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Stærkt resultat i Arbejdernes Landsbank
Med et samlet resultat for 2013 på 517 mio. kr. før skat og en egenkapitalforrentning på 13,7 procent
leverer Arbejdernes Landsbank et stærkt resultat, og banken kan se tilbage på et år med et meget højt
aktivitetsniveau. Ikke mindst i de 70 filialer landet over, som i løbet af 2013 har budt velkommen til over
25.000 nye kunder, hvilket er en historisk stor kundetilgang. Med det stærke resultat og den flotte
udvikling på kundesiden er banken solidt rustet til at fortsætte den bæredygtige vækst på både privat- og
erhvervsområdet.
I sommeren 2013 kunne Arbejdernes Landsbank opjustere forventningerne for hele 2013 fra et forventet
overskud på 325-350 mio. kr. til 400-450 mio. kr. før skat. Offentliggørelsen af årsrapporten for 2013 viser
nu, at denne opjustering er blevet mere end indfriet. Det samlede resultat for 2013 er nemlig endt på 517
mio. kr. før skat.
”Det er et meget tilfredsstillende resultat for 2013. Med filialåbninger og opkøb af tre filialer fra Østjydsk
Bank har 2013 været et begivenhedsrigt år i Arbejdernes Landsbank. Vi har oplevet en historisk stor tilgang
af nye kunder – over 25.000 danskere har valgt os som bank det forgangne år – og samtidig har CEMInstitute for femte år i træk kåret os som danskernes foretrukne bank i deres omfattende undersøgelse,”
siger Gert R. Jonassen, ordførende direktør i Arbejdernes Landsbank og fortsætter:
”Den store tilgang af nye kunder bekræfter os i, at vores strategi om at tilbyde personlig og ansvarlig
rådgivning i lokale filialer over hele landet, er den helt rette. Vi er stolte og ydmyge over for den tillid, som
både nuværende og nye kunder viser os, og vi vil også fremover gøre vores ypperste for at opretholde
tilliden og den høje kundetilfredshed.”
Fortsat vækst og øget fokus på erhverv
Selvom aktivitetsniveauet har været højt i 2013, har Arbejdernes Landsbank ingen planer om at skrue ned
for tempoet i det kommende år.
”Vi har allerede åbnet en ny filial uden for Aalborg i år, og senere på året åbner vi nye filialer i hhv.
København og i Holbæk. Det er vores klare strategi, at tilgængelighed, både fysisk og digitalt i kombination
med personlig rådgivning, skal være fundamentet for vores måde at drive bank på. Samtidig vil vi i det
kommende år sætte ekstra fart på udrulningen af vores erhvervsstrategi. Med en ny erhvervsdirektør i
spidsen for vores erhvervskoncept er vi overbevidste om, at den nuværende, store interesse for vores
services og ydelser på erhvervsområdet vil fortsætte,” siger Gert Jonassen og fortsætter:
”Vi forventer fortsat tilgang af nye kunder i 2014, dog ikke i samme omfang som i 2013. Men det er vores
forventning, at forretningsomfanget og aktivitetsniveauet blandt nuværende og nye kunder vil øges. Ikke
mindst set i lyset af den gryende, økonomiske optimisme i samfundet. Derfor forventer vi, at den positive
udvikling i basisindtjeningen, som vi har oplevet i 2013, vil fortsætte i 2014, og at det samlede resultat for
2014 vil ligge i niveauet 350-400 mio. kr. før skat. ”
Se også vedhæftede fakta-ark om Arbejdernes Landsbanks årsregnskab 2013.
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