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Tilfredsstillende halvårsresultat i GrønlandsBANKEN.   
 
GrønlandsBANKENs resultat før skat i første halvår 2018 lyder på kr. 68,7 mio. mod kr. 73,8 mio. i 2017. Re-
sultatet før kursreguleringer og nedskrivninger udgør kr. 75,7 mio. mod kr. 77,6 mio. året før. 
 
Udlånsvæksten de senere år er fortsat i første halvår 2018, hvor udlånet er steget med kr. 217,5 mio. til kr. 
3.552,6 mio. ved udgangen af juni måned. 
  
Stigning i netto rente- og gebyrindtægter er på kr. 0,8 mio. til kr. 155,5 mio. sammenlignet med samme periode 
i 2017. Den beskedne stigning dækker bl.a. over stigning i renteindtægter fra udlån grundet de større mængder 
og et forventet fald i obligationsrenteindtægter. Samtidig stiger udbytter af bankens aktiebeholdning, samt ind-
tægter fra garantiprovision på grund af øgede garantimængder. 
 
De samlede omkostninger inkl. afskrivninger udgør ved udgangen af første halvår 2018 kr. 82,6 mio. mod kr. 
79,5 i samme periode i 2017. Stigningen ses primært på personaleomkostninger hvor der er tale om periode-
forskydninger og stigning i lønudgifter på grund af overenskomstmæssig regulering og flere ansatte. Øvrige 
omkostninger viser et fald i bl.a. IT-udgifter til BEC, mens der er udgiftsført ekstraordinære udviklingsomkost-
ninger til bankens pensionssystemer.   
 
Kursreguleringer udviser ved udgangen af juni 2018 et lille tab på kr. 0,3 mio. mod en kursgevinst på kr. 4,9 
mio. i samme periode i 2017.  
 
Nedskrivninger på udlån og garantier udviser et fald på kr. 2,1 mio. og udgør kr. 6,7 mio. 
 
 

 Resultat før skat forrenter primo-egenkapitalen efter udbytte med 14,9 % p.a. 
 

 Stigning i udlån på kr. 218 mio. til kr. 3,552 mia. 
 

 Indlån stiger til kr. 5,086 mia. 
 

 Lille stigning i netto rente- og gebyrindtægter på 0,6 % 
 

 Stigning i samlede omkostninger, inkl. afskrivninger på 4,0 % 
 

 Nedskrivninger og hensættelser i perioden på 0,1 % 
 

 Kapitalprocent og kernekapitalprocent på 22,1 og solvensbehov på 10,0 % 
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1. halvår 1. halvår Helår 1. halvår 1. halvår 1. halvår 

 2018 2017 2017 2016 2015 2014 

Netto rente- og gebyrindtægter 155.504 154.643 309.546 141.863 142.137 144.408 

Kursreguleringer -345 4.925 -6.368 -11.518 -3.868 16.757 

Andre driftsindtægter 2.856 2.452 5.240 2.418 2.585 2.690 

Udgifter til personale- og administration 78.467 75.289 152.528 71.914 69.710 69.241 

Af- og nedskrivninger på materielle aktiver 3.367 3.271 6.840 2.158 1.988 5.165 

Andre driftsudgifter 838 891 2.709 2.022 4.353 2.557 

Nedskrivning på udlån m.v.   6.666 8.797 13.734 8.937 9.734 8.526 

Resultat før skat 68.677 73.772 132.607 47.732 55.069 78.366 

Skat 21.804 23.448 42.158 15.141 17.505 24.901 

Periodens resultat 46.873 50.324 90.449 32.591 37.564 53.465 
       
Udvalgte regnskabsposter:       

Udlån 3.552.620 3.354.477 3.335.119 2.855.444 2.853.879 2.989.814 

Indlån 5.086.734 5.033.678 4.205.613 4.695.186 4.206.595 3.901.128 

Egenkapital  957.464 917.065 958.458 879.746 878.876 867.978 

Balancesum 6.275.024 6.112.595 5.355.010 5.749.788 5.288.495 4.964.276 

Eventualforpligtelser 1.185.142 1.130.244 1.161.181 1.155.276 1.158.038 1.007.362 
       
Nøgletal:       

Kapitalprocent 22,1 20,6 22,7 19,7 18,6 19,8 

Kernekapitalprocent 22,1 20,6 22,7 19,7 18,6 19,3 

Periodens egenkapitalforrentning før skat 7,2 8,0 14,1 5,3 6,2 9,0 

Periodens egenkapitalforrentning efter skat 4,9 5,5 9,6 3,6 4,2 6,1 

Indtjening pr. omkostningskrone 1,77 1,84 1,75 1,56 1,66 1,93 

Afkastgrad 0,8 0,8 1,7 0,6 0,7 1,1 

Renterisiko 1,9 1,3 1,1 1,2 1,4 1,4 

Valutaposition 0,8 2,1 1,6 5,9 15,5 1,9 

Udlån plus nedskrivninger i forhold til indlån 72,8 69,2 82,2 63,3 70,1 78,6 

Udlån i forhold til egenkapital 3,7 3,7 3,5 3,2 3,2 3,4 

Periodens udlånsvækst 7,0 9,1 8,5 1,2 1,4 4,0 

Summen af store eksponeringer 170,5 n/a 160,2 n/a n/a n/a 

Periodens nedskrivningsprocent 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 

