ned-
skrivninger 

i alt
mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr.

Nedskrivningskontoen for udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris i 1. halvår 2021

Nedskrivninger i alt primo 144,4 165,2 489,0 15,7 814,4

Overførsler til stadie 1 22,8 -20,3 -2,5 0,0 0,0

Overførsler til stadie 2 -9,5 14,5 -5,0 0,0 0,0

Overførsler til stadie 3 -0,8 -14,1 14,9 0,0 0,0

Nedskrivninger i perioden som  
følge af ændringer i kreditrisiko -46,9 -21,5 23,1 -15,7 -61,0

Nedskrivninger på nye eksponeringer 15,0 5,0 5,9 0,0 26,0

Tilbageførte nedskrivninger på  
indfriede eksponeringer -19,9 -19,6 -22,7 0,0 -62,1

Renteregulering 0,0 0,0 6,1 0,0 6,1

Konstaterede tab dækket af  
tidligere nedskrivninger 0,0 0,0 -79,8 0,0 -79,8

Nedskrivninger i alt ultimo 105,1 109,4 429,1 0,0 643,6

Nedskrivningskontoen for udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris i 2020

Nedskrivninger i alt primo 88,3 133,1 545,5 19,2 786,1

Overførsler til stadie 1 30,0 -15,9 -14,2 0,0 0,0

Overførsler til stadie 2 -9,8 32,3 -22,5 0,0 0,0

Overførsler til stadie 3 -0,7 -12,7 13,4 0,0 0,0

Nedskrivninger i regnskabsåret som  
følge af ændringer i kreditrisiko -6,6 14,6 2,4 -0,9 9,5

Nedskrivninger i regnskabsåret som  
følge af ændringer i nedskrivnings- 
modeller og risikoparametre 10,0 9,9 0,6 0,0 20,5

Nedskrivninger på nye eksponeringer 53,0 24,6 79,3 0,0 156,8

Tilbageførte nedskrivninger på  
indfriede eksponeringer -19,8 -20,6 -71,4 -0,4 -112,3

Renteregulering 0,0 0,0 11,3 0,0 11,3

Konstaterede tab dækket af  
tidligere nedskrivninger 0,0 0,0 -55,5 -2,1 -57,6

Nedskrivninger i alt ultimo 144,4 165,2 489,0 15,7 814,4

Tallene for nye og indfriede eksponeringer 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

10 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. (fortsat)

Banken

Stadie 1 Stadie 2 Stadie 3
Hensættelser 

i alt
mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr.

Hensættelseskontoen for garantier i 1. halvår 2021

Hensættelser i alt primo 7,2 1,0 14,3 22,5

Overførsler til stadie 1 0,5 -0,2 -0,3 0,0

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

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

Hensættelser på nye eksponeringer 6,7 1,1 0,3 8,1

Tilbageførte hensættelser på indfriede eksponeringer -3,8 -0,3 -4,0 -8,1

Hensættelser i alt ultimo 9,1 1,9 11,8 22,8

Hensættelseskontoen for garantier i 2020

Hensættelser i alt primo 1,2 0,5 18,7 20,5

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

Overførsler til stadie 2 0,0 1,0 -0,9 0,0

Hensættelser i regnskabsåret som følge af ændringer i kreditrisiko 1,0 -0,8 1,9 2,1

Hensættelser i regnskabsåret som følge af ændringer i nedskriv-
ningsmodeller og risikoparametre 0,1 0,1 0,0 0,3

Hensættelser på nye eksponeringer 5,0 0,4 0,2 5,5

Tilbageførte hensættelser på indfriede eksponeringer -0,2 -0,2 -5,5 -5,8

Hensættelser i alt ultimo 7,2 1,0 14,3 22,5

Tallene for nye og indfriede eksponeringer 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

10 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. (fortsat)

Banken

Stadie 1 Stadie 2 Stadie 3
Hensættelser 

i alt
mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr.

Hensættelseskontoen for uudnyttede rammer og kredittilsagn i 1. halvår 2021

Hensættelser i alt primo 33,0 6,7 25,7 65,4

Overførsler til stadie 1 2,6 -2,1 -0,5 0,0

Overførsler til stadie 2 -1,5 5,0 -3,5 0,0

Overførsler til stadie 3 -0,1 -0,5 0,6 0,0

Hensættelser i perioden som følge af ændringer i kreditrisiko -2,7 -4,1 8,7 1,9

Hensættelser på nye eksponeringer 2,2 1,5 0,2 3,9

Tilbageførte hensættelser på indfriede eksponeringer -5,2 -0,4 -6,1 -11,7

Hensættelser i alt ultimo 28,3 6,1 25,2 59,6

Hensættelseskontoen for uudnyttede rammer og kredittilsagn i 2020

Hensættelser i alt primo 19,1 3,8 25,3 48,2

Overførsler til stadie 1 2,8 -0,7 -2,1 0,0

Overførsler til stadie 2 -0,5 1,5 -0,9 0,0

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

Hensættelser i regnskabsåret som følge af ændringer i kreditrisiko 2,3 1,1 4,7 8,0

Hensættelser i regnskabsåret som følge af ændringer  
i nedskrivningsmodeller og risikoparametre 1,5 1,2 0,0 2,7

Hensættelser på nye eksponeringer 9,4 0,9 1,1 11,4

Tilbageførte hensættelser på indfriede eksponeringer -1,5 -0,9 -2,6 -4,9

Hensættelser i alt ultimo 33,0 6,7 25,7 65,4

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

Reduktionen i bankens korrektivkonto kan henføres til reduktion af de ledelsesmæssige skøn samt en sund udvikling i udlåns- og garantipor-
teføljen. Ud fra et væsentlighedspricip er det besluttet, at bankens resterende forretninger fra overtagelse af porteføljer fra Østjysk Bank A/S og 
Roskilde Bank A/S, fra primo 2021, behandles som forretninger i bankens øvrige portefølje.
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Koncernen Banken

1. halvår 2021 1. halvår 2020 1. halvår 2021 1. halvår 2020
Note mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr.

