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Fortsat øget toplinje i GrønlandsBANKEN. 
 
Endnu et pænt kvartal i GrønlandsBANKEN. Tredje kvartal 2014 giver et resultat før kursreguleringer og ned-
skrivninger på kr. 41,5 mio. mod kr. 39,5 mio. i andet kvartal og kr. 30,6 mio. i første kvartal. 
 
Først og fremmest er de seneste to års udlånsfald vendt til en udlånsstigning, hvor udlånet i de første tre kvar-
taler af 2014, er steget med kr. 76,8 mio. Dog skal det bemærkes, at der i tredje kvartal er sket et udlånsfald på 
kr. 38,1 mio. Nettorenteindtægterne er i tredje kvartal øget til kr. 56 mio. mod andet kvartals kr. 54 mio. og før-
ste kvartals kr. 50 mio. Stigningen sker som følge af vækst i udlån, men også som følge af, at der nu er fuld ef-
fekt af den øgede investering i obligationer i første kvartal.  
 
De samlede indtægter fra basisdriften er øget yderligere, primært som følge af kundernes øgede handel med 
værdipapirer. Resultat før kursreguleringer og nedskrivninger ender samlet set på kr. 111,6 mio. hvilket er kr. 
8,2 mio. højere end sidste års kr. 103,4 mio.   
 
Den gode basisdrift er særligt tilfredsstillende da den sker på trods af en fortsat svag samfundsøkonomi og i en 
periode, hvor bankens udgifter har været højere, som følge af investeringer i både uddannelse af bankens 
medarbejdere og investering i den nye filial i Aasiaat og totalrenovering af filialen i Ilulissat. De væsentligste 
engangsomkostninger eller fremrykkede omkostninger er taget i første halvår. 
 
Forbedringen i basisdriften og det forøgede udlån, og garantier, er dermed formentlig udtryk for, at banken har 
taget markedsandele på erhvervsområdet, ligesom effekten af bankens satsning på privatkundeområdet og i 
kystbyerne har vist en positiv effekt. Det skal bemærkes, at der ikke forventes en stigning i udlånet i resten af 
2014. 
 
Kursreguleringer er med et plus på kr. 17,9 mio. på et højt niveau. Her er det primært bankens gevinst ved sal-
get af Nets, samt en positiv kursregulering på bankens aktier i Sparinvest Holding der er årsagen. Nedskrivnin-
ger på udlån og garantier er fortsat beskedne og dermed ender resultatet før skat på tilfredsstillende kr. 115,6 
mio. 

 
 

• Fremgang i resultat før skat på 23,1 mio. kr. til 115,6 mio. kr., sammenlignet med samme periode 
2013. 

 

• Resultatet forrenter primo-egenkapitalen efter udbytte med 19 % p.a. 
 

• Stigning i nettorente- og gebyrindtægter på 13,9 mio. kr. 
 

• Nedskrivninger og hensættelser i perioden på 0,4 %. 
 

• Stigning i samlede omkostninger på 5,9 mio. kr. og heraf alene 5,5 mio. kr. i første halvår. 
 

• Forventning om årsresultat i den høje ende af det tidligere udmeldte interval på kr. 125-145 mio. kr. 
før kursreguleringer og nedskrivninger, mod 135 mio. kr. i 2013.  

 

• Solvensprocent på 20,3 og solvensbehov på 10,6. 
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Hovedtal 

1 - 3.kvt.  1 - 3.kvt.  Helår 1 - 3.kvt. 1 - 3.kvt. 1 - 3.kvt. 

 2014 2013 2013 2012 2011 2010 

Netto rente- og gebyrindtægter 220.133 206.273 275.750 206.412 186.803 173.994 

Kursreguleringer 17.983 - 49 4.039 12.687 - 17.047 7.849 

Andre driftsindtægter 2.872 2.641 3.148 3.097 1.709 6.342 

Udgifter til personale- og administration 102.175 95.244 130.422 92.253 85.910 80.774 

Af- og nedskrivninger på materielle aktiver 6.890 7.560 10.385 8.869 7.438 7.158 

Andre driftsudgifter 2.332 2.722 3.443 1.683 5.913 10.252 

Nedskrivning på udlån m.v.   14.039 10.882 15.186 9.167 7.819 12.462 

Resultat før skat 115.552 92.457 123.501 110.224 64.385 77.539 

Skat 36.726 29.379 39.251 35.041 20.468 24.647 

Periodens resultat 78.826 63.078 84.250 75.183 43.917 52.892 
       
Udvalgte regnskabsposter:       

Udlån 2.951.687 2.903.096 2.874.931 2.982.423 2.963.522 2.869.636 

Indlån 3.620.160 3.450.048 3.996.169 3.808.233 3.383.494 3.223.780 

Egenkapital  892.320 852.750 876.235 832.738 784.837 745.244 

Balancesum 4.735.501 4.495.378 5.057.050 4.843.170 4.494.579 4.370.413 

Eventualforpligtelser 1.046.034 898.945 873.112 970.281 841.625 982.206 
       
Nøgletal:       

