Faktaark: Arbejdernes Landsbanks årsregnskab 2009
Resultat
 Koncernen Arbejdernes Landsbank har opnået et tilfredsstillende resultat efter skat på 75,6 mio. kr.
mod et resultat efter skat i 2008 på -59,8 mio. kr.
 Forventningerne for 2009 blev indfriet, om end året har budt på et betydeligt bedre beholdningsresultat ekskl. anlægsaktier og større nedskrivninger end forventet.
Egenkapital
 Egenkapitalforrentningen efter skat er i 2009 på 4,1 pct. før skat og 2,6 pct. efter skat.
Basisindtjening, ekskl. handelsindtjening
 Basisindtjeningen ekskl. handelsindtjening er steget med 18,4 pct. til 1.199,3 mio. kr. primært som
følge af fortsat kundetilgang og overtagelse af fem filialer fra Roskilde Bank. Udlån viser et fald på
2,4 pct. til 16,9 mia. kr., mens indlån inkl. puljer er vokset med 12,2 pct. til 21,4 mia. kr.
Handelsindtjeningen
 Handelsindtjeningen er på 81,7 mio. kr. mod 87,2 mio. kr. året før. Årsagen er primært den finansielle uro, som har mindsket handlen med værdipapirer.
Omkostninger og afskrivninger
 Omkostninger og afskrivninger viser en stigning på 22,8 pct. svarende til 211,6 mio. kr. Stigningen
kan primært relateres til bankens overtagelse af fem Roskilde Bank-filialer samt merudgiften til den
statslige garantiordning (58,2 mio. kr.).
Nedskrivninger på udlån mv.
 Nedskrivninger på udlån mv. viser et nedskrivningsbehov på 308,7 mio. kr. mod 146,3 mio. kr. i
2008.
 Recessionen i det danske samfund med stigende arbejdsløshed og et boligmarked med faldende
priser har forøget koncernens risiko for tab.
 Årsagen til det øgede nedskrivningsbehov er endvidere en hensættelse på 51,9 mio. kr. til dækning
af afviklingen af nødlidende kreditinstitutter underlagt Finansiel Stabilitet.
Beholdningsresultat, ekskl. anlægsbeholdning
 Beholdningsresultatet ekskl. anlægsaktier viser et markant forbedret resultat på 369,7 mio. kr. mod
-169,2 mio. kr. forrige år.

Anlægsbeholdning
 Anlægsbeholdningen viser et tab på 86,0 mio. kr. i 2009 mod en gevinst på 54,8 mio. kr. i 2008. Årsagen er især bankens andel i Letpension og Forsikrings-Aktieselskabet ALKA, som samlet viser en
negativ regulering på 59,3 mio. kr.
Skat
Skatten udgør 42,1 mio. kr. i 2009 mod -27,8 mio. kr. i 2008.
Solvens
 Koncernens solvens er 13,0 pct. i 2009 mod 12,0 pct. i 2008. Solvensprocenten ligger væsentligt
over lovkravet på minimum 8,0.
Udbytte
 Der udbetales ikke udbytte som led i præmisserne for at deltage i den statslige garantiordning.
Forventninger til 2010
 Forventningen til 2010 er, at genopretningen af den økonomiske aktivitet fortsætter trukket af
fremgang i vores nabolande og af øget indenlandsk privatforbrug. Størrelsen af det private forbrug
vil blive en afgørende faktor for dansk økonomi i 2010.
 Koncernen forventer på baggrund heraf, at 2010 ikke bliver et nemt år, men vi arbejder fortsat med
et vækstmål på 5 pct. på kundesiden og holder fast i vor målsætning om en bæredygtig vækst.
 Koncernen forventer et positivt resultat i 2010 i forventning om, at nedskrivninger på vores kunders
udlånsengagementer har toppet i 2009.
 Resultatet forventes at ligge på niveauet 60 mio. kr. før skat.
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