11 Skat

Periodens skat kan opdeles således:

Skat af periodens resultat -87,9 26,2 -89,3 30,3

Skat af anden totalindkomst 0,6 0,0 0,6 0,0

Skat i alt -87,3 26,2 -88,8 30,3

Skat af periodens resultat fremkommer således:

Periodens aktuelle skat -103,9 -3,9 -79,6 0,0

Periodens regulering af udskudt skat 24,2 32,3 -2,4 32,5

Regulering af aktuel skat vedrørende tidligere år -8,1 -2,2 -7,3 -2,2

Skat af periodens resultat i alt -87,9 26,2 -89,3 30,3

Skat af periodens resultat kan forklares således:

Beregnet skat af periodens resultat før skat med 22 pct. -159,1 19,9 -156,6 20,8

Skattemæssig værdi af ikke-skattepligtige indtægter 51,7 3,9 59,1 6,5

Skattemæssig værdi af ikke-fradragsberettigede udgifter -1,5 -4,8 -1,4 -4,1

Skattemæssig værdi af resultat i associerede virksomheder 16,9 9,4 16,9 9,4

Skattemæssig værdi af underskudsfremførsel i Vestjysk Bank A/S 12,3 0,0 0,0 0,0

Regulering af aktuel skat vedrørende tidligere år -8,1 -2,2 -7,3 -2,2

Skat af periodens resultat i alt -87,9 26,2 -89,3 30,3

Effektiv skatteprocent 12,2 29,0 12,5 32,1

Den effektive skatteprocent er udover betydelige skattefrie gevinster i form af kursgevinster fra anlægsbeholdningen, herunder associerede virk-
somheder og tilknyttede virksomheder, særligt påvirket af engangsindtægt i form af badwill, opstået i forbindelse med opkøb i Vestjysk Bank A/S.

12 Resultat pr. aktie

Arbejdernes Landsbanks aktionærers andel af periodens resultat 606,8 -83,6 606,8 -83,6

Gennemsnitligt antal udstedte aktier 1.050.150.000 300.000 1.050.150.000 300.000

Gennemsnitligt antal egne aktier, jf. note 21 -3.891.535 -7.425 -3.891.535 -7.425

Gennemsnitligt antal aktier i omløb 1.046.258.465 292.575 1.046.258.465 292.575

Resultat pr. aktie (kr.) 0,58 -285,71 0,58 -285,71

Udvandet resultat pr. aktie (kr.) *) 0,58 -285,71 0,58 -285,71

Den udstedte aktiekapital er opdelt i aktier á nom. 1 kr. (2020: 1.000 kr.). Banken har kun en aktieklasse.

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

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

30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020
Note mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr.

13 Udlån og garantier fordelt på sektorer og brancher

Offentlige myndigheder 5,1 25,2 5,1 25,2

Erhverv

Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri 4.016,1 34,1 1,9 2,2

Industri og råstofindvinding 1.145,3 464,7 176,3 156,0

Energiforsyning 756,6 5,3 6,9 1,4

Bygge og anlæg 1.176,2 484,4 159,1 165,8

Handel 2.941,1 1.526,7 476,6 391,9

Transport, hoteller og restauranter 942,0 277,1 144,3 161,1

Information og kommunikation 169,6 60,0 14,9 23,6

Finansiering og forsikring 2.023,0 946,3 6.988,7 6.404,4

Fast ejendom 3.501,5 856,6 794,7 847,0

Øvrige erhverv 3.489,4 1.997,4 1.763,7 1.359,9

Erhverv i alt 20.160,8 6.652,6 10.527,0 9.513,1

Private 37.215,6 25.333,4 23.446,3 22.178,6

Udlån og garantier i alt 57.381,5 32.011,3 33.978,4 31.716,9

Uspecificerede garantier for 2.913,0 mio. kr. fra Vestjysk Bank A/S indgår ikke i opgørelsen over udlån og garantier i alt.

14 Obligationer til dagsværdi

Statsobligationer 3.438,0 2.159,2 3.025,0 2.159,2

Realkreditobligationer 23.321,8 16.886,1 15.149,6 16.886,1

Øvrige obligationer 2.430,3 2.857,2 2.460,2 2.857,2

Obligationer til dagsværdi i alt 29.190,2 21.902,5 20.634,9 21.902,5

15 Køb af dattervirksomheder

Arbejdernes Landbank har pr. 31.05.2021 erhvervet yderligere 28,4 pct. af kapitalen i Vestjysk Bank A/S. Sammenlagt med den oprindelige 
ejerandel på 32,4 pct. svarer det til en samlet ejerandel på 60,8 pct. af aktierne og stemmerettighederne. Der er dermed opnået bestemmende 
indflydelse i Vestjysk Bank A/S, der herefter indgår som en del af koncernen. 
 
Vestjysk Bank A/S driver bankvirksomhed inden for både privat- og erhvervssegmentet og er stærkt forankret i Midt- og Vestjylland. Købet er sket 
som et led i strategiplanen, og ambitionen er at skabe fundamentet for en landsdækkende bank med en solid platform til at servicere privat- og 
erhvervskunder.
 
Koncernen har i perioden efter den 31.05.2021 foretaget yderligere opkøb i Vestjysk Bank A/S, og ejerandelen og stemmerettighederne udgør 
ved udgangen af juni måned 65,0 pct. Koncernen har yderligere erhvervet 7,7 pct. af aktierne efter den 30.06.2021.

Købsvederlaget for 28,4 pct. af aktierne i Vestjysk Bank A/S udgør 1.208,0 mio. kr., svarende til en pris på 3,45 kr. pr. aktie. Købet er afregnet 
kontant. Den samlede pris for 60,8 pct. af aktierne er 2.588,7 mio. kr., svarende til en pris på 3,45 kr. pr. aktie. I forbindelse med overtagelsen 
tilføres koncernen kontante midler for 4.761,9 mio. kr.

Koncernen har haft transaktionsomkostninger forbundet med overtagelsen for 11,5 mio. kr. til juridiske og finansielle rådgivere. Beløbet er indreg-
net i resultatopgørelsen under øvrige administrationsudgifter.

De overtagne aktiviteter indgår i segmentoplysningerne for koncernen under eget segment benævnt som Vestjysk Bank.