Solvensprocent * 20,3 20,8 21,0 19,5 20,2 18,4 

Kernekapitalprocent 20,3 20,4 20,6 18,9 19,5 17,7 

Periodens egenkapitalforrentning før skat 13,1 10,9 14,3 13,5 8,3 10,8 

Periodens egenkapitalforrentning efter skat 8,9 7,4 9,8 9,3 5,7 7,3 

Indtjening pr. omkostningskrone 1,92 1,79 1,77 1,98 1,60 1,70 

Renterisiko 1,0 0,9 0,6 1,5 0,6 1,4 

Valutarisiko 3,0 4,3 4,2 7,4 4,2 0,4 

Udlån plus nedskrivninger i forhold til indlån 83,8 86,1 73,6 79,8 89,4 90,6 

Udlån i forhold til egenkapital 3,3 3,4 3,3 3,6 3,8 3,9 

Periodens udlånsvækst 2,7 - 4,7 - 5,6 - 2,6 1,3 2,7 

Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 146,5 151,2 219,5 183,7 167,0 202,7 

Summen af store engagementer 48,1 62,5 58,7 96,5 115,3 144,4 

Periodens nedskrivningsprocent 0,4 0,3 0,4 0,3 0,2 0,3 

Akkumuleret nedskrivningsprocent 2,2 2,0 2,0 1,5 1,6 1,8 

Periodens resultat pr. aktie efter skat 43,8 35,0 46,8 41,8 24,4 29,4 

Indre værdi pr. aktie 499 481 494 
473 446 417 

Børskurs/indre værdi pr. aktie 1,3 1,2 1,3 0,9 0,7 1,0 

 
* Betegnelsen ”Solvensprocent” er krævet i regnskabsbekendtgørelsen. Der er tale om samme nøgletal, som benævnes ”kapi-
talprocent” i CRR 
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Resultatopgørelsen 
Nettorenteindtægterne er steget i de første tre kvartaler til tkr. 159.594 mod tkr. 152.881 i samme periode i 
2013. Hen over første halvår har udlånene stabiliseret sig og viser en vækst ved udgangen af tredje kvartal på 
2,7 %. Dog er der sket et fald i udlånet i tredje kvartal på kr. 38,1 mio. kr. Udlånsstigning samt investering i flere 
obligationer og lidt lavere fundingomkostninger gør at vi ser en stigning i nettorenterne i forhold til 2013. 
 
Gebyr- og provisionsindtægter er steget med tkr. 7.245 til tkr. 59.641 i forhold til samme periode i 2013. Stig-
ningen ses primært på lånesagsgebyrerne, indtægter ved kunders handel med værdipapirer, samt i tredje kvar-
tal på garantiprovisionerne.  
 
De samlede omkostninger og afskrivninger er steget med tkr. 5.871 til tkr. 111.397 i forhold til samme periode 
2013 og heraf alene tkr. 5.484 1. halvår 2014. På personaleomkostninger ses en samlet stigning på omkring 
tkr. 2.467, hvoraf de tkr. 767 ses på øvrige personaleomkostninger. Øvrige personaleomkostninger er bl.a. drift 
og vedligehold af personaleboliger, samt flytte- og frirejseforpligtelser. Den øvrige stigning, som var ventet, ses 
på lønomkostninger og skyldes at alle stillinger er besat. 
 
Øvrige administrationsudgifter stiger med 4,1 mio. kr., hvoraf IT-omkostninger udgør 1,6 mio. kr. På reklame- 
og markedsføringsomkostningerne ses en stigning på 1,4 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år. En stig-
ning på 0,6 mio. kr. på uddannelse skal ses i lyset af et stort uddannelsesprogram, som er igangsat i 1. kvartal 
2014. Afskrivninger på materielle aktiver er derimod faldet lidt med 0,7 mio. kr. til tkr. 6.890.   
 
Resultat før kursreguleringer og nedskrivninger viser således en pæn stigning med et resultat på tkr. 111.608 
mod tkr. 103.388 i samme periode sidste år.   
 
Kursreguleringer udgør en samlet gevinst på tkr. 17.983 mod et kurstab på tkr. 49 sammenlignet med samme 
periode 2013. Den store kursregulering skyldes primært gevinst ved salg af aktierne i Nets, hvor banken har 
indtægtsført tkr. 5.514 i første kvartal 2014, samt en positiv kursgevinst på bankens beholdning af aktier i Spar-
invest Holding, hvor der i andet kvartal er indtægtsført tkr. 7.607.  
 
