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Resultat efter skat på 419 mio. kr. og en forrentning af egenkapitalen på 7,7 pct.
anses for at være meget tilfredsstillende i lyset af et vanskeligt finansielt marked
og et fortsat lavt renteniveau, som ikke begunstiger Arbejdernes Landsbank
med et traditionelt stort indlånsoverskud.
Kilde: Årsrapport 2016 - Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank
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Nøgletal for Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

“

År

Vi er i starten af 2017 kåret til ”danskernes foretrukne bank”
for 8. år i træk i branchens største kundeundersøgelse, der
hvert år foretages af Voxmeter.
Kilde: www.al-bank.dk

”

Netto rente- og gebyrindtægter
Kursreguleringer

Lejekontrakten er indgået med:
Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank
Vesterbrogade 5
1620 København V
CVR-nr. 31 46 70 12
Arbejdernes Landsbank blev stiftet i 1919 og er i dag Danmarks 7. største pengeinstitut. Banken har 70 filialer fordelt
over hele Danmark.
Kundegrundlaget er og vil fortsat være privatkunder, mindre
og mellemstore erhvervsvirksomheder og foreninger.
De seneste mange år har banken haft den højeste kundetilfredshed i sektoren. I starten af 2017 blev de kåret til ”danskernes foretrukne bank” for 8. år i træk i branchens største
kundeundersøgelse, der hvert år foretages af Voxmeter.
Årets resultat for banken har i perioden 2012-2016 ligget på
DKK 284-457 mio., og banken havde ved udgangen af 2016
en egenkapital på DKK 5,7 mia. Der står følgende skrevet i
årsrapporten 2016 om årets resultat:

i lyset af et vanskeligt finansielt marked og et fortsat lavt renteniveau, som ikke begunstiger Arbejdernes Landsbank med et
traditionelt stort indlånsoverskud.
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2016 har derudover været endnu et år med flot kundetilgang. Tilgangen kan netto opgøres til mere end 10.000
kunder mod knapt 7.000 kunder i 2015, som udover vækst i
markedsandel tilfører koncernen nye forretninger.
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Kilde: Årsrapport 2016 - Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Der har i første halvår af 2017 været en kundetilgang på
4.500. Ordførende direktør Gert. R. Jonassen udtaler: ”Vores
klassiske bankdrift udvikler sig til stadighed meget positivt, vi
har en solid vækst i udlånet på 2,3 procent og kunderne strømmer fortsat til".
Banken har i første halvår af 2017 opnået et resultat på DKK
500 mio. før skat.
Kapitalstruktur
Arbejdernes Landsbank er et ikke-børsnoteret aktieselskab,
og aktiekapitalen udgør DKK 300 mio.
Banken havde ved udgangen af 2016 knap 23.000 aktionærer med Fagligt Fælles Forbund (3F) som hovedaktionær.

Resultat efter skat på 419 mio. kr. og en forrentning af egenkapitalen på 7,7 pct. anses for at være meget tilfredsstillende
Kilde: Årsrapport 2016 (side 6) - Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank
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