Fordelingen af købsvederlaget på nettoaktiver er vist i tabellen på næste side.
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Note

15 Køb af dattervirksomheder (fortsat)

31.05.2021
mio. kr.

Dagsværdiopgørelse

Aktiver 

Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker 4.397,4

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 364,6

Udlån og andre tilgodehavender 16.031,3

Obligationer 8.586,1

Aktier mv. 821,2

Kapitalandele i associerede virksomheder 109,2

Aktiver tilknyttet puljeordninger 8.555,1

Immaterielle aktiver (kunderelationer) 260,0

Investeringsejendomme 80,8

Domicilejendomme 337,9

Brugsretsaktiver 56,3

Øvrige materielle aktiver 5,5

Udskudte skatteaktiver 192,1

Aktiver i midlertidig besiddelse 3,2

Andre aktiver 659,7

Periodeafgrænsningsposter 45,8

Aktiver i alt 40.506,2

Forpligtelser

Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 453,3

Indlån og anden gæld 24.521,8

Indlån i puljeordninger 8.555,1

Udstedte obligationer 199,3

Aktuelle skatteforpligtelser 48,2

Andre passiver 1.069,6

Periodeafgrænsningsposter 27,5

Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser 26,7

Hensættelser til tab på garantier 30,3

Andre hensatte forpligtelser 47,6

Efterstillede kapitalindskud 596,7

Hybrid kernekapital 308,9

Forpligtelser i alt 35.885,0

Egenkapital (overtagne nettoaktiver) 4.621,3

Minoritetsinteressers andel af nettoaktiver (39,2 pct.) 1.666,9

Egenkapital ekskl. minoritetsinteresser (Arbejdernes Landsbanks andel) 2.954,3

Kontant købsvederlag inkl. tidligere beholdninger på 32,4 pct. 2.588,7

Badwill inkl. minoritetsinteressers andel 365,6
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Note

15 Køb af dattervirksomheder (fortsat)

Med købet af Vestjysk Bank A/S opnåede Arbejdernes Landsbank en regnskabsmæssig gevinst og en kapitalmæssig fordel ved indregning af 
badwill på 222,4 mio. kr., idet købsvederlaget for den overtagne virksomhed var lavere end indre værdi. Det skyldes, at banker generelt i markedet 
handles til en kurs under kurs indre værdi. Badwill er indtægtsført under andre driftsindtægter i resultatopgørelsen, og beløbet er ikke skattepligtigt.

Aktierne, som koncernen ejede forud for opnåelse af kontrol med en værdi på 1.513,4 mio. kr., er blevet genmålt til dagsværdi, hvilket resulterede 
i et tab på 149,5 mio. kr., der er indregnet i resultatopgørelsen under resultat af kapitalandele i associerede virksomheder.

Overtagelsesbalancen er baseret på balancen for Vestjysk Bank A/S pr. 31.05.2021. Dagsværdien af udlån er baseret på en vurdering af mar-
kedsværdien af den overtagne portefølje. Bruttoværdien af udlån før dagsværdireguleringen udgjorde på overtagelsestidspunktet 16,2 mia. kr. 
Dagsværdireguleringen af udlån udgør 200,0 mio. kr., og det samlede udlån efter dagsværdireguleringen udgør 16,0 mia. kr. 

Dagsværdien af kunderelationer er fastsat ved hjælp af Multi-Period Excess Earnings-metoden (MEEM). Kunderelationer opgøres således til 
nutidsværdien af det nettocashflow, der opnås gennem salg til kunderne, efter at der er fratrukket et rimeligt afkast af alle andre aktiver, som er 
med til at generere de pågældende pengestrømme. Værdien af det immaterielle aktiv er opgjort til 260,0 mio. kr., og den udskudte skat heraf er 
på 57,2 mio. kr. Kunderelationer aktiveres i henhold til regnskabslovgivningen og afskrives over 7 år.

Da der først er opnået kontrol med Vestjysk Bank A/S pr. 31.05.2021, pågår der stadig et arbejde med at identificere og værdiansætte selskabets 
aktiver og passiver, og der kan derfor komme ændringer til værdiansættelsen. IFRS 3 indeholder endvidere bestemmelse om, at overtagelsesba-
lancen i visse tilfælde kan reguleres i en periode på op til 12 måneder efter overtagelsestidspunktet.

Minoritetsinteresserne på 39,2 pct. i Vestjysk Bank A/S er indregnet med 1.666,9 mio. kr. svarende til minoritetsaktionærernes andel af indre 
værdi inkl. dagsværdireguleringer i forbindelse med købsprisallokeringen.

Konsolideringseffekt

For perioden siden overtagelsen har Vestjysk Bank A/S indgået i koncernens netto rente- og gebyrindtægter med 164,4 mio. kr. og resultat før 
skat med 23,9 mio. kr.
  
Netto rente- og gebyrindtægter og resultat før skat for koncernen for 1. halvår 2021, opgjort som om Vestjysk Bank A/S blev overtaget den 
01.01.2021, udgør henholdsvis 730,7 mio. kr. og 410,2 mio. kr.

Der var ingen virksomhedssammenslutninger i 1. halvår 2020.
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Koncernen Banken

30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020
Note mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr.

16 Grunde og bygninger 

Investeringsejendomme 143,9 63,3 36,6 36,6

Domicilejendomme 1.437,8 1.115,8 1.112,0 1.115,8

Brugsretsaktiver *) 258,9 163,6 193,6 163,6

Grunde og bygninger i alt 1.840,5 1.342,8 1.342,3 1.316,1

*) Foruden ejede domicilejendomme har koncernen også indregnet lejede domicilejendomme. De tilknyttede leasingforpligtelser er indregnet 
med 283,5 mio. kr. under andre passiver (2020: 177,7 mio. kr.).

Koncernen Banken

1. halvår 2021 2020 1. halvår 2021 2020
mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr.

