Tilfredshed i Grønlandsbanken efter inspektion af Finanstilsynet
Finanstilsynet og Grønlandsbanken har i dag offentliggjort Finanstilsynets redegørelse efter den ordinære
inspektion i banken i maj-juni.
-Vi er rigtig godt tilfredse med forløbet af inspektionen, og den redegørelse Finanstilsynet har sendt os. Det
er trods alt en slags eksamen, vi som bank er til hvert 4-5 år. Selvom vi altid har fået pæne rapporter, så er
det naturligvis noget, vi ser frem til med en vis spænding, siger bankdirektør Martin Kviesgaard.
Redegørelsen peger bl.a. på enkelte påbud til bankens forretningsgange.
-Vi får enkelte påbud, som jeg vil tillade mig at betragte som af mere administrativ karakter, og vi har da
også allerede rettet de procedurer og forretningsgange til, som de har peget på.
-For os har det været væsentligt, at vi ikke ramte skævt på værdiansættelsen af udlån og bankens
ejendomme, og her bliver der ingen påvirkning af vores regnskab.
Finanstilsynet kvitterer på dette område i redegørelsen ved at skrive, at bankens store kunder
bonitetsmæssigt ligger over gennemsnittet for sammenlignelige danske pengeinstitutter.
Solvensbehovet beregnes pr. 31.03.16 af Finanstilsynet til 10,4% mod bankens beregning på 10,1%. Det
holdt op imod Grønlandsbankens faktiske solvens på 19,8%.
-Ja, der er et enkelt område, vi er blevet bedt om at tage med i beregningen af solvensbehovet. Ved
udgangen af 2015 havde vi et solvensbehov på 10,4%, og pr. 30. juni i år har vi derfor ændret lidt og
beregnet det til 10,2%, så det er nogenlunde på niveau.
-Alt i alt er vi glade i banken i dag. Og så ser vi frem til den forventede SIFI-udpegning i 2017, hvor vi føler os
godt forberedt både administrativt og ikke mindst med den betydelige overdækning på kapitalen, som vi
vitterligt har, og som er større end det, der forventes efter fuldt indfasede SIFI-krav, slutter bankdirektør
Martin Kviesgaard.