Akkumuleret nedskrivningsprocent 3,4 3,0 3,1 3,0 2,6 2,1 

Periodens resultat pr. aktie efter skat 26,0 28,0 50,3 18,0 20,9 29,7 

Indre værdi pr. aktie 532 509 532 489 488 486 

Børskurs/indre værdi pr. aktie 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 
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Resultatopgørelsen 
Nettorenteindtægterne er med tkr. 109.422 stort set uændrede i forhold til samme periode i 2017. I 2017 og 
fortsat ind i 2018 er bankens udlån øget, hvilket er med til at reducere påvirkningen fra den negative forrentning 
af bankens overskudslikviditet og faldende obligationsrenteindtægter. Samtidig er bankens fundingomkostnin-
ger på et minimum.  
 
Udbytte af aktier udgør i 2018 tkr. 1.945 mod tkr. 807 i samme periode i 2017.  
 
Gebyr- og provisionsindtægter ligger med tkr. 44.379 stort set uændrede i forhold til samme periode i 2017. Der 
er sket et fald i indtægter fra kunders handel med værdipapirer, som dog opvejes af primært højere indtægter 
på garantiprovisioner grundet øgede garantimængder. 
 
Andre driftsindtægter er steget med tkr. 404 til tkr. 2.856, sammenlignet med første halvår 2017.  
 
Udgifter til personale og administration er steget med tkr. 3.178 til tkr. 78.467 i forhold til samme periode sidste 
år. Stigningen relaterer sig primært til personaleudgifterne og skyldes periodeforskydning, samt overens-
komstmæssig stigning i lønninger og flere ansatte. Øvrige administrationsomkostninger er i samme periode 
steget med tkr. 804 på trods af fald i en række omkostninger. Stigningen skyldes derfor primært omkostninger 
forbundet med forretningsudvikling, herunder tkr. 951 til udvikling af bankens pensionssystem. 
 
Andre driftsudgifter, som består af drift og vedligehold af bankens bankbygninger, er i første halvår 2018 næ-
sten uændret i forhold til samme periode i 2017 og udgør tkr. 838.  
 
Afskrivninger på materielle aktiver er på stort set uændret niveau i forhold til samme periode i 2017 og udgør 
tkr. 3.367.  
 
Kursreguleringer viser et samlet kurstab på tkr. 345 mod en kursgevinst i samme periode sidste år på tkr. 
4.925. Kurstab på bankens obligationsbeholdning på tkr. 4.647 kompenseres stort set af øvrige kursgevinster 
primært på bankens beholdning af sektoraktier. 
 
Udvalgte Hoved- og nøgletal  

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

 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 

Nettorente- og gebyrindtægter 76.684 78.820 76.525 78.378 77.243 77.400 74.514 73.383 

Omkostninger og afskrivninger 41.097 41.575 45.206 37.420 38.851 40.600 39.964 38.268 

Andre driftsindtægter 1.545 1.311 1.194 1.594 1.194 1.258 1.191 1.245 
Resultat før kursreguleringer og 
nedskrivninger 37.132 38.556 32.513 42.552 39.586 38.058 35.741 36.360 

Kursreguleringer 678 -1.023 -1.460 -9.833 915 4.010 -2.779 1.399 

Nedskrivning på udlån m.v.   3.206 3.460 2.224 2.713 4.938 3.859 2.036 2.997 

Resultat før skat 34.604 34.073 28.829 30.006 35.563 38.209 30.926 34.762 

 
Halvårets nedskrivninger på udlån m.v. udgør tkr. 6.666 ultimo juni 2018, hvilket er tkr. 2.131 mindre end i 
samme periode i 2017. Virkningen af IFRS 9, som trådte i kraft 1. januar 2018, medførte yderligere nedskriv-
ninger på tkr. 18.089 primo 2018 og dermed påvirkes bankens primo egenkapital med dette beløb som efter 
skat udgør tkr. 12.336.  
 
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 erhvervskunder i Grønland. Dette under-
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støttes af, at bankens afskrevne fordringer er på et lavt niveau. 
 
Resultat før skat udgør herefter tkr. 68.677 og er dermed tkr. 5.095 lavere end i samme periode i 2017. 
 
Kvartalsudvikling 
Nettorente- og gebyrindtægterne udgjorde i 1. kvartal tkr. 78.820 og tkr. 76.684 i 2. kvartal 2018. Nettorenterne 
er steget i 2. kvartal grundet de større mængder og der ses et fald i gebyrindtægterne i samme periode på 
grund af periodeforskydninger. 
 
De samlede omkostninger har i de to første kvartaler af 2018 været stort set ens med tkr. 41.575 i første kvartal 
og tkr. 41.097 i andet kvartal. På trods af et fald i andet kvartal i de samlede omkostninger, har udgiftsførsel af 
IT-udvikling af bankens pensionssystem været højere i andet kvartal i.f.t. første kvartal. 
 
