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Solidt halvårsregnskab:

Øget indtjening og 1.200 nye kunder om måneden i Arbejdernes Landsbank
Arbejdernes Landsbank opnåede et overskud på 45,8 mio. kr. før skat i første halvår af 2010. Resultatet skyldes en
flot fremgang i basisindtjeningen på 6 pct. og en fortsat stor tilgang af nye kunder. Desuden er nedskrivningerne
faldet markant i årets første seks måneder. Dermed fortsætter banken de seneste års positive udvikling og står
således godt rustet til yderligere bæredygtig vækst.
Flere end 1.200 nye kunder om måneden, bedre indtjening og et markant fald i bankens nedskrivninger. Det er hovedoverskriften for Arbejdernes Landsbanks regnskab for første halvår af 2010. På bundlinjen viser den gode udvikling
sig i form af et solidt overskud på 45,8 mio. kr. før skat .
”Vi har fortsat den positive udvikling i 2010 med en flot fremgang i Arbejdernes Landsbanks basisindtjening på knap
seks pct. fra 611,9 mio. kr. i første halvår af 2009 til 647,5 mio. kr. i første halvår af 2010. Dermed har vi igen kunnet
indfri vores mål om bæredygtig vækst. Det gode halvårsresultat skyldes i høj grad, at vi har holdt gang i aktiviteterne
og ikke mindst haft en stor tilgang af nye private kunder. Vi er meget stolte af, at vi hver eneste måned kan sige velkommen til lidt over 1.000 nye kunder,” siger Gert R. Jonassen, ordførende direktør i Arbejdernes Landsbank, og fortsætter:
”På omkostningssiden har vi holdt os i ro. Vores nedskrivninger er blevet reduceret fra 169 mio. kr. i første halvår af
2009 til 93 mio. kr. i første halvår af 2010. Det er en meget positiv udvikling, ikke mindst set i lyset af de ekstraordinære omkostninger vi har haft i forbindelse med Bankpakke 1 og støtten til nødlidende pengeinstitutter. Selvom der
fortsat er stor usikkerhed og markante udsving på de finansielle markeder, giver resultatet os et positivt perspektiv på
resten af 2010. Udgifterne til Bankpakke 1 har i første halvår været 59 mio. hvoraf de 18 mio. er tab på nødlidende
pengeinstitutter”
Stærkt rustet til yderligere bæredygtig vækst i årene fremover – herunder udvidelse af filialnettet.
Med halvårsregnskabet for første del af 2010 fortsætter Arbejdernes Landsbank den gode udvikling, som banken har
gennemgået de seneste år. En udvikling, der har skabt et sundt fundament for yderligere bæredygtig vækst i årene
fremover.
”Vores mål er at fortsætte de seneste års kundefremgang, og vi kigger i den forbindelse også på muligheden for at
udvide vores nuværende filialnet. Vi oplever, at mange bankkunder ønsker en bank, som de føler sig trygge ved, som
er nærværende og leverer solid rådgivning i øjenhøjde. Her står Arbejdernes Landsbank stærkt. Det fik vi senest bekræftet i en uafhængig undersøgelse foretaget af analysebureauet Catinét, hvor danskerne pegede på Arbejdernes
Landsbank som landets bedste bank. Den position vil vi arbejde hårdt for at bevare,” siger Gert R. Jonassen.
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