Investeringsejendomme

Dagsværdi primo 63,3 35,7 36,6 35,7

Tilgang ved køb af dattervirksomhed, jf. note 15 80,8 0,0 0,0 0,0

Tilgang 0,0 26,7 0,0 0,0

Afgang -0,3 0,0 0,0 0,0

Værdireguleringer 0,0 0,9 0,0 0,9

Dagsværdi ultimo 143,9 63,3 36,6 36,6

Lejeindtægter 1,3 2,2 1,1 2,2

Driftsomkostninger for udlejede arealer -0,3 -0,6 -0,3 -0,6

Investeringsejendomme måles til dagsværdi baseret på ikke-observerbare input (niveau 3 i dagsværdihierarkiet). I målingen indgår estimerede 
lejeindtægter og driftsomkostninger samt et afkastkrav i niveauet 4,4-9,3 pct. (2020: 4,4 pct.), som fastsættes ud fra renteniveauet og ejen-
dommens beliggenhed. En forøgelse af koncernens afkastkrav med 0,5 procentpoint vil alt andet lige reducere dagsværdien med ca. 9,2 mio. 
kr. (2020: 3,7 mio. kr.). Der er anvendt ekstern valuar ved værdiansættelsen pr. 31.12.2020, og der har ikke været indikationer på væsentlige 
værdiændringer herefter.

Domicilejendomme

Omvurderet værdi primo 1.115,8 1.099,5 1.115,8 1.099,5

Tilgang ved køb af dattervirksomhed, jf. note 15 337,9 0,0 0,0 0,0

Tilgang 0,3 0,0 0,0 0,0

Forbedringer 0,0 3,9 0,0 3,9

Afgang -16,6 -9,2 0,0 -9,2

Afskrivninger -4,2 -7,4 0,0 -7,4

Værdireguleringer, som er indregnet i resultatopgørelsen 3,2 -2,1 -3,8 -2,1

Værdireguleringer, som er indregnet i anden totalindkomst 1,2 31,1 0,0 31,1

Omvurderet værdi ultimo 1.437,8 1.115,8 1.112,0 1.115,8

Domicilejendomme måles til omvurderet værdi baseret på ikke-observerbare input (niveau 3 i dagsværdihierarkiet). I målingen indgår estime-
rede lejeindtægter og driftsomkostninger samt et afkastkrav i niveauet 3,0-9,0 pct. (2020: 3,0-7,5 pct.), som fastsættes ud fra renteniveauet og 
ejendommens beliggenhed. En forøgelse af koncernens afkastkrav med 0,5 procentpoint vil alt andet lige reducere dagsværdien med ca. 129,0 
mio. kr. pr. 30.06.2021 (2020: 113,8 mio. kr.). Der er anvendt ekstern valuar på udvalgte ejendomme ved værdiansættelsen pr. 31.12.2020, og 
der har ikke været indikationer på væsentlige værdiændringer af ejendomsporteføljen herefter.
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Koncernen Banken

30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020
Note mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr.

17 Indlån og anden gæld

På anfordring 66.047,4 42.780,3 43.323,8 42.695,3

Med opsigelsesvarsel 1.607,2 841,3 1.487,8 841,3

Tidsindskud 57,5 0,0 0,0 0,0

Særlige indlånsformer 3.101,7 1.452,2 1.436,1 1.452,2

Indlån og anden gæld i alt 70.813,8 45.073,8 46.247,7 44.988,8

18 Udstedte obligationer til amortiseret kostpris

Nom. i mio. kr. Rentesats Forfald

30,0 3,00 pct. 27.09.2024 *) 29,9 0,0 0,0 0,0

140,0 CIBOR-6M + 1,75 pct. 11.03.2025 **) 139,5 0,0 0,0 0,0

180,0 2,04 pct. 18.06.2026 ***) 178,7 0,0 0,0 0,0

Udstedte obligationer til amortiseret kostpris i alt 348,1 0,0 0,0 0,0

Omkostninger ved udstedelse af obligationer 1,4 0,0 0,0 0,0

Udstedte obligationer omfatter ikke-foranstillet seniorgæld i dattervirksomheden Vestjysk Bank A/S. De udstedte obligationer kan ikke medreg-
nes i koncernens NEP-grundlag.      

*)    Kan førtidsindfries fra den 27.09.2023.  
**)   Kan førtidsindfries fra den 11.03.2024.  
***) Kan førtidsindfries fra den 18.06.2025. 

19 Efterstillede kapitalindskud

Nom. i mio. kr. Rentesats Forfald

225,0 6,50 pct. 16.08.2027 *) 224,3 0,0 0,0 0,0

250,0 CIBOR-6M + 5,39 pct. 26.06.2028 **) 248,5 0,0 0,0 0,0

125,0 3,75 pct. 28.08.2029 ***) 124,2 0,0 0,0 0,0

900,0 CIBOR-6M + 3,50 pct. 21.05.2031 ****) 900,0 900,0 900,0 900,0

Supplerende kapital i alt 1.496,9 900,0 900,0 900,0

Heraf indregnet i kapitalgrundlaget, jf. note 22 1.496,9 900,0 900,0 900,0

*)      Kan førtidsindfries fra den 16.08.2022.
**)    Kan førtidsindfries fra den 26.06.2023.
***)  Kan førtidsindfries fra den 28.08.2024.
****) Kan førtidsindfries fra den 21.05.2026.

20 Aktiekapital

I forbindelse med aktieemission i maj 2021 er nom. stykstørrelse ændret fra 1.000 kr. til 1 kr.

Banken har i maj 2021 foretaget en kapitalforhøjelse på 1.800,0 mio. kr. Kapitalforhøjelsen er udstedt som en aktieemission med fortegningsret 
for eksisterende aktionærer i forholdet 1:6 med indskud af 1.800.000.000 aktier til en tegningskurs på 1 kr. pr. aktie.
  
Aktieemissionen er gennemført i forbindelse med, at banken har indgået betingede aftaler med AP Pension Livsforsikringsaktieselskab A/S  
og Nykredit Realkredit A/S om køb af i alt 350.147.033 aktier i Vestjysk Bank A/S, svarende til 28 pct. af aktiekapitalen i Vestjysk Bank A/S.
 
Omkostninger ved aktieemissionen udgjorde 23,1 mio. kr. De udstedte aktier har samme rettigheder som øvrige aktier.
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1. halvår 2021 2020 1. halvår 2021 2020
Note stk. stk. mio. kr. mio. kr.