Resultat før kursreguleringer og nedskrivninger faldt dermed i andet kvartal til kr. 37.132 mod tkr. 38.556 i før-
ste kvartal 2018. 
 
Udlånet steg i første kvartal med tkr. 58.226 og yderligere i andet kvartal med tkr. 159.275, hvilket svarer til en 
stigning i forhold til ultimo 2017 på 6,5 %. Stigningen ses på både privat og erhvervskunder.  
 
Indlånet steg i første kvartal med tkr. 1.077.330 og faldt i andet kvartal med tkr. 196.209. 
 
Balance og egenkapital 
Bankens udlån er i første halvår steget meget tilfredsstillende med tkr. 217.501 til tkr. 3.552.620, hvilket er det 
hidtil højeste niveau i banken. 
 
Bankens indlån, hvoraf den altovervejende del er anfordringsmidler, er steget med tkr. 881.121 til tkr. 5.086.734 
ved udgangen af juni 2018. Sidst på året 2017 faldt indlånet kraftigt. Faldet ultimo 2017 var ventet og banken 
forventer også et fald i indlånet i løbet af 2018. 
 
Den samlede balance er hermed steget med tkr. 920.014 til tkr. 6.275.024. Egenkapitalen udgør ved udgangen 
af første halvår 2018 tkr. 957.464.  
 
Uden for balancen er bankens garantistillelser overfor kunder steget med tkr. 23.961 i forhold til ultimo 2017 og 
udgør ultimo juni 2018 tkr. 1.185.142. Der er således tale om et fald i andet kvartal 2018 på tkr. 15.586. 
 
Usikkerhed ved indregning og måling 
De væsentligste usikkerheder ved indregning og måling knytter sig til nedskrivninger på udlån, hensættelser 
på garantier og uudnyttede kreditfaciliteter samt værdiansættelse af ejendomme, unoterede papirer, samt fi-
nansielle instrumenter. Ledelsen vurderer, at usikkerheden ved regnskabsaflæggelsen er på et niveau, der 
er forsvarligt.  
 
Finansielle risici 
GrønlandsBANKEN er eksponeret over for forskellige finansielle risici, som styres på forskellige niveauer i 
organisationen. Bankens finansielle risici udgøres af: 
 
Kreditrisiko: Risiko for tab som følge af, at debitorer eller modparter misligholder indgåede betalingsforplig-
telser. 
 
Markedsrisiko: Risiko for tab som følge af, at dagsværdien af finansielle instrumenter og afledte finansielle 
instrumenter fluktuerer ved ændringer i markedspriser. GrønlandsBANKEN henregner tre typer risici til mar-
kedsrisikoområdet: renterisiko, valutarisiko og aktierisiko. 
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Likviditetsrisiko: Risiko for tab som følge af, at finansieringsomkostningerne stiger uforholdsmæssigt meget, 
risikoen for at banken forhindres i at opretholde den vedtagne forretningsmodel, som følge af manglende fi-
nansiering/funding eller ultimativt risikoen for, at banken ikke kan honorere indgåede betalingsforpligtelser 
ved forfald som følge af manglende finansiering/funding. 
 
Operationel risiko: Risiko for at banken helt eller delvist må tage økonomiske tab som følge af utilstrækkelig 
eller uhensigtsmæssige interne procedurer, menneskelige fejl, IT-systemer mm. 
 
Kapitalforhold  
GrønlandsBANKEN skal i henhold til lovgivningen have et kapitalgrundlag, der understøtter risikoprofilen. 
Banken opgør kredit- og markedsrisikoen efter standardmetoden og operationel risiko efter basisindikator-
metoden. Det er fortsat bankens vurdering, at der ikke er behov for at anvende mere avancerede metoder. 
 
I henhold til lov om finansiel virksomhed skal bestyrelsen og direktionen sikre, at GrønlandsBANKEN har et 
tilstrækkeligt kapitalgrundlag. Det tilstrækkelige kapitalgrundlag er den kapital, der efter ledelsens vurdering 
som minimum skal til for at dække alle risici. 
 
GrønlandsBANKENs kapitalprocent, hvori periodens resultat ikke er indregnet, er ved udgangen af første halv-
år 2018, opgjort til 22,1. 
 
GrønlandsBANKEN blev udpeget som SIFI-institut i 2. kvartal 2017. Med nye SIFI-krav til kapitalberedskabet 
og nye krav om nedskrivningsegnede passiver (NEP-krav) har bestyrelsen vurderet at kapitalprocenten skal 
øges. Bestyrelsen har som mål, at banken skal opfylde det maksimale NEP-krav fuldt ud i god tid inden fristen 
for fuld indfasning og samtidig, at der skal være kapitalmæssig kapacitet til vækst i bankens forretning. Grøn-
landsBANKEN har endnu ikke fået oplyst bankens NEP-kapitalkrav. Når det endelige NEP-kapitalkrav er kendt 
vil en mere præcis kapitalplanlægning kunne gennemføres. 
  