Nedskrivninger på udlån m.v. er steget med tkr. 3.157 i forhold til samme periode sidste år og udgør ved ud-
gangen af 3. kvartal 2014 tkr. 14.039. Nedskrivninger og hensættelser på bankens udlån og garantier er fortsat 
af begrænset omfang og afspejler dermed en fortsat generelt stærk kreditbonitet hos bankens privat- og er-
hvervskunder i Grønland. 
 
Resultat før skat blev tkr. 115.552 mod tkr. 92.457 i samme periode i 2013. Resultatet forrenter primo-
egenkapitalen efter udbytte med 19 % p.a. 
 
 
Udvalgte Hoved- og nøgletal (ej revideret) 

(1.000 kr.) 3.kvt. 2.kvt. 1.kvt. 4.kvt. 3.kvt. 2.kvt. 1.kvt. 4.kvt.   

 2014 2014 2014 2013 2013 2013 2013 2012  

Nettorente- og gebyrindtægter 75.724 75.867 68.542 69.477 67.934 69.866 68.473 71.406  

Omkostninger og afskrivninger 35.546 37.114 38.736 38.724 35.160 35.426 34.940 36.861  

Andre driftsindtægter 1.295 794 783 507 929 592 1.120 367  
Resultat før kursreguleringer og 
nedskrivninger 41.473 39.547 30.589 31.260 33.703 35.032 34.653 34.912  

Kursreguleringer 1.226 8.987 7.769 4.088 2.314 - 2.935 572 - 1.440  

Nedskrivning på udlån m.v.   5.513 4.807 3.719 4.304 2.186 5.564 3.132 8.155  

Resultat før skat 37.186 43.727 34.639 31.044 33.831 26.533 32.093 25.317  
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Udviklingen i de 3 første kvartaler 2014 
I 3.kvartal 2014 har banken endnu engang øget nettorenteindtægterne til kr. 55,5 mio. mod 2. kvartals kr. 54,1 
mio. og første kvartals kr. 50 mio. 
 
Gebyrindtægterne i tredje kvartal 2014 på kr. 20,5 mio. er på samme høje niveau som andet kvartal. Begge 
kvartaler ligger med godt kr. 2 mio. over gebyrindtægterne i første kvartal 2014. Stigningen fordeler sig på kun-
ders handel med værdipapirer, lånesagsgebyrer samt garantiprovisioner. Alle som følge af øget aktivitet. 
 
De samlede omkostninger og afskrivninger faldt i andet kvartal med kr. 1,6 mio. til kr. 37.1 mio. i forhold til før-
ste kvartal 2014. Faldet er fortsat i tredje kvartal 2014 med kr. 1,6 mio. og ender på kr. 35,6 mio. Første kvartal 
var præget af engangsomkostninger og fremrykkede omkostninger. Indeholdt i andet kvartals omkostninger er 
der dog en nedskrivning på 1,0 mio. kr. på bankens ny-renoverede filial i Ilulissat. 
 
Resultatet før kursreguleringer og nedskrivninger udgør i tredje kvartal 2014 kr. 41,5 mio. mod andet kvartals 
kr. 39,5 mio. og første kvartals kr. 30,6 mio.  
 
Kursreguleringerne i tredje kvartal 2014 er på beskedne kr. 1,2 mio. mod andet kvartals kr. 8,9 mio. hvor ge-
vinst på Spar Invest Holding med kr. 7,6 mio. kr. udgjorde absolut den største del af kvartalets kursreguleringer. 
I første kvartal indtægtsførte banken en positiv kursgevinst ved salget at Nets på kr. 5,5 mio. 
 
Nedskrivninger udgør i tredje kvartal kr. 5,5 mio. mod andet kvartals kr. 4,8 mio. og et første kvartal med kr. 3,7 
mio. Nedskrivningerne er fortsat på et lavt niveau. 
 
Resultatet før skat udgør dermed kr. 37,2 mio. mod kr. 43,7 mio. i andet kvartal og kr. 34,6 mio. i første kvartal 
2014.  
 
Balance og egenkapital 
Bankens udlån er steget tilfredsstillende med tkr. 76.756 siden ultimo 2013 og udgør ved udgangen af septem-
ber 2014 tkr. 2.951.687.  
 
Obligationsbeholdningen er øget med tkr. 198.096 til tkr. 852.629 ved køb af erhvervs- og realkreditobligatio-
ner.    
 
Bankens indlån, hvoraf den altovervejende del er anfordringsmidler, er med tkr. 3.620.160 ved udgangen af 3. 
kvartal 2014, faldet med tkr. 376.009 i forhold til ultimo 2013. Bankens indlånsoverskud er fortsat komfortabelt. 
 
Den samlede balance er faldet med tkr. 321.549 til tkr. 4.735.501.  
 
Egenkapitalen udgør ved udgangen af 3. kvartal 2014 tkr. 892.320.  
 
Uden for balancen er bankens garantistillelser for kunder fortsat høje og udgør tkr. 1.043.624. 
 
