Pressemeddelelse om årsresultat for 2021
København, 18. februar 2022

Meget tilfredsstillende 2021-resultat i koncernen Arbejdernes Landsbank
Årsresultatet 2021 for koncernen Arbejdernes Landsbank lander på 1.378 mio. kr. før skat.
Resultatet afspejler et højt aktivitetsniveau, udlånsvækst på 6 pct., fortsat høj kundetilgang
samt engangsindtægter i forbindelse med overtagelsen af aktiemajoriteten i Vestjysk Bank.
2021 var endnu et år med solid fremgang over hele linjen for koncernen Arbejdernes Landsbank, der siden
31. maj 2021 også har haft aktiemajoriteten på 73 pct. i Vestjysk Bank, hvis resultater derfor nu også indgår
i koncernens samlede regnskab.
Årsresultatet på 1.378 mio. kr. før skat og 1.329 mio. kr. efter skat er i den høje ende af forventningen på
1.200-1.400 mio. kr., der blev meldt ud i en opjustering i oktober 2021. Ordførende direktør Gert R.
Jonassen beskriver derfor årsresultatet som meget tilfredsstillende.
”Hele koncernen med Arbejdernes Landsbank, AL Finans og Vestjysk Bank har oplevet fremgang og et højt
aktivitetsniveau i 2021. Vi har igen i år været i stand til at tiltrække et stort antal nye kunder: Flere end
11.000 ekstra kunder er det blevet til i Arbejdernes Landsbank i 2021. Dermed fortsætter koncernen med at
vokse - både organisk via kundetilgang og via opkøbet af Vestjysk Bank,” siger Gert R. Jonassen.
Høj udlånsvækst blandt boligkunder
Den ordførende direktør fremhæver især Arbejderne Landsbanks generelle udlånsvækst på 6 pct. samt
udlånsvæksten på 10 pct. i realkreditlån hos Totalkredit.
”Mange af vores kunder har handlet bolig i løbet af året, og mange af vores nye kunder er også
boligkunder. Vi er naturligvis meget tilfredse med, at vi kan tiltrække den kundegruppe, og at mange kan
se, at vi har et meget konkurrencedygtigt produkt på markedet for boligkunder,” siger Gert R. Jonassen.
Han glæder sig også over, at Arbejdernes Landsbank for 13. år i træk sat sig øverst på tronen som
”danskernes foretrukne bank” i branchens største, uafhængige kundeundersøgelse fra Voxmeter.
Integration med Vestjysk Bank
Vestjysk Bank er fra 31. maj 2021 at betragte som en dattervirksomhed og indregnes dermed i
koncernregnskabet linje for linje. Tidligere var det som resultat af kapitalandele i associeret virksomhed.
Stigningen i nettorenteindtægter og gebyr- og provisionsindtægter på koncernniveau udgøres i høj grad af
tilgangen af Vestjysk Bank - samt et generelt højt aktivitetsniveau blandt kunderne i begge banker:
”Nettorente-og gebyrindtægter er påvirket positivt af udviklingen i kundetilgang og forretningsomfang
samt øget aktivitet af formidling af realkreditlån og formueforvaltning. Koncernens investeringsaktiviteter
er også forbedret, hvilket bl.a. skyldes større afkast af obligationer samt kursregulering af aktier. Andre
driftsindtægter er primært påvirket af engangsindtægter i form af badwill på 329 mio. kr. fra Vestjysk Bank.
Omkostningerne stiger som følge af tilgangen af Vestjysk Bank i koncernen samt fortsat stigende udgifter til
IT, mens nedskrivninger påvirkes positivt som følge af aftagende effekt af Corona-krisen,” forklarer Frank
Mortensen, CFO og bankdirektør i koncernen Arbejdernes Landsbank.
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Erhvervelsen af aktiemajoriteten i Vestjysk Bank har gjort koncernen Arbejdernes Landsbank til systemisk
vigtigt finansielt institut (SIFI) fra juni 2021, så banken skal leve op til skærpede kapitalkrav og krav til
bankdrift.
Forventninger til 2022
Forventningerne til årsresultatet før skat for 2022 ligger i niveauet 900-1.100 mio. kr. før skat.

For yderligere information:
Branding- og kommunikationsdirektør Peter Froulund på tlf. 29 20 26 48 eller mail peter.froulund@al-bank.dk