Bankens individuelle solvensbehov er pr. ultimo første halvår 2018 opgjort til 10,0 %. GrønlandsBANKEN har 
dermed en kapitaloverdækning før bufferkrav på 12,1 % eller tkr. 492.774. Efter fradrag for kapitalbevaringsbuf-
ferkrav er overdækningen på 10,2 %. Ultimo 2018 vil banken skulle opfylde et SIFI-bufferkrav på 1,2 % og i 
2019 efter fuld indfasning udgør bufferkravet 1,5 %. 
 
GrønlandsBANKENs opgjorte individuelle solvensbehov efter 8+ model 

I 1.000 kr.  1. halvår 2018  Ultimo 2017 

 Kapitalbehov Solvensbehov i %  Kapitalbehov Solvensbehov i % 

      

Søjle I-kravet 327.582 8,0 %  322.050 8,0 % 
Kreditrisiko 70.316 1,6 %  80.669 1,9 % 
Markedsrisiko 7.416 0,2 %  10.350 0,3 % 
Operationel risiko 3.800 0,1 %  3.800 0,1 % 
Øvrige forhold 
 
Solvensbehov 

2.100 
 

411.214 

0,1 % 
 

10,0 % 

 2.100 
 

418.969 

0,1 % 
 

10,4 % 

 
GrønlandsBANKEN har offentliggjort yderligere oplysninger om det opgjorte solvensbehov i en redegørelse 
på hjemmesiden http://www.banken.gl/redegorelse/ 
 
Likviditet  
Liquidity coverage ratio (LCR) er et minimumskrav i forholdet mellem kortfristede aktiver og passiver, der 
skal sikre en tilfredsstillende likviditetsgrad.  
 

http://www.banken.gl/redegorelse/
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Banken havde ved udgangen af første halvår 2018 et LCR-nøgletal på 143,9 % og opfylder dermed LCR-
kravet som for SIFI-institutter skal udgøre mindst 100 %. 
 
Bankens funding baseres alene på indlån.  
 
Tilsynsdiamanten  
GrønlandsBANKEN har forholdt sig til pejlemærkerne i Finanstilsynets tilsynsdiamant. Diamanten angiver 
fem pejlemærker for pengeinstitutvirksomhed. Pejlemærket for store eksponeringer blev med virkning fra 1. 
januar 2018 ændret til at blive beregnet som summen af bankens 20 største eksponeringer i forhold til ban-
kens egentlige kernekapital med en grænseværdi på 175%. Summen udgør 170,5%, hvoraf 42,9%-point ud-
gør eksponeringer med offentligt ejede selskaber. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Aktionærer og afkast af Grønlandsbank-aktien 
GrønlandsBANKENs overordnede finansielle mål er at realisere et konkurrencedygtigt afkast til aktionærer-
ne. Kursen på GrønlandsBANKENs aktier er faldet til kurs 602 ved udgangen af første halvår 2018 i forhold 
til ultimo 2017, hvor kursen var 649. Banken har i marts 2018 udbetalt udbytte til bankens aktionærer på i alt 
54 mio. kr. modsvarende kr. 30 pr. aktie.  
 
Fire aktionærer har meddelt aktiebesiddelser på over 5 % i henhold til aktieselskabsloven § 28a. Ultimo før-
ste halvår 2018 har banken ingen beholdning af egne aktier. 
 
 
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 og virksomheder i Grøn-
land.  
 
GrønlandsBANKENs 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 bi-
drage til at skabe muligheder til gavn for Grønland og samtidig sikre en solid finansiel virksomhed. Denne væ-

 
 

 

Sum af store eksponeringer (max 
175 % af egentlig kernekapital)   
GrønlandsBANKEN 170,5 % 

Udlånsvækst (mindre end 
20 % om året ) 
GrønlandsBANKEN 7,0 % 

Likviditets-
overdækning 
(større end 100 %)  
GrønlandsBANKEN 
143,9 % 

Ejendomsekspo-
nering (mindre 
end 25 % af de 
samlede udlån og 

garantier)  
GrønlandsBANKEN 
14,9 % 

Stabil funding (udlån/arbejdende kapital fratrukket obligationer med en restløbetid 
under 1 år) Grænseværdi: mindre end 1 
GrønlandsBANKEN 0,6 
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sentlige rolle er GrønlandsBANKEN yderst bevidst om. 
 
GrønlandsBANKENs værdier er fast forankrede i banken og hos medarbejderne. Værdierne er Engagerede,  
Ordentlige, Kundeorienterede og Udviklingsorienterede. Værdierne virker som rettesnor for, hvorledes 
banken 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. GrønlandsBANKEN er tilsluttet 
UN Global Compact, som har 10 principper for etisk adfærd. GrønlandsBANKEN offentliggør årligt sin afrap-
portering. Denne kan findes på bankens hjemmeside. 
 
Forventninger til andet halvår af 2018 
Den samfundsøkonomiske udvikling i  2018 vurderes fortsat at være stabil og på et højt niveau bl.a. på bag-
grund af stigende rejekvote. Banken har set en pæn stigning i udlånet igennem i 2018 og forventer fortsat et 
højt niveau i resten af året.  
 
Indlånet er steget i løbet af første halvår 2018 men forventes at falde lidt igen i de sidste to kvartaler. 
 
