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Arbejdernes Landsbank opjusterer forventningerne med 75 mio. kr.
Ved halvårsregnskabet 14. august 2019 kom vi med en opjustering af forventningerne til bankens
samlede resultat for hele 2019. Her opjusterede vi fra en forventning om et resultat før skat på
275-325 mio. kr. til et niveau før skat, der lå inden for 475 – 525 mio. kr., idet vi dengang bl.a.
indregnede kursgevinst på salget af LR Realkredit. Vi kan nu glæde os over, at vi atter kan
opjustere med yderligere 75 mio. kr., således at vi forventer et resultat før skat for hele året på
550 – 600 mio. kr.
Den positive udvikling er dels trukket af vores kunders stærke kreditværdighed, hvilket betyder, at
vi forventer at kunne indtægtsføre tidligere foretagne nedskrivninger. Dertil kommer det forhold,
at salget af LR Realkredit er endeligt gennemført ved udgangen af 2019. Vi har tidligere indregnet
en positiv kursregulering på 100-120 mio. kr. som følge af dette. Dette er opjusteret til et niveau
på 135-140 mio.kr.
”Vi har i årets løb set en fortsat stærk og positiv tilgang af kunder, et samlet øget
forretningsomfang samt tilbageførsel af tidligere foretagne nedskrivninger. Det er et tydeligt
udtryk for, at vores kunders økonomi er forbedret,” siger ordførende direktør i Arbejdernes
Landsbank, Gert R. Jonassen, og fortsætter: ”Samme positive vinde har præget udviklingen i vores
fondsresultater ved den endelige gennemførelse af salget af LR Realkredit til Nykredit”.
”Udover den glædelige melding om opjustering af vores forventninger til resultatet for 2019 har vi
også netop fået den rigtig gode nyhed, at vi for 11. år i træk er blevet kåret til danskernes
foretrukne bank i Voxmeters store, årlige undersøgelse blandt de danske bankkunder. Vi er meget
stolte og ydmyge over kåringen – kæmpe tak til alle vores kunder!”
Arbejdernes Landsbank offentliggør årsresultatet for 2019 den 19. februar 2020.
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