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1. halvår 2021: Stærkt resultat i koncernen Arbejdernes Landsbank
Koncernen Arbejdernes Landsbanks halvårsresultat for 2021 ender på 723 mio. kr. før skat.
Resultatet afspejler blandt andet engangsindtægter i forbindelse med overtagelsen af
aktiemajoriteten i Vestjysk Bank, et højt aktivitetsniveau, fortsat kundetilgang samt
tilbageførsel af nedskrivninger.
Koncernen Arbejdernes Landsbank har realiseret et halvårsresultat på 723 mio. kr. før skat for de første 6
måneder af 2021 (635 mio. kr. efter skat). Resultatet er markant over tidligere udmeldt forventning og
skyldes bl.a. engangsindtægter i forbindelse med overtagelse af aktiemajoriteten i Vestjysk Bank.
”Det har været et begivenhedsrigt halvår i Arbejdernes Landsbank, hvor vi efter at have afgivet et
købstilbud på aktierne i Vestjysk Bank har opnået et ejerskab på 72,7 pct. I forlængelse heraf har vi kunnet
bogføre nogle engangsindtægter, hvilket er medvirkende til, at resultatet for koncernen er rekordstort.
Dertil kommer positive nedskrivninger, og samlet betragter vi resultatet som godt og tilfredsstillende,” siger
ordførende direktør i Arbejdernes Landsbank, Gert R. Jonassen.
God udvikling i bankdriften
Koncernen byder fortsat velkommen til mange nye kunder, og i Arbejdernes Landsbank er der kommet
netto 5.800 flere kunder til. De mange nye kunder samt øgede aktiviteter hos eksisterende kunder betyder
øgede indtægter. Således er der oplevet en stigning i netto renteindtægter og i gebyr- og
provisionsindtægter i såvel Vestjysk Bank som i Arbejdernes Landsbank.
”Udviklingen i driften vidner om, at vi er kommet godt fra start i 2021. Vi ser fortsat en solid kundetilgang,
og vi har også øget både vores udlån og realkreditformidling. Selvom pandemien ikke har sluppet os endnu,
og der fortsat er usikkerhed i samfundet og på de finansielle markeder, oplever vi en øget aktivitet og
lånelyst blandt vores kunder. Det ser vi som et tegn på, at økonomien i Danmark er på vej ud af
Coronakrisen,” siger Gert R. Jonassen.
Tilbageførsel af nedskrivninger og fortsat fokus på omkostninger
Halvårsregnskabet afslører også positive nedskrivninger, men en fortsat stigning i omkostningerne.
”Med al den usikkerhed og uforudsigelighed, som pandemien medførte - og desværre fortsat medfører –
var det et bevidst valg, at vi foretog et forsigtigt skøn i forhold til nedskrivninger, som vi nu har kunnet
tilbageføre en del af. Vores omkostninger er steget til trods for fokus på nedbringelse. Det skyldes bl.a.
aktiviteter i forbindelse med opkøbet af aktiemajoriteten i Vestjysk Bank samt investeringer i IT. Vi ser en
effekt af vores fokus på omkostninger, fx har vi trods flere kunder og øgede regulatoriske krav formået at
fastholde vores niveau på personaleomkostninger. Der er dog ingen tvivl om, at det er et område, vi fortsat
skal være orienteret mod,” siger Gert R. Jonassen.
Udpeget til systemisk vigtig institution (SIFI)
I forlængelse af at banken har opnået aktiemajoritet i Vestjysk Bank, er koncernen Arbejdernes Landsbank
udpeget til systemisk vigtig institution i juni 2021.
”Udpegningen til SIFI var ventet og afspejler den stadig stigende samfundsrolle, som koncernen
Arbejdernes Landsbank spiller på det danske bankmarked. Udover at vi skal leve op til en række skærpede
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krav, tror vi på, at vi som SIFI vil stå stærkere i konkurrencen og få nye muligheder. Det skal vi til at arbejde
med i den kommende tid,” siger Gert R. Jonassen.
Forventninger til året
Den positive udvikling i dansk økonomi samt opkøbet af aktiemajoriteten i Vestjysk Bank betyder, at
koncernens forventninger til året øges. Forventningerne til årsresultatet før skat for 2021 er således
opjusteret til 1.100-1.300 mio. kr. mod 400-450 mio. kr. udmeldt i årsrapporten for 2020.
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