Netto rente- og gebyrindtægter forventes dermed på et moderat højere niveau end i 2017. 
 
GrønlandsBANKEN arbejder fortsat med at udvikle og udbygge pensionsområdet. Området er helt nyt i 
Grønland og forventes stadig kun i mindre grad at bidrage til bankens indtjening i 2018. På længere sigt ser 
banken pensionsopsparingen som et væsentligt forretningsområde.   
 
De samlede omkostninger forventes på et lidt højere niveau end i 2017. 
 
Det er bankens vurdering, at boniteten i låneporteføljen er tilfredsstillende. Nedskrivninger på udlån forven-
tes derfor fortsat på et moderat til lavt niveau. På baggrund af nye IFRS9-regler kan der dog forekomme 
større udsving i nedskrivninger kvartal for kvartal. 
 
På baggrund af det fortsat lave renteniveau må der forventes et moderat kurstab på bankens obligationsbe-
holdning.  
 
Finanstilsynet har i december 2017 præciseret, at udmeldte resultatforventninger skal kunne relateres til et 
resultat, der fremgår direkte i resultatopgørelsen. Resultatforventninger er derfor relateret til resultat før skat.  
 
Budgettering af nedskrivninger og kursreguleringer af fondsbeholdningen er dog forbundet med en betydelig 
usikkerhed, og kan derfor påvirke resultatet før skat. 
 
På baggrund af disse forhold forventes uændret et resultat før skat i niveauet kr. 120 – 140 mio. mod kr. 133 
mio. i 2017.   
 
 
 
Den 15. august 2018 
Bestyrelsen

http://www.banken.gl/


 
 
 
  
  
(1.000 kr.) RESULTATOPGØRELSE OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE 

  
 1. halvår hele året 1. halvår 
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3 Renteindtægter 112.399 227.068 111.968 

4 Negative renteindtægter -5.209 -11.741 -5.924 

5 Renteudgifter 802 1.871 1.040 

6 Positive renteudgifter +3.034 +8.460 +4.606 

 Netto renteindtægter  109.422 221.916 109.610 

     

  Udbytte af aktier m.v. 1.945 807 807 

7 Gebyrer og provisionsindtægter  44.379 87.737 44.488 

  Afgivne gebyrer og provisionsudgifter  242 914 262 

  Netto rente- og gebyrindtægter  155.504 309.546 154.643 

     

8 Kursreguleringer  -345 -6.368 4.925 

 Andre driftsindtægter  2.856 5.240 2.452 

9 Udgifter til personale og administration  78.467 152.528 75.289 

  Af- og nedskrivninger på materielle aktiver 3.367 6.840 3.271 

 Andre driftsudgifter  838 2.709 891 

16 Nedskrivninger på udlån m.v.  6.666 13.734 8.797 

 Resultat før skat  68.677 132.607 73.772 

10 Skat  21.804 42.158 23.447 

 Periodens resultat  46.873 90.449 50.325 

     

 Totalindkomstopgørelse    

     

 Periodens resultat 46.873 90.449 50.325 

 Anden totalindkomst:    

 Værdiregulering af ejendomme 1.902 13.681 11.799 

 Effekt af IFRS9 primo 2018 -12.336 0 0 

 
Værdiregulering af ydelsesbaseret fratrædelses-
/pensionsordning 0 -13 0 

 Skat af værdiregulering ejendomme -605 - 4.351 -3.751 

 Anden totalindkomst i alt -11.039 9.317 8.048 

     

 Årets totalindkomst 35.834 99.766 58.373 
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 AKTIVER    

 Kassebeholdning og anf.tilgodeh. hos centralbanker  177.268 178.789 172.909 

11 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker  1.209.663 522.060 1.249.450 

16 Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris  3.552.620 3.335.119 3.354.477 

12 Obligationer til dagsværdi  878.577 894.679 911.691 

 Aktier m.v.  87.538 89.353 95.269 

13 Aktiver tilknyttet puljeordninger 44.194 6.767 460 

 Grunde og bygninger i alt, domicilejendomme  207.619 207.728 207.004 

 Øvrige materielle aktiver  8.741 8.392 7.185 

 Udskudte skatteaktiver 0 0 8.220 

 Andre aktiver 105.082 109.136 101.835 

 Periodeafgrænsningsposter  3.722 2.987 4.095 

 Aktiver i alt  6.275.024 5.355.010 6.112.595 
     

 PASSIVER    

 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker  23.856 22.670 17.195 

14 Indlån og anden gæld  5.086.734 4.205.613 5.033.218 

 Indlån i puljeordninger 44.194 6.767 460 

 Aktuelle skatteforpligtelser  15.175 10.957 4.107 

 Andre passiver  63.122 65.687 58.684 

 Periodeafgrænsningsposter  4.757 5.282 4.392 

 Gæld i alt  5.237.838 4.316.976 5.118.056 

 Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser 648 518 370 

 Hensættelser til udskudt skat  54.560 59.708 59.576 

 Hensættelser til tab på garantier  13.494 12.792 11.424 

 Andre hensatte forpligtelser 6.353 6.558 6.104 

 Hensættelser til tab på uudnyttede kreditfaciliteter 4.667 0 0 

 Hensatte forpligtelser i alt 79.722 79.576 77.474 

 Egenkapital    

15        Aktiekapital 180.000 180.000 180.000 

        Opskrivningshenlæggelser  28.073 26.776 25.494 

        Overført overskud 749.391 751.682 711.571 

 Egenkapital i alt 957.464 958.458 917.065 

 Passiver i alt  6.275.024 5.355.010 6.112.595 

     

