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Halvårsregnskab fra Arbejdernes Landsbank:

Sund udvikling i et svært marked
I første halvår af 2011 opnåede Arbejdernes Landsbank et overskud på 20,3 mio. kr. før skat. Et resultat, der især er
præget af den negative udvikling på finansmarkederne og fortsat høje udgifter til nødlidende banker via Indskydergarantiordningen. På bankdriften er Arbejdernes Landsbank fortsat i en sund udvikling med fremgang på basisindtjeningen og tilgang af ca. 1.000 nye kunder om måneden. Med tilførslen af hybrid kernekapital på 400 mio. kr. er
soliditeten yderligere styrket og likviditeten helt i top i Arbejdernes Landsbank, hvilket giver et stærkt fundament
for fortsat bæredygtig vækst.
Arbejdernes Landsbank har fortsat den sunde udvikling i bankdriften trods det forhold, at den finansielle sektor herhjemme har været igennem et hårdt første halvår i 2011. Et halvår, hvor man desværre har set banker, der er blevet
overtaget af Finansiel Stabilitet. Senest har markante kursfald på de finansielle markeder også sat negative aftryk på
sektoren. Det turbulente bankmarked har også påvirket halvårsregnskabet i Arbejdernes Landsbank, som kan fremvise
et overskud på 20,3 mio. kr. for første halvår af 2011.
”Resultatet for første halvår lever ikke op til vores forventninger, men afspejler først og fremmest et meget svært
bankmarked med øgede udgifter til Indskydergarantiordningen. Alene i 2011 har vi betalt 54, 4 mio. kr. til nødlidende
banker i sektoren. Derudover har vi naturligvis også kunnet mærke den seneste tids markante kursfald på de finansielle markeder, hvilket samlet set spiller negativt ind på vores halvårsregnskab,” siger Gert R. Jonassen, ordførende direktør i Arbejdernes Landsbank og fortsætter:
”På bankdriften er udviklingen til gengæld sund. Vi har øget vores basisindtjening og sagt velkommen til ca. 1.000 nye
kunder om måneden. Det er vi naturligvis glade for og meget stolte over. ”
Soliditeten yderligere styrket og likviditeten helt i top
Det forgangne halvår har Arbejdernes Landsbank modtaget hybrid kernekapital på 400 mio. kr., som alene har været
udbudt blandt bankens aktionærer og enkelte større institutionelle investorer. Dermed er soliditeten yderligere styrket og likviditeten helt i top i Arbejdernes Landsbank.
”Tilgangen af hybrid kernekapital på 400 mio. kr. er en stærk tillidserklæring fra vores investorer, som vi er meget
stolte over. Det er også et klart signal til de finansielle markeder om, at vi fortsat har adgang til at hente kapital, og at
vi har styrket vores i forvejen stærke økonomiske fundament. Dermed kan vi også i fremtiden imødekomme de skærpede kapitalkrav, som vi forventer, at myndighederne vil stille til den finansielle sektor, samtidig med at vi kan fortsætte udbygningen af vores forretning,” siger Gert R. Jonassen.
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