Kapitalgrundlag, risikostyring og forretningsmodel 
GrønlandsBANKEN skal i henhold til lovgivningen have et kapitalgrundlag, der understøtter risikoprofilen. 
Banken har valgt at opgøre kredit- og markedsrisikoen efter standardmetoden og operationel risiko efter ba-
sisindikatormetoden. Det er bankens vurdering, at der ikke på nuværende tidspunkt vil være behov for at an-
vende mere avancerede metoder til opgørelse af kapitalen. 
 
I henhold til lov om finansiel virksomhed skal bestyrelsen og direktionen sikre, at GrønlandsBANKEN har et 
tilstrækkeligt kapitalgrundlag, hvilket er den kapital, der efter ledelsens vurdering som minimum skal til for at 
dække alle væsentlige risici. 
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Med indførelse af de nye regler til kapital i pengeinstitutter pr. 1. januar 2014 er der sket en skærpelse af 
kravet til egenkapital, samt opgørelse af risikovægtede aktiver, ligesom der på sigt kommer yderligere krav til 
likviditet og gearing. GrønlandsBANKEN er ikke væsentligt påvirket af indførelse af de nye kapitaldæknings-
regler baseret på direktiv og forordning, grundet bankens solide egenkapital. Der henvises til ”Egenkapital-
opgørelse” på side 12 og note 15.  
 
GrønlandsBANKENs kapitalprocent er opgjort til 20,3.  
 
GrønlandsBANKEN ønsker en bæredygtig forretningsmodel, som bygger på bankens vision og værdigrundlag, 
samt bankens historie, geografiske placering i Grønland og position som den eneste bank med hovedsæde i 
Grønland. 
 
Bankens individuelle kapitalbehov er ved udgangen af 3. kvartal 2014 opgjort til 10,6 % efter 8+ modellen.  
 
GrønlandsBANKENs opgjorte individuelle kapitalbehov efter 8+ model 
I 1.000 kr.  Q3 2014  Ultimo 2013 

 Kapitalbehov Kapitalbehov i %  Kapitalbehov Kapitalbehov i % 

      
Søjle I-kravet 325.251 8,00 %  308.743 8,00 % 
Kreditrisiko 68.141 1,68 %  64.424 1,67 % 
Markedsrisiko 9.889 0,24 %  0 0,00 % 
Operationel risiko 10.000 0,25 %  10.000 0,26 % 
Øvrige forhold 
 
Kapitalbehov 
 

16.364 
 

429.645 

0,40 % 
 

10,57 % 

 19.014 
 

402.181 

0,49 % 
 

10,42 % 

8+ modellen er endnu ikke gældende i Grønland og banken opgør derfor kapitalbehovet efter både 8+ modellen 
og Sandsynlighedsmodellen. Kapitalbehovet efter Sandsynlighedsmodellen er lavere end ovenstående. 

 
GrønlandsBANKEN har offentliggjort yderligere oplysninger, herunder det opgjorte kapitalbehov, i en rede-
gørelse på hjemmesiden http://www.banken.gl/redegorelse/ 
 
Likviditet  
GrønlandsBANKEN indberetter jf. nye krav til likviditet (LCR) i henhold til de nye kapitaldækningsregler alle-
rede fra 2014 men skal først efterleve dem fra 2015, hvor de indfases frem mod 2019. Reglerne ligger endnu 
ikke helt fast, men de foreløbige beregninger viser 131 % mod et lovkrav > 100 %. 
 
Baseret på de nuværende krav har banken ved udgangen af 3. kvartal 2014, en likviditetsoverdækning på 
146,5 %. 
 
Aktionærer og udbytte 
GrønlandsBANKENs overordnede finansielle mål er at realisere et konkurrencedygtigt afkast til aktionærer-
ne. 
 
Kursen på GrønlandsBANKENs aktier er med kurs 632 ved udgangen af 3. kvartal 2014, faldet lidt i forhold 
til ultimo 2013 hvor kursen var 662. Banken har i 1. kvartal 2014 udbetalt udbytte til bankens aktionærer på i 
alt 99 mio. kr., eller kr. 55 pr. aktie. 
 
Fem aktionærer har meddelt aktiebesiddelser på over 5 % i henhold til aktieselskabsloven § 28a.  
 
Det er bankens mål at holde en lav egenbeholdning på mellem 0 og 3 % af aktiekapitalen. Banken kan derfor i 
åbne handelsvinduer vælge at købe og sælge egne aktier indenfor dette mål. 
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Tilsynsdiamanten 
GrønlandsBANKEN har forholdt sig til pejlemærkerne i Finanstilsynets tilsynsdiamant. Diamanten angiver 
fem pejlemærker for pengeinstitutvirksomhed. 
 