01 Regnskabspraksis    
02 Regnskabsmæssige skøn     
17 Eventualforpligtelser     
18 Kapitalforhold og solvens  



 
 
 
  
 
 
((1.000 kr.)                                                                  EGENKAPITALOPGØRELSE 
 
  

             

GrønlandsBANKEN 1. halvår 2018 12/20 

 
Aktie- 

kapital 

Opskriv- 
nings- 

henlæg- 
gelser 

 
 

Overført 
resultat 

 
 
Foreslået 

udbytte 
netto  

Egen-
kapital 

 i alt 

    
 

 

Egenkapital 01. januar 2017 180.000 17.446 661.246 67.518 926.210 

Udbetalt udbytte    -99.000 - 99.000 

Skatteværdi af udbetalt udbytte    31.482 31.482 

Anden totalindkomst   8.048   8.048 

Periodens resultat    50.325  50.325 

Egenkapital 30. juni 2017 180.000 25.494  711.571 0 917.065 

      

Anden totalindkomst  1.282 -13  1.269 

Periodens resultat    -13.876 54.000 40.124 

Skatteværdi af foreslået udbytte   17.172 -17.172 0 

Egenkapital 31. december 2017 180.000 26.776 714.854 36.828 958.458 

      

 
Egenkapital primo 2018  180.000 26.776 714.854 36.828 958.458 

Udbetalt udbytte    - 54.000 - 54.000 

Skatteværdi af udbetalt udbytte    17.172 17.172 

Anden totalindkomst  1.297 -12.336  -11.039 

Periodens resultat    46.873  46.873 

Egenkapital 30. juni 2018 180.000 28.073  749.391 0 957.464 
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Note 1 
Regnskabspraksis m.v. 
Delårsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, bekendtgørelse om fi-
nansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. og danske oplysningskrav til delårs-
rapporter for børsnoterede finansielle selskaber. 
 
Den anvendte regnskabspraksis er, bortset fra ændrede nedskrivningsregler som følge af IFRS 9, uændret i 
forhold til årsrapporten for 2017. 
 
Med virkning fra 1. januar 2018 overgik banken til at anvende nedskrivningsregler, der er kompatible med 
regnskabsstandarden IFRS 9. De overordnede bestemmelser i IFRS 9 er indarbejdet i den danske regn-
skabsbekendtgørelse og suppleret med særlige danske nedskrivningsregler i regnskabsbekendtgørelsens 
bilag 10, der udfylder de overordnede principper i IFRS 9. 
 
Regnskabsstandarden IFRS 9 ændrer i væsentlig grad ved de gældende regler for klassifikation og måling 
af finansielle aktiver samt de gældende nedskrivningsregler. 
 
Med IFRS 9 erstattes den gældende nedskrivningsmodel, der er baseret på indtrufne tab (”incurred loss”-
modellen), af en nedskrivningsmodel baseret på forventede tab (”expected loss”-model). Den nye forvent-
ningsbaserede nedskrivningsmodel indebærer, at et finansielt aktiv på tidspunktet for første indregning ned-
skrives med et beløb svarende til det forventede kredittab i 12 måneder (stadie1). Sker der efterfølgende en 
betydelig stigning i kreditrisikoen i forhold til tidspunktet for første indregning nedskrives aktivet med et be-
løb, der svarer til det forventede kredittab i aktivets forventede restløbetid (stadie 2).  
 
Konstateres aktivet værdiforringet (stadie 3), nedskrives aktivet uændret med et beløb svarende til det for-
ventede kredittab i aktivets restløbetid, men baseret på en øget tabssandsynlighed. 
 
Delårsrapporten 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. 
 
Delårsrapporten er ikke revideret eller reviewet. 
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Note 2 
Væsentlige regnskabsmæssige skøn 
Opgørelse af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser er forbundet med en vis usikker-
hed og et skøn over hvordan fremtidige begivenheder påvirker værdien af disse aktiver og forpligtelser. De 
væsentligste skøn vedrører: 
 

 måling af udlån, garantier og uudnyttede kreditfaciliteter 

 finansielle instrumenter 

 dagsværdi af domicilejendomme 

 hensatte forpligtelser 
 
Primo 2018 overgik banken til at anvende nedskrivningsregler efter IFRS 9. Det nye nedskrivningssystem er 
stadig under udvikling og der er derfor en vis usikkerhed forbundet hermed. 
 
Unoterede finansielle instrumenter der primært omfatter sektoraktier, og som måles til skønnede dagsværdi-
er.  
 
Værdiansættelse af bankens domicilejendomme er forbundet med væsentlige regnskabsmæssige skøn og 
vurderinger, herunder forventninger til ejendommenes fremtidige afkast og de fastsatte afkastprocenter. 
 