21 Egne aktier

Beholdning primo 7.417 7.305 7,4 7,3

Ændring af nom. stykstørrelse fra 1.000 kr. til 1 kr. 7.409.583 0 0,0 0,0

Køb 469.652 535 0,5 0,5

Salg -111.000 -423 -0,1 -0,4

Beholdning ultimo 7.775.652 7.417 7,8 7,4

Banken kan i henhold til generalforsamlingsbeslutning af 12.03.2018 maksimalt erhverve egne aktier for nom. 10,0 mio. kr., svarende til 0,5 pct. 
(2020: 3,3 pct.) af aktiekapitalen frem til og med 12.03.2023.
 
Pr. 30.06.2021 udgør beholdningen af egne aktier nom. 7,8 mio. kr. (2020: 7,4 mio. kr.), svarende til 0,4 pct. (2020: 2,5 pct.) af aktiekapitalen. 
 
Banken har primært erhvervet aktierne i 2018 som led i aftalen om frasalg af bankens aktier i ALKA Forsikring.

Koncernen Banken

30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020

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

22 Kapitalgrundlag

Transformation fra egenkapital til kapitalgrundlag

Egenkapital 11.457,4 7.125,2 9.523,2 7.125,2

Ikke-medregnede minoritetsinteresser -748,3 0,0 0,0 0,0

Hybrid kernekapital inkl. skyldige renter -749,5 -446,1 -442,5 -446,1

Reserveret/foreslået udbytte -70,4 0,0 -70,4 0,0

Immaterielle aktiver -265,5 -15,5 0,0 0,0

Udskudte skatteaktiver -166,9 0,0 0,0 0,0

Fradrag for forsigtig værdiansættelse -32,1 -23,6 -22,0 -23,6

Fradrag for nødlidende eksponeringer -82,8 0,0 -3,6 0,0

Kapitalinstrumenter i finansielle enheder 0,0 -522,2 0,0 -519,2

Egentlig kernekapital 9.342,0 6.117,8 8.984,6 6.136,3

Hybrid kernekapital 729,7 429,0 429,0 429,0

Ikke-medregnede minoritetsinteresser -20,4 0,0 0,0 0,0

Kapitalinstrumenter i finansielle enheder 0,0 -25,4 0,0 -25,2

Kernekapital 10.051,3 6.521,4 9.413,6 6.540,1

Supplerende kapital 1.496,9 900,0 900,0 900,0

Ikke-medregnede minoritetsinteresser -119,6 0,0 0,0 0,0

Kapitalinstrumenter i finansielle enheder 0,0 -8,3 0,0 -8,2

Kapitalgrundlag 11.428,5 7.413,1 10.313,6 7.431,8
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Koncernen Banken

30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020

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

23 Hybrid kernekapital

Nom. i mio. kr. Rentesats Forfald

429,0 CIBOR-6M + 7,25 pct. Uendelig *) 442,5 446,1 442,5 446,1

155,0 8,50 pct. Uendelig **) 161,5 0,0 0,0 0,0

50,0 7,50 pct. Uendelig ***) 48,0 0,0 0,0 0,0

45,7 5,25 pct. Uendelig ****) 46,7 0,0 0,0 0,0

50,0 4,75 pct. Uendelig *****) 50,7 0,0 0,0 0,0

Hybrid kernekapital i alt 749,5 446,1 442,5 446,1

Heraf indregnet i kernekapitalen/kapitalgrundlaget, jf. note 22 729,7 429,0 429,0 429,0

*)       Kan førtidsindfries fra den 22.01.2021.
**)     Kan førtidsindfries fra den 16.08.2022.
***)    Kan førtidsindfries fra den 26.06.2023.
****)  Kan førtidsindfries fra den 25.01.2026.
*****) Kan førtidsindfries fra den 12.03.2026.

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

30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020

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

24 Eventualforpligtelser mv.

Eventualforpligtelser

Finansgarantier 7.304,4 3.089,0 4.147,2 3.089,0

Tabsgarantier for realkreditlån 7.653,7 3.495,4 3.782,1 3.495,4

Tinglysnings- og konverteringsgarantier 1.674,8 985,2 723,1 985,2

Garantistillelse for tilknyttede virksomheder 0,0 0,0 141,8 48,5

Øvrige eventualforpligtelser 2.785,0 624,0 825,4 624,0

Eventualforpligtelser i alt 19.418,0 8.193,6 9.619,6 8.242,1

Andre forpligtende aftaler

Uigenkaldelige kredittilsagn under 1 år 785,7 943,1 0,0 0,0

Uigenkaldelige kredittilsagn over 1 år 54,0 0,0 0,0 0,0

Øvrige kredittilsagn under 1 år 22.491,6 7.402,9 6.900,7 7.087,2

Ikke-udnyttede tilsagn om betaling af pensionsbidrag 3,0 3,0 3,0 3,0

Øvrige forpligtende aftaler 309,5 459,8 198,5 459,8

Andre forpligtende aftaler i alt 23.643,8 8.808,7 7.102,2 7.550,0

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.

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

Banken har indgået en aftale med visse medarbejdere om ret til tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet efter vedkommende fylder 60/62 år. Ord-
ningen er en lukket ordning, og forpligtelsen afdækkes fuldt ud af værdipapirer, som anvendes til at honorere forfaldne forpligtelser. Ordningen 
administreres af PFA Pension. Følsomheden ved et fald på 10 pct. af værdipapirernes værdi kan opgøres til 5,1 mio. kr. (2020: 5,1 mio. kr.).

Deltagelse i den lovpligtige indskyder- og investorgarantiordning medfører, at koncernen og banken kan blive opkrævet bidrag, såfremt garantifor-
muen udgør mindre end 0,8 pct. af de dækkede indskud i sektoren. Aktuelt udgør garantiformuen 1,1 pct. (2020: 1,2 pct.).

