
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redegørelse om inspektion i GrønlandsBAN-

KEN A/S 
 

 

Finanstilsynet var i november 2019 på inspektion i GrønlandsBANKEN A/S, 

hvor de væsentligste risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret 

vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der havde den største 

risiko. 

 

GrønlandsBANKEN er udover BankNordik P/F eneste pengeinstitut i Grøn-

land og har en betydelig andel af det grønlandske bankmarked. Banken blev 

i 2017 udnævnt som SIFI-institut. 

 

Banken er grundet sin placering i Grønland eksponeret mod udviklingen i 

Grønlands økonomi, herunder udviklingen i fiskeriet. GrønlandsBANKEN har 

ud over hovedsædet i Nuuk fem filialer i Grønland. Banken ønsker at vokse i 

takt med den økonomiske vækst i Grønland.  

 

Banken har en fornuftig indtjening og kapitalbase sammenlignet med danske 

pengeinstitutter. Kapitalgrundlaget består alene af egentlig kernekapital. 

GrønlandsBANKEN har samtidig en stor eksponering mod ejendomsmarke-

det herunder brancherne fast ejendom og bygge- og anlæg. Banken er der-

med sårbar, såfremt prisudviklingen på ejendomsmarkedet ændres i nedad-

gående retning.  

 

Banken har tillige en høj koncentration af store udlån, hvilket øger bankens 

risikoprofil, da forringelser på enkelte udlån kan have stor indvirkning på ud-

viklingen i f.eks. nedskrivninger og solvensbehov. 

 

Ved inspektionen gennemgik Finanstilsynet 75 udlån, heraf 25 store udlån 

over 2 pct. af kapitalgrundlaget, 25 udlån med forhøjet kreditrisiko og 25 kre-

ditforringede udlån.  

 

Gennemgangen viste, at banken ikke i tilstrækkelig grad forholdt sig til kun-

dernes bonitet, lønsomhed og kapitalbinding. Endvidere manglede banken 
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indblik i kapitalforhold på koncernniveau. Bevillingsgrundlaget var i nogle 

store byggelånssager ikke fyldestgørende i forhold til at beskrive væsentlige 

risici. Banken fik derfor et påbud om at sikre, at der udarbejdes et betryggende 

beslutningsgrundlag.  

 

Banken fik desuden påbud om at styrke sin monitorering af svage kunder, 

herunder at udarbejde operationelle handlingsplaner samt nedskrivningsbe-

regninger på alle kunder, hvor der er indtruffet objektiv indikation for kreditfor-

ringelse (OIK).  

 

Bankens interne kreditkontroller skal i højere grad dokumenteres. Desuden 

skal rapporteringen på fra- og afvigelser fra kreditpolitikken udbygges, hvilket 

banken modtog et påbud om.  

 

Banken fik også et påbud om, at den risikoansvarliges overvågning og selv-

stændige kontroller på kreditområdet skal udbygges, herunder vurdering af 

koncentrationsrisiko. 

 

Finanstilsynet konstaterede, at bankens compliancefunktion også havde op-

gaver på hvidvaskområdet bl.a. i form af behandling af alarmer ved usædvan-

lig eller mistænkelig adfærd. Banken fik på baggrund heraf påbud om at sikre, 

at compliancefunktionen er uafhængig.   

 

Inspektionen gav anledning til at øge bankens nedskrivninger med 14,3 

mio.kr. På baggrund af inspektionen vurderede Finanstilsynet, at banken ikke 

havde taget tilstrækkeligt hensyn til risici knyttet til store kunder med finan-

sielle problemer samt operationelle risici. Banken har øget solvensbehovet 

fra 11,2 pct. til 11,9 pct. pr. 30. september 2019, hvilket Finanstilsynet vurde-

rer er dækkende. Endelig fik banken et påbud om sikre en forsvarlig opgø-

relse af det individuelle solvensbehov.  

 

 

 