For hensatte forpligtelser er der væsentlige skøn forbundet med fastlæggelse af fremtidig medarbejderom-
sætningshastighed, samt fastsættelse af renteforpligtelse på skattebegunstigede opsparingskonti. 
 
 

 



 
 
  
 
 

NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE 
 

               1. halvår  hele året 1. halvår 
(1.000 kr.) 2018      2017 2017  

             

GrønlandsBANKEN 1. halvår 2018 15/20 

 

3 Renteindtægter  
 

 

 Kreditinstitutter 0 181 0 

 Udlån  108.341 217.006 106.726 

 Obligationer 4.058 9.881 5.242 

 I alt renteindtægter 112.399 227.068 111.968 
     

4 Negative renteindtægter    

 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker -2.969 - 6.487 -3.118 

 

Valuta-, rente-, aktie-, råvare- og andre kontrakter samt  

afledte finansielle instrumenter -2.240 - 5.254 -2.806 

 I alt negative renter - 5.209 - 11.741 - 5.924 
     

5 Renteudgifter     

 Kreditinstitutter og centralbanker 12 148 71 

 Indlån 790 1.723 969 

 I alt renteudgifter 802 1.871 1.040 
     

6 Positive renteudgifter    

 Indlån og anden gæld +3.034 +8.460 +4.606 

 I alt positive renteudgifter +3.034 +8.460 +4.606 
     

7 Gebyrer og provisionsindtægter     

 Værdipapirer og depoter 1.360 3.824 2.013 

 Betalingsformidling 18.492 36.040 17.441 

 Lånesagsgebyrer 6.181 15.089 7.567 

 Garantiprovision 9.767 18.481 8.716 

 Øvrige gebyrer og provisioner 8.579 14.303 8.751 

 I alt gebyrer og provisionsindtægter 44.379 87.737 44.488 
     

8 Kursreguleringer     

 Udlån til dagsværdi -1.125 -1.710 -2.230 

 Obligationer -4.647 -2.742 1.766 

 Aktier 2.575 -6.540 1.783 

 Valuta 1.496 2.805 1.047 

 Afledte finansielle instrumenter 1.356 1.819 2.559 

 I alt kursreguleringer -345 -6.368 4.925 
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9 Udgifter til personale og administration     

 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion    

       Bestyrelse 1.019 1.338 668 

       Direktion, inkl. fri bil og andre goder 1.773 3.392 1.752 

       I alt 2.792 4.730 2.420 
     

 

Banken har indgået en ydelsesbaseret fratrædelses-

/pensionsordning for bankens direktør. I denne ordning er banken 

forpligtet til at betale en fastsat ydelse i en periode efter direktø-

rens pensionering. Nutidsværdien af ydelsen er i det første halvår 

i 2018 opgjort til tkr. 130, som er udgiftsført som en del af direkti-

onens løn under personale- og administrationsomkostninger. 

Forpligtelsen, der optjenes over perioden 2016-2024, kan udgøre 

0-24 måneders løn.    

 

To øvrige ansatte, hvis aktivitet har væsentlig indflydelse på ban-

kens risikoprofil:    

 Lønninger og pension, inkl. fri bil og andre goder 1.348 2.706 1.211 

     

 Personaleudgifter    

       Lønninger 31.116 60.578 29.717 

       Øvrige personaleudgifter 1.492 2.190 1.186 

       Pensioner 3.779 7.314 3.559 

       Udgifter til social sikring 364 582 289 

       I alt 36.751 70.664 34.751 

 
 
Øvrige administrationsudgifter 38.960 77.208 38.156 

     

 Heltidsmedarbejdere, gns. antal 119,7 117,5 117,0 

     

10 Skat    

 30 % af resultatet 20.594 39.782 22.131 

 Betalt udbytteskat af danske aktier -414 -186 -186 

 6 % -tillæg 1.210 2.376 1.316 

 I alt skat af ordinært resultat 21.390 41.972 23.261 

 Betalt udbytteskat 414 186 186 

 I alt skat 21.804 42.158 23.447 

     

 Udskudt skat 0 - 467 0 

 Skatteværdi af udbetalt udbytte 17.172 31.482 23.261 

 Skat til betaling 4.632 11.143 186 

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

 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker 203.000 0 523.000 

 Tilgodehavender hos kreditinstitutter 1.006.663 522.060 726.450 

 I alt tilgodehavender 1.209.663 522.060 1.249.450 
     

12 Obligationer    

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

     

13 Aktiver tilknyttet puljeordninger    

 Investeringsforeninger 44.094 6.764 457 

 Ikke placerede midler 100 3 3 

 I alt 44.194 6.767 460 

     

14 Indlån    

 På anfordring 4.582.495 3.774.589 4.464.116 

 Med opsigelsesvarsel 286.717 267.379 361.913 

 Tidsindskud 40.436 40.436 92.836 

 Særlige indlånsformer 177.086 123.208 114.353 

 I alt indlån 5.086.734 4.205.612 5.033.218 

     
15 Aktiekapital    

 Aktiekapitalen består af 1.800.000 aktier á kr. 100    

 
Der har ikke været ændringer i aktiekapitalen de sene-
ste mange år.    

