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Stærkt resultat i Arbejdernes Landsbank
Arbejdernes Landsbank har i første halvår af 2012 leveret et stærkt og solidt resultat. Overskuddet er på
193 mio. kr. før skat, hvilket er bedre end det forventede. Det stærke resultat skal ikke mindst ses i lyset
af, at banken har forøget nedskrivningerne med yderligere ca. 80 mio. kr. på baggrund af Finanstilsynets
nye stramninger. Det flotte resultat skal blandt andet tilskrives en fortsat positiv udvikling i
basisindtjeningen på over 12 pct. samt et meget tilfredsstillende beholdningsresultat.
Resultatet overstiger bankens forventninger til halvåret, der forinden var sat til et overskud på ca. 150 mio.
kr. før skat. En stigning i basisindtjening på 12 pct., bedre afkast på værdipapirbeholdningen og ro på
omkostningerne har mere end opvejet den ekstra forøgelse af nedskrivningerne på ca. 80 mio. kr., som
fulgte efter Finanstilsynets stramning af nedskrivningsreglerne. En forrentning af egenkapitalen på 6 pct.
for halvåret og en solid vækst i indlån på over 800 mio. kr. til knap 24 mia. kr. - hvor indlånsoverskuddet er
6,8 mia. kr. - har skabt et godt udgangspunkt til at fortsætte udbygningen af bankens forretning.
- Vores halvårsregnskab må betegnes som meget tilfredsstillende, og vi er trods finansiel uro og økonomisk
afmatning nået frem til et flot resultat. Arbejdernes Landsbank har holdt renterne i ro, hvilket har styrket
vores konkurrenceevne. Vi har fortsat de sidste mange års tilgang af nye kunder, hvilket har betydet, at vi
har fået forbedret basisindtjeningen og har kunnet fastholde vores udlånsforretning i et svært marked, hvor
mange kunder sparer op og afvikler deres gæld, siger Gert R. Jonassen, ordførende direktør i Arbejdernes
Landsbank.

Godt grundlag for yderligere vækst
Det gode halvårsresultat betyder, at forventningerne til årets resultat opjusteres til mellem 300 og 350 mio.
kr. før skat svarende til en forrentning på ca. 10 pct. p.a. Det er bankens strategi at fortsætte udbygningen
af forretningen både overfor de private kunder og for mindre samt mellemstore virksomheder.
- Arbejdernes Landsbank har et stort indlånsoverskud. Derfor vil vi naturligvis gerne låne flere penge ud til
eksisterende og nye kunder. Vi vil fortsætte vores vækst via sunde grundlæggende værdier, og visionen er,
at udbygningen sker både på private og på erhvervskunder. Vi er også klar til at udbygge vores filialnet,
ligesom vi er klar, hvis det rigtige match til opkøb dukker op i lighed med forholdene, da vi bød på
Sparekassen Østjylland, siger Gert R. Jonassen og fortsætter:
- Vi tror på, at den konsolidering, der indtil nu er sket i sektoren, vil fortsætte, idet kravene til at drive den
enkelte bank bliver løbende forøget med deraf forøgede omkostninger, hvormed grundlaget for større
forretningsomfang giver god mening. I Arbejdernes Landsbank har vi forudsætningerne for at kunne
udbygge forretningen.

For yderligere information: Kontakt ordførende direktør Gert R. Jonassen på tlf. 38 48 50 01 eller på mail
direktionen@al-bank.dk