Vedrørende summen af store engagementer har banken en politik om, at summen af engagementer ikke må 
overstige 100 %. Ved udgangen af 3. kvartal 2014 udgør summen 48,1 %, hvoraf 10,0 % er et engagement 
med et offentligt ejet selskab og 38,1 % med øvrige kunder.  
 
GrønlandsBANKEN har ejendomsrelaterede eksponeringer med offentligt ejede selskaber (indgår i offentlige 
myndigheder i branchefordelingen af bankens udlån). Disse engagementer indgår ikke i opgørelsen af ejen-
domseksponeringer i Tilsynsdiamanten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GrønlandsBANKENs mission, værdier og corporate governance 
 
GrønlandsBANKEN driver bankvirksomhed i Grønland under fri konkurrence med inden- og udenlandske pen-
geinstitutter og leverer rådgivning og ydelser på det finansielle område til alle borgere i Grønland.  
 
Bankens mission skal ses i et bredere perspektiv, hvor GrønlandsBANKEN kan opfattes som hele Grønlands 
Bank. Det medfører et udvidet ansvar for at deltage positivt og aktivt i samfundsudviklingen og bidrage til at 
skabe muligheder i det grønlandske samfund og samtidig sikre en solid finansiel virksomhed. Denne væsentli-
ge rolle er GrønlandsBANKEN yderst bevidst om. 
 
GrønlandsBANKENs værdier er fast forankrede i banken og hos medarbejderne. Værdierne er Engagerede, 
Rummelige, Ordentlige og Kompetente. Værdierne virker som rettesnor for, hvorledes vi agerer og ønsker at 
blive opfattet i og udenfor banken. 
 
GrønlandsBANKEN forholder sig til samtlige Corporate Governance anbefalinger og ledelsesbekendtgørelsen 
og det er bankens mål, til enhver tid og i videst muligt omfang, at følge anbefalingerne. Bankens Corporate 
Governance redegørelse kan findes på bankens hjemmeside www.banken.gl  

 
 

 

Sum af store engagementer 
(under 125 % af basiskapital)   
GrønlandsBANKEN  48,1 % 

Udlånsvækst (mindre end 
20 % om året ) 
GrønlandsBANKEN  2,7 % 

Likviditets�
overdækning 
(større end 50 %)  
GrønlandsBANKEN 
146,5 % 

Ejendomsekspo�
nering (mindre 
end 25 % af de 
samlede udlån)  
GrønlandsBANKEN 
13,6 % 

Stabil funding (udlån/arbejdende kapital fratrukket obligationer med en restløbetid 
under 1 år) Grænseværdi: mindre end 1 
GrønlandsBANKEN  0,7 
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I 2013 tilsluttede GrønlandsBANKEN sig UN Global Compact, som har 10 principper for etisk adfærd. Grøn-
landsBANKEN har i 1. kvartal 2014 offentliggjort sin første rapport, som kan findes på bankens hjemmeside. 
 
Forventninger til hele 2014 
Efter en svag samfundsøkonomisk udvikling og negativ BNP-vækst i 2012 og 2013, forventes nu i 2014 yderli-
gere et mindre fald i den grønlandske økonomi, men dog fortsat med stor usikkerhed. I forventning om, at pri-
ser og mængder på fisk holder niveauet, at der ikke igangsættes råstofprojekter, og at det nu må forventes at 
igangsætning af byggerier i fjerde kvartal 2014, forsinkes, forventer banken en flad udvikling resten af året 
2014. Det er primært i Nuuk væksten fortsat er lav, mens der er øget aktivitet i en række kystbyer. En mærkbar 
aktivitetsstigning forventes dermed først i løbet af 2015. 
 
Der har været en god udvikling i indtægterne i de første tre kvartaler af 2014. Med en mere flad udvikling af ba-
lancen i sidste kvartal af 2014, forventes indtægterne ikke at øges i sidste kvartal af 2014.  
 
De samlede omkostninger inkl. afskrivninger forventes at stige med ca. 3 % i forhold til 2013. 
 
Resultat før kursreguleringer og nedskrivninger forventes fortsat i den høje ende af det tidligere udmeldte resul-
tat-estimat på kr. 125 -145 mio., mod kr. 135 mio. i 2013. 
 
Det er bankens vurdering, at boniteten i låneporteføljen er tilfredsstillende. Værdiregulering af udlån forventes 
derfor fortsat på et beskedent niveau i 2014.  
 