     

 Egne kapitalandele    

 Antal egne aktier 0 0 0 

     

16 Udlån    

 Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender    

 Udlån og uudnyttede kreditfaciliteter, netto  6.006 9.936 6.367 

 Garantier 660 3.798 2.430 

 I alt nedskrevet i perioden 6.666 13.734 8.797 

 Heraf tabt ej tidligere nedskrevet 184 247 125 

     

     

     

     

     

     



 
 
  
 
 
 NOTER TIL BALANCEN 
   
     30. juni 31. december 30. juni 

(1.000 kr.)        2018 2017 2017 
 

             

GrønlandsBANKEN 1. halvår 2018 18/20 

16 Udlån    

 Individuelle nedskrivninger:    

 Primo perioden 92.953 85.380 85.380 

 Ændret regnskabspraksis -92.953 0 0 

 Nedskrivninger i perioden  0 48.403 26.237 

 Tilbageførsel af nedskr.foretaget i tidl. regnskabsår 0 31.483 19.213 

 Endeligt tabt (afskr.) tidligere individuelt nedskrevet 0 4.898 1.373 

 Andre bevægelser 0 -4.449 0 

 Ultimo perioden 0 92.953 91.031 

     

 Gruppevise nedskrivninger:    

 Primo perioden 36.021 31.841 31.841 

 Ændret regnskabspraksis -36.021 0 0 

 Nedskrivninger i perioden 0 11.605 6.391 

 Tilbageførsel af nedskr. foretaget i tidl. regnskabsår 0 6.628 3.143 
 Andre bevægelser 0 - 797 0 

 Ultimo perioden 0 36.021 35.089 

     

 Stadie 1 nedskrivninger    

 Primo 0 - - 

 Ændret regnskabspraksis 12.728 - - 

 Nedskrivninger i perioden 0 - - 
 Tilbageførsel i perioden 360 - - 

 Ultimo perioden 12.368 - - 

     
 Stadie 2 nedskrivninger    

 Primo 0 - - 

 Ændret regnskabspraksis 36.222 - - 

 Nedskrivninger i perioden 1.920 - - 

 Tilbageførsel i perioden 0 - - 

 Ultimo perioden 38.142 - - 

     

 Stadie 3 nedskrivninger    

 Primo 0 - - 

 Ændret regnskabspraksis 98.071 - - 

 Nedskrivninger i perioden 3.103 - - 

 Tilbageførsel i perioden 0 - - 

 Ultimo perioden 101.174 - - 
     

 Nedskrivninger i alt ultimo perioden 151.684 - - 
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17 Eventualforpligtelser    

     

 Tabsgarantier for realkreditudlån 677.037 674.335 644.357 

 Tinglysnings- og konverteringsgarantier 95.156 47.371 77.910 

 Øvrige garantier 412.949 439.475 407.977 

 Garantier m.v. i alt 1.185.142 1.161.181 1.130.244 

     

 Hensættelsessaldo på garantier 13.494 12.792 11.242 

     

 Uigenkaldelige kredittilsagn 0 0 0 

 Andre eventualforpligtelser i alt 0 0 0 

     

 Hensættelsessaldo på uudnyttede kreditfaciliteter 4.667 0 0 

     

 

Banken er medlem af BEC (Bankernes EDB Central). 
Banken er ved en eventuel udtrædelse forpligtet til at 
betale en udtrædelsesgodtgørelse til BEC på størrelse 
med de foregående to og et halvt års IT-omkostninger.    

     

18 Kapitalforhold og solvens    
 

Risikovægtede poster:    

 Kreditrisiko 3.415.644 3.375.435 3.488.885 

 Markedsrisiko 136.508 107.567 111.281 

 Operationel risiko 542.621 542.621 543.651 

     

 Vægtede poster i alt 4.094.773 4.025.623 4.143.817 
     

 Kapitalprocent 22,1 22,7 20,6 

 Kernekapitalprocent 22,1 22,7 20,6 

 Lovkrav til kapitalprocent 8,0 8,0 8,0 
     

 Kernekapital 903.988 914.586 851.705 

 Kapitalgrundlag  903.988 914.586 851.705 
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Bestyrelse og direktion har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar – 30. juni 2018 

for GrønlandsBANKEN, aktieselskab. 

 

Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed og ledelsesberetningen er ud-

arbejdet i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Halvårsrapporten er herudover udarbejdet i 

overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede finansielle virksomheder. 

 

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

sielle stilling pr. 30. juni 2018, samt af resultatet af bankens aktiviteter for første halvår i 2018. 

 

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

tiviteter og økonomiske forhold, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som 

GrønlandsBANKEN står overfor. 

 

 Den 15. august 2018 

 

 Direktion 

 

 Martin Birkmose Kviesgaard            

 

 Bestyrelse 

 

 

Gunnar í Liða  Kristian Frederik Lennert  Maliina Bitch Abelsen 
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Ben Arabo Hans Niels Boassen Anders Jonas Brøns  
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Elise Love Nicoline Zeeb 
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