Deltagelse i den lovpligtige afviklingsfinansieringsordning medfører, at sektoren årligt betaler et risikojusteret bidrag i henhold til artikel 4-9 i Euro-
pa-Kommissionens delegerede forordning nr. 63/2015 med henblik på at opbygge en afviklingsformue på mindst 1 pct. af de dækkede indskud 
inden den 31.12.2024. Koncernens og bankens bidrag for 2021 udgør henholdsvis 9,8 mio. kr. (2020: 4,9 mio. kr.) og 6,2 mio. kr. (2020: 4,9 
mio. kr.), svarende til 0,9 pct. (2020: 0,5 pct.) og 0,6 pct. (2020: 0,5 pct.) af sektorens samlede bidrag på 1.061,3 mio. kr. (2020: 942,2 mio. kr.).

Banken er sambeskattet med øvrige danske dattervirksomheder i koncernen. Vestjysk Bank A/S er først indtrådt i sambeskatningen med virkning 
fra den 31.05.2021. Som administrationsselskab hæfter banken ubegrænset og solidarisk med de øvrige koncernvirksomheder for danske 
selskabsskatter samt kildeskatter på renter, udbytte og royalties inden for sambeskatningskredsen. Skyldige selskabsskatter på koncernniveau 
udgør 113,8 mio. kr. pr. 30.06.2021 (2020: 26,1 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.

Koncernens og bankens medlemskab af BEC medfører, at koncernen og banken ved en eventuel udtræden i en going concern situation er 
forpligtet til betaling af en udtrædelsesgodtgørelse på henholdsvis 2.628,1 mio. kr. (2020: 1.314,7 mio. kr.) og 1.505,1 mio. kr. (2020: 1.314,7 
mio. kr.) Finanstilsynet har generelt indgået aftaler med datacentralerne om særlige vilkår for nødlidende eller forventet nødlidende banker, hvor 
datacentralernes krav træder tilbage fra andre simple kreditorer.
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Note

25 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 dagsværdihierarkiet, 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 bl.a. være nylige transaktioner i tilsvarende aktiver, forventede fremtidige 
pengestrømme eller virksomhedernes indre værdi. 

Kapitalandele under ikke-observerbare input omfatter unoterede aktier, primært i selskaber relateret til den finansielle sektor, hvor dagsværdien 
bl.a. 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, dvs. aktier, som bankerne ejer for at deltage aktivt i den infrastruktur og de 
produktudbud, som understøtter sektorens forretningsgrundlag. De af LOPI anbefalede kurser tager udgangspunkt i ejeraftaler og gennemførte 
handler i sektoren. I nogle tilfælde tager dagsværdien udgangspunkt i den regnskabsmæssige egenkapital (indre værdi) i den underliggende virk-
somhed, idet denne danner baggrund for handelskursen, såfremt ejere skal sælge ejere imellem. Ved opgørelse af dagsværdien af sektoraktierne 
i henhold til LOPI‘s anbefalede kurser indgår de således i værdiansættelsen som et ikke-observerbart input. Koncernen foretager en selvstændig 
vurdering af de anbefalede kurser og verificerer sammenhæng til gennemførte transaktioner og offentliggjorte regnskaber. Værdien af aktierne 
ændres med 142,8 mio. kr. (2020: 68,9 mio. kr.) ved en ændring i kurserne med 10 pct. Ledelsen vurderer, at alternative metoder til dagsvær-
dimåling af disse aktier ikke vil medføre væsentlige anderledes dagsværdier.

Vedrørende afledte finansielle instrumenter foretager koncernen en regnskabsmæssig CVA-justering af dagsværdien. CVA-justeringen afspejler 
derivatmodpartens kreditrisiko og foretages på baggrund af en tabsprocent ved konkurs (LGD), den forventede positive eksponering (EPE) og 
sandsynligheden for modpartens konkurs (PD). Koncernen 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 marke-
det. I tilfælde af at dette ikke er muligt, sker justering med udgangspunkt i proxy CDS kreditkurver. De samlede CVA-justeringer udgør 0,1 mio. kr. 
pr. 30.06.2021 (2020: 0,4 mio. kr.).

Overførsler mellem niveauer i dagsværdihierakiet
Koncernen har en praksis for, at såfremt opdatering af kurser ikke forekommer i fem dage, vil dette føre til overførsel mellem kategorierne note-
rede priser og observerbare input. Koncernen har i 1. halvår 2021 overført 591,2 mio. kr. (2020: 3.130,6 mio. kr.) obligationer til dagsværdi fra 
niveau 1 til niveau 2 som følge af manglende frekvent kursopdatering. Modsat er der flyttet 875,1 mio. kr. (2020: 2.378,2 mio. kr.) fra niveau 2 
til niveau 1, da der er observeret frekvens kursopdatering.

Bortset fra ovennævnte har der ikke været væsentlige overførsler mellem de tre dagsværdiniveauer i 1. halvår 2021.

Finansielle instrumenter indregnet til amortiseret kostpris

Note 41 i årsrapporten for 2020 giver information om forskelle mellem den regnskabsmæssige værdi og dagsværdien af finansielle instrumenter 
indregnet til amortiseret kostpris. Der er ikke sket væsentlige ændringer i forskellen i 1. halvår 2021.

https://www.al-bank.dk/media/132804/al_aarsrapport_2020_dk_final.pdf
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Note

25 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.

Dagsværdihierarki pr. 30.06.2021

Finansielle aktiver 

Obligationer til dagsværdi 18.638,2 10.552,0 0,0 29.190,2

Aktier mv. 398,5 0,0 1.428,0 1.826,5

Aktiver tilknyttet puljeordninger 15.686,4 707,5 0,0 16.393,9

Afledte finansielle instrumenter og spotforretninger 14,6 110,5 0,0 125,0

Tilgodehavende renter og provisioner 38,1 34,7 0,0 72,8

Finansielle aktiver i alt 34.775,8 11.404,6 1.428,0 47.608,4

Finansielle forpligtelser

Indlån i puljeordninger 0,0 16.393,9 0,0 16.393,9

Øvrige ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi 70,0 105,8 0,0 175,7