 
Den 22. oktober 2014 
Bestyrelsen 
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3 Renteindtægter 170.412 218.700 163.852 

4 Renteudgifter 10.818 14.633 10.971 

 Netto renteindtægter  159.594 204.067 152.881 

     

  Udbytte af aktier m.v. 1.821 2.048 2.048 

5 Gebyrer og provisionsindtægter  59.641 71.056 52.396 

  Afgivne gebyrer og provisionsudgifter  923 1.421 1.052 

  Netto rente- og gebyrindtægter  220.133 275.750 206.273 

     

6 Kursreguleringer  17.983 4.039 - 49 

 Andre driftsindtægter  2.872 3.148 2.641 

7 Udgifter til personale og administration  102.175 130.422 95.244 

  Af- og nedskrivninger på materielle aktiver 6.890 10.385 7.560 

 Andre driftsudgifter  2.332 3.443 2.722 

10 Nedskrivninger på udlån m.v.  14.039 15.186 10.882 

 Resultat før skat  115.552 123.501 92.457 

8 Skat  36.726 39.251 29.379 

 Periodens resultat  78.826 84.250 63.078 

     

 Totalindkomstopgørelse    

     

 Periodens resultat 78.826 84.250 63.078 

 Opskrivning af domicilejendomme 778 1.007 2.570 

 Tilbageført opskrivning af domicilejendomme 0 -1.585 - 2.593 

 Skat af anden totalindkomst 247 -184 -7 

     

 Årets totalindkomst 79.851 83.488 63.048 
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 AKTIVER   
 

 
Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos 
centralbanker  341.520 696.491 325.605 

9 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker  242.784 496.620 251.746 

10 Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris  2.951.687 2.874.931 2.903.096 

11 Obligationer til dagsværdi  852.629 654.533 673.988 

 Aktier m.v.  46.128 47.826 41.070 

 Grunde og bygninger i alt, domicilejendomme  189.999 189.271 191.176 

 Øvrige materielle aktiver  7.986 6.438 6.906 

 Udskudte skatteaktiver 0 0 2.470 

 Andre aktiver 98.390 88.125 96.044 

 Periodeafgrænsningsposter  4.378 2.815 3.277 

 Aktiver i alt  4.735.501 5.057.050 4.495.378 

     

 PASSIVER    

 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker  73.520 48.412 41.057 

12 Indlån og anden gæld  3.620.160 3.996.169 3.450.048 

 Aktuelle skatteforpligtelser  15.770 10.855 23.705 

 Andre passiver  56.496 48.350 61.447 

 Periodeafgrænsningsposter  3.190 3.132 2.027 

 Gæld i alt  3.769.136 4.106.918 3.578.284 

 Hensættelser til udskudt skat  57.755 57.393 56.280 

 Hensættelser til tab på garantier  8.493 8.615 587 

 Andre hensatte forpligtelser 7.797 7.889 7.477 

 Hensatte forpligtelser i alt 74.045 73.897 64.344 

 Egenkapital    

13        Aktiekapital 180.000 180.000 180.000 

        Opskrivningshenlæggelser  17.660 16.882 18.444 

        Overført overskud 694.660 679.353 654.306 

 Egenkapital i alt 892.320 876.235 852.750 

 Passiver i alt  4.735.501 5.057.050 4.495.378 
 
01 Regnskabspraksis    

02 Regnskabsmæssige skøn    

14 Eventualforpligtelser    

15 Kapitalforhold og solvens  
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 Aktiekapital 
Opskrivnings-
henlæggelser

Overført 
resultat I alt 

    

Egenkapital 01. januar 2013 180.000 18.467 652.487  850.954 

Udbetalt udbytte  - 99.000 - 99.000 

Skatteværdi af udbetalt udbytte  31.482 31.482 

Køb og salg af egne aktier, netto  6.259 6.259 

Opskrivning af domicilejendomme  2.570  2.570 

Tilbageførsel af tidligere års opskrivning  -2.593  -2.593 

Periodens resultat overført til egenkapitalen  63.078 63.078 

Egenkapital 30. september 2013 180.000 18.444 654.306 852.750 
 
Køb og salg af egne aktier, netto  3.875 3.875 

Opskrivning af domicilejendomme  0   0 

Tilbageført opskrivning af domicilejendomme  - 1.562  - 1.562 

Periodens resultat overført til egenkapitalen  21.172 21.172 

Egenkapital 31. december 2013 180.000 16.882 679.353 876.235 

Foreslået udbytte  - 99.000 - 99.000 

Heraf skatteværdi af foreslået udbytte  31.482 31.482 

    

Egenkapital 01. januar 2014 180.000 16.882 679.353  876.235 

Udbetalt udbytte  - 99.000 - 99.000 

Skatteværdi af udbetalt udbytte  31.482 31.482 

Køb og salg af egne aktier, netto  3.999 3.999 

Opskrivning af domicilejendomme  778  778 

Periodens resultat overført til egenkapitalen  78.826 78.826 

Egenkapital 30. september 2014 180.000 17.660 694.660 892.320 
 
 
 
 



 
 
  
 
 
 NOTER 
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Note 1 
 
Regnskabspraksis m.v. 
Kvartalsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, bekendtgørelse om 
finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.og danske oplysningskrav til delårs-
rapporter for børsnoterede finansielle selskaber. 
 
