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Markant tilgang af nye kunder og et godt overskud i Arbejdernes Landsbank
Koncernen Arbejdernes Landsbank opnåede i 2009 et overskud på 117,7 mio. kr. før skat. Et resultat, der blandt
andet skal tilskrives en øget indtjening på bankens kerneforretning samt en massiv tilgang af nye kunder. Knap
20.000 danskere valgte i 2009 at blive kunder i Arbejdernes Landsbank. 2010 forventes at blive et udfordrende år i
krisens skygge, men målet er at fortsætte den bæredygtige vækst med yderligere tilgang af nye kunder og udvidelse
af filialnettet.
Til trods for at 2009 blev et af de hårdeste år i årtier for dansk og international økonomi, kommer Arbejdernes Landsbank styrket ud af året med et overskud på 117,7 mio. kr. før skat og 75,6 mio. kr. efter skat.
”Uanset krisen har 2009 været et godt år for Arbejdernes Landsbank. Vi er glade for, at vi sidste år kunne byde velkommen til knap 20.000 nye kunder og opnå en netto kundetilgang på 4 pct. Det er en markant tilgang af nye kunder
og et klart signal om, at vores fokus på stabil bankdrift, sunde bankforretninger og bæredygtig vækst passer de danske
bankkunder godt,” siger Gert R. Jonassen, ordførende direktør for Arbejdernes Landsbank, og fortsætter:
”Vores basisindtjening er steget med 181 mio. kr. til 1.281 mio. kr., hvilket er en naturlig følge af den gode kundetilgang og en bedre indtjening i vores kerneforretning.”
2010 byder på hårde samfundsøkonomiske vilkår, men målet er stadig bæredygtig vækst
I koncernens 2009 regnskab er der 308 mio. kr. i nedskrivninger, hvoraf 52 mio. kr. stammer fra tab under bankpakke
1. I tillæg til dette har banken betalt 80 mio. kr. i provision til bankpakke 1.
Trods udfordringerne står banken fortsat stærkt rustet med en høj kernekapitalprocent på 12,1 og en solvens på 13
pct., hvilket også var stærkt medvirkende til, at Arbejdernes Landsbank i 2009 valgte at sige nej tak til hybrid kapital
fra staten under bankpakke 2.
”Vores solvens og kernekapital er forøget i 2009. Banken er med andre ord bundsolid, og det giver os et stærkt afsæt
for at fortsætte vores politik om bæredygtig vækst i 2010, hvor vi forventer yderligere tilgang af kunder og planlægger
en udvidelse af vores filialnet,” siger Gert R. Jonassen.
Selv om der skulle ske en forbedring i samfundsøkonomien med stigende aktivitet og øget privatforbrug, forventer
Arbejdernes Landsbank dog ikke, at 2010 bliver et nemt år.
”Vi har naturligvis også mærket de svære økonomiske forhold i samfundet i form af stigende arbejdsløshed og vigende
omsætning hos små og mellemstore virksomheder. Vi forventer dog, at nedskrivningerne på vores kunders udlånsengagementer har toppet, og at vi derfor kan se frem til et 2010 med yderligere vækst i banken og et resultat i størrelsesordenen 60 mio. kr. før skat, hvori vi har lagt et forsigtigt skøn på afkast fra kapitalmarkedet” siger Gert R. Jonassen.
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