Afledte finansielle instrumenter og spotforretninger 10,5 363,3 0,0 373,8

Skyldige renter og provisioner 0,8 1,8 0,0 2,6

Finansielle forpligtelser i alt 81,2 16.864,8 0,0 16.946,0

Dagsværdihierarki pr. 31.12.2020

Finansielle aktiver 

Obligationer til dagsværdi 11.027,1 10.803,1 72,4 21.902,5

Aktier mv. 490,8 0,0 688,6 1.179,4

Aktiver tilknyttet puljeordninger 5.891,1 1.079,7 0,0 6.970,7

Afledte finansielle instrumenter og spotforretninger 1,9 54,3 0,0 56,2

Tilgodehavende renter og provisioner 47,3 35,5 0,5 83,2

Finansielle aktiver i alt 17.458,1 11.972,5 761,4 30.192,0

Finansielle forpligtelser

Indlån i puljeordninger 0,0 6.970,7 0,0 6.970,7

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

Afledte finansielle instrumenter og spotforretninger 0,0 341,3 0,0 341,4

Skyldige renter og provisioner 1,3 0,9 0,0 2,2

Finansielle forpligtelser i alt 1,3 7.312,9 0,0 7.314,3
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Note

25 Dagsværdimåling af finansielle instrumenter (fortsat)

Koncernen

1. halvår 2021 2020
mio. kr. mio. kr.

Ikke-observerbare input (niveau 3)

Dagsværdi primo 761,4 774,2

Kursreguleringer, som er indregnet i resultatopgørelsen *) 26,7 17,5

Nettoændring i tilgodehavende renter og provisioner -0,5 -0,3

Køb 0,1 38,5

Salg -88,0 -97,6

Overførsler fra niveau 2 0,0 29,2

Tilgang ved køb af dattervirksomhed 759,4 0,0

Anden afgang -31,1 0,0

Dagsværdi ultimo 1.428,0 761,4

*) Heraf kan 8,0 mio. kr. (2020: 17,0 mio. kr.) henføres til aktiver, der besiddes ved slutningen af regnskabsperioden.

26 Transaktioner med nærtstående parter

Banken har i 1. halvår 2021 afgivet en selvskyldnerkaution for Ejendomsselskabet Sluseholmen A/S på 92,8 mio. kr.

I forbindelse med kapitalforhøjelsen i maj 2021 har aktionærer med betydelig indflydelse erhvervet yderligere aktier for i alt 597,6 mio. kr.

Som følge af fusionen mellem Den Jyske Sparekasse A/S og Vestjysk Bank A/S den 13.01.2021 har bankens obligationsbeholdning på nom.  
30,0 mio. kr. (SNP-instrument udstedt af Den Jyske Sparekasse A/S) fået karakter af mellemværende med en nærtstående part.

Udover ovennævnte poster har der ikke været andre væsentlige transaktioner med nærtstående parter.

Der henvises til årsrapporten for 2020 for en yderligere definition og beskrivelse af transaktioner med nærtstående parter.

https://www.al-bank.dk/media/132804/al_aarsrapport_2020_dk_final.pdf
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1. halvår 2021 2020
Note mio. kr. mio. kr.

27 Koncernoversigt

Moderselskab: Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank, København

Tilknyttede virksomheder

AL Finans A/S, København

Stemme- og ejerandel (pct.) 100 100

Resultat 14,0 22,2

Egenkapital 322,0 308,0

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

Ejendomsselskabet Sluseholmen A/S, København

Stemme- og ejerandel (pct.) 100 100

Resultat -2,3 -0,1

Egenkapital 10,3 12,6

Dattervirksomheden er aktuelt uden aktivitet, men har ved udgangen af 2020 erhvervet en grund.

Vestjysk Bank A/S, Herning

Stemme- og ejerandel (pct.) 65 32

Resultat 723,7 302,6

Egenkapital 5.049,5 3.244,9

Vestjysk Bank A/S driver bankvirksomhed rettet mod både privat- og erhvervskunder, primært i Midt- og Vestjylland.

Associerede virksomheder

TestaViva ApS, København

Stemme- og ejerandel (pct.) 39 39

&Money ApS, København

Stemme- og ejerandel (pct.) 25 33
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1. halvår 2021 1. halvår 2020 2020

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

28 Hovedtal for koncernen

Resultatopgørelse

Netto renteindtægter 662,2 513,8 1.070,1

Netto gebyr- og provisionsindtægter 472,7 345,5 699,5

Kursreguleringer og udbytte 157,4 -81,6 284,9

Andre driftsindtægter 264,0 33,6 70,0

Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder 89,2 42,7 103,1

Indtægter i alt 1.645,5 853,9 2.227,6

Omkostninger og afskrivninger -970,8 -828,5 -1.767,1

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. 48,5 -115,8 -78,6

Omkostninger i alt -922,3 -944,3 -1.845,7

Resultat før skat 723,2 -90,3 382,0

Skat -87,9 26,2 -52,0

Periodens resultat 635,3 -64,2 330,0

Udvalgte balanceposter

Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 40.872,7 22.693,9 23.817,7

Obligationer til dagsværdi 29.190,2 22.497,2 21.902,5

Aktiver i alt 105.399,9 61.667,9 62.913,3

Indlån inkl. puljeordninger 87.207,7 50.950,3 52.044,6

Egenkapital 11.457,4 6.723,4 7.125,2

Øvrige hovedtal

Netto rente- og gebyrindtægter 1.181,9 896,0 1.826,6

Kursreguleringer 110,4 -118,3 227,9

Udgifter til personale og administration -890,4 -757,5 -1.604,5

Kapitalgrundlag 11.428,5 6.935,9 7.413,1

Kernekapital 10.051,3 6.038,6 6.521,4

Egentlig kernekapital 9.342,0 5.627,6 6.117,8

Eksponeringer med kreditrisiko 48.117,9 25.862,6 26.992,0

Eksponeringer med markedsrisiko 6.311,6 5.914,4 5.373,4

Eksponeringer med operationel risiko 3.605,1 3.720,4 3.605,1

Samlet risikoeksponering 58.034,6 35.497,3 35.970,5
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Note 1. halvår 2021 1. halvår 2020 2020