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for 2013. 
 
Kvartalsrapporten er aflagt efter princip om going concern ud fra nuværende gældende praksis og fortolkning 
af reglerne for danske pengeinstitutter.  
 
Skat, der består af den aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den 
del, der kan henføres til periodens resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til 
posteringer direkte på egenkapitalen. 
 
Ved opgørelse af den skattepligtige indkomst er der i Grønland fradragsret for udbytte til det udbyttebetalen-
de selskab. Den skattemæssige værdi heraf tillægges derfor egenkapitalen på tidspunktet for generalforsam-
lingens godkendelse af udbyttet. 
 
Udskudte skatteaktiver indregnes i balancen med den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres. 
 
Halvårsrapporten er ikke revideret eller reviewet. 
 
Note 2 
 
Væsentlige regnskabsmæssige skøn 
Opgørelse af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser er forbundet med et skøn over 
hvordan fremtidige begivenheder påvirker værdien af disse aktiver og forpligtelser. De væsentligste skøn 
vedrører nedskrivninger på udlån, hensættelse på garantier, opgørelse af dagsværdi for unoterede finansiel-
le instrumenter, værdiansættelse af domicilejendomme, samt hensatte forpligtelser. 
 
De udøvede skøn er baseret på forudsætninger, som ledelsen anser som forsvarlige, men som er usikre. 
Herudover er banken påvirket af risici og usikkerheder, som kan føre til, at de faktiske resultater kan afvige 
fra skønnene. 
 
For nedskrivning på udlån er der væsentlige skøn forbundet med kvantificeringen af risikoen for, at ikke alle 
fremtidige betalinger modtages. Endvidere er gruppevise nedskrivninger og fastlæggelse af management-
reserve i nedskrivninger fortsat behæftet med usikkerhed.  
 
Noterede finansielle instrumenter, der kan være prissat på markeder med lav omsætning, hvorved der kan 
være en vis usikkerhed ved anvendelse af børskurserne ved måling til dagsværdi. 
 
Unoterede finansielle instrumenter, hvor der er væsentlige skøn forbundet med måling af dagsværdierne. 
 
For hensatte forpligtelser er der væsentlige skøn forbundet med fastlæggelse af fremtidig medarbejderom-
sætningshastighed, samt fastsættelse af renteforpligtelse på skattebegunstigede opsparingskonti. 
 
Værdiansættelse af bankens domicilejendomme er ligeledes forbundet med væsentlige skøn. 
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3 Renteindtægter/terminspræmie af  
 

 

 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 432 325 207 

 Udlån  156.439 209.002 157.131 

 Obligationer 16.752 13.999 10.558 

 Afledte finansielle instrumenter i alt - 3.211 -4.626 -4.044 

 Heraf    

      Valutakontrakter 0 0 0 

      Rentekontrakter - 3.211 -4.626 -4.044 

 I alt renteindtægter 170.412 218.700 163.852 

     

4 Renteudgifter til    

 Kreditinstitutter og centralbanker 398 518 386 

 Indlån 10.420 14.115 10.585 

 I alt renteudgifter 10.818 14.633 10.971 

     

5 Gebyrer og provisionsindtægter fordelt på    

 Værdipapirer og depoter 5.288 4.108 2.783 

 Betalingsformidling 23.715 30.596 22.982 

 Lånesagsgebyrer 9.098 9.864 6.547 

 Garantiprovision 11.606 14.831 11.176 

 Øvrige gebyrer og provisioner 9.934 11.657 8.908 

 I alt gebyrer og provisionsindtægter 59.641 71.056 52.396 

     

6 Kursreguleringer af    

 Udlån til dagsværdi 3.682 10.704 11.150 

 Obligationer 2.032 -519 - 1.573 

 Aktier 14.247 3.073 306 

 Valuta 3.234 1.540 1.315 

 Afledte finansielle instrumenter -5.212 -10.759 - 11.247 

 I alt kursreguleringer 17.983 4.039 - 49 
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7 Udgifter til personale og administration    

 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion    

       Bestyrelse 787 1.025 762 

       Direktion 2.375 2.604 2.039 

       I alt 3.162 3.629 2.801 

     

 Personaleudgifter    

       Lønninger 40.158 52.564 38.605 

       Øvrige personaleudgifter 2.361 3.689 1.594 

       Pensioner 5.084 6.557 4.911 

       Udgifter til social sikring 334 494 360 

       I alt 47.937 63.304 45.470 

 Øvrige administrationsudgifter 51.076 63.489 46.973 

 I alt udgifter til personale og administration 102.175 130.422 95.244 

     

 Heltidsmedarbejdere, gns. antal 115,0 114,0 114,0 

     

