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Arion banki: Drög að uppgjöri annars ársfjórðungs 
2021 liggja fyrir – afkoma fjórðungsins nemur um 7,8 
milljörðum króna
Drög að uppgjöri Arion banka fyrir annan ársfjórðung 2021 liggja nú fyrir og samkvæmt 
þeim er afkoma fjórðungsins um 7,8 milljarðar króna og reiknuð arðsemi á ársgrundvelli 
ríflega 16%. Afkoman er umtalsvert umfram fyrirliggjandi spár greiningaraðila.

Rekstrartekjur fjórðungsins nema um 15 milljörðum króna, þar af eru tekjur af 
kjarnastarfsemi (hreinar vaxtatekjur, hreinar þóknanatekjur og hreinar tekjur af 
tryggingastarfsemi) um 12 milljarðar króna og hækka um 10,5% frá öðrum ársfjórðungi 
2020. Rekstrarkostnaður fjórðungsins nemur ríflega 6 milljörðum króna.

Stærsta breytingin milli ára liggur í virðisbreytingu útlána sem var jákvæð um 0,8 milljarð 
króna á öðrum ársfjórðungi 2021 en á sama tíma fyrir ári var virðisbreyting neikvæð um 
0,9 milljarð króna og tengdist að mestu þeirri óvissu sem uppi var vegna COVID-19 
faraldursins. Hreinar þóknanatekjur á öðrum ársfjórðungi 2021 námu 3,6 milljörðum 
króna, samanborið við 2,7 milljarða króna á sama tíma í fyrra.

Tekjuskattshlutfall fjórðungsins er 16% og afkoma af eignum til sölu er óveruleg. Í 
samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla er samningur um sölu á Valitor hf. fyrir 12,3 
milljarða króna, sem tilkynnt var um 1. júlí sl., ekki færður til bókar á öðrum ársfjórðungi.

Uppgjörið og kynningarefni fyrir annan ársfjórðung 2021 er enn í vinnslu og 
könnunarvinnu endurskoðenda er ekki lokið. Því kann það að taka breytingum fram að 
birtingardegi þann 28. júlí nk.

Vinsamlegast beinið fyrirspurnum til:

Eggerts Teitssonar, aðstoðarframkvæmdastjóra fjármálasviðs Arion banka, eggert.
, s. 856 6215 eða Haraldar Guðna Eiðssonar, forstöðumanns teitsson@arionbanki.is

samskiptasviðs,  , s. 856 7108.haraldur.eidsson@arionbanki.is

Þessar upplýsingar eru birtar í samræmi við upplýsingaskyldu Arion banka hf. skv. 
reglugerð Evrópusambandsins um markaðssvik (MAR), þann 2021-07-14 13:56 GMT.
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