28 Nøgletal for koncernen

Solvens

Kapitalprocent pct. 19,7 19,5 20,6

Kernekapitalprocent pct. 17,3 17,0 18,1

Egentlig kernekapitalprocent pct. 16,1 15,9 17,0

Indtjening

Egenkapitalforrentning før skat pct. 8,4 -1,3 5,5

Egenkapitalforrentning efter skat pct. 7,4 -0,9 4,7

Indtjening pr. omkostningskrone kr. 1,78 0,90 1,21

Resultat pr. aktie kr. 0,58 -285,71 994,9

Udvandet resultat pr. aktie kr. 0,58 -285,71 994,9

Afkastningsgrad pct. 0,8 -0,1 0,5

Markedsrisiko

Renterisiko pct. 1,5 1,8 1,8

Valutaposition pct. 1,0 1,5 1,0

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

Likviditet

Udlån plus nedskrivninger i forhold til indlån pct. 47,7 46,3 47,4

Likviditetsdækningsgrad (LCR) pct. 288,2 321,3 274,1

Kredit

Summen af store eksponeringer pct. 63,9 77,5 78,5

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

Periodens udlånsvækst pct. 71,6 -0,3 4,6

Udlån i forhold til egenkapital 3,6 3,4 3,3

Egenkapital

Indre værdi pr. aktie kr. 4,34 21.464,33 22.828,06

Foreslået udbytte pr. aktie kr. 0,00 0,00 0,00

Medarbejdere

Det gennemsnitlige antal ansatte i regnskabsperioden omregnet til fuldtidsbeskæftigede 1.807 1.152 1.156

Der henvises til note 29 for angivelse af nøgletalsdefinitioner.
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1. halvår 2021 1. halvår 2020 2020

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

28 Hovedtal for banken

Resultatopgørelse

Netto renteindtægter 495,2 459,3 958,6

Netto gebyr- og provisionsindtægter 394,8 325,3 657,6

Kursreguleringer og udbytte 145,0 -81,1 285,5

Andre driftsindtægter 243,1 17,1 34,3

Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder 105,8 49,6 125,2

Indtægter i alt 1.383,9 770,2 2.061,3

Omkostninger og afskrivninger -787,6 -759,4 -1.622,4

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. 115,8 -105,3 -66,4

Omkostninger i alt -671,8 -864,7 -1.688,8

Resultat før skat 712,0 -94,5 372,5

Skat -89,3 30,3 -42,5

Periodens resultat 622,7 -64,2 330,0

Udvalgte balanceposter

Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 24.358,8 22.314,0 23.474,8

Obligationer til dagsværdi 20.634,9 22.497,2 21.902,5

Aktiver i alt 67.352,0 61.457,6 62.703,9

Indlån inkl. puljeordninger 53.945,3 50.840,1 51.959,5

Egenkapital 9.523,2 6.723,4 7.125,2

Øvrige hovedtal

Netto rente- og gebyrindtægter 931,6 821,3 1.673,3

Kursreguleringer 103,4 -117,8 228,5

Udgifter til personale og administration -734,0 -708,5 -1.501,3

Kapitalgrundlag 10.313,6 6.952,4 7.431,8

Kernekapital 9.413,6 6.055,1 6.540,1

Egentlig kernekapital 8.984,6 5.644,0 6.136,3

Eksponeringer med kreditrisiko 31.547,8 26.677,1 27.908,4

Eksponeringer med markedsrisiko 4.836,8 5.916,9 5.371,3

Eksponeringer med operationel risiko 3.266,6 3.395,6 3.266,6

Samlet risikoeksponering 39.651,2 35.989,6 36.546,3
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Note 1. halvår 2021 1. halvår 2020 2020

28 Nøgletal for banken

Solvens

Kapitalprocent pct. 26,0 19,3 20,3

Kernekapitalprocent pct. 23,7 16,8 17,9

Egentlig kernekapitalprocent pct. 22,7 15,7 16,8

Indtjening

Egenkapitalforrentning før skat pct. 8,6 -1,4 5,3

Egenkapitalforrentning efter skat pct. 7,5 -1,0 4,7

Indtjening pr. omkostningskrone kr. 2,06 0,89 1,22

Resultat pr. aktie kr. 0,58 -285,71 994,9

Udvandet resultat pr. aktie kr. 0,58 -285,71 994,9

Afkastningsgrad pct. 1,0 -0,1 0,5

Markedsrisiko

Renterisiko pct. 1,0 1,8 1,8

Valutaposition pct. 0,9 1,6 1,0

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

Likviditet

Udlån plus nedskrivninger i forhold til indlån pct. 46,3 45,6 46,8

Likviditetsdækningsgrad (LCR) pct. 266,7 321,3 277,4

Kredit

Summen af store eksponeringer pct. 38,7 59,9 57,0

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

Periodens udlånsvækst pct. 3,8 -0,5 4,7

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

Egenkapital

Indre værdi pr. aktie kr. 4,34 21.464,33 22.828,06

Foreslået udbytte pr. aktie kr. 0,00 0,00 0,00

Medarbejdere

Det gennemsnitlige antal ansatte i regnskabsperioden omregnet til fuldtidsbeskæftigede 1.059 1.069 1.071

Der henvises til note 29 for angivelse af nøgletalsdefinitioner.
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Note

29 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 ekskl. minoritetsinteresser x 100

Egenkapital ekskl. minoritetsinteresser (gns.)

Egenkapitalforrentning efter skat =
Resultat efter skat ekskl. minoritetsinteresser x 100

Egenkapital ekskl. minoritetsinteresser (gns.)

Indtjening pr. omkostningskrone =
Indtægter

Omkostninger (ekskl. skat)

Resultat pr. aktie =
Arbejdernes Landsbanks aktionærers andel af periodens resultat

Antal aktier i omløb (gns.)

Udvandet resultat pr. aktie =
Arbejdernes Landsbanks aktionærers andel af periodens resultat

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

Aktiekapital
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Note

29 Nøgletalsdefinitioner (fortsat)

Øvrige nøgletal

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

Funding ratio *) =

Udlån

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

kapitalindskud + Egenkapital

Likviditetspejlemærke *) =

Modificeret formel i forhold til likviditetsdækningsgrad (LCR), jf. Finanstilsynets 
vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter. 

Likviditetspejlemærket angiver evnen til at klare 3 måneders likviditetsstress.

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