8 Skat    

 30 %  34.666 37.050 27.737 

 Betalt udbytteskat af danske aktier - 329 - 367 - 367 

 6 % -tillæg 2.060 2.201 1.642 

 I alt skat af ordinært resultat 36.397 38.774 29.012 

 Betalt udbytteskat 329 367 367 

 I alt skat 36.726 39.251 29.379 

     

 Udskudt skat 0 -2.426 0 

 Skatteværdi af udbetalt udbytte 31.482 31.482 29.012 

 Skat til betaling 5.244 10.195 367 

 Der er ikke betalt selskabsskat i perioden    
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9 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og central- 
banker    

 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker 0 0 0 

 Tilgodehavender hos kreditinstitutter 242.784 496.620 251.746 

 I alt tilgodehavender 242.784 496.620 251.746 
     

10 Udlån    

 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender    

 Udlån 14.161 7.279 3.396 

 Garantier - 122 7.907 7.486 

 I alt nedskrevet i perioden 14.039 15.186 10.882 
 Heraf tabt ej tidligere nedskrevet 244 331 65 

     

 Individuelle nedskrivninger    

 Primo perioden 57.359 49.248 49.248 

 Nedskrivninger i perioden  21.255 22.999 19.156 

 
Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere 
regnskabsår 6.736 9.920 7.577 

 Endeligt tabt (afskr.) tidligere individuelt nedskrevet 2.069 5.390 1.944 

 Andre bevægelser 0 422 0 

 Ultimo perioden 69.809 57.359 58.883 

 
 
Gruppevise nedskrivninger    

 Primo perioden 10.626 14.528 14.528 

 Nedskrivninger i perioden 2.336 4.162 594 

 
Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere 
regnskabsår 195 8.064 6.447 

 Andre bevægelser 0 0 0 

 Ultimo perioden 12.767 10.626 8.675 
     
11 Obligationer    

 
Heraf stillet nominelt tkr. 50.000 til sikkerhed for mel-
lemværender med Danmarks Nationalbank     

     

12 Indlån    

 På anfordring 3.166.638 3.193.056 2.873.639 

 Med opsigelsesvarsel 245.668 287.401 297.614 

 Tidsindskud 107.207 416.201 179.828 

 Særlige indlånsformer 100.647 99.511 98.967 

 I alt indlån 3.620.160 3.996.169 3.450.048 
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13 Aktiekapital    

 Aktiekapitalen består af 1.800.000 aktier á kr. 100    

     

 Egne kapitalandele    

 Antal egne aktier 12.971 18.327 30.740 

 Nominel beholdning af egne kapitalandele 1.297 1.833 3.074 

 Procent af aktiekapital ultimo 0,7 1,0 1,7 

     

14 Eventualforpligtelser    

 Finansgarantier 455 9.071 10.411 

 Tabsgarantier for realkreditudlån 581.309 531.686 502.996 

 Tinglysnings- og konverteringsgarantier 83.991 86.571 126.228 

 Øvrige garantier 377.869 243.174 258.350 

 Garantier m.v. i alt 1.043.624 870.502 897.985 

 
 
    

 Uigenkaldelige kredittilsagn 2.410 2.610 960 

 Andre eventualforpligtelser i alt 2.410 2.610 960 
     
15 Kapitalforhold og solvens    
  

Risikovægtede poster 
    

 Kreditrisiko 3.419.599 3.070.198 3.014.060 

 Markedsrisiko 145.809 288.863 276.275 

 Operationel risiko 500.229 500.229 475.281 

     

 Vægtede poster i alt 4.065.637 3.859.290 3.765.616 
     

 Kapitalprocent 20,3 21,0 20,8 

 Kernekapitalprocent 20,3 20,6  20,4 

 Kapitalkrav 8,0 % 8,0 % 8,0 % 

 

 
 
Kapitalgrundlag 824.060 808.717 785.002 

 Kernekapital 824.060 791.835 766.558 
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Bestyrelse og direktion har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for perioden 1. januar – 30. septem-

ber 2014 for GrønlandsBANKEN, aktieselskab. 

 

Kvartalsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed og ledelsesberetningen er 

udarbejdet i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Kvartalsrapporten er herudover udarbejdet i 

overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede finansielle virksomheder. 

 

Det er vores opfattelse, at kvartalsregnskabet giver et retvisende billede af bankens aktiver, passiver og finan-

sielle stilling pr. 30. september 2014, samt af resultatet af bankens aktiviteter for de første tre kvartaler i 2014. 

 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i bankens akti-

viteter og økonomiske forhold, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som Grøn-

landsBANKEN står overfor. 

 

 

 

 Den 22. oktober 2014 

 

 Direktion 

 

 Martin Kviesgaard             

 

 Bestyrelse 

 

 

Gunnar í Liða   Kristian Lennert  Frank Bagger 

formand  næstformand 

 

Anders Brøns Allan Damsgaard Yvonne Kyed 

 

Lida Skifte Lennert Jette Radich Vagn T. Raun 
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