Fakta om Arbejdernes Landsbanks årsregnskab 2013 (Koncernen)
Resultat
 Koncernen Arbejdernes Landsbank har i 2013 opnået et resultat efter skat på 423,4 mio. kr.
mod et resultat efter skat i 2012 på 456,6 mio. kr.
 Forventningerne til 2013 blev mere end indfriet. Både den oprindelig forventning til årets
resultat før skat samt den opjusterede forventning ved halvår blev overgået. Årsagen hertil er
et meget positivt afkast af bankens handelsbeholdning og et godt afkast af bankens
anlægsaktier. Resultat før skat endte for 2013 på 517,0 mio. kr. mod den senest udmeldte
forventning ved halvåret på 400-450 mio. kr.
 Resultatet anses for at være meget tilfredsstillende.
Egenkapital
 Egenkapitalforrentningen efter skat er i 2013 på 11,2 pct. mod 13,5 pct. i 2012.
Basisindtjening
 Basisindtjeningen er steget med 111,6 mio. kr. til 1.688,1 mio. kr. – svarende til 7,1 pct.
 Netto renteindtægterne viser en stigning på 49,4 mio. kr. til 1.174,9 mio. kr. mod 1.125,5
mio. kr. i 2012. Den positive udvikling skyldes kundevækst og nye forretninger, idet
rentemarginalen har været stabil.
 Netto gebyr- og provisionsindtægter er steget med 55,0 til 410,4 mio. kr. svarende til en
stigning på 15,5 pct. Fremgangen er opnået ved aktivitetsstigning - blandt andet gennem de
seneste års betydelige kundetilgange.
 Handelsindtjeningen steg 7,4 pct. til 102,8 mio. kr. og er primært et resultat af en stigende
aktivitet med værdipapirhandel og depotforvaltning for vores kunder.
Personaleomkostninger
 Personaleomkostningerne viser en stigning på 26,9 mio. kr. svarende til 4,0 pct. Det
gennemsnitlige medarbejderantal omregnet til heltid er i 2013 steget med 15 til 1.076
medarbejdere. Stigningen skyldes bl.a. tilgangen af 22 medarbejdere fra de tre filialer, som
banken i juni 2013 har overtaget fra Østjydsk Bank.
Administrationsomkostninger
 Administrationsomkostninger stiger i 2013 med 67,4 mio. kr. til 570,9 mio. kr. Stigningen er
et resultat af en række vækstfremmende aktiviteter.
Nedskrivninger på udlån mv.
 Nedskrivninger på udlån mv. viser et nedskrivningsbehov på 235,5 mio. kr. mod 277,2 mio.
kr. i 2012. Nedskrivningsprocenten blev 1,1, hvilket er 0,2 pct. point lavere end sidste år,
men højere end oprindeligt forventet og anses ikke for at være tilfredsstillende.
Beholdningsresultat, ekskl. anlægsbeholdning
 Beholdningsresultatet, ekskl. anlægsaktier udgør 289,8 mio. kr. mod 378,9 mio. kr. i 2012.
Den positive beholdningsindtjening skal ses i lyset af udviklingen på finansmarkederne, som
har været kendetegnet ved stigende aktiekurser og indsnævring af kreditspænd.
Anlægsbeholdning



Anlægsbeholdningen viser et resultat på 86,9 mio. kr. mod 84,0 mio. kr. i 2012. Resultatet
kan hovedsagligt henføres til afkastet i Forsikringsaktieselskabet ALKA Forsikring og LR
Realkredit A/S.

Bidrag til sektorløsninger
 Bidrag til sektorløsninger på 41,6 mio. kr. dækker for 2013 over bankens omkostninger i
forbindelse med Indskydergarantifonden. Bidrag til sektorløsninger var i 2012 på 26,0 mio.
kr.
Skat


Skatten udgør 93,7 mio. kr. mod på 103,3 mio. kr. i 2012.

Solvens
 Koncernens solvens er 14,9 pct. i 2013 mod 14,6 pct. i 2012. Solvensprocenten ligger
væsentligt over koncernens solvensbehov på 9,4 pct.
Kapital
 Koncernens basiskapital udgør 3.981,2 mio. kr. ultimo 2013, hvoraf kernekapitalen tegner
sig for 3.728,0 mio.kr.
Udbytte
 Det indstilles til generalforsamlingen, at der udloddes 20 pct. i udbytte – svarende til 60,0
mio. kr.
Forventninger til 2014
 Koncernen forventer, at rentemarginalen vil være på et uændret niveau i 2014 i forhold til
2013. Basisindtjeningen forventes at blive positivt påvirket af en gryende optimisme i
samfundet samt vores egne aktiviteter rettet mod kundevækst og vækst i forretningen på et
bæredygtigt grundlag.
 Koncernen vil fortsat i 2014 have fokus på stram omkostningsstyring med plads til
investering i kontrolleret vækst.
 Det er bankens vurdering at der vil være usikkerhed om nedskrivningsbehovet i 2014.
Forventningen er, at nedskrivningsbehovet forsætter med at normaliseres, og målet for de
kommende år er et niveau i størrelsen 0,7-0,8 pct. af de samlede udlån og garantier.
 Der forventes et positivt beholdningsresultat - dog på et væsentligt lavere niveau end i 2013.
 Resultatet før skat forventes at ligge i niveauet 350-400 mio., svarende til en
egenkapitalforrentning før skat i størrelsen 9-10 pct.
For mere information, kontakt:
 Ordførende direktør Gert R. Jonassen, Arbejdernes Landsbank, telefon 